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“ANDANDO FAZEMOS O CAMINHO”: APRESENTAÇÃO À 
VERSÃO ELETRÔNICA

No ano de 2017 esta obra foi tornada pública em seu formato físico. 
Impresso, o livro tinha por escopo registrar “ad perpetuam rei memoriam” o 
pensamento dos maiores sociólogos mundiais do Direito que estiveram (também 
presencialmente) em nossa Universidade em 2015.

Naquela oportunidade, realizamos pela primeira vez no Brasil o congresso 
do Research Comittee of Sociology of Law. Assim, tratou-se o “Sociology of Law 
on the move” de uma iniciativa do Curso de Mestrado em Direito (com área de 
concentração em Direito e Sociedade) da Universidade La Salle e do RSCL da 
ISA (International Sociology Association), com o apoio da ABRASD (Associação 
Brasileira dos Pesquisadores em Sociologia do Direito).

Com apenas dois anos de vida, o Curso de Mestrado avançava em sua 
“jornada” almejando a consolidação do Programa de Pós-Graduação stricto 
sensu. Para tanto, caminhos e caminhantes iam sendo escolhidos, congregados e 
incentivados ao desenvolvimento de pesquisas na área do Direito e da Sociedade. 
Os questionamentos sobre como (a) o Direito tem lidado com as transformações  
sociais; (b) qual a função da lei e o seu “lugar” atual; (c) como os países periféricos 
percebem tais questões; (d) qual o estado da arte da compreensão da Sociologia 
do Direito no presente; (e) o que pode se esperar do futuro, persistem.

Pressupondo tais questionamentos e, ainda, reconhecendo-os como cada 
vez mais complexos, aprimorou-se o caminho. Dizendo de outra maneira, foi 
o mesmo verticalizado no sentido da excelência acadêmica e em bravos quatro 
anos de trilhas, chegou ao nível do doutoramento. Ou seja, foi em 06 de junho de 
2019 que os órgãos governamentais federais da educação no Brasil autorizaram 
a abertura de um curso novo na área, a ser ofertado dentro do Programa de Pós-
graduação da Universidade La Salle: o Doutorado em Direito.

Assim, é tempo de reeditar esta obra. É momento de adequá-la à sociedade 
digital e tecnológica e oportunizar a um número ainda mais expressivo de leitores 
a experiência de nossos caminhos. Com o fi to de “democratizar” o conhecimento 
e de atrair mais pesquisadores ao campo do direito e da sociedade, foram também 
os presentes textos inseridos no rol das referências a serem estudadas para a prova 
de seleção da primeira turma do doutorado em direito.
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Se por um lado a oportunidade gerada pelo edital de seleção do novo 

curso foi a propulsora desta editoração, por outro, é a confi ança de estar no 

caminho necessário, sobre os ombros dos gigantes (que aqui estão para além da 

temporalidade e da existência humana) que nos impulsiona a, também, fazermos 

o caminho (como bem apregoou o Prof. Arnaud no texto de abertura deste livro).

Rogamos que a obra, agora também “caminhante” (como tem sido a de 

nosso fundador, S. Joao Batista de La Salle, 300 anos de falecimento nesse 2019) 

se encontre com navegadores curiosos e corajosos e que se constitua, quiçá, em 

marco de partida e de chegada.

 Boa leitura.

Renata Almeida da Costa

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direito

Universidade La Salle
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APRESENTAÇÃO

 Ao longo de seus mais de cinquenta anos de existência, o Research Com-

mittee on Sociology of Law (RCSL)1 da International Sociological Association 
(ISA)2 tem sido um dos precursores da Sociologia do Direito em nível mun-
dial. Ele foi criado em 1962 durante o congresso de Washington (DC-USA) da 
International Sociological Association (ISA). Seus objetivos eram: (i) pesquisar a 
natureza do Direito, (ii) reunir os dados de pesquisas individuais que estavam 
dispersos na área da Sociologia do Direito com o fi to de torná-los disponíveis 
a todos, (iii) defender que uma teoria social do Direito deveria ser baseada em 
estudos comparativos em diferentes sociedades, e, por fi m, (iv) tornar-se o centro 
de convergência dos órgãos de pesquisa existente na sociedade global3.

 Os objetivos do RCSL eram – e ainda são – os seguintes: (i) indicar países 
que estão maduros o sufi ciente para contribuírem com a comunidade de sociólo-
gos do Direito, (ii) organizar eventos anuais, (iii) patrocinar pesquisas em áreas 
específi cas mediantes seus working groups4.

 Os Congressos foram planejados para reunir pesquisadores em sociolo-
gia do Direito e medir o crescimento da Sociologia do Direito em cada país5. Tais 
eventos tornaram-se um verdadeiro “who is who” da área. São organizados anual-
mente e se constituem no âmbito de maior crédito internacional de avaliação e de 
apresentação das pesquisas envolvendo Direito e Sociedade. 

Sua lista é a seguinte:

1  Para maiores detalhes sobre a organização, o funcionamento e as atividades do RCSL-ISA, 
consulte-se www.rcsl.iscte.pt
2  A página do RCSL no sítio web da ISA é http://www.isa-sociology.org/rc12.htm
3  PODGORECKI, Adam. & e Changing Philosophy of the Research Committee of Sociology 
of Law (ISA), 1989. p 12. PDF Oñati.
4  A lista dos Working Groups do RCSL pode ser encontrada em http://rcsl.iscte.pt/rcsl_wg.htm
5  PODGORECKI, Adam. Goals of the RC12, 1996. p. 7. PDF Oñati.

2017: Cidade do México

2016: Viena

2015: Unilasalle- Canoas

2014: Oñati (Espanha).

2013: Toulouse.

2012 (October): Warsaw (RCSL Jubilee).

2012 (August): Buenos Aires (RCSL 
Contribution to ISA-Forum).

2012 (June): Honolulu (Joint Meeting 
LSA-RCSL).

2011: Dharamshala.

2010: Göteborg, 11-17 July (ISA World 
Congress).

2009: Oñati (20 Years of IISL).

2008: Barcelona (RCSL Contribution to 
ISA-Forum).
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Como se vê, o Congresso Mundial de Sociologia do Direito é um evento 
anual itinerante. O presento livro celebra a primeira vez que esse evento ocorreu  
no Brasil (05 a 08 de Maio de 2015 – Unilasale/Canoas).  Houve a participação 
de mais de 500 pessoas, de cerca de 30 países, e com a submissão de mais de 400 
trabalhos. Um sucesso absoluto, muito porque contou com o apoio, também via 
CNPq e CAPES por meio de chamada com propósitos semelhantes à presente. 
Seus anais encontram-se publicados em <http://sociologyofl aw2015.com.br/
publicacoes>.

Oportuno salientar que nos últimos anos demonstrou-se ser extremamente 
necessário discutir temas como a lei e sua aplicação, mormente sob prismas que 
permitam notar, por exemplo, como tal processo se estrutura, como funcionam os 

2008: Milan - Como (RCSL Meeting).

2007: Berlin.

2006: Durban (ISA W.C.).

2005: Paris.

2004: Puerto Rico.

2003: Oxford.

2002: Brisbane (ISA World Congress).

2001: Budapest (jointly with LSA).

2000: Oñati.

1999: Warsaw.

1998: Montréal (ISA W.C.).

1997: Antwerp.

1996: Glasgow (jointly with LSA).

1995: Tokyo and post-congress Kobe.

1994: Bielefeld (ISA W.C.).

1993: Oñati.

1992: Mexico City.

1991: Amsterdam (jointly with LSA) and 
post-congress Oñati.

1990: Madrid (ISA W.C.) and post-con-
gress Oñati.

1989: Caracas.

1988: Bologna.

1987: Sofi a.

1986: New Delhi (ISA W.C.).

1985: Aix-en-Provence.

1984: Boston (jointly with LSA).

1983: Antwerp.

1982: Mexico City (ISA W.C.).

1981: Oxford.

1980: Madison (jointly with LSA).

1979: Cagliari.

1978: Uppsala (ISA W.C.).

1977: Saarbrücken.

1976: Balatonszéplak.

1975: Hakone.

1974: Toronto (ISA W.C.).

1973: Cambridge.

1972: Leiden-Noordwijk aan Zee.

1971: Varese.

1970: Varna (ISA W.C.).

1968: Varese 1969 Brussels.

1966: Evian (ISA World Congress).

1964: Warsaw.

1962: Washington D.C.



11

tribunais e como tudo isso regula a vida na sociedade contemporânea e, em especial, 
tendo em vista as peculiaridades locais e as transformações sociais provocadas pelo 
acesso ao consumo, pelo crescimento de algumas economias ou, ainda, pelo aumento 
da diferença existente entre os mais ricos e os menos favorecidos pela sorte. 

Como o Direito tem lidado com essas transformações? Este é o principal 
motivo que conduz até a temática principal do livro. É imperioso aferir como o direito 
tem atuado diante das mudanças sociais e aproveitar a tendência internacional que 
busca consolidar – por meio da pesquisa científi ca – as múltiplas conexões havidas 
entre o direito e a sociedade. Impossível negar, aliás, que ao longo dos últimos anos 
houve profunda transformação na forma de condução da regulação política do 
Estado e das relações privadas. 

A (a) ideia de governo foi substituída pela de governança, (b) os Estados 
perdem o seu signifi cado no curso da globalização, (c) a lei, outrora imposta, 
hoje nasce muitas vezes de processos complexos de negociação e regulação, (d) 
a democracia representativa vive uma crise, (e) as relações entre legalidade e 
legitimidade precisam ser redefi nidas, etc.

As tendências – e apenas algumas foram listadas – estão a despertar a 
necessidade de identifi car como – de fato – há de ser pensada a relação havida 
entre a legalidade e a ação política. E as pesquisas desses temas – é factível supor 
– contribuem enormemente na tentativa de reduzir o abismo existente entre 
a realidade enfrentada nos tribunais e investigações teóricas sem quaisquer 
preocupações empíricas.

Aliás, há cada vez mais pesquisas explorando a produção do direito, os 
processos políticos, a ação social o que favorece a redefi nição das relações existentes 
entre os cidadãos e a própria lei, tendo em vista a realização do projeto democrático 
e a historicidade que permeia, necessariamente, cada corte efetuado na tentativa de 
compreensão da realidade.

Os textos da obra inspiram-se nestas pautas: Qual a função e o lugar da 
lei hoje? Como tais questões têm sido percebidas nos países periféricos? Qual 
o estado da arte na compreensão da Sociologia do Direito no presente? E o que 
pode ser esperado – utopicamente – de um futuro que não temos como controlar? 
Projetado para discutir aspectos pertinentes a essas transformações em sessões 
plenárias, discussões que serão desenvolvidas democraticamente a partir da 
reunião de especialistas que são internacionalmente reconhecidos, bem como 
nas ofi cinas que tentam espelhar a pluralidade das mais distintas abordagens para 
as relações havidas entre o Direito, a Justiça e a Sociedade. 
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O envolvimento do Mestrado em Direito e Sociedade do Unilasalle – 
um curso que apesar de muito jovem, quer mostrar a que veio –, nesse projeto, 
aponta para aquela quer talvez seja a sua principal característica: explorar temas 
ligados as relações existentes entre a law in action e a realidade fenomenológica 
fractal e plural. Da mesma maneira, não se pode esquecer que o apoio do Research 

Committee on Sociology of Law (RCSL) da International Sociological Association 
(ISA) e da Associação Brasileira de Sociologia do Direito (ABRASD) foram 
fundamentais e revelaram os compromissos assumidos por ambos perante a 
Aldeia Global

Por fi m, um registro: a obra traz a transcrição da última palestra que 
André-Jean Arnaud proferiu para brasileiros. Por videoconferência, AJA trouxe 
suas refl exões sobre o futuro da sociologia do Direito. As saudades deixadas por 
sua ausência podem ser minimizadas com a leitura desse artigo, que, entre tantos 
outros do mesmo quilate presentes nesta obra, reforçam o momento único vivido 
durante aqueles mágicos dias de 05 a 08 de Maio de 2015 .

Germano Schwartz



“AL ANDAR SE HACE EL CAMIÑO”. 
HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE ESTUDOS 

SÓCIO JURÍDICOS

André-Jean Arnaud

Caros Amigos, Caros Colegas,

Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos organizadores deste 
Congresso a honra que me concederam ao confi ar-me o encerramento deste 
evento. Gostaria de desculpar-me por não estar presente in fl esh, como dizem 
os norte-americanos, sobretudo porque este Congresso Internacional do RCSL 
tem lugar num país do qual me tornei um pouco fi lho, razão pela qual escolhi 
expressar-me na sua língua.1  

O tema geral do Congresso - “Sociology of Law on the Move”, evoca uma 
lembrança de minha juventude, a de uma conversa que tive com meu Mestre 
Michel Villey, em Estrasburgo. Preparava, naquela ocasião, sob sua orientação, 
a minha tese de Doutorado Les origines doctrinales du Code Civil français 

(defendida em 1964), e Villey convidou-me para tomar uma cerveja em um 
bierstub próximo à Rue de Franc-Bourgeois. Durante nossa conversa, mostrei-
lhe, com entusiasmo, uma série de autores e de trabalhos que me pareciam 
estar na transição do mundo antigo ao moderno, notadamente os textos dos 
pensadores dos séculos XVI a XVIII. Após ter, de acordo com sua maneira de 
refl etir, mastigado o seu cachimbo durante longos minutos, Villey respondeu-me 
sorrindo que, a cada época, sempre estamos na transição de um mundo a outro; 
e que, como tudo evolui das técnicas às ideias, todos os inventores, pensadores e 
leitores se encontram permanentemente na transição entre dois mundos.

Sociology of Law on the move: estamos sempre “on the move”! Por isso, 
retomando com força e emoção a frase do poeta Antonio Machado, intitulei essa 
conclusão “Al andar se hace el camino”.  

Que a sociologia do direito esteja “on the move”, em movimento permanente, 
é uma evidência. Por ocasião do vigésimo aniversário do Instituto Internacional 

de Sociologia Jurídica de Oñati, pude demonstrar o quanto a sociologia do 
direito havia evoluído, sobretudo a partir dos anos 1980. No primeiro tomo de 

1  Agradeço a Profa. Wanda Capeller pela tradução desta Conferência.
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minha Critique de la Raison Juridique: Où va la sociologie du droit? em 1981, 
interroguei esses movimentos para saber aonde ia a sociologia do direito. Ou seja, 
este título mesmo já se referia, na época, a uma sociologia jurídica em movimento, 
história apaixonante que comecei, neste estudo, a narrar, que vai de Durkheim, 
Weber, Gurvitch a Parsons e Luhmann, passando por Carbonnier e Treves, 
implantando progressivamente suas formas institucionalizadas, como são exemplos 
a criação do Research Commitee on Sociology of Law, de diversas Associações Direito 

e Sociedade no mundo inteiro, da fundação do Instituto Internacional de Sociologia 

Jurídica de Oñati. Tudo isso se inscreve numa história em movimento na qual tive 
a honra de participar como ator e testemunha privilegiada. 

No início, tudo isso se deu no âmbito das teorias e práticas eurocêntricas. 
Era preciso alargar os horizontes e sair de uma visão estritamente europeia, 
olhando para outros lugares de produção deste tipo de conhecimento. Neste 
sentido, o Instituto de Oñati constituiu um importante vetor de interculturalidade 
ao criar condições de igualdade de oportunidades aos colegas não-europeus, no 
momento em que os trabalhos desses sociólogos do direito e demais cientistas 
sociais eram pouco conhecidos na Europa. Muitos colegas da América Latina 
aproveitaram a ocasião e vieram à Oñati, mostrando que os saberes não existem 
em senso único. O Instituto de Oñati constituiu, de fato, um espaço de promoção 
de um ‘multiculturalismo científi co’, que substituía progressivamente a hegemonia 
europeia das ciências sociais, cuja perspectiva estava impregnada no espírito dos 
cientistas sociais europeus. 

Este Instituto criou redes e estabeleceu intercâmbios interculturais globais, 
graças aos quais a sociologia jurídica propulsou um movimento renovador: Al 

andar se hace el camino! 

Desta abertura intercultural à renovação de conceitos e paradigmas foi 
um passo: para isso, a sociologia do direito latino-americana muito contribuiu 
com suas análises sobre o político, o pluralismo jurídico, as alternativas ao direito 
ofi cial. Vamos, então, examinar sucessivamente os conceitos e paradigmas on the 

move (I), e particularmente a contribuição da América Latina para as renovações 
paradigmáticas (II). 

1 A SOCIOLOGIA JURÍDICA, CONCEITOS E PARADIGMAS “ON 

THE MOVE”  

Quando perguntei “aonde vai a sociologia do direito?”, não se observava 
ainda, na Europa, grandes mutações no campo da sociologia do direito. As 
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referências teóricas e metodológicas tinham raízes nos grandes sistemas 
intelectuais europeus: Max Weber e � eodor Geiger eram, na época, com Eugen 
Ehrlich (movimento do direito livre) e Sinzheimer (na área do direito do trabalho), 
as matrizes da sociologia jurídica na Europa do Norte.2 Emile Durkheim e 
George Gurvitch, por sua vez, eram os pilares da Escola Francesa de Sociologia. 
A corrente marxista, dominante entre os sociólogos dos países socialistas, havia 
inspirado inúmeros cientistas sociais europeus da geração pós-68. 

O que existia na sociologia jurídica europeia, stricto sensu, se reduzia às 
atividades de ensino e pesquisa de Jean Carbonnier, na França – mesmo se já 
surgia uma sociologia do direito ligada ao pensamento de Pierre Bourdieu –, de 
Renato Treves, na Itália, ou ainda as contribuições da Alemanha, infl uenciadas 
por Niklas Luhmann, notadamente com os trabalhos de Gunther Teubner, 
Helmut Willke, ou Volkmar Gessner e Erhard Blankenburg, esses últimos muito 
voltados para os cânones anglo-saxões. No sul da Europa, mais precisamente 
em Portugal, emergia uma sociologia do direito crítica sob a orientação de 
Boaventura de Sousa Santos. 

Na França, Jean Carbonnier havia desenvolvido sua própria sociologia 
jurídica, estabelecendo relações com Gurvitch (que o havia solicitado para 
substituí-lo no curso de sociologia jurídica da Sorbonne) e com o sociólogo 
Gaston Berger, que, no pós-Segunda Guerra Mundial, era o Diretor do Ensino 
Superior, tendo feito, nos anos 1950, a reforma dos estudos das faculdades de 
direito. Foi Berger que exigiu da Faculdade de Direito de Paris a criação do curso 
de sociologia jurídica, cujo ensino foi assumido por Carbonnier. 

Entre 1964 e 1965, tirando a experiência da sua sociologia do direito, 
Jean Carbonnier legislou em matéria de família, de tutela, de administração 
legal, dos regimes matrimoniais, da incapacidade legal, da autoridade paterna, da 
fi liação e do divórcio. Quer dizer, ele conseguiu impor uma sociologia legislativa 
diretamente derivada dos princípios e métodos de sua própria sociologia jurídica. 
Uma de suas grandes contribuições para a sociologia do direito foi a introdução 
de métodos empíricos nesta disciplina, o que incentivou a pesquisa de campo nos 
estudos do direito, sobretudo as pesquisas de sondagem que permitiam conhecer 
com mais exatidão a opinião pública.

Nesta época, Renato Treves teve um papel predominante na Itália: 
introduziu o pensamento sociológico alemão neste país, criou vínculos com 
cultura sociológica francesa, e difundiu os trabalhos realizados nos EUA e na 
América Latina, que, aliás, conhecia bem, pois havia sido exilado na Argentina 
durante o fascismo italiano. Ao incentivar a pesquisa empírica, Treves favoreceu 

2  Cf. Rottleuthner (1989, p. 11-12).
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uma interpenetração de diversos sistemas jurídicos e culturais, dando um lugar 
importante às teorias sociológicas do direito. 

Neste movimento de abertura, Treves apoiou o projeto de William Evan, 
da Universidade da Pensilvânia, e de Adam Podgórecki, da Universidade de 
Varsóvia, que fundou, em 1962, o Research Commitee on Sociology of Law of the 

International Sociological Association. Renato Treves foi eleito o seu primeiro 
Presidente, com A. Podgórescki como Vice-Presidente e William Evan como 
Secretário Geral. O primeiro tema proposto pelo Comitê ao Congresso da 
International Sociological Association, em Washington, era “Scope and Methods 

of the Sociology of Law”, no mesmo ano. O número de sociólogos do direito que 
participou deste primeiro Comité, em 1970, era muito pequeno: 82 pessoas ao 
todo, das quais 55 colegas da Europa continental; 13 da Inglaterra e da América 
do Norte; 10 provenientes dos países socialistas e apenas 4 da América Latina! 
Dez anos depois, o Comité já era composto de mais ou menos 200 membros, mas 
sempre com uma maioria de colegas dos sistemas culturais jurídico europeu e 
anglo-saxões.

Renato Treves dedicou toda a sua vida ao desenvolvimento deste Comitê. 
Assim como o Decano Carbonnier, na França. Essas duas grandes fi guras da 
sociologia do direito abriram espaços até então inexistentes, e afi rmaram com 
ênfase a importância dos estudos da sociologia do direito e de seus métodos. Al 

andar se hace el camiño! 

Em 1964, no mesmo espírito, foi fundada a American Law and Society 

Association por um grupo de cientistas sociais vindos de vários países, e que 
pertenciam a diversas áreas do conhecimento, mas partilhavam o mesmo objetivo: 
situar o direito na vida social, política, econômica e cultural. A partir de suas 
especializações em direito, sociologia, ciências políticas, psicologia, antropologia, 
economia, história e geografi a, os membros desta Associação contribuíram para 
formar uma visão pluridisciplinar dos fenômenos sócio jurídicos: eles criaram 
a Law and Society Review, organizaram conferências anuais e workshops, 
favorecendo igualmente a criação, no mundo inteiro, de programas universitários 
‘Direito e Sociedade’. 

Gostaria de mencionar também o que foi feito no Center for the Study of 

Law and Society de Berkeley, no Institute for Legal Studies de Madison (Wisconsin), 
no American Bar Foundation, no Baldy Center for Law and Social Policy, no 
Centre for Law and Society de Edimburgo, no Center for Socio-Legal Studies 
de Oxford, na Foundation for Law, Justice and Society do Wolfson College, e no 
Centre for Family Law and Policy, igualmente em Oxford. Algumas Universidades, 
como a de Madison (Wisconsin), ou a da Califórnia, em Los Angeles, ou ainda o 
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Wellesley College, foram centros que rapidamente tomaram posições de liderança 
na sociologia do direito.  

Cito apenas alguns nomes dos antigos Presidentes da Law and Society 

Association, lembro o de Lawrence Friedman, cujo trabalho The Legal System: 

A Social Science Perspective data de 1975; o de Marc Galanter, Stewart Macaulay, 
Felice Levine, Richard Abel, Joel Handler, Sally Merry, Susan Silbey, Austin 
Sarat, Frank Munger, que dominaram a paisagem do campo das pesquisas 
sócio jurídicas. Sem esquecer David M. Trubek, Joel B. Grossman, William L.F. 
Felstiner, Herbert M. Kritzer, ou Austin Sarat e Roger Cotterrell na Inglaterra.  

A década de 1970 viu surgir, em diversos países, inúmeras associações 
“Direito e Sociedade”. Pessoalmente, não posso deixar de mencionar a criação, 
na França, da Rede Europeia “Droit et Société” (European Network on Law and 

Society), que nasceu dos encontros do Cercle de Sociologie et Nomologie Juridique, 
fundado em 1979. Segundo seus estatutos, esta Rede tem por vocação constituir 
um espaço de intercâmbios científi cos, estimular vínculos entre diferentes 
correntes de pesquisa, internas e externas à esfera jurídica, e promover a 
transversalidade entre as disciplinas e as escolas de pensamento. 

A premissa fundamental desta Rede é a promoção de estudos 
pluridiciplinares do direito suscetíveis de ultrapassar territórios disciplinares 
fechados e favorecer a pesquisa jurídica que procura situar o direito no seu tecido 
social e em sua relação com o campo político, não somente numa dimensão 
europeia, mas também internacional. A Rede Europeia Direito e Sociedade 
publica, em Paris, a revista “Droit et Société”, e ainda quatro Coleções de livros, 
mantendo informado, através do seu site da internet,3 o público especializado 
com notícias mensais. Esta Rede foi parceira deste Congresso. 

A partir dos anos 1990, a história em movimento da sociologia jurídica 
toma maior impulso, inclusive na América Latina. No início desta década, decisiva 
para o desenvolvimento deste campo de estudos, estavam representados o RCSL, 
com sociólogos do direito que pertenciam a 35 culturas jurídicas nacionais 
diferentes. Vicenzo Ferrari publica, então, em Milão, duas obras fundamentais 
que traçam um panorama mundial dos desenvolvimentos da sociologia jurídica: 
Developing Sociology of Law. A World Wide Documentary Enquiry (1990) e Laws 

and Rights (1991), obras coletivas nas quais os autores, muitos da América Latina 
(notadamente da Argentina, do Brasil, do México e da Venezuela), escreveram 
sobre atualidade da pesquisa e do ensino em sociologia jurídica em seus países.  

Também em 1991, sob o patrocínio do Instituto Internacional de 

3  http://www.reds.msh-paris.fr/ et http://ds.hypotheses.org/
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Sociologia Jurídica, Oscar Correas organiza obra coletiva dedicada à América 
Latina, com participação de sociólogos do direito argentinos, brasileiros, 
mexicanos e chilenos, todos tendo participado das atividades do Instituto de Oñati. 
Em 1993, a Revista Droit e Société, em Paris, publica um dossier especial sobre a 
América Latina, coordenado por Wanda Capeller sob o tema “Transformações 
do Estado e mudanças jurídicas: o exemplo da América Latina”. Iniciava-se desde 
já a hora dos balanços, e a América Latina disse presente!   

Desta breve descrição da história da construção do campo de estudos 
sócio jurídicos, indispensável à compreensão da sociologia jurídica “on the move”, 
gostaria de passar agora à defi nição das principais tendências que permitiram a 
sociologia jurídica orientar-se em direção de novos e inventivos caminhos. Temo, 
no entanto, repetir-me. Por isso retomo a célebre frase de La Bruyère, o grande 
escritor francês do século XVII: “Tout est dit et l’on vient trop tard…”!  

O conjunto de estudos mencionados acima permite uma tripla observação: 
(1) o progresso em matéria de pesquisa sócio jurídica foi impressionante; (2) 
foi crescente a importância do papel dos sociólogos do direito, seja no plano 
propriamente jurídico, seja em matéria de decisões judiciárias, seja no controle 
da efi cacidade das normas; (3) fi caram desde logo muito claras as conexões entre 
a pesquisa sócio jurídica e os campos político e econômico. 

Como determinar, historicamente, as áreas de pesquisa dominantes? 
Em 1990, um texto revisitando os 20 anos de Sociolegal Studies mencionava os 
seguintes temas: a natureza mesma deste território científi co; a centralidade do 
direito na vida social; a expansão das fronteiras do direito para além do direito 
estatal; o impacto das políticas públicas no mundo social; as reformas jurídicas e 
judiciárias. A esses temas pode-se acrescentar as pesquisas que foram feitas sobre 
a atitude e a percepção dos atores do direito e da justiça, e aquelas consagradas 
às dinâmicas subjacentes ao conformismo às normas e a socialização jurídica. 
(LEVINE, 1990) Sociology of law on the move! Já estamos bem longe dos estudos 
da sociologia do direito positivista tradicional e em plena mutação deste campo 
de estudos! 

Tudo isso não parou de se acelerar. Entre os conceitos em movimento 
mais tratados nos anos seguintes, encontramos na Europa os da ‘cultura jurídica’ 
e do ‘pluralismo jurídico’, este último sendo considerado como um efeito da 
determinação comum dos sociólogos do direito em rejeitar a ideia de que somente 
a centralidade do direito positivo constituía o pilar da regulação. A ‘regulação’ 
tornou-se, assim, a palavra-chave do que, até então, tinha sido considerado 
como impensável pelos juristas. Durante muito tempo, este termo limitou-se à 
linguagem dos economistas, mas o trabalho dos sociólogos do direito o fez entrar 
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em outros setores das ciências sociais e jurídicas, sublinhando a existência - e 
sobretudo a importância de estudar -  dos inúmeros tipos de regulamentação 
fora do direito.  

A sociologia do direito centrou-se também no estudo dos atores jurídicos, 
dos juízes, de suas estratégias individuais e coletivas para o dizer do direito um 
campo relativamente autônomo, segundo a linha de Bourdieu. O acesso ao direito, 
os justiciáveis e a vitimização também foram temas importantes. Além disso, 
as pesquisas sobre a tomada de decisões foram muito signifi cativas, em razão 
notadamente da ajuda que os sociólogos do direito poderiam dar – ou deveriam 
dar – antes da tomada da decisão jurídica ou judiciária, e depois quando precisa-
se controlar o impacto dessas decisões. 

É muito relevante este ângulo de ataque da sociologia do direito através 
da epistemologia dos sistemas complexos, pois não podemos esquecer que os 
fundadores da sociologia do direito pensaram a disciplina num contexto onde o 
direito e a lei foram concebidos e implantados a partir de uma base epistemológica. 
A racionalidade jurídica ‘moderna’, tal como foi concebida a partir do século 
XVII, fundou-se, de fato, no ‘paradigma da simplicidade’, que exclui toda 
representação das interações jurídicas em termos de complexidade. Ou seja: esta 
primeira sociologia do direito não tinha condições de analisar em profundidade 
a intensifi cação das complexidades do mundo social, político e econômico, dado 
que tinha sido construída sobre os fundamentos epistemológicos do positivismo, 
que foram também os do direito, ao qual ela pretendia trazer algo de novo.

 Dentro deste quadro positivista, o que se defi niu como ‘complexo’ foram 
os fenômenos que não diziam respeito ao direito stricto senso, como os que Jean 
Carbonnier designou como contra direito ou quase direito (uma espécie de so3  law 
que vinha se acrescentar ao direito, sem ser propriamente direito), ou fenômenos 
que se situam no fl ou do qual fala Mireille Delmas-Marty, ou que existem 
“alongside the Law” como eu mesmo mostrei. Quer dizer: a sociologia do direito 
rompeu com esta incapacidade do direito de negociar com a complexidade. 

Na sua evolução temática, a sociologia do direito conheceu inúmeras 
variedades: encontramos estudos empíricos e refl exões sobre “discriminação 
positiva”, “direito ambiental”, “casamento de pessoas do mesmo sexo”, 
“globalização”, “governança”, “participação democrática na administração”, 
“imigração”, “desigualdades econômicas”, “regulação jurídica de Internet”, 
“organizações não governamentais”, “neurociência”, “poder nuclear”, “transplante 
de órgãos humanos”, “justiça restaurativa”, “justiça transformativa”, “risco”, 
“sociedade do risco”, “regulamentação da segurança”, “terrorismo”, “praticas legais 
e novas tecnologias”, “transparência”, “Comissões da Verdade”, etc.
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Muitos desses temas foram sendo integrados nos workshops e nos 
Programas de Mestrado do Instituto Internacional de Sociologia do Direito 
de Oñati, bem como temas mais gerais como “Comparative Legal Culture”, 
“Quantitative Methodology”, “& eory and Practice”, e outros como “Gender”, 
“Mediation and Negotiation”, “Confl ict, Dispute Resolution”, e certas questões 
mais especifi cas: “Transnational Criminal Justice”, “Globalization”, “Transitional 

Justice”, “Dissenting Opinions”, “Democracy, Territory and Sustainability”.

Mais recentemente surgiram, igualmente, outros temas de pesquisa, tais 
como “defi nição da norma”, “direito em contexto”, “sociologia da Justiça”, “Justiça 
e Verdade”, a “prisão como ‘laboratório dos usos sociais do direito’”, “cidadania  e 
igualdade de oportunidades”, “sociologia política do direito” (cito aqui a linha de 
pesquisa de Jacques Commaille, na França) e “sociologia política do campo penal” 
(também desenvolvida por Wanda Capeller, na França), “crimigração” (tema 
importante hoje no mundo e na Europa, desenvolvido por João Maria Guia em 
Portugal), além dos temas sobre a interdisciplinaridade e pluridisciplinaridade… 
Enfi m, tudo o que diz respeito à sociedade torna-se objeto de estudo da sociologia 
jurídica, pois o direito se encontra implicado diretamente em tudo o que toca a 
sociedade. E isso os juristas sociólogos e os sociólogos juristas compreenderam 
muito bem! 

Progressivamente, com o desenvolvimento da globalização, surgem 
inúmeros modos de regulamentação não implementados pela lei. Passa-se a 
focalizar, então, a questão das políticas públicas, que, aliás, os sistemas de cultura 
anglo-saxônica sempre conheceram. Os estudos sociojurídicos se apropriaram 
rapidamente dessas questões que dizem respeito a uma regulação não vinculada 
ao ‘direito’ stricto sensu, mas que invadiu o cotidiano dos cidadãos. 

No mundo globalizado, é preciso saber como se produzem cada vez 
mais regulamentações ofi ciais e ofi ciosas nos quadros do direito nacional ou 
internacional, mas também fora desses quadros: acima da lei, abaixo da lei, 
ao lado da lei, à margem do direito, para além do direito, e mesmo através 
(atravessando) do direito, como no caso das inúmeras regulações transnacionais 
(fi rmas, regulamentações ou agências reguladores).

O mesmo pode ser dito em relação às pesquisas feitas sobre a sociedade 
civil. Os pesquisadores estudam, há muito tempo, o que se refere à vida cotidiana 
de comunidades onde o direito ofi cial não é aplicado. A América Latina constitui 
um laboratório pioneiro na observação desses fenômenos. Voltaremos a este 
tema. No entanto, durante muito tempo, o conceito de sociedade civil não foi 
considerado como um conceito específi co da pesquisa jurídica. 

Quanto à abordagem dos fenômenos sociojuridicos, progressivamente 
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fomos dando menos importância às oposições disciplinares das ciências sociais, 
da sociologia geral e da sociologia do direito, para falarmos em termos de “campo 
de estudos sociojurídicos”. Já em 1981, desenvolvi a noção de “campo jurídico” 
no meu livro Où va la sociologie du droit? inspirado, na verdade, pela análise 
matemática. Foi neste livro que apontei para a existência de um campo do 
« antes-do-dizer do direito », onde lutas e tensões se estabelecem para “dizer-o-
direito”. Mais tarde, Pierre Bourdieu (1986), a partir de sua própria noção geral 
de “campo”, analisou o tema jurídico, como bem mostra, entre outros, o seu 
importante artigo “La force du droit [Eléments pour une sociologie du champ 
juridique]”. Depois, em 1994, David M. Trubek, Yves Dezalay, Ruth Buchanan et 
John R. Davis defi niram a noção de “campo” como um conjunto de instituições 
e práticas através das quais o direito é produzido, interpretado e incorporado 
nos processos de decisão social. Como podemos ver, os caminhos da sociologia 
jurídica foram se abrindo e evoluindo claramente: el camino se hizo caminando.

Qual o lugar da América Latina nesta evolução  do pensamento 
sociojurídico? 

2 A FORTE CONTRIBUIÇÃO DA AMÉRICA LATINA 

Na América Latina,  os espaços e problemas sociais sempre foram 
propícios ao desenvolvimento de uma sociologia jurídica. Nos anos 1970, se 
me permitem falar em termos pessoais, devo dizer que, desde minhas primeiras 
idas ao continente latino-americano, ao México, à Venezuela, à Colômbia, 
tive contato com os trabalhos de colegas juristas e sociólogos do direito, que, 
às vezes sem considerar-se como tal, analisavam o direito como naturalmente 
inscrito na sociedade: Oscar Correas, no México, José Manuel Delgado Ocando e 
Rogelio Pérez Perdomo, na Venezuela, este último tendo sido posteriormente 
Diretor Científi co do Instituto de Sociologia Jurídica de Oñati (1991-92), 
e Presidente do Research Committee on Sociology of Law da International 

Sociological Association (1992-1995). 

Wanda Capeller mostrou, igualmente, o “olhar diferente’ da América 
Latina: ela reafi rma a ideia de que a dominação da cultura ocidental4 determinou 
a existência de uma visão colonialista do centro em direção à periferia do sistema 
mundial5 que, na área das ciências sociais, aparece como um olhar etnocêntrico 
próprio às sociedades ocidentais. Esta epistemologia etnocêntrica esteve na 

4  Sobre o conceito de cultura, ver: POIRIER (1968, p. 905).
5  No retorno ao conceito de centro e periferia como conceitos necessários à refl exão.
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origem de um processo de pulverização das culturas autóctones.6 

Mais recentemente o penalista argentino Raúl Zaff aroni, Ministro da 
Corte Suprema, afi rmou, no mesmo sentido, que: “Se opera un fenómeno de 
alienación política con los discursos que traemos nosotros de Europa, porque 
les hacemos perder el marco del contexto político. El discurso en su contexto 
originario tiene un contexto político y nosotros lo eliminamos, al tratarlo como 
una tecnología aséptica”.7 

Creio que uma tomada de consciência da parte dos Colegas latino-
americanos da alienação política do direito facilitou a recepção na América 
Latina do movimento francês ‘Critique du droit’.8 De forte conotação marxista, 
o grupo ‘Critique du droit’ difundiu-se rapidamente na América Latina, onde 
vinham seguidamente Antoine Jeammeaud e Michel Miaille. Na França, este 
movimento correspondeu a um clima geral dos anos pós-68, onde os meios 
jurídicos foram sacudidos pelo surgimento de mobilizações dos atores jurídicos 
de caráter político, tais como a criação do sindicato da magistratura, as ‘boutiques 
de droit’, a revista Actes, etc. Todas as práticas dos atores jurídicos representavam 
pontos de vista críticos do direito, o que encontrou um eco nas sociedades latino-
americanas, que, com suas particularidades e peculiaridades, encontram-se no 
‘extremo ocidente’, mas não estão fora da experiência ocidental.9 

Na América Latina, a década de 1970 representou o despertar de uma 
sociologia do direito mais enraizada nos problemas do continente. Os estudos 
sobre o pluralismo jurídico começaram a tomar forma sob a infl uência do 
estudo de Boaventura de Sousa Santos, “Law Against Law”, realizado numa 
favela brasileira. Não surpreende que este tema tenha sido objeto de importantes 
estudos neste continente, onde coabitam múltiplas culturas jurídicas. Ainda 
hoje o pluralismo continua sendo tema de interesse, como  mostra o estudo 
“Refl exões sobre Pluralismo Jurídico e Direitos Indígenas na América do Sul”, 
que, no âmbito dos direitos indígenas, refl ete historicamente sobre o conceito de 
autodeterminação dos povos e o reconhecimento da pluralidade étnica e cultural 
dos Estados.10

6  Especifi camente quanto a desintegração das culturas jurídicas indígenas na América latina, 
ver: Entelman (1990).
7  Entrevista a Eugenio Raúl Zaff aroni, Lecciones y Ensayos ¿Qué entiende usted por Derecho?, 
www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/81/entrevista-a-eugenio-raul-zaff aroni.pdf
8  Cf. Wolkmer w Correas (2013).
9  Cf. Mariana Kruchin, Fernando Goya Maldonado, ‘Entrevista com professor Sérgio Adorno, 
da Universidade de São Paulo, Brasil’, Blog Sociologia Jurídica en América Latina y en el 
Caribe http://sociologiajuridica.org, p. 3.
10  Cf. Simone Rodrigues Pinto, “Refl exões sobre Pluralismo Jurídico e Direitos Indígenas na América 
do Sul”, Revista Sociologia Jurídica, 2008/6, http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-6/253-
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No Brasil, considera-se que a sociologia do direito teve início em Recife, 
com Claudio Souto, mesmo que alguns Colegas a situem mais longe nos escritos 
de Evaristo de Moraes Filho.11 Claudio Souto, Joaquim Falcão e Solange Souto 
criaram uma nova Escola de Recife na área da sociologia do direito, de onde 
saiu uma brilhante geração, representada, por ex., por Luciano Oliveira. Outros 
grandes pioneiros da sociologia do direito brasileira foram Roberto Lyra, Miranda 
Rosa, Roberto Lyra Filho, este último inspirador do programa liderado por José 
Geraldo de Sousa Junior, na Universidade de Brasília, “Direito achado na Rua” 
ainda muito presente no Brasil.  

Na mesma época, o Mestrado de Direito da PUC/RJ (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro), com seu programa “Direito e Desenvolvimento”, 
formou uma geração de bons juristas sociólogos sob a orientação de 
Carlos Plastino: José Ribas Vieira, Eliane Junqueira, Wanda Capeller, José Ricardo 
Dornelles e muitos outros. Também em Florianópolis, criou-se uma Escola 
de pensamento com Luís Alberto Warat, formados neste grupo Leonel Rocha, 
Gisele Cittadino, Edmundo de Arruda Jr., Antonio Carlos Wolkmer e muitos mais. 
Na época, Warat publicava a Revista “Contradogmáticas”, na qual tive o privilégio 
de contribuir enviando algumas ‘Notas’ para cada publicação. A Escola de Warat 
era uma espécie de ‘casa nômade’, onde discutiam-se trabalhos multidisciplinarios 
–, com cafés fi losófi cos, etc. No Sul do Brasil, surge igualmente o movimento dos 
juízes alternativos, liderados no Sul por Amilton Bueno de Carvalho. 

Pontos de intercâmbio latino-americanos importantes foram a ALMED 
– Asociación Latino-Americana de Metodologia y Ensenanza del Derecho 

(CAPELLER, 1991), o Grupo “Direito e Sociedade” da ANPOCS – Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais –, e a CLACSO – 
Comissão Latinoamericana de Ciências Sociais12. Alguns membros dessas 
associações integraram-se nos novos espaços abertos, desde a época da minha 
Direção, pelo Instituto Internacional de Sociologia Jurídica. Se observarmos as 
estatísticas do IISL, veremos que, desde sua fundação, em 1989, 56 workshops 
foram organizados por pesquisadores latino-americanos, ou seja, a média de 2 
grupos de trabalho por ano. Quais os países mais representados? A Argentina, o 
Brasil, o Chile, a Colômbia, o México, o Perú, Porto Rico e a Venezuela. 

Quais os temas mais abordados? Essencialmente os temas ligados a 
democracia, a governabilidade, o impacto do liberalismo, a cidadania, a igualdade 

refl exoes-sobre-pluralismo-juridico-e-direitos-indigenas-na-america-do-sul-simone-rodrigues-pinto
11  Ver: VILLAS BÔAS (2010) e ALMEIDA SILVA (2009).
12 A Clacso, sempre muito ativa, estava organizando neste ano 2015, em Medellín, na 
Colômbia, a VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña sobre o tema “Transformaciones 
democráticas, justicia social y procesos de paz”. 
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social, a não discriminação, a qualidade de vida, a situação dos povos autóctones, 
o espaço urbano, as práticas judiciárias, a violência policial. Também temas mais 
epistemológicos e metodológicos ligados à construção de uma sociologia jurídica 
latino-americana e ao ensino do direito.

Quais os responsáveis desses workshops? Impossível citar todos os 
nomes. Num apanhado geral, vê-se a atuação de Rosa del Olmo, Fanny Tabak, 
Carlos Lista (mais tarde Diretor Cientifi co do IISJ), Carlos Cárcova, Héctor 
Fix-Fierro, Rogelio Pérez Perdomo (igualmente mais tarde Diretor), Antonio 
Azuela de la Cueva, Alicia Ruiz, Jacinto Coutinho, José Ribas Vieira, Eliane 
Junqueira, Mauricio García Villegas, Oscar Correas, Tosca Hernandez… 
Inúmeros outros, da nova geração, vieram e continuam vindo à Oñati, trazendo 
em suas bagagens as novas abordagens latino-americanas.13

Na década de 1990, retornei à América Latina em busca de renovação e 
enriquecimento intelectual. Tive a oportunidade de participar desses movimentos 
críticos, notadamente no Rio de Janeiro, onde criei o GEDIM, Programa MOST 
da UNESCO, Globalização Econômica e Direitos no Mercosul, cujos resultados 
das pesquisas foram publicados inicialmente no Anuário do GEDIM, e depois 
na Coleção Direito e Globalização. Em seguida publicamos o Dicionário da 

Globalização, que reunia contribuições de inúmeros autores latino-americanos. 
Este Dicionário foi traduzido, posteriormente, por uma equipe dirigida por 
Wanda Capeller e publicado em Paris, em 2010.

Na PUC/RJ, em parceria com a Eliane Junqueira, criamos, igualmente, 
o grupo de trabalho Direito e Sociedade, do qual formou-se o Instituto Direito 
e Sociedade. Em 2004, implantamos na América Latina a Catedra UNESCO, 
Violencia y Derechos Humanos: Gobierno y Gobernanza, cuja sede encontra-se 
em Bogotá,14 que tem o apoio da Rede internacional UNITWIN, que engloba 
as Universidades da Colômbia, do Brasil, da Espanha, da Itália e da França. 
Esta Catedra publica, anualmente, as pesquisas realizadas em diferentes 
Departamentos e Centros de pesquisa das Faculdades de Ciências Sociais e 

13  José Augusto Fontoura Luis González Placencia, Antonio Pedrals, Anamaria Vaz de Assis Medina, 
José Mª F. Medina, Edesio Fernandes, Carlos H. Durand Alcantara, Gerardo Gómez González, Carlos 
Montoya Anguerry, Antonio Peña Jumpa, Carlos Rivera Lugo, Daniel Bonilla Maldonado, Albert 
Noguera Fernández, Pavel H. Valer-Bellota, Daniel Jorge Bustelo, Margarita Gª Padilla, Carmen Luisa 
Roche, Edmundo Fuenzalida Faivovich, Fiona Cownie, Gustavo Rojas , Carolijn Terwindt, Juan S. 
Pegoraro, José E. Ordóñez Cifuentes, Manuel Alejandro Iturralde, Luis Marcó del Pont, Alejandro 
Saiz Arnaiz, María Isolina Dabove, Eduardo Victor Lapenta , María Palma Wolff , Salo de Carvalho, 
María Susana Bonetto, María Teresa Piñero, Mario Gerlero, Laura Pautassi, Juan Marco Vaggione, 
César Rodríguez, Nancy Cardinaux, Rodrigo Meneses Reyes, Jorge Sánchez Arellano, José Juan 
Toharia, Xabier Arana, Germano Schwartz, Renata Almeida Costa  entre outros.
14  http://www.uexternado.edu.co/esp/catedraunesco/index.html
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Humanas, Direito, Educação, Finanças, Governo, e Relações Internacionais e 
Administração de Empresas. 

Com o passar do tempo outras Redes latino-americanas foram surgindo: a 
RESLAC - Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe -, que constitui 
um espaço de participação entre as pessoas que se interessam e pesquisam as 
semelhanças e diferenças entre as formas de direito e a realidade sócio jurídica na 
América Latina e no Caribe. No Brasil, a Associação Brasileira dos Pesquisadores 
em Sociologia do Direito (ABraSD), associada a este Congresso. 

Várias Revistas de sociologia do direito também apareceram, 
particularmente no Brasil, a Revista da ABraSD – Revista Brasileira de Sociologia 
do Direito, a Revista Sociologia jurídica (online),15 a Revista REDES - Revista 
Eletrônica Direito e Sociedade (online do Mestrado em Direito da Universidade 
LaSalle (Canoas-Brasil), a Revista REED (online), dirigida por José Roberto 
Xavier. Essas publicações abrem os espaços das trocas e das interculturalidades.  

Tomo a liberdade de sugerir, aqui, algumas pistas para a evolução do 
pensamento sociojurídico, notadamente a da governança e a da inteligência 
política. Como analisei no meu último livro La Gouvernance, un outil de 
participation (A Governança, uma ferramenta de participação), publicado 
em Paris, em dezembro 2014, a governança aparece como um instrumento 
importante da produção do direito, quando leva em conta a participação social. 
A governança, para encontrar soluções aos problemas sociais, não surpreende 
as sociedades latino-americanas, desprovidas do Estado de Bem-estar Social, 
onde a luta pelos direitos, muitas vezes levada pelos movimentos sociais, não se 
caracteriza pelas lógicas ‘top-down’. Com a governança, os atores sociais dispõem 
de um meio suscetível de contribuir para a tomada de decisões coletivas. 

A ‘governança participativa’ da qual falo nada tem a ver com atos das 
agências internacionais, governos ou administrações, mas diz respeito à tomada 
de decisão dos atores descartados dos processos divisionais tradicionais, e 
caracterizam a possibilidade infi nita de ações políticas da sociedade civil. Já fui 
acusado de utopista, mas como afi rmou meu amigo Boaventura de Sousa Santos, 
não atirem no utopista! 

A ‘governança social participativa’ estabelece laços com o que chamei de 
“inteligência política”, que se refere à instauração das políticas públicas a partir da 
coleta de dados e saberes, vindos do mundo social, que podem ajudar a elaborar, 
orientar ou reorientar a ação pública. Como diria Herbert Simon, a ‘boa decisão 
no bom momento’.16 Espera-se, portanto, dos cientistas sociais em geral, e dos 

15  http://www.sociologiajuridica.net.br
16  Ver: Simon (1958, 1959, 1968).
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sociólogos do direito em particular, que desenvolvam este tipo de inteligência 
política para poder pesar na elaboração e execução das políticas públicas. Na 
verdade, a relação entre a construção dos saberes sociojurídicos e as políticas 
públicas é praticamente inexistente. Este trabalho está entregue, hoje em dia, 
aos experts que, com sua visão técnica do mundo, infl uenciam e determinam as 
políticas impostas aos governos, como acontece na Europa da austeridade. 

3 A TÍTULO DE CONCLUSÃO

Vistas da América Latina, as perspectivas de uma sociologia jurídica 
em movimento são extremamente ricas. O interculturalismo faz com que 
cada cultura, ao conservar sua essência, possa participar de maneira igual ao 
desenvolvimento do ensino e da pesquisa. Além disso, a pluridisciplinaridade 
permite a cientistas sociais de formação diversa (juristas, sociólogos, mas também 
historiadores, antropólogos, politistas e economistas, etc.) desenvolver um 
trabalho em conjunto que busca infl uenciar a elaboração de políticas públicas, 
como já tivemos a ocasião de observar nos estudos que realizamos nos quadros da 
Catedra UNESCO, por ex., a reorientação das políticas públicas, notadamente no 
que se refere ao deslocamento forçado de populações na Colômbia, as violações 
dos Direitos Humanos na Itália, e a justiça transicional no Brasil.17 

On the move: “ça bouge”, como dizemos em francês. Sim, a sociologia do 
direito na América Latina, “ça bouge”! 
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COMO OS OPERADORES JURÍDICOS TEMATIZAM 
SUAS PRÁTICAS NO SISTEMA ACUSATÓRIO: 

O CASO DE MORELOS, MÉXICO1

Angélica Cuéllar Vázquez

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho forma parte de uma pesquisa mais ampla, centrada nas 
práticas dos operadores jurídicos no Estado de Morelos, no México, num tempo 
em que houve mudança do modelo de justiça inquisitivo para o oral. Esta 
transformação vai além da mudança do sistema normativo, pois é uma mudança 
profunda no modelo de justiça que toca os princípios de operação do sistema e 
as práticas dos operadores jurídicos. A reforma pretende responder às exigências 
sociais e políticas sobre a administração da justiça no México.

No México, até a Reforma Constitucional em Matéria Penal (RCMP), 
publicada no Diário Ofi cial da Federação em 18 de junho de 20082, aplicou-
se o sistema penal inquisitivo. O sistema penal inquisitivo se caracteriza, 
principalmente, por ser um sistema hermético e secreto, baseado totalmente em 
processo escrito. Sob esse sistema, a justiça era percebida como inalcançável, 
inacessível e pouco transparente.

O esquema do sistema inquisitivo mexicano não se ajustou às necessidades 
e às exigências da cidadania com respeito à administração da justiça. O antigo 
sistema representa um modelo arcaico na justiça mexicana. Os problemas 
vinculados à administração da justiça vão desde a corrupção e tráfi co de infl uências 
nas redes judiciais, até à violação fl agrante aos direitos humanos e ao devido 
processo legal, à excessiva formalidade nos processos jurídicos, à falta de motivação 
nos argumentos jurídicos, à impunidade e à discricionariedade dos operadores 
jurídicos, especialmente o Ministério Público, que é considerado o primeiro fi ltro 
do sistema judiciário e um dos elos mais frágeis e corruptíveis do sistema.

No início do século XXI, fi cou evidente a inefi cácia das atuações das 
procuradorias e das polícias ministeriais. Outro problema era a ausência dos 
juízes nos procedimentos, sendo essa uma prática comum na maioria dos casos. 

1 Este trabajo forma parte de las investigaciones apoyadas por la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, es parte del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) IN 305915 El nuevo arreglo institucional desde las 
prácticas de los operadores jurídicos. Para la realización del presente texto agradezco la colaboración de  
Analy Loera Martínez becada por la PAPIIT - DGAPA.  
2  Ver: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008. 
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Os  juízes não conheciam as vítimas nem os réus. As atuações limitadas dos defensores 
públicos que, longe de serem um contrapeso às acusações policiais e ao Ministério 
Público, se restringiam a atuações formais.

A RCMP 2008 fundamenta a transição do sistema de justiça com base 
num diagnóstico do sistema inquisitivo, no qual se evidenciaram as práticas que o 
debilitavam. A reforma busca uma mudança de paradigma que permita transitar 
até um sistema mais garantista. O sistema de justiça acusatório-oral se caracteriza, 
principalmente, pela implementação de julgamentos de forma oral. A oralidade é 
usada como uma metodologia mediante a qual se busca um equilíbrio processual. 
O sistema acusatório implementado no México, com a RCMP, se baseia em cinco 
princípios constitucionais que são os que marcam as pautas do procedimento e, 
de uma maneira geral, as novas funções dos operadores jurídicos. Os princípios 
estabelecidos na RCMP são:

Publicidade: faz referência a que os atos dos julgamentos devem ser públicos.

Contraditório: faz referência às contribuições das provas que as partes 
fazem em juízo, de modo que essas contribuições podem e devem ser refutadas nas 
audiências.

Concentração: faz referência à apresentação das provas, que devem ser feitas 
em só uma audiência.

Continuidade: faz referência a que as audiências devem ser contínuas, sem 
interrupções. Os temas expostos ou apresentados pelas partes devem ser concluídos 
nas audiências designadas.

Imediação: faz referência à presença física do juiz em todas e cada uma das 
audiências. Do contrário, tudo o que se realiza em uma audiência em que o juiz não 
esteja presente será rejeitado.

Como foi mencionado, esta mudança tenta dar resposta às exigências sociais 
e políticas da transformação do sistema de justiça mexicano. Além disso, responde 
a uma necessidade de mudar para um sistema de justiça que evidencie a defesa dos 
direitos humanos, um debate em destaque no mundo todo. O trânsito de um sistema 
de justiça baseado no que aparece em um processo, para um sistema de justiça que 
busca resguardar os direitos fundamentais e garantir um acesso à justiça rápida e sem 
entraves, tornou-se uma necessidade nos contextos latino-americanos dos quais o 
México não foi uma exceção.

Este trabalho pretende abordar, na perspectiva da sociologia do direito, como 
esta mudança de sistema de justiça constrói não apenas um novo campo judicial no 
México; é uma transformação que encontra nas práticas dos operadores jurídicos 
sua nova conformação. Não podemos falar de uma mudança imediata somente 
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com a publicação e execução da RCMP; é uma mudança moldada pelas práticas dos 
operadores jurídicos, porque são estas práticas que dão vida ao novo sistema.

Não podemos sustentar que as práticas desses operadores se ajustam 
imediatamente às novas funções marcadas pela RCMP. Estas práticas são 
ressignifi cadas pelos operadores, que fazem uso de suas experiências passadas, 
das práticas prévias e dos novos conhecimentos adquiridos.

Como parte importante desta pesquisa, realizou-se o que se denominou 
de Diagnóstico sobre as práticas do campo judicial no México e foram coletados, 
concretamente, dados sobre o Estado de Morelos. O dito Diagnóstico é de 
elaboração própria. Utilizou-se informação estatística sobre os funcionários das 
procuradorias e dos tribunais no Estado de Morelos, e foi reunida informação 
sobre os avanços da RCMP no referido estado, a fi m de conhecer o contexto 
sociopolítico em que se deu a implementação da RCMP.

Também se recorreu a pesquisas3 que oferecem um panorama sobre as 
práticas dos operadores no sistema inquisitivo.

O Diagnóstico sobre as práticas do campo judicial no México ajudou a 
caracterizar as práticas dos operadores jurídicos no sistema inquisitivo. Além 
disso, com ajuda de técnicas de pesquisa qualitativa, como a Teoria Fundamentada 
em Dados (TFD), com relação à codifi cação e à condensação de signifi cados, 
analisamos as entrevistas realizadas pela equipe de pesquisa nos tribunais de 
justiça da cidade de Cuernavaca, em Morelos, e usamos os conceitos do sociólogo 
Pierre Bourdieu, para analisar a ressignifi cação das novas práticas marcadas pela 
RCMP e, desta maneira, descrever a formação de um novo campo da justiça no 
México.4

2 NOVO CAMPO, NOVOS HABITUS: O USO DOS CONCEITOS DE 
PIERRE BOURDIEU

Usamos os conceitos substantivos de Bourdieu, campo e habitus, com 

3  As pesquisas de Luis Pásara, Cómo sentencian los jueces en materia penal del Distrito Federal,e de 
Catalina Pérez Correa, Front desk justice: Inside and outside criminal procedure in Mexico City. Além 
disso, foram utilizadas as pesquisas de Guillermo Zepeda Lecuona, Crimen sin castigo. Procuración 
de justicia penal y ministerio público y Arturo Alvarado Mendoza, El tamaño del infi erno. Un estudio 
sobre la criminalidad en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, que oferecem um panorama 
sobre as práticas da administração da justiça e o fenômeno da criminalidade no México.
4  Por questões de espaço neste artigo, somente se falará da ressignifi cação das práticas dos 
operadores jurídicos tendo como marco a RCMP. Para maior informação sobre o Diagnostico sobre 
las prácticas del campo judicial en México, pode ser consultada a seguinte obra: Angélica Cuéllar, La 
aplicación real del derecho en México.
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objetivo de caracterizar a nova estrutura do sistema de justiça, as novas práticas 
dos operadores jurídicos e como estes as tematizam. O conceito de campo 
nos permitiu explicar como se constrói e se constitui o novo campo jurídico do 
sistema de justiça com a implementação da RCMP. O campo é defi nido por Bourdieu 
como um micro espaço, limitado, porém não limitante. Este espaço é uma estrutura 
social em que os agentes interagem. Uma esfera social composta por regras, por 
objetivos e por formas de interação específi cas: “O campo em Bourdieu é um espaço 
delimitado onde os agentes se interagem, no nosso caso, os operadores jurídicos”.5

No campo, disputam-se capitais que estão distribuídos de maneira desigual, 
porque são adquiridos através das relações ou conhecimentos mais preciosos de cada 
campo. Os capitais num campo são indispensáveis para defi ni-lo e para estabelecer a 
sua estrutura interna.

O conceito de habitus se expressa nos conjuntos de modos de ser, 
experiências que os operadores possuem: O habitus é o “princípio unifi cador e 
refl ete as características intrínsecas e relacionais de uma posição num estilo de vida 
unitário, isto é, um conjunto unitário de eleições de pessoas, de bens e de práticas” 
(BOURDIEU, 1997, p. 19).

O habitus nos permitiu observar como um operador jurídico percebe e atua 
sobre o campo. Os habitus se estabelecem no campo com base nos capitais que se 
põem em jogo e nas disposições.

As disposições contêm as experiências singulares dos operadores jurídicos. 
Estas são práticas interiorizadas em forma de códigos, sendo a capacidade de ação, 
bem como uma forma de modifi car as estruturas.

Consequentemente, o habitus permite construir e reconstruir um campo. 
Dado o aspecto dual do habitus, este busca reproduzir condicionamentos específi cos 
de um determinado campo, porém, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de 
transformá-lo. O campo é o que contém a estrutura, contudo, esta se modifi ca 
dependendo da disputa que tenham os operadores jurídicos na distribuição de capital 
e as disposições no campo.

Para observar as práticas ressignifi cadas dos operadores jurídicos que 
conformam o habitus, que, por sua vez, constrói e constitui o novo campo do sistema 
de justiça, trabalhou-se com uma metodologia qualitativa.

5  Os operadores jurídicos são os profi ssionais, por excelência, do campo, entretanto isso não 
signifi ca que as vítimas, os acusados e as testemunhas não infl uenciem e interajam no campo.
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3 O USO DA METODOLOGIA QUALITATIVA: AS ENTREVISTAS E 
A CODIFICAÇÃO

Para este trabalho, foi utilizada a técnica de pesquisa qualitativa da 
Teoria Fundamentada em Dados (TFD),6 que usa principalmente (ainda que 
não exclusivamente) a entrevista como instrumento para coleta dos dados. Na 
pesquisa sobre os julgamentos orais, realizaram-se um total de 6 entrevistas a 
juízes, 3 a membros do Ministério Público e 3 a defensores públicos.

Cabe precisar sobre a forma que se utilizou a TFD na pesquisa. Na TFD, 
realiza-se um processo que envolve codifi cação, organização e interpretação dos 
dados. De acordo com esta teoria, os resultados desse processo gerarão a teoria 
que melhor se ajusta às categorias surgidas. Entretanto, na nossa experiência com 
a TFD, os dados não geram teoria, por si. Os dados se agrupam em categorias 
mais abstratas. Contudo, é necessário submeter estes dados a um exercício de 
interpretação e análise mais abstrata, para identifi car, então, categorias ou 
conceitos teóricos que tenham a capacidade para conter a riqueza empírica. 
Nesta pesquisa, foram usados os conceitos substantivos da teoria relacional, de 
Pierre Bourdieu, na construção do esquema de interpretação. Para esta pesquisa, 
tomam-se certos fundamentos da TFD, porém somente até o ponto de fragmentar 
a entrevista realizada e codifi car os mencionados fragmentos. No trabalho de 
interpretação e categorização, há o objetivo de realização de uma análise mais 
refi nada das entrevistas.

A codifi cação se torna uma ferramenta fundamental, de modo que 
Kvale (2011, p. 138) diz que: “Codifi car implica atribuir uma ou mais palavras 
chaves a um segmento de texto para permitir a identifi cação posterior de uma 
declaração, enquanto a categorização implica em uma conceitualização”.

A codifi cação das entrevistas nos permitiu analisar de uma maneira mais 
fi na a forma em que os operadores do sistema fazem uma ressignifi cação de suas 
práticas. Partimos da premissa de que os juízes, membros do Ministério Público 
e defensores públicos formaram parte do sistema inquisitivo. Por exemplo, 
nos “Diagnósticos sobre as práticas do campo judicial no Estado de Morelos”, 
encontramos que 75% dos juízes que operam atualmente no sistema acusatório 
foram secretários projetistas do sistema inquisitivo.

Para encontrar um sentido mais profundo do discurso dos operadores 
jurídicos, foi inevitável apresentar uma refl exão antes, durante e depois da análise 
das entrevistas para poder obter os signifi cados que se encontram no sentido 
nem sempre expresso do discurso.

6  Ver: Vasilachis de Gialdino (2006).
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Steinar destaca que existem dois tipos de análise de entrevistas: o 
primeiro foca no signifi cado, ao passo que o segundo enfatiza a linguagem. 
Nesta pesquisa e nas entrevistas aos operadores jurídicos, focamos na análise dos 

signifi cados. O que se buscou foi estabelecer uma análise sobre o exposto pelos 
entrevistados. A codifi cação das entrevistas se realizou a partir da obtenção dos 
dados empíricos obtidos desta análise (isto é, dos códigos),pela qual se conseguiu 
desmembrar cada elemento fornecido no discurso dos operadores jurídicos, para 
conhecer como tematizam suas práticas.

Depois da codifi cação, uma forma de analisar as entrevistas é a 
condensação de signifi cado. Kvale (2011, p. 140) destaca que: A condensação de 
signifi cado implica um resumo dos signifi cados expressados pelos entrevistados 
em formulações mais breves. As declarações longas se resumem em outras mais 
breves em que o signifi cado principal do que se diz expressa de outra maneira, 
em poucas palavras.

Esta análise se torna relevante para a conformação da estrutura sobre o 
novo campo da justiça através dos temas expostos pelos operadores jurídicos, 
de tal maneira que podem ser obtidos, em pequenos fragmentos das entrevistas, 
dados que sirvam para posterior interpretação e categorização. Assim, os códigos 
se agrupam em categorias ou conceitos que, neste caso, são os conceitos do 
sociólogo Pierre Bourdieu.

Consequentemente, os códigos são as unidades de registro obtidas 
de fragmentos das entrevistas; posteriormente, interpreta-se o dito código. É 
nesta fase em que se busca qual é o sentido que o entrevistado está dando a este 
fragmento. Partir do que era antes da categorização dos códigos ou de dados 
empíricos é o primeiro passo para a interpretação deste. Depois disso, agrupam-
se em categorias de análises mais abstratas, e, fi nalmente, usamos os conceitos 
teóricos de Bourdieu, campo e habitus, para interpretar estas categorias.

Esta forma de obter informação é para atender a necessidade de encontrar 
o sentido nem sempre expresso e transparente nos discursos dos entrevistados. 
Realizamos o trabalho como fi cou exposto, partindo do dado empírico ao 
conceito, ou categoria, pois desta forma é possível captar toda a riqueza dos 
discursos. Os temas que identifi camos nas entrevistas ajudaram a observar a 
evolução e o desenvolvimento que teve o código ou dado empírico até o conceito.
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4 O NOVO SISTEMA DE JUSTIÇA PENAL: CÓDIGOS E PRÁTICAS

Nesta seção, serão mostrados alguns dos avanços obtidos com a 
codifi cação e interpretação das entrevistas. Como já se mencionou, os códigos se 
extraem dos dados empíricos da pesquisa e, com eles, faz-se um primeiro recorte 
transversal para aglutiná-los em temas.

4.1 O juiz

Realizaram-se 6 entrevistas com juízes no Estado de Morelos. Nesta 
seção, somente analisaremos uma entrevista, a qual consideramos a mais rica em 
material empírico. Pela extensão da entrevista e pela quantidade de material que 
foi possível codifi car, poderíamos dizer que foi uma entrevista profunda. Este juiz 
considera que o novo campo se constitui a partir da nova regra de oralidade nos 
julgamentos. A oralidade é o centro da prática.

Como se mencionou, o habitus é composto pelas disposições e pelos 
capitais que os operadores jurídicos põem em jogo dentro do campo. Muitos 
desses capitais e disposições foram adquiridos pelos operadores jurídicos no 
passado, antes de se incorporarem ao novo sistema de justiça. A forma na qual os 
entrevistados foram tematizando suas práticas nos deu a chave para buscar suas 
disposições e para entender como a forma de operar no novo sistema de justiça 
se vale de práticas passadas e de novos conhecimentos que vão incorporando e 
ressignifi cando suas práticas.

Os temas também revelam a percepção que os operadores – o juiz, no 
caso – têm do processo de transição de um sistema de justiça a outro. Nesta seção, 
deter-nos-emos somente aos temas que o juiz enfatizou, pois não é possível 
aprofundar mais a análise da entrevista. No caso deste juiz, a oralidade é o tema 
central. Para ele, é uma das disposições mais importantes sobre a qual se constrói 
sua prática no novo sistema de justiça. O juiz foi advogado litigante antes de ser 
operador jurídico, de modo que a oralidade formava parte de seus saberes e de 
seu treino.

Com base na codifi cação realizada, conseguiu-se observar as novas 
práticas que o juiz incorporou a partir da disposição da oralidade.

A oralidade é a prática que reina o sistema acusatório de acordo com 
a percepção do juiz. A partir dela, é possível observar muitas características e 
contrastá-las com as do sistema escrito.

Estas práticas novas e próprias do sistema acusatório podem ser observadas 
no enfrentamento cara a cara das partes (Ministério Público e Defensor Público). 
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No processo, eixo do antigo sistema, para este juiz, era impossível perceber as 
partes e entendê-las, nem o acusado, tampouco a vítima. Os sujeitos no processo 
apareciam petrifi cados em folhas de papel redigidas por um terceiro. Para este juiz, 
a oralidade dá vida aos sujeitos, torna-os pessoas com emoções, com percepções, 
com linguagem oral e corporal. Os sujeitos mudos e petrifi cados cobram vida e 
falam no sistema acusatório. É possível entender e interpretá-los.

O juiz pôs na entrevista especial interesse na oralidade, nas virtudes da 
forma em que se confrontam as partes e que o juiz pode perceber. Todos os temas 
que o juiz enfatizou se depreendem da oralidade. Através das virtudes que o juiz 
referiu nas entrevistas, podemos englobá-las nos seguintes temas:

(a) A Oralidade, como o motor da mudança do novo sistema;

(b) A visibilidade de agentes no processo que no outro sistema não existia;

(c) Maior liberdade interpretativa;

(d) A humanização do sistema de justiça;

(e) Maior certeza jurídica dos processos judiciais.

O juiz valorou a oralidade como o motor de mudança de paradigma, 
expressando-se assim:

“O grande paradigma de ter um papel escrito a ter uma declaração viva 
de uma testemunha é que agora (...) julgamos pessoas. A isto que nos dedicamos, 
a julgar pessoas e creio que é muito melhor o contato pessoal do que ler um 
simples papel” (JUIZ 4, 2014, p. 38).

No sistema escrito no papel, o juiz não podia perceber a intenção das 
palavras, inclusive, o signifi cado de muitas expressões. A relação cara a cara que 
se estabelece em audiências permite que o juiz possa ponderar as provas com base 
nos novos elementos que o processo escrito não permitia. “Pois agora temos esta 
vantagem da qual julgamos o problema de maneira direta” (JUIZ 4, 2014, p. 38.).

Outro conceito que se encontra no corpo teórico construído por Bourdieu 
para observar como interagem – jogam segundo sua metáfora – no campo é o de 
capital. O capital é uma relação social em que somente estando dentro de um campo 
é possível observar os efeitos produzidos e reproduzidos e, consequentemente, as 
propriedades que vão adquirindo ao longo do tempo. A lógica específi ca de cada 
campo determina os capitais que são efi cientes nele. A classe social e o poder 
específi co que os agentes recebem num campo particular dependem do capital 
específi co que são capazes de mobilizar BOURDIEU (2012. p. 129).



37

No caso dessa entrevista, foi possível observar que o juiz tem um capital 
importante: sua prática de advogado litigante e os cursos de capacitação que 
foram muito intensos no Estado de Morelos. Estas armas e estes capitais o juiz 
põe em jogo no novo campo de justiça delimitado pela lei e pela RCMP. Além 
da oralidade, para o juiz, a presença física das partes envolvidas no processo, 
de que se apresentam em audiências em que participam todos os envolvidos, é 
também parte substantiva do novo sistema e uma de suas virtudes, de acordo com 
sua percepção. A presença física permite identifi car testemunhos aprendidos, 
ambivalências, espontaneidade, equívocos semânticos e etc.. Para este juiz, 
a oralidade dá a pauta para que possa existir, também, maior certeza jurídica 
nas colaborações que realiza o Ministério Público e o Defensor. No sistema 
inquisitivo, não se contava com essa forma de certeza empírica. O que fi cava 
escrito no processo não era sujeito a uma ratifi cação ao vivo e com possibilidade 
de ser rejeitado. As provas que se apresentavam no sistema inquisitivo eram 
formalmente aceitas com um procedimento de fé ministerial. Os elementos que 
contribuem nos autos da investigação, no novo sistema, podem ser rejeitados em 
audiência.

A presença física das partes, a interação nas audiências e a possibilidade 
de refutar as provas são, para este juiz, maior garantia de certeza jurídica. Ele ainda 
diz que “o escrito pode o MP tê-lo feito, não sabemos se é verdade o que disse a 
vítima, e isso acontece muito no sistema escrito, eu lhes conto como advogado, 
como se diz, se já havia conluio com a vítima, o Ministério Público denunciava”.

Na entrevista, este juiz acentuou alguns dos vícios sobre os quais estava 
cimentado o sistema inquisitivo, além de estabelecer as atuais práticas de cada 
operador jurídico e como vão ressignifi cando no trânsito entre o antigo e o novo 
sistema de justiça.

4.2 Ministério Público

Nesta pesquisa, foram realizadas três entrevistas com m embros do 
Ministério Público (MP) no Estado de Morelos. Escolhemos para este trabalho 
uma entrevista que nos pareceu rica em informações. O critério para escolher esta 
entrevista foi que este membro do MP trouxe temas e argumentos para sustentar 
as virtudes do novo sistema e apontou também vícios e práticas. Para continuar 
com a mesma lógica de exposição que utilizamos no juiz, nesta seção, exporemos 
os temas que o MP ressaltou no processo de transição de um modelo a outro. 
A grande maioria dos membros do MP, no Estado de Morelos, foram também 
fi scais no sistema inquisitório. Isto é, conhecem perfeitamente o funcionamento 
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do antigo sistema e têm saberes e disposições conquistadas no seu exercício 
profi ssional por anos de trabalho nos tribunais.

No sistema acusatório, o MP é o que leva a cabo todo o processo de 
investigação, como se fazia no antigo sistema. Neste sentido, o novo sistema 
não se moveu e não modifi cou esta prática. O MP realiza as investigações para 
integrar os autos da investigação, substituto do processo.

É importante destacar que o juiz não conhece com antecedência da 
audiência o conteúdo dos autos, que podem ser consultados apenas pelo Defensor. 
O sistema acusatório impõe este requisito com o fi m de blindar a imparcialidade 
dos juízes.

Na interpretação da entrevista realizada com este membro do MP, 
conseguiu-se observar quatro temas principais. Alguns desses já estavam 
presentes no sistema inquisitorial.

Os quatro temas são os seguintes:

(a) Maior carga de trabalho para o MP;

(b) Conformação dos autos da investigação;

(c) É mais prático o processo (saídas alternativas);

(d) A capacitação como condicionante laboral para o MP.

Cada um desses temas deu base para que o MP ressignifi casse suas 
práticas, já que é o operador jurídico que menos mudou seu papel nos processos. 
Podemos dizer que suas práticas podem se chamar práticas limítrofes, no sentido 
de que muitas permaneceram iguais, sem mudanças. O MP é o que tem diferenças 
mais tênues com relação a novas práticas, em comparação com o juiz e com o 
defensor. Sua principal tarefa não tem relação com a oralidade, já que integra os 
autos da investigação de forma muito similar a como se integrava nos processos 
do antigo sistema.

O MP tem, consequentemente, um enorme poder ao integrar os autos 
da investigação. Pode omitir dados importantes, pode não incorporar provas e 
testemunhos. Igualmente ao antigo sistema, o MP é, talvez, o operador jurídico 
com mais carga de trabalho. “Porque nós temos também mais carga de trabalho 
(...) nós integramos os autos de investigação” (MP3, 2014, p. 116).

Esta prática não sofreu nenhuma modifi cação. É o Ministério Público 
quem dá forma aos autos, tal como integrava o processo no antigo sistema. No 
novo sistema de justiça, o MP é o encarregado de compendiar e instaurar a 
investigação com todas as provas científi cas e circunstanciais trazidas por todos 
os envolvidos no feito. Para este membro do MP, instaurar a investigação requer 
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muito escrutínio e cuidado no velho sistema, pois um erro pode mudar o rumo 
do julgamento. A mudança mais importante nesta tarefa, nesta prática, é que, de 
acordo com ele, a integração da investigação tornou-se mais “desformalizada”, 
pois já não há constâncias e nem se submete à fé pública o que dizem o MP 
e as autoridades policiais. Agora se trabalha mais com razões que estabeleçam 
fé pública, isto é, trabalha-se mais com espírito de boa-fé. É por ele que este 
membro do MP enfatiza a grande quantidade de casos que pode chegar a ter 
só um membro do MP. Neste tema, o membro do MP menciona a colaboração 
da RCMP, pois, entendendo que sua carga de trabalho é excessiva entre outras 
razões, se criaram saídas alternativas as quais destacam que somente nos delitos 
considerados não graves podem ser aplicados meios alternativos ou reparatórios 
entre a vítima e o investigado.

“São saídas alternativas (...) quando os delitos os permitem que não sejam 
graves e bem temos um artigo que estabelece quais podem (...) quais não se podem 
levar a cabo nesta suspensão, estas medidas alternativas ou saídas alternativas, 
então, são caso de suspensão condicional” (MP3, 2014, p. 119).

A nova fi gura jurídica, denominada Justiça Alternativa, reduz o tempo 
dos processos da carga de trabalho que realiza o MP, esta é uma das novidades 
virtuosas que o MP deixou ver na codifi cação e interpretação de sua entrevista.

As ressignifi cações das práticas que o MP realiza no novo sistema, 
seguindo Bourdieu, constituem o novo campo de justiça no país. No novo campo, 
aparecem novas fi guras jurídicas como a Justiça Alternativa, a qual intervém 
diretamente nas novas práticas e ressignifi cações encontradas nos códigos e 
interpretações que o MP expôs nas entrevistas realizadas no Estado de Morelos.

Falamos das disposições, conceito que Bourdieu usa para expressar 
tudo o que contém ou recobre o conceito de habitus. O habitus é um sistema 
de disposições. As disposições designam uma forma de ser, uma propensão. 
A disposição é algo que se possui. As disposições incorporadas que formam o 
habitus se encontram em estado prático (GIMÉNEZ, 1997. p. 6). Por isso, nos 
códigos e nos temas, podemos identifi car disposições, como a oralidade, como a 
nova aprendizagem à luz dos cursos de capacitação.

Quando o membro do MP menciona que não mudou nada a forma em 
que se integra nos autos da investigação, faz referência a uma prática herdada do 
sistema inquisitivo, refere-se a que é o mesmo agente que realiza a investigação, 
mesmo sem tanta formalidade agora. Os saberes antigos, disposições, mais os 
saberes novos e incorporados e novas disposições vão confi gurando o habitus.

Na entrevista realizada com este membro do MP, evidencia-se que 
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existem, por parte dos operadores jurídicos, mudanças nas suas práticas a partir 
da reforma, porém prevalecem outras velhas lições que também se incorporam 
na ressignifi cação das práticas dos operadores jurídicos.

4.3 Advogado Defensor Público (ADP)

Para a análise da tematização das práticas que fazem os ADP’s, foram feitas 
duas entrevistas. Devido aos temas que permearam ambas, isso nos permitiu ter 
uma visão completa dos ADP’s com respeito à mudança no sistema de justiça.

Seguindo a análise que se realizou sobre a codifi cação dos relatos de 
membros do Judiciário e do MP, nesta seção, se mostrarão os principais temas 
que se observaram na interpretação dos códigos obtidos nas duas entrevistas 
com os ADP. Os principais temas que os ADP’s ponderam dentro do processo 
judiciário são os seguintes:

(a) A confrontação cara a cara na audiência visibiliza o ADP e suas práticas;

(b) A modifi cação da certeza jurídica entre o sistema escrito e o sistema 
oral;

(c) A existência do contraditório e a ratifi cação entre as partes envolvidas 
(vítima e acusado);

A percepção da invisibilização no sistema escrito;

(e) Desigualdade laboral entre ADP e o MP.

Estes temas nos desenham a percepção que têm os ADP’s do novo sistema 
e a forma em que se incorporaram, bem como desenvolvem, suas práticas. Assim 
como outros operadores, os ADP’s também foram partes do sistema antigo. Isto 
é, possuem um conhecimento profundo das práticas do sistema inquisitorial.

O ADP é, talvez, o operador jurídico que mais transformações sofreu no 
trânsito do sistema inquisitivo para o acusatório. Suas práticas foram alteradas 
pela RCMP de maneira importante. Agora os ADP’s são agentes no mesmo 
patamar que os juízes e membros do MP.

Sem dúvida nenhuma, a capacitação que os ADP’s tiveram é parte 
essencial de suas novas práticas. Os cursos de capacitação foram constantes 
e intensos. O tema da oralidade é também o centro de sua nova prática e do 
processo de visibilidade que sofreram.

Com a oralidade como centro do novo sistema, os ADP’s valorizaram o 
confronto como eixo fundamental no novo sistema. No confronto, as partes são 
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visíveis nas audiências, bem como entre si. De ser um elemento quase decorativo, 
os ADP’s passaram a ser protagonistas nas audiências. Anteriormente, como tudo 
era por escrito e não se realizavam audiências, suas práticas fi cavam limitadas ao 
que o MP e o juiz resolviam. Agora a percepção dos ADP’s é que seu trabalho é 
visível, é importante. Os ADP’s agora se tornaram protagonistas nas audiências. 
Eles intervêm, podem contraditar provas nos autos da investigação, podem 
mudar o curso de um processo. Agora eles têm uma presença muito importante 
nos autos, algo que nos antigos processos não existia.

“[...] além de considerarmos que neste sistema o papel do defensor tem 
maior relevância, antes era como se o defensor era o que menos importava, de 
imediato, até na nossa instituição éramos os que menos importavam” (ADP1, 
2014, p. 80).

O confronto cara a cara não apenas gerou a visibilidade das práticas 
dos ADP’s, mas também modifi cou a concepção de certeza jurídica, pois, ao 
apresentar as provas presencialmente ao juiz, se pode constatar que realmente 
existe cada um dos elementos trazidos pelo Ministério Público. Isso não ocorria 
no sistema inquisitivo, pois o que se encontrava escrito nos autos era a única 
certeza jurídica ao juiz, para poder formular uma sentença. O juiz não tinha 
conhecimento das partes envolvidas, não sabia se existiam provas que o MP 
trouxe, não sabia se as testemunhas existiam ou não. Tinha o processo como 
único recurso para construir a certeza jurídica.

Os ADP’s têm a percepção que no sistema oral contam com maiores 
elementos, que lhes podem outorgar maior segurança sobre o processo que estão 
levando adiante.

Com o esquema interpretativo construído a partir dos códigos dessas 
entrevistas, conseguiu-se obter uma nova tematização sobre a certeza jurídica, 
que em qualquer processo penal é relevante.

Outro elemento que se sobressaiu nas entrevistas com os ADP’s foi 
que, com o princípio do contraditório, é possível que as provas se ratifi quem 
no transcurso do julgamento oral. A dinâmica das audiências permite que se 
apresentem as provas na presença do MP, do ADP e do juiz. É na audiência em 
que se pode ratifi car e recusar testemunhas, provas circunstanciais ou provas 
científi cas.

Neste ponto, os ADP’s entrevistados apresentam a diferença do processo 
que continha as provas com o novo sistema em que se devem apresentar as 
provas de maneira oral, perante o juízo, para que estas possam ser ratifi cadas ou 
rejeitadas tanto pela defensoria como pelo Ministério Público.
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Entretanto, agora é certo que existe o mesmo nos autos de uma inves-
tigação, porém agora já para se poder levar em juízo teria que vir essa 
prova de maneira pessoal. Isso é o que vemos de maneira favorável 
neste novo sistema, porque já temos mais certeza se existe essa teste-
munha, se existiu essa evidência e se existiu essa detenção de que se 
diz por escrito. (ADP1, 2014, p. 80).

No antigo sistema, a sistemática de integração de processos era diferente, 
pois a polícia ministerial é quem dava fé pública de tudo o que continha nos 
processos. Os policiais iam ao lugar dos acontecimentos, realizavam entrevistas 
e obtinham provas físicas. A fé pública é o que, no novo sistema, se denomina 
ratifi cação de provas em audiências. No atual sistema de justiça, deixou-se utilizar 
o conceito de fé pública para a conversão em boa-fé por parte do MP:

“[...] uma investigação que se faz através das polícias ministeriais, que 
obtêm uma entrevista à força. Por quê? Porque vão até o lugar dos acontecimentos, 
vão entrevistar testemunhas, vão buscá-las até o seu domicílio, tudo isso deveria ser 
supervisionado, para que tivesse fé pública” (ADP3, 2014, p. 118).

O último tema que se encontrou na interpretação dos códigos dos ADP’s 
é sua inconformidade com respeito à desigualdade laboral entre a Defensoria 
e o Ministério Público. Os recursos não são iguais. Se bem que os cursos de 
capacitação têm sido mais constantes e intensos para os ADP’s, em comparação 
com a capacitação que os membros do MP têm. A queixa que os ADP’s têm é 
referente a recursos de apoio humano, em especial os peritos, para fortalecer suas 
investigações. Neste ponto, há um desequilíbrio entre estes operadores jurídicos. 
Enquanto o MP conta com peritos, com médicos, com polícia e cientistas para 
contribuir nos autos da investigação, os ADP’s somente contam com um contador, 
um psicólogo e um assistente social. Esta desigualdade de recursos se observa no 
momento em que a Defensoria e o Ministério Público preparam o caso que se 
apresentará em juízo. A situação de desigualdade entre os operadores jurídicos é 
algo que se encontrava no sistema inquisitivo, que se enraizou fortemente e que 
prevalece no sistema acusatório: 

“[...] não temos uma igualdade com o Ministério Público [...] porque 
nós, como Defensoria, não contamos com peritos, então vamos com as provas 
que colaboram de alguma forma, as provas científi cas que o promotor apresenta” 
(ADP1, 2014, p. 80).

Os ADP’s entrevistados ressignifi caram suas práticas a partir da 
reconfi guração do novo campo normativo que impõe a RCMP. A percepção que 
os ADP têm é que no novo sistema valorizam-se mais as suas práticas. Graças aos 
cursos de capacitação, novos conhecimentos são colocados em jogo e adquirem-se 
novas disposições. E para resolver a desigualdade com relação a recursos que o MP 
tem, os ADP’s realizam investigações por sua conta, fora do expediente do trabalho.
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5 CONCLUSÕES

O Estado de Morelos é um dos pioneiros na aplicação do sistema 
acusatório-oral na República Mexicana. A pesquisa que serviu de marco e de 
insumo para a realização deste texto é pioneira no país inteiro. Até esta data, 
não existe nenhuma outra pesquisa sociológica de corte qualitativo que analise o 
novo sistema de justiça oral acusatório.

Os resultados de aplicar metodologia qualitativa nesta pesquisa lançaram 
contribuições valiosas para o estudo de como os operadores tematizaram suas 
práticas a partir da reestruturação do campo jurídico. A transição para o novo 
modelo de justiça se fez com a ressignifi cação das práticas dos operadores 
jurídicos. Neste processo, os operadores jurídicos, muitos deles operadores do 
antigo sistema, unem novas e antigas práticas. Põem em jogo velhas e novas 
disposições e confi guram um habitus diferente.

A codifi cação e interpretação dos dados empíricos ou códigos ajudaram a 
encontrar o sentido do discurso dos operadores jurídicos. O apresentado na lei e 
no papel é modulado pelos operadores e é disso que tratou a pesquisa: averiguar 
como os operadores jurídicos ressignifi caram suas práticas.

Com base no que foi dito, pode-se dizer que os três agentes entrevistados 
percebem como os pontos mais signifi cativos da mudança no sistema acusatório-
oral: Visibilidade, Ratifi cação e Confrontação, sendo a oralidade a nova prática 
que os torna possíveis.

A visibilidade das partes e das provas trazidas pelo Ministério Público faz 
com que as práticas do juiz e do ADP lhes dê maior certeza jurídica.

No caso do juiz entrevistado, a visibilidade pauta que o processo se torne 
mais humanizado, isto é, agora os juízes sabem quem estão julgando; agora 
julgam pessoas e não um papel escrito por terceiro.

Para os ADP’s e o para o juiz entrevistados, a visibilidade da vítima e do 
acusado e o contraditório são práticas que ressignifi cam a certeza jurídica.

Por outro lado, a ratifi cação das provas é outra prática que modifi ca a 
forma de acionar os agentes jurídicos, principalmente o MP e o ADP. No novo 
sistema, a ratifi cação é fundamental para a apresentação de provas ou para sua 
certifi cação.

Em resumo, os operadores jurídicos do Estado de Morelos estão 
reestruturando um novo campo jurídico a partir da ressignifi cação e adaptação 
das práticas jurídicas que o sistema acusatório lhes oferece, mas nas entrevistas 
é perceptível que ainda se conservam vícios do sistema anterior, o que eles 
percebem como falhas na forma de aplicar a justiça.
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THE REPRESENTATION OF THE SACRED AND THE 
INSUFFICIENT FUNCTIONAL DIFFERENTIATION 

OF THE LEGAL SYSTEM IN BRAZIL.

Germano Schwartz

1 THE REPRESENTATION OF THE SACRED IN BRAZILIAN LAW 
AND ITS SYMBOLS

� e need for functional diff erentiation as a means of helping the evolution 
of the social system - as well as Law’s - is the point where this paper starts from. In 
our particular case, autopoiesis would distinguish Brazil’s religious and legal systems. 
� e turnover point would be the coming into force of the 1988 Constitution with its 
adoption of a lay State (Article 19, I)1, the liberty of creed and religion (Article 5, VI).

About this secularity, which was an innovation in Brazilian Law, an 
analysis based on constitutional principles will be developed to demonstrate, 
based on graphic representations of – or on – State symbols, that in Brazil there’s 
a tendency to overlapping codes from other systems (religious) over Law and that 
one reason for this are the symbols (immanence) that religion still makes use of 
within the legal operation. 

It is important, following this line of thought, to verify the meaning 
brought about by the historicity (complexity) of the 1988 Constitution. With it 
came an attempt to change several aspects of Brazilian society, especially those 
concerning Law and Religion. 

On October 12, 1988,2 the Constituição da República Federativa do 

Brasil (Federal Constitution of Brazil) was promulgated. It was the symbolical 
representation of a new era for Brazilians and it embraced a wide array of wishes 
and feelings kept in check during the years of military dictatorship3. One of those 
was freedom of religion. Having had erstwhile Roman Catholicism as its offi  cial 

1 � is provision forbids any of the State’s federated beings to establish religious cults or to subsidize them, 
impede their functioning or maintain with them or with their representatives any relations of alliance or 
dependency, except for those cases when public interest would so demand, and always in accordance to law.
2  In this a� ernoon, in Congress, state legislator Ulysses Guimarães, the leading man in charge of 
the  works of the National Constituent Assembly, walked up to the pulpit and promulgated the 
Federal Constitution of Brazil, stating, besides other things, that this was a “Citizen’s Constitution” 
(Constituição Cidadã), the sobriquet whereby it’s been known ever since.
3  � e military dictatorship had its inception in 1964. It was offi  cially over, with the end of 
General João Batista Figueiredo’s term of offi  ce, in March 1985.
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creed, the institution of a lay State in Brazil was received as one of its greatest 
innovations. Its natural complement, the institution of a lay State, was also object 
of great expectations. 

It was only natural, therefore, that society’s normative expectations were 
pointed at a (re)orientation of the whole country. For that matter, the Constitutional 
text displays an abundant catalogue of human rights, especially those concerning 
the main issue of this paper (Secularism and Religion). � is is only too logic, if 
one has in mind that writing down such things on a Constitution would mean a 
reaction to the status quo people was struggling to change (complexity).

� ere was so much concern about severing ties with the past that the 
Constitution was extended to 345 articles (250 on the main text and 95 others 
on its Transitional Provisions - Atos das Disposições Constitucionais Transitórias). 
Many among those that could hardly be considered Constitutional matter 
but nevertheless found their way in. Once inside they functioned as a kind of 
hierarchical-normative safeguard, a questionable legislative manoeuvre but 
nonetheless a comprehensible one in face of Brazil’s state of social aff airs. 

Having as its sobriquet the Citizen’s Constitution – a Constituição-Cidadã 
– it per se embodied all the hopes of a people for development and social justice 
(Article 3). It served as well as a paradigmatical transition to a new attitude 
towards human rights’ eff ectiveness, deferring them to the Judiciary. Otherwise 
said, the new Constitution re posited Brazil as a Rechtstaat (Article 1), conferring 
to itself an active position in Brazilian society.

Nevertheless, in the past 22 years the original Constitutional text was 
greatly modifi ed. Fi� y-six amendments were made adding to a broad overall 
revision. Some of these changes were made having as their background the 
ongoing discussions about the high cost of several franchises the Constitution 
extended and the need for deregulation in some sectors (Constitutional 
Amendment n. 20/1998). So changes were made. Secularism endured. And so 
did freedom of religion.

� ose normative expectations which were already condensed exerted all 
kinds of pressure on the Brazilian Constitution. One of them, whose repercussion 
was felt on the closeness of Law, is the pressure of the religious system over the 
juridical system. It is this precise subject this paper is going to analyze. 

In advance: A peripheral country’s legal system  must preserve its 
autonomy  vis-à-vis the cognitive openness exerted by communications that 
come from the religious system. In fact, the superimposal of the religious code – 
Immanence/Transcendency (LUHMANN, 2007, p. 45) - over the legal one (Rech/
Unrecht) has been the cause of a dejuridifying reality of the Brazilian Constitution  
(NEVES, 2007a, p. 83) all along its 22 years of existence.
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1.1 / e Origins of the 1988 Brazilian Constitution

Brazil’s Constitutional history is not one capable of inspiring respect for 
the Constitution or a sense of obedience to its rules. Seven diff erent Constitutions 
came into force before the present one. Making a small digression, one can verify 
that there have been alternate changes, with one single exception: the variation 
from an authoritarian Fundamental Law to another, of opposite extraction. A 
true pendulum.

In 1808, when the Portuguese royal family came to Brazil fl eeing the 
Napoleonic invasion, Brazil obtained a diff erentiated status. It was no longer 
a colony but a United Kingdom. Nevertheless Law (and monarch) remained 
Portuguese, with no Fundamental Law addressed to Brazilian society of that day.

On September 7, 1822, Brazil declared itself independent from its old 
metropolis. � ere was precious few armed struggle, something that would have a 
profound infl uence on the Brazilian people’s formation of their sense of self, ever 
since then inclined rather to negotiate than clash.  As a new nation and beholding 
the spirit of its time much the same way as other American nations, there was the 
necessity of a paradigmatic change. � e Republican Constitution although did 
not refl ect this new spirit. 

Brazil “opted” to continue being an Empire. For a simple reason: the 
independence was proclaimed by the son of the Portuguese Emperor. He became 
the new monarch.  In 1824, Brazil’s fi rst Constitution came into force. It was the 
Empire’s Constitution. It had the same basis of the Brazilian bourgeois society 
which had its inception as a colony and that was reinforced during the time of 
United Kingdom. � e status quo had to be preserved.

In an unprecedented fashion, Brazil adopted a fourth power branch, a 
Moderating Power - Poder Moderador – which would function next to the others 
(Executive, Legislative and Judiciary). � e Monarch, notwithstanding, held the 
ultimate power to reform and revise acts from other estates, being also capable of 
replacing their members.

Change was slow in coming. � e abolition of slavery, in 1888, was a 
turning point for the transition from Empire to Republic. Once again, clashes 
were neglectable. On November 15, 1889, Brazil became a republic modeled a� er 
and under direct infl uence from the United States of America: the República dos 
Estados Unidos do Brasil.

By 1891, a new Constitution, product of a Committee of Prominent 
Citizens - Comissão de Notáveis - was promulgated. Although distinctly liberal 
in its contours, there was no rupture with the past. � e Moderating Power was 
extinguished but the right to vote was not an universal franchise. Only a small 
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fraction of the public was entitled to cast a ballot4. A deviation of democratic 
institutions typical of Brazil.

By this time o Brazil was a rural nation. Its outstanding products were 
coff ee (coming from the State of São Paulo) and milk (coming from the State 
of Minas Gerais). � ose States were the most important economic units of the 
federation and the most densely populated as well. São Paulo and Minas Gerais, 
therefore, produced the famous coff ee-and-milk-politics (“política do café com 
leite”), meaning both States would take turns occupying the Presidency. 

� e 1929 market crash and the resentment of some States le�  outside of 
the political arrangement contributed to the downturn on the prices of both coff ee 
and milk, precipitating the downfall of the powers that be in São Paulo and Minas 
Gerais. A new constitution ought to capture this occasion. It was promulgated in 
1934. Its major leader was Getúlio Vargas, born in the caudillo tradition of the State 
of Rio Grande do Sul, and one who would be the dominant political fi gure in the 
next constitutional moves.

When World War II broke out, Getúlio Vargas, an Axis sympathizer, was 
the President of Brazil. In 1937, under the pretext of implementing social reform 
unpalatable to former élites - which were actually carried out -, he shut down Congress 
and fi red a number of magistrates. On top of this, the 1937 Constitution came into 
force,  displaying such totalitarian inspiration that it was soon nicknamed  a Polaca - 
,“the Polish Constitution” (ANDRADE, BONAVIDES, 1991, p.100-130) - in a clear 
hint to the Constitution that Pilsudski forced upon Poland a couple of years earlier.

1945 saw the end of the war. Although Brazil had fi nally sided with the 
Allies (1943) and combated in southern Italy, Getúlio was now seen as an obsolete 
political leader. In 1946, Brazil adopted a new Constitution. Its liberal character 
made possible a brief period of democratic presidential elections in which 
politicians such as Jânio Quadros and Juscelino Kubitschek came to the fore. 

As a consequence of democratic winds and the plurality of political parties, 
established by the 1946 Constitution, Brazil, like every other country in Latin America, 
was swept by Marxist ideals. “Communist” parties like Brazil’s PC do B (Partido 
Comunista do Brasil) and PCB (Partido Comunista Brasileiro) gained prominence in 
the country’s political scene. And so the “danger” of socialism haunted Brazil.

Having that in mind, Brazil’s Armed Forces assumed power in 1964, 
shutting down Congress and occupying the Presidential Offi  ce. In 1967, an 
antidemocratic Constitution was put into force, establishing an indirect vote for 
the Presidency. It was reinforced a� erwards by several Constitutional Acts and by 

4 Among those denied the right to vote were illiterate people, women, common foot soldiers 
(praças-de-pré), clergymen submitted by their vows to the Church and beggars. 
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a Constitutional Amendment (1969) that rendered it harsher still. Submitting to 
previous censorship, for instance, was the rule for every media.  

During this period, it must be said, precious few and infrequent were any 
social mobilizations against the regime. � at would change come 1984. � ence 
forward a strong desire to directly elect their president in open defi ance of their 
military rulers took hold of Brazilian society.

� is brief historical account did not seek to detail the historicity of 
events. Its aim was to demonstrate that every constitutional change, with the 
exception of that of 1988, lay within a specifi c context. � e formation of meaning 
of a Fundamental Law in Brazil is inextricably linked to the superimposal of 
other codes (Economy, Religion etc.) over Law in such a manner that it o� en 
overwhelms the juridical sense of our Magna Carta.

And so there has been little love lost between the legal profession, our 
magistrates and citizens and their Constitution during all the time Brazil has 
existed as a nation. � e paradigmatic change achieved by the 1988 Constitution 
was a political reaction against the ancien régime. Nevertheless, some old 
traces remained: the religious code (Immanence/Transcendency) 22 years past 
came back with a vengeance, seriously damaging the formation of sense of the 
Constitution and ultimately leading to its dejuridifying reality. 

In 1982 elections were held to all political offi  ces in the land except for that 
of President. In 1985, the Electoral College chose Tancredo Neves as President, 
a civilian who died before his inauguration. A� er a protracted legal struggle, his 
vice-president, José Sarney, also a civilian, took the oath of offi  ce. A� erwards,  a 
new Congress was elected. Sarney called for the formation of a Committee of 
Prominent Citizens, also known as the “Comissão Afonso Arinos” or “Comissão 
dos Notáveis”, composed by 50 notable legal scholars.

By means of a message, ultimately turned into a Constitutional 
Amendment (n. 26/85), Sarney summoned Congress to a National Constitutional 
Assembly. Under the 1967 Constitution, which had no provision to it, this 
summon would be utterly unconstitutional. It was nevertheless legitimized by the 
popular will to a direct election of the President, voiced in the national campaign 
Diretas Já (1984). 

So it was in this context that on October 5, 1988, the Constituição da 
República Federativa do Brasil was promulgated,. It carries to this day the 
sobriquet Congressman Ulysses Guimarães gave it: & e Citizen’s Constitution, 
especially because of its wide list of human rights.

Our Constitution is of dual form. It is at times social, at times liberal. Its 
text refl ects the two major forces set against each other during its elaboration. � e 



50

right-wing Centrão aligned itself with the statu quo ante and the Le�  represented 
all those who opposed the military regime. Above all the 1988 Constitution was 
the product of a broad agreement, as o� en happened through Brazilian history

It didn’t stop it, however, to bring a series of advancements. Much out 
of fear that a generic form would cause its provisions to lose their meaning the 
Constitution assumed an analytical character. At that time it was thought necessary 
that our Fundamental Law should be a directing instrument to Brazilian society

In a general sense, the 1988 Constitution may be divided three ways: 

A Social Constitution – which implemented rights of several generations, 
some recovered (free speech), some reinforced (right to work), as well as several 
new ones (right to health treatment, to a sound environment).

A Political Constitution – with the establishment of the three-way 
partition of power, founded on harmony and independence between Executive, 
Legislative and Judiciary. As an entrenchment clause, it safeguarded the right to 
regular and secret ballot. It also structured the form of the State (Federation) and 
its subdivisions, delimiting their respective autonomies.

An Economic Constitution – it enforced respect of private property and 
freedom of enterprise based on the notion of social justice and deference to labour.

Mirroring this triangular view, the 1988 Constitution brought an entire 
chapter concerning the Social Order. Many other social rights were included in 
its Article 6, such as the right to security, to work, to health care, to welfare etc.

In the same sense, on the political plane, any attempt against the 
democratic order was incriminated as an unbailable off ense, blocking the way to 
any kind of coup. It asserted as well the right to a direct ballot to each and every 
offi  ce in the Executive or Legislative.

On the economic plane, private property was limited by its social 
function. � e Estatuto da Cidade (� e City Statute) is a direct descendant of the 
Constitution, attempting to harmonize real estate interests and environmental 
protection. At the same time, freedom of enterprise was widely preserved.

On the other hand, from a structural point of view and except for its 
preamble, the Constitution was divided in ten chapters, whose location within 
the text was intentionally diff erent from that of the Military Constitution. It 
was ordered as follows: (1) Fundamental Principles, (2) Individual Rights and 
Guarantees, (3) Organization of the State, (4) Organization of Powers, (5) Defense 
of the State and its Democratic Institutions, (6) Taxing and Budget, (7) Economic 
and Financial Order, (8) Social Order, (9) General Constitutional Provisions and 
(10) Act of Transitional Constitutional Provisions.
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Its major characteristic, as elsewhere underlined, consists on its desire for 
a democracy founded on a lay State; on the respect for all religions, and therefore 
for a change, on route to a Rechtstaat, as stated by Article 3; on the values of a free, 
and just and solidary society, whose grand aims are the eradication of poverty 
and substandard living conditions followed by a reduction of social and regional 
inequalities � e winds that blew in 1988, though, blow no more in 2010. � e 
remains of a Religious State are still felt and exercise their infl uence on Brazilian 
Law. � is recursivity is made present by symbols which represent the sacred, 
souvenirs of an insuffi  cient functional diff erentiation.

1.2 0 e Motto Praise the Lord in Currency Bills (Reais)

Since 1994 the real is Brazil’s currency unit. Formulated by then Minister 
of Finance Fernando Henrique Cardoso, who later on was elected President, its 
introduction was the basis for the economic development that benefi ts Brazil 
today. � anks to the real the country experienced a period of unprecedented 
economic growth, its expansion underpinned by the stability the new currency. 
Adding to that, Brazil adopted a tighter fi scal regime and permitted exchange 
rates to fl ow freely thus propping up the economy.

Unlike past Constitutions, the 1988 Brazilian Magna Carta did not adopt 
the currency as a national symbol. Nevertheless, as to the formation of meaning 
within the social system, the real still represent a powerful force in juridical 
communication. It regulates, for instance, all contracts, the site of structural 
coupling of Law and Economics.

� ere are several examples. To avoid tautologies, let’s take a paradigmatic 
example. Before the real was introduced it was common practice to index rents 
and the minimum wage to the dollar, although it was against specifi c provisions 
of the Constitution and the law (Article 7, IV, of the 1988 Constitution and 
Decreto 857/69). Brazilians made use of this scheme to try and protect themselves 
from ever-recurring currency devaluations.

Besides, the constitutional federative pact impedes the creation of 
regional currencies (Article 1 of the 1988 Constitution). � e real, as much as 
the Portuguese language spoken and understood throughout Brazil, confers the 
country with a sense of unity.

So, the real’s graphic representation (currency bills and coins) is of 
importance to the juridical system, because whether it is Recht – in the cases 
above stated – or Unrecht. Moreover, it plays a very important role in the act 
of communication addressed to the legal system (noise) in regard to its internal 
operation. � ere’s no denying, therefore, that the elements which compose 
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the real are important when the legal system must decide a case. Its graphic 
representation hence acts on its meaning (WARAT, 1995), or otherwise said, in 
the communication act that will infl uence magistrates when issuing a sentence.

All previous Brazilian currencies brought a reference to the Monarch or 
to Brazil’s Roman Catholic God. No discussions concerning the lay of State in 
the 1988 Constituent Assembly came to the point of forbidding things like these 
to be written on our currency bills. � e absence of such rule made possible the 
inscription of the motto Praise the Lord on all our banknotes and coins. 

Two remarks can be made over this information. First, the rupture – the 
functional diff erentiation - of the Economy and Law subsystems did not occur 
when it came to communications with the Religious system. Matters are made 
still worse by the fact that the real is a symbol – if not the symbol – of our present 
economical, political and legal stability

Second, and perhaps more important, is the fact that there was no 
questioning - whether social or legal – of including the said motto in our bills 
and coins. Au contraire. It was taken as a representation of Brazilian culture, 
profoundly Christian on account of our Portuguese colonization.  

Otherwise said, in Brazilian Economy as in Law, the communication 
of its environments – environments of other subsystems – forms a meaning 
in which it is absolutely normal to have Religion as an element of support for 
and   “protection” to all decisions. � is is one of the reasons for our dejuridifying 
constitutional reality. � ere are others. Symbolic ones.

1.3 0 e Expression Under the Protection of God Present in the Preamble 
of Brazil’s 1988 Constitution

All Brazilian Constitutions follow a pattern. All of them had a preamble. 
In Brazilian doctrine (MARÇAL, 2001) a mixed model was adopted for its 
normative strength.  In a compromise between the doctrines of Carl Schmitt (a 
preamble endowed with normative strength) and Hans Kelsen (a preamble not 
endowed with normative strength), the predominating idea among those who 
wrote our Magna Carta was that whatever is described in the preamble and made 
explicit in a constitutional clause is endowed with normative strength; on the 
other side, anything that is not in the articles of the Constitution lacks cogent 
force.

An interpretation such as that gives relevance to the expression Under 
the Protection of God included in the preamble of the 1988 Constitution, the only 
one not replicated in the major text. � e problem is thus aggravated because our 
Fundamental Law prescribes a lay State and guarantees freedom of religion. � e 
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use of the word God would per se eliminate polytheistic rites such as those of 
African extraction brought in by the slaves and which proliferated throughout 
Brazil since it was a colony. Of equal importance is the fact that it also inserts 
a religious safeguard inside the Constitution of a lay State. � e iconoclastic 
importance of this graphic representation impedes, for example, all discussions 
over the issue of legalizing abortion, which in Brazil is still under strict dominance 
of the religious system.

No popular clamor was heard about the inclusion of this communication 
in the Constitution or about the motto Under the Protection of God written on its 
preamble. 

It is indeed a communicative repetition of what previous Brazilian 
Constitutions had declared and therefore deeply rooted in all our social 
subsystems (Law). � e 1824 Constitution mentioned that Dom Pedro I granted 
that Magna Carta “by the Grace of God” (por graça de Deus). � e Republican 
Constitution had no such reference. � e 1934 Constitution, although, stated 
that the people’s representatives, “placing their confi dence in God” (pondo sua 
confi ança em Deus), were promulgating that Magna Carta. Getúlio Vargas, in his 
“Polish” Constitution, stripped the preamble of any reference to God. In 1946, the 
people’s representatives, “under the protection of God” (sob a proteção de Deus) 
promulgated a new Constitution. In 1967, the military, “invoked the protection 
of God” (invocando a proteção de Deus) to put their Constitution into force.

� e Brazilian legal system, therefore, sees as pertaining to its operationality 
the fact that Brazilian Constitutions are written with the aid of God. So it was 
to nobody’s surprise that the Direct Action of Unconstitutionality (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade) n. 2076-5 fi led before the Supremo Tribunal Federal 
(Supreme Federal Court) by the Partido Social Liberal (Social Liberal Party) 
entered a plea to repeat this expression in the preamble of the State Constitution 
of Acre.

Acre’s State Constitution asserts that the State Constitutional Assembly, 
by the powers conferred on it by the Federal Constitution, in obedience to the 
democratic ideal, with its thoughts turned to the people and inspired by the heroes 
of the Acrean Revolution, promulgates the following Constitution of the State of 
Acre. � e Partido Social Liberal affi  rmed that during debates in the National 
Constitutional Assembly there were 74 votes in favour and only one against to 
include the expression “under God’s protection” in its preamble and that therefore 
it was the will of the people that God should protect all Constitutional Laws, 
those of States equally included.

Justice Carlos Velloso said that one cannot affi  rm that [Acre’s Constitution] 
preamble is contrary to the principles of the Federal Constitution. � e main 
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[Federal] text does not invoke the protection of God and the Constitution belongs 
to all, whether they are theists, agnostics or atheists.

� e Supremo Tribunal Federal, therefore, even when denying mandatory 
repetition of the expression protection of God on the preambles of State 
Constitutions, considered lawful to have it on the Federal Constitution. What 
was not on trial has a highly symbolical value. � e expression remained on the 
1988 Constitution and is still part of the legal system closure.

1.4 0 e Roman Catholic Cross in the Supremo Tribunal Federal 
Courtroom

� e presence of the Catholic Cross on the walls of courtrooms all over 
the country is also overwhelming. It is remarkable that in the main chamber of 
the Supremo Tribunal Federal, guardian of a lay Constitution, the Cross should 
be located right behind and above the seat of the President. � e fact nevertheless 
comes as no surprise (SARMENTO, 2009, p. 87) if we think of a legal tradition 
where the separation between religious and legal spaces has never laid any roots. 
In Luhmannian language, the absence of functional diff erentiation between the 
legal and the religious systems in Brazil is not at all a new fact. 

Brazil presently debates several legal issues that would require a radical 
separation between Law and Religion. � e abortion of anencephalic fetuses, stem-
cell research and gay marriage, all demand  an appropriation  by the juridical 
communication which could preserve the rationality of the legal system 

In the Request for Legal Action (Pedido de Providências) n. 1344 
addressed to the Judiciary National Council (Conselho Nacional de Justiça), the 
NGO Brasil para Todos demanded that this practice be banned in all Brazilian 
judiciary organs. On June 06, 2007, their plea was denied by the Council. 

Councilman Oscar Argollo, who was the leading voice in this denial, 
off ered four reasons to do it. � e fi rst one referred to the customary and 
traditional character of the practice. � e second alluded to the inexistence of any 
prohibition to it. � e third mentioned the absence of any violation of rights or 
discrimination in the fact of hanging Catholic crosses on judiciary precincts. � e 
fourth considered the autonomy of Courts to freely decide about the issue.

Comparing to decisions made in other countries the verdict of 
the Conselho Nacional de Justiça demonstrates the insuffi  cient functional 
diff erentiation between the legal and the religious systems in Brazil, a prime 
cause for the Brazilian dejuridifying constitutional reality.

When confronted with the same issue the German Constitutional Court 
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(Bundesverfassungsgericht) found unconstitutional to have Catholic crosses 
hanging on  walls of public schoolrooms (SARMENTO, 2009, p. 91) because the 
State that shelters people of diverse if not opposed beliefs and ideologies can only 
assure their pacifi c coexistence if  it remains neutral about religious matters. 

 In the 1989 trial of County of Allegheny v. A.C.L.U., the U.S. Supreme 
Court (SARMENTO, 2009, p. 91-92) considered unconstitutional the setting of 
a nativity scene on the Courts stairways because it violated the anti-establishment 
clause. � e religious message conveyed by this symbol would be incompatible 
with the First Amendment as it forbids the State of conveying or try to convey the 
message that any particular religion or faith is favored or preferred.

Inasmuch as the Supremo Tribunal Federal - the organ that controls the 
constitutionality of Brazilian Law - displays to this day the Catholic cross on its 
chamber, this symbol (re)constructs a reality and encourages the superimposal 
of the code of the religious system over the legal system in Brazil. Moreover, its 
absence on those premises would guarantee the free existence of other creeds over 
the land. A communication that is not altogether neutral is so conveyed, unduly 
associating the act of adjucation to the religion belief of the majority (SARMENTO, 
2009, p. 95). 

Following this line of thought, the lack of preservation of the legal system’s 
rationality demonstrates the need of searching a functional diff erentiation in 
countries at the periphery of the global social system such as Brazil.

2 / e Need for Diff erentiation

So, for all we have seen in this paper, it is important in the Brazilian case 
to establish Law as an autonomous subsystem because in central countries one 
such subsystem has created a recursive internal net that diff erentiated it from its 
surroundings. � e legal system will thus operationally close itself so that it will 
be the sole subsystem responsible for the problems of its unity, achieving by this 
form its functional diff erentiation.

Law, under the scrutiny of Luhmann’s social systems theory, is about 
observing the unity of diff erence on equivalent functions that compose this 
subsystem. One should therefore compare the legal system’s function (Recht/
Unrecht) and correlate it with the religious system (Imanence/Transcedency) to 
(re)discover other possibilities which will enable the (re)constrution of its object.  

So, it is the system that makes the diff erentiation of Law possible. Partial 
subsystems (Law, Health, Education Politics, Religion...) acquire such a form 
of universal specifi cation that the reunion of its functionally diff erentiated 
characteristics to other subsystems of the global society system complexifi es its 
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(im)possibilities, even if we don’t see complexity as an impediment. 

� us we have for a fact that in peripheral countries, particularly those 
of Catholic colonization, the separation (functional diff erentiation) between 
religious and legal system is not altogether complete. We need to know on what 
basis we can build the intended diff erentiation.

2.1 Constructing Diff erentiation

Communication is a prerequisite for Niklas Luhmann’s autopoietic 
social systems architecture. Indeed, everything surrounding the subsystems is 
communication. In that sense, law seen as the diff erentiated functional subsystem 
of a global society is permanently aggravated by communications coming from 
its environment (order form noise).

Following this path, to preserve its autonomy law has developed its 
own code derived from its modern characteristic (positiveness) as a means of 
acquisitive evolution. Its function being establishing itself as a way of selection 
mechanism. Recht/Unrecht is what makes the distinctive unity of the legal system 
possible.

It is otherwise true that the global social system evolves through de-
diff erentiation, i. e., decisions coming from developed nations are absorbed by 
peripheral nations in a diverse and belated way. In other words, the symbolism of 
law is translated through other structures and organizations belonging to these 
peripheral nations’ own evolution.

� is workability leveraged by the code and its programming produces 
a contingency formula (Justice) expressed in texts (structural coupling for the 
validity of laws and argument) which are of interest to the legal system. � erefore 
a new meaning is formed which shows its claim to consistency of equality in 
peripheral nations (Brazil).

Brazil as a colony of Portugal was deeply infl uenced by its metropolis. 
Law and religion (Roman Catholicism) according to the degree of development 
of both nations were an outstanding structural coupling. And this coupling is 
perhaps the one with the utmost capacity of communication and infl uence over 
the other subsystems. 

� e matter of observation is key to the theory of systems. Envisaging the 
problem from a single point of view will not suffi  ce. We must consider the wide array 
of possibilities off ered by the description of social systems and face the question the 
way an observer (subject) gazes at his object (religious symbols). � is, as stated 
by Luhmann (LUHMANN, 1 983, p. 20-37), is the classic problem of sociology 
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because of its insuffi  cient diagnoses. It is thus necessary that this observation be 
carried out by someone who is at the same time within and without the observed 
system: a second-degree observer (HAYLES , LUHMANN, 1995, p. 5). 

Privileged observers with unique and precise diagnoses therefore cease 
to exist, as Guibentif (GUIBENTIF, 1993, p. 234) asserts, il n’y a pas de position 
d’observateur privilegié.  � erefore we cannot defend the idea of an ultimate 
observer. � e legal system, accordingly, reconstructs its own meaning as a 
system by means of its operational closure and cognitive openness by means of 
communications.

� is is the place where texts, interpretation and argumentation will be 
necessary elements to understand the legal system, just like this paper intends to 
when it refers the sacred expressions. In fact, the observer watches the text in such 
a way that reasons for a decision will necessarily exclude other motives. Hence 
the reason why the Supremo Tribunal Federal decided the way it did lacks the 
system’s operations that reduce the fi eld where decisions are selected. A double 
 structure (statutory law and argumentative basis (LUHMANN, 1997, p. 336) 
turns the o bservation into a distinction (decision/non-decision) necessary to 
Luhmann’s proposition.

In this sense, to say it briefl y, the operations of the legal system [38] c an 
be described as:

(1) Interpreting.

(2) Arguing.

(3) Grounding.

But it is necessary to verify where are the grounds of interpretation. 
Luhmann clearly admits that this operation is made through texts, the structural 
coupling between va lidity and argumentation (LUHMANN, 1997, p. 347). 
Nonethele ss, it should be acknowledged again that the idea to be admitted is that 
of positivity (LUHMANN, 1983, p. 13-25) not that of positivism. At the same 
time, its inner structure and its relations with the environment should be analysed, 
in a way that will allow law to be perceived, like in Teubner’s (TEUBNER, 1988, 
p.1) metaphor, as an endless dance of internal co-relations in a closed web of 
interacting elements.

� e circularity of law is based, as Teubner (TEUBNER, 1988, p.4) states, 
on the circular relation between legal acts (decisions) and juridical norms. So, if 
the circularity of legal decisions constitutes legal autopoiesis, we have once again 
that the system should be closed. � e closure of law protects its greatest function: 
the decision.

To Luhmann, law also turns to its contingent surroundings because 
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the refusal to pass judgment is banned. Every norm is a norm solely because 
behavioural expectations can be diff erent than otherwise expected. Law is closed 
because it needs to reproduce its operations. Nevertheless, when it possesses a 
specifi c programme, it opens itself to the outer world getting this communication 
from it by means of its code (Recht/Unrecht) and, thenceforth recovers its 
recursivity. In the Brazilian legal system, section 4 of the Law of Introduction 
to the Civil Code5 (Lei de Introdução ao Código Civil) is in this sense exemplary. 
It is a legal rule that allows the opening of the system but very soon brings this 
communication back to itself, thenceforth under the aegis of its specifi c code.

  Nonetheless, paradoxically, the idea of circularity which supposes 
internal closure is directly linked to the idea of openness. Indeed, the openness of 
a system bases itself in its closure. � e closer a system is, the more it possesses the 
capacity of creating itself from its own elements without dismissing the infl uence 
of its surrounding (TEUBNER, 1988, p. 2).� is happens when the structural 
coupling between systems is attained.

 � is is, therefore, the role of the statutory law in our proposed problem. 
In our case, the Brazilian 1988 Constitution, when it states the religious freedom 
and the State and its non religious status.

 Remember: all legal operations must be orientated by its code (Recht/
Unrecht). � e texts above mentioned are, therefore, the start of the circularity 
of observations of the problem having in mind the distinction between the legal 
system and its surroundings (communications and pressure). For a decision 
to be made based on it, argumentation would be necessary. Argumentation, 
nonetheless, is itself a specifi c way of self-observation (LUHMANN, 1995, p. 
287).

Statutory laws permit a simplifi ed self-observation. � ey refer one 
to another. For example, the Civil Code refers to the Constitution. � e 
Brazilian Magna Carta refers to the Supremo Tribunal Federal ‘s (Brazil’s highest 
court of law) legal doctrine which, by its turn, mentions legal scholars from 
Brazil and elsewhere. So a true legal hypertextuality is formed which depends, as 
a matter of fact, of the system’s function (decision).

 Following this reasoning there are plenty of texts which could be applied 
to the matter. It is a noise that requires order. Said otherwise, it is necessary to select 
the texts. � us the body of text should be distinguished from its interpretation 
and the letter of the law from its spirit. � e ponderation of values resides in text 
not in argumentation (LUHMANN, 1997 , p. 371).    � is latter needs freedom 
(consistent with law) whereas text programs law in a counter-factual way.

5  � e Code Section states: When there is an omission in the Law, the judge will decide the case 
according to analogy, common law or general principles.
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  Interpretation – and any one that could be made of the Brazilian 
Constitution – would stand as a fi rst degree observation. It has, therefore, the 
function of creating other texts (decision, legal doctrine, legal scholars’ writings 
etc.). It therefore enlarges the bases of these new texts. It is, consequently, part of 
the operation of the legal system. Nevertheless, it does not answer to the question 
of what the text intends to communicate.  � is role belongs to argumentation.  Its 
requirements will provide the structures to a suffi  cient functional diff erentiation 
in Brazil.

 Argumentation is situated in a second degree order. It does not come 
from the blue but from other cases. It occurs in distinct situations and has a 
double requirement: to identify rules/to confi rm them (LUHMANN, 1997, p. 
350). It demands condensation and confi rmation. In our case, it would go like 
this:

 (1) An individual decision is required for every case where the sacred is 
presented;

 (2) It is necessary, a� erwards, that the decision will make a generalization 
for the whole system possible.

  Argumentation possesses a strong proclivity to check the validity 
(eff ectiveness (LUHMANN, 1997, p. 384) of texts. It does not change them (as 
a decision).  It is in constant motion, although tied to the juridical code (Recht/
Unrecht)  so that it can produce enough consistency from decisions oriented 
to (external and internal - LUHMANN, 1995, p. 296) communication. In this 
course, law “learns” from its environment, maintaining normative expectations 
(LUHMANN, 1997, p. 336). 

� e more there is information, the bigger the newness for the system. 
� e more there are cases regarding the setting up of a red-light district, precisely 
because of its individuality, the more the legal system will be prone to innovation 
(via argumentation).    � ence the function of  redundancy (LUHMANN, 1997, 
p. 354), which renders possible the unnecessariness of information (internal and 
external indiff erence). Redundancy selects informations that can bring newness 
to law.

� e problems  of consistency are problems of information redundancy 
(the symbols of the sacred in the Brazilian Law)]. � e need for  more information 
(return to the surroundings of the legal system’s decision) must also be reduced 
by information (decision).  Otherwise said: the surprise eff ect of the judicial 
decision must be reduced.

Indeed, the bigger the variety of information, the more diffi  cult it is to 
reach consistency. � ence the value of the code as a selective mechanism and a 



60

tool for stabilizing normative expectations. � e principles (religious freedom), for 
instance, because of their openness, introduce further information and therefore 
a bigger need for consistency.

Here consistency is hidden behind the reasons for the judicial decision 
(LUHMANN, 1997, p. 351). And for the same reason it is not a logical 
certainty (verifi able). Pertains  to  the realm of chance because one information 
does not determine another (LUHMANN, 1997, p. 358). � e problem is that 
something which is hidden cannot serve as a basis for an analysis, lest for the 
distinction Recht/Unrecht. It is therefore a coupling with a loss – of variety and 
redundancy – a loose coupling spurred by the mechanisms of variability, selection 
and restabilization of the legal systems as explained above. Between variety and 
redundancy lies the law as an autopoietic system, in a distinct unity betwixt the 
pressure from the “sacred” and the need of maintaining law as a functionally 
diff erentiated subsystem.

Redundancy is therefore, according to Luhmann (LUHMANN, 1997, 
p. 547-548), that thing we care for in the legal system: the treatment of things.  An 
example of this is justice, a contingency formula which has been very much used 
to test the inner operationality of the legal system. Nevertheless, the question still 
stands: Can we possibly affi  rm the justice of a decision for our case?

� e answer lies not in justice or in its correctness.  Marcelo Neves (NEVES, 
2007b, p.208) states, in the line of the theory of systems, that the continuity of 
the system is necessary. Redundancy built upon arguments is the key. So, the 
decision’s validity lies not in its eff ectiveness but in its self-reference or hetero-
reference.

Following this line of thought, self- reference might lead us to self-
validation. It will do it based on consistency and on forwarding us to its own 
elements in a circular manner. Hetero-reference, by its turn, acts on reorientating 
expectations (NEVES, 2007b, p. 213). It is thus necessary that the legal decision 
on our matter be consistent with that of the legal system’s programming and, at 
the same time, may redirect the normative expectations.

Agreeing with Neves (NEVES, 2007b, p. 197), the possible arguments to 
achieve the redundancy needed to the continuity of the legal system in Brazil 
must reaffi  rm the rule of law – the Rechtsstaat – as consecrated in the 1988 Federal 
Constitution. With that, the de-juridicizing  cause that aff ects the Constitution 
(superimposition of other codes such as religion’s) might be equated, giving real 
meaning to the constitutional text,  a matter that,  presently, represents a major 
diff erence between central and peripheral countries.
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2.2 / e Insuffi  cient Diff erentiation of the Legal System in Brazil

Luhmann’s elaborations of diff erentiations of the social systems are 
utterly consistent with his theory. On the other hand, a specifi c observation shall 
be needed, specially the relation between environment and system and the (dis)
continuous production of diff erentiation of social subsystems.  It thus aff ects 
(produces noise in) matters related to the relation of Law and Religious systems.

Teubner allies autopoiesis to historicist variables, something we could 
call juridifying through a kind of refl exivity that limits Law itself within its 
vinculations to social reality (TEUBNER, 1984, p. 344). In his thought there’s an 
unrelenting search for interactions between environment and system, especially 
because the production of norms come from places the most diverse. � ey are 
juridicized by the legal system’s coded absorption.

Entities such as social classes, law corporations, human rights NGOs 
and the like act in a combined way that gives birth to a juridical and social 
fragmentation, which we can comprehend in the metaphor of the multiple bodies 
of the King (TEUBNER, 1997, p. 763-787). � e task, therefore, is to verify the 
initial intercourse of Law and all the other social subsystems and how we can 
achieve order from noise in a context like this.

Policontexturality (TEUBNER, 2005, p. 30-31) is a characteristic of Law 
and constitutional rights. � ese several contexts are conjugated in self-referential 
cycles – the hypercycles (TEUBNER, 1989, p. 59-67). � ey supply Law with a 
kind of gradual autopoiesis, based on self-observation, self-constitution and 
self-reproduction. All that, nonetheless, within a self-referential way, a systemic 
rationality6.

� us, a self-referential circularity occurs. It will be complete when 
actions (decisions) and norms remit to themselves, achieve self-reproduction and 
therefore innovate with the help of Law doctrine and litigation. Law’s autonomy 
of policontexts is not based solely in the norm but rather in the capacity of 
self-constituted actions and of juridifi cation of process by the creation of legal 
doctrine institutes (TEUBNER, 1996, p. 149-170).

A valuable lesson derives from this. In the global system there’s this huge 
trend towards the appearance of autonomous regimes outside the State and 
that may, nevertheless, be juridifi ed. A wide variety of legislative mechanisms is 
generated for, let’s say, the protection of the sacred symbols (TEUBNER, 2005, 
p. 122-123). � ey essentially produce communications which will eventually be 
coupled to Law.

6  According to TEUBNER refl exive right splits three ways : (1) Formal Law – internal rationality ; 
(2) Material Law – normative rationality and (3) Refl exive Law – systemic rationality.
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A simple example of what we’re trying to say is the fact of transnational 
corporations forbidding child labour in Brazil. With that they strengthen a (re)
construction of the meaning of human rights from a diff erent outlook: that of 
Law fragmentation and also that of a continuous and constant dislocation of the 
production of its meaning by new actors in environments subject to diff erent 
realities. � e way the legal system observes human rights is not a one-way street 
whereas there is no privileged position for the observer within the theory of 
autopoietic social systems. 

We can add all this to the fact that deparadoxizing in Law is diff erent 
from other deparadoxizations, e.g., in religion. Modern techniques have raised 
Law to the level of an architectonic and hierarchical set with no reference to 
the Other or the opposite. A “pure” Law.  Law succors itself and in this lays its 
legitimization. It is what Clam denominates, going beyond Luhmann’s theory, a 
basal autopoiesis (CLAM, 2006, p. 154-155).  It is essentially a set of repeated, 
machine-like operations with no allusion whatsoever to the social system’s 
diff erentiation, autonomy or self-referentiality.

� ere is another necessary step to verify t in Brazil: the autopoietization 
of Law. According to Clam (CLAM, 2006, p. 159), derived autopoiesis are those 
“involved in the self-referentialization of social systems in a modern society”.   
� is is the case for Law and therefore of sacred symbols observed (autopoiesis of 
meaning) by the legal system. 

Having that in mind, we can talk about a specifi c autopoiesis of Law. 
But what is specifi c about it? Besides supplying normative stability and making 
possible social expectations (CLAM, 2007, p. 167) to be congruent, the ever 
present resort to violence (legitimate state procedures) to reaffi  rm the norms 
(religious freedom) is not something otherwise used by the religious, political or 
economical systems while operating a solution for their own paradoxes.

Law’s specifi c autopoiesis needs an understanding of Law that will not be 
an end in itself.  Writing norms down is fi rstly retrieve them from amid mundane 
facts. � eoretically, this process has no cognitive value. When, a� erwards, the law 
system absorbs the juridical norms produced by the religious system, a defi nition 
limit is established by its code.

It is then that Law assumes the responsibility by its eff ective and well-
supplied repertoire of confi rmed social interpretations confi rmed by the world 
(CLAM, 2006, p. 187). Otherwise said: it will be then that the sacred is integrated 
in the functional diff erentiation of Law, which, by its turn, will interpret them 
by its undeniable logic of inclusion/exclusion. Its paradoxical circularity will be 
achieved when the specifi cally normative process of sacred depend widely on 
elucidation and cognitive argument (CLAM, 2006, p. 187).
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Elucidating the cognitive argument about the sacred in Brazil inexorably 
leads it to its autopoiesis. In this case, there is inevitably a correlation between 
environment and system. It is impossible therefore, resorting to Marcelo Neves 
(NEVES, 2000a, p. 163) analogy, to separate sacred symbols texts from the reality 
of Law. In a global society, this reality is disdiff erentiated. It varies according to the 
viewpoint of the observer. An, such as it is, it has an infl uence on de-paradoxizing 
constitutional rights, leading it to its specifi c unfoldings in our country.

So, we must have in mind that there is a tendency in Brazil towards the 
superimposition of codes. Ironically, Luhmann states that there is the possibility 
of ruling unconstitutionally through a constitution (LUHMANN, 2000, p. 428). 
By that he means that, within a constitutional rights framework, it will not be 
diffi  cult to use constitutional rights against the Constitution. 

Denying diff erentiation engenders a disdiff erentiation highly harmful to 
the law system’s autonomy.  � is expansionism hurts the right of recourse to justice 
as a social subsystem. Normative expectations of inclusion are thus diminished. 
Because they are tied to structural relevance, Law thus loses symbolic strength.

� e need for diff erentiation of the Law and Religious system in Brazilian 
case stem from this theoretical conception; the problem of subordinating Brazil’s 
juridical codes to others in the global social subsystem is uniquely Brazilian. So 
we concur with Villas Bôas Filho (BÔAS FILHO, 2009, p. 394), as its true essence 
derives from the diffi  culty with which Law’s selective mechanisms absorb the 
environment’s irritation when dealing with the reality of constitutional rights in 
Brazil.

3 Final Considerations

� e purpose of this paper was to observe a problem: how the sacred 
symbols representations in Brazil’s Law aff ects its diff erentiation. � e approach 
was made from the point of view of the legal system. It should be remarked 
that the answer would be diff erent if the observation came from other social 
subsystems (religion, economics etc.).

In this line of reasoning, it is important to have in mind the importance 
of paradox to law. Law is non-law and vice-versa. It is the program, thus, that 
really allows de-paradoxing the fact that law is tied to non-law. � e program is 
the functional equivalent of the code, the other side of the coin. � e code does 
not vary. � e program does. In reverse.  So, programmes defi ne what is ‘correctly’ 
legal and ‘correctly’ illegal . In this sense, what we understand as law:

(1) Duplicates itself, emphatically reaffi  rming itself and converting into 
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the tautology law is law;

(2) With the introduction of the negative, a paradox occurs: someone’s law 

is somebody else’s non-law;

(3) For the social system both someone’s law and someone else’s non-
law are operational components of its logic. If we should include another 
negative there would occur an antagonism: someone’s law is not someone 

else’s non-law;

(4) So, both the one who is and the one who is not rely on the same legal 
statute (temporally or socially);

(5) � is antagonism is solved by the program,  id est,  when prescribed 
conditions and established requirements are fulfi lled by the self same 
legal system. It is thus possible to observe the paradoxical nature of law: 
law is law and at the same time law is/is not non-law.

� e legal system’s program is therefore the diff erence that confers unity to 
the code. Its counter-factual character (ROCHA, 1997, p. 15) specifi es under what 
conditions it would be right or wrong to determine Recht or Unrecht. So, only this 
diff erentiation (code versus program) has the ability to provide the designated 
forms those operations that acoplan y desacoplan el medio (LUHMANN, 1996, p. 
137) and that will lead to the continuous recursivity of the search for law (non-
law). Indeed, law is an unfi nished codifi ed reality whose sense is produced by 
means of a unitary distinction between what it is and what it is not.
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PERSPECTIVAS EM SOCIOLOGIA DO DIREITO

Hakan Hydén

1 PERSPECTIVAS INTERNAS E EXTERNAS DO DIREITO

Uma maneira de defi nir a Sociologia do Direito é descrevê-la como outra 
perspectiva no Direito comparada à tradicional ciência legal, ou seja, dogmática 
legal. Toda ciência social usa, ao menos, duas perspectivas em seu objeto de 
investigação, uma interna e outra externa. Como exemplo, é válido, dentro da 
microeconomia, estudar um empreendimento por dentro, focando nos processos 
internos de tomada de decisão, o que os atores dentro da companhia fazem e como 
as coisas são organizadas internamente. Outros estudiosos da microeconomia 
podem estar interessados na relação entre certo empreendimento e suas relações 
externas, ou na relação entre os empreendimentos como tal e outros setores da 
sociedade, como política ou os agentes no setor industrial. Da mesma forma, 
estudiosos de ciência política podem dar atenção aos aspectos internos do 
sistema político, como os estatutos e a organização dos partidos políticos ou o 
parlamento, etc., enquanto outros pesquisadores podem dar um passo para trás e 
verifi car o sistema político de fora, perguntando-se questões como “qual o papel 
do sistema político na sociedade como um todo?” ou “quais as interações entre o 
sistema político e a economia ou o setor social?”.

O mesmo vale para o estudo do sistema jurídico. A maioria dos estudiosos 
tem uma abordagem interna e estão analisando as premissas para as tomadas de 
decisões jurídicas, ou seja, analisando como as normas legais e os personagens 
jurídicos estão sistematizados e organizados. Alguns estudiosos, no entanto, 
utilizam uma perspectiva externa e observam o sistema legal de fora dele. 
Uma maneira de descrever a diferença é falar sobre o conhecimento da lei e o 
conhecimento sobre a lei (STRÖMHOLM 1981, HYDÉN 2002, BANAKAR 2006, 
TUORI 2008). Estas duas perspectivas ou dimensões do objeto de estudo tendem 
a estimular o desenvolvimento da respectiva ciência. Isto cria tensões dinâmicas 
onde uma perspectiva deve ser complementada pelas percepções da outra e vice-
versa. Na ciência jurídica, no entanto, as duas perspectivas se distanciaram e não 
são mais consideradas como pertencentes à mesma ciência. A perspectiva interna 
é a fundamentação da dogmática jurídica, enquanto a sociologia do direito 
emprega a perspectiva externa. Mesmo que ambas possam ser consideradas 
como ciência jurídica pertencem a disciplinas científi cas diferentes. Na Suécia, 
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Sociologia do Direito não é sequer considerada importante para fazer parte dos 
quatro anos e meio de currículo dos estudos jurídicos. Sociologia do Direito está 
em outro ramo de assuntos acadêmicos e pode ser estudada na Universidade de 
Lund em nível de graduação ou pós-graduação.1

Outra peculiaridade da relação entre as perspectivas interna e externa 
na ciência jurídica é a razão entre as duas. Enquanto a proporção dos aspectos 
internos e externos em outras ciências são mais ou menos equivalentes, a 
relação na ciência jurídica é dominada por uma das perspectivas, a interna. A 
dogmática jurídica suporta-se em si mesma. Não é dependente ou suportada por 
outras disciplinas. Outra maneira de expressar o mesmo é dizer que o sistema 
legal é um sistema fechado, da maneira que Luhmann e Teubner descreveram 
(LUHMANN 1999, TEUBNER 1993). Isto provavelmente deriva-se da tendência 
comum, sobre diferenciação funcional, na sociedade industrial moderna e pós-
moderna. O Direito e o sistema legal são, em nosso tempo, assim como todos 
os outros sistemas, altamente especializados e estão nas mãos de profi ssionais 
especializados na área.

A relação entre a descrição interna e externa do Direito tem sido objeto 
de discussões acadêmicas na jurisprudência e estudos sociojurídicos. O fi lósofo 
jurídico fi nlandês Karlo Tuori escreveu um artigo sobre autodescrição e descrição 
externa do Direito (KARLO TUORI, 2006), no qual se refere à mesma distinção 
feita por Niklas Luhmann em seu livro O Direito da Sociedade (1993).2 Luhmann 
fala sobre autodescrição e descrição externa3 do direito e, explicitamente, 
as aplica à caracterização do conhecimento jurídico e visão sociológica do 
direito. Tuori entende a perspectiva interna da dogmática jurídica como algo 
que lida principalmente com a interpretação e sistematização e aparência do 
material jurídico, no que ele chama de superfície do direito, como legislação 
e decisões judiciais. A teoria jurídica é, para Tuori, algo que está relacionado 
com as estruturas normativas e conceituais da base fundamental do Direito 

1  A Universidade de Lund, na Suécia, é a única com cadeira para aprendizagem de Sociologia 
do Direito ( a partir daqui denominada com a abreviação SoL ) em todos os níveis na Europa. 
SoL foi iniciada em 1972 como um departamento da Faculdade de Ciências Sociais. Por 
aproximadamente 10 anos SoL estava dentro do departamento de Sociologia mas a partir de 
janeiro de 2006, SoL tornou-se um departamento autônomo da Faculdade de Ciências Sociais. 
SoL é uma disciplina académica, incluindo ensino de graduação e pós-graduação completa com 
cursos separados por 120 mais 60 ECT e pós-graduação. SoL abrange hoje 25 pesquisadores e 
tem cerca de 400 alunos em diferentes cursos de graduação todos os anos.
2  No original, em alemão: Des Recht der Gesellscha3 . Traduzido para o português como O direito 
da sociedade e para o inglês como Law as a social system (Direito como um sistema social). N. doT
3  O autor utiliza os termos no original, em alemão: Eigenbeschreibung and Fremdbeschreibung. Aqui, 
traduzimos de acordo com o texto de Tuori “Ratio and Voluntas. � e tension between Reason and 
Will in Law”, Ashgate Publishing, Ltd., 2013.
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(TUORI, 2006; TUORI 2002).4

A ciência jurídica, de acordo com Tuori, tem dupla cidadania (TUORI 
2002, p. 283). É ao mesmo tempo a prática jurídica, tomando parte em discursos 
jurídicos, e uma ciência (jurídica). Tuori considera a prática jurídica como sendo 
as práticas sociais especializadas numa função específi ca na sociedade moderna: 
a produção e reprodução da ordem jurídica. Reza Banakar também destacou a 
diferença entre as perspectivas interna e externa no Direito. Alega que as duas 
perspectivas estão inter-relacionadas e “se apoiam entre si” (BANAKAR, 2005, 
p. 84). Banakar descreve a dogmática jurídica não somente como normativamente 
e fechada, mas também com atividades introspectivas, o que faz com que ignorem 
a interação ordenamento jurídico e o ambiente social.

Roger Cotterrell analisa o papel da ciência jurídica como legitimadora do 
fechamento ideológico do discurso jurídico, o que o impede de ser uma ciência. 
Para Cotterrell, a perspectiva interna do ordenamento jurídico é dominada pelo 
pensamento jurídico-ideológico baseado no fechamento discursivo. Ele menciona 
Ronald Dworkin como um exemplo proeminente de como o discurso jurídico 
gera seu próprio mundo fechado (COTTERRELL, 1996, p. 103). Sociologia 
(jurídica) e ciência jurídica relacionam-se entre si, de acordo com Cotterrell, como 
ciência e ideologia. Ele argumenta que a sociologia possui uma forma superior 
de conhecimento em comparação com o conhecimento jurídico ideologicamente 
maculado. A sociologia, portanto, é capaz de abrir o ordenamento jurídico e o 
fechamento discursivo e produzir um conhecimento mais adequado a respeito da 
realidade social, incluindo leis e ideias jurídicas (ibid, p. 110). Assim, Cotterrell, 
de certa forma, dissolve a dicotomização entre as perspectivas interna e externa.

Tuori não se satisfaz com esta posição e tenta buscar apoio em Luhmann, 
que considera lei e ciência como diferentes, autopoieticamente5 organizadas e 
operando subsistemas sociais, cada qual com sua rede comunicativa, fechada 
em seu próprio ambiente. Luhmann vê a ciência jurídica como cumpridora de 
tarefas especializadas no funcionamento autopoiético do sistema jurídico. É 
uma questão de diferenciação interna e divisão de trabalho dentro do sistema 
jurídico. A academia jurídica atua no discurso jurídico, enquanto a perspectiva 

4  O autor usa o termo “sub-surface”, que também poderia ser traduzido como “sub-superfície”. N. do T
5  Autopoiético é algo que possui autopoiese. Na Biologia, signifi ca a condição de um ser vivo ou 
sistema que se produz continuamente a si próprio. Designa um sistema isolado, construído pelos 
componentes que ele próprio cria. No âmbito jurídico, traduz a ideia de um sistema jurídico 
fechado, que não sofre a infl uência de outros sistemas. Nas palavras de Luhmann: o sistema 
só pode operar com estruturas autoconstruídas: não pode haver importação de estruturas. Essa 
construção se dá no interior do próprio sistema e, em virtude disso, surge o que denominamos de 
“auto-organização. (...). LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Tradução de Ana 
Cristina Arantes Nasser. Petrópolis: Vozes, 2009. (Coleção Sociologia). 
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externa da sociologia jurídica é voltada para o discurso científi co. Como estes 
dois sistemas, via acoplamento estrutural ou algo do tipo, infl uencia o outro, não 
está claro. Os postulados normativos, na ciência jurídica, não estão relacionados 
aos mesmos fatos que interessam ao estudo sociojurídico. Argumentação jurídica 
é argumentação normativa. A ciência jurídica, como Tuori ressalta, não objetiva 
nos fornecer descrições verdadeiras da realidade social extralegal, ou explicações 
causais dos procedimentos ali tratados. No Direito, os fatos dependem de regras 
legais e são observados por meio de tais regras. A verdade jurídica é diferente 
da verdade sociológica. As alegações válidas do discurso jurídico são diferentes 
daquelas da sociologia. A verdade jurídica só é atribuída aos fatos aos quais é 
atribuída relevância pela norma jurídica aplicável ao caso em apreço. Deste modo, 
é fácil concordar com Niklas Luhmann e Gunther Teubner, quanto à descrição do 
Direito como um sistema autorreferencial.

Parece que Tuori, como tantos outros estudiosos da matéria, como 
Cotterrell e Zamboni, discutem em termos de qual ciência seria a melhor 
para se entender a prática jurídica e o Direito em geral. A crítica da sociologia 
jurídica, escreve Tuori, permanece como uma crítica que vem de fora (ibid, p. 
36), e emprega parâmetros que não são equivalentes ao critério do discurso 
jurídico. Mesmo que, como Tuori e Cotterrell enfatizam, estudos sociojurídicos 
incluam o entendimento de juristas sobre o Direito em suas descrições, isto 
não os faz conhecedores da conceituação interna, “sua conversa continua 
sendo sobre o Direito mesmo quando falando juridicamente” (ibid, p. 38). 
Referindo-se a Cotterrell, Tuori salienta que a bem conhecida inércia dos 
conceitos legais e teorias dogmáticas não deveria ser atribuída a uma cegueira 
dogmática (como COTTERRELL afi rma), isto desempenha uma importante 
tarefa no funcionamento do sistema jurídico. A consistência da decisão jurídica 
e sua legalidade é o argumento. O que a sociologia pode fazer é tentar expor a 
concepção da sociedade, implicada por teorias dogmáticas, e avaliá-la de acordo 
com padrões científi co-sociais, de acordo com Tuori. Minha opinião, no entanto, 
é que esta não é a tarefa da perspectiva externa sobre o Direito. A Sociologia 
do Direito tem, primariamente, outro objetivo, outro objeto de interesse, que 
é aquele presente no discurso contemporâneo sobre a relação entre dogmática 
jurídica e Sociologia do Direito, ou entre perspectiva interna e externa nos 
assuntos jurídicos.

2 SOCIOLOGIA DO DIREITO COMO OUTRA PERSPECTIVA JURÍDICA

Sociologia do Direito, como outros pontos de vista externos sobre o 
Direito, como a relação entre Direito e Economia ou Política, nunca pode, na 
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presente situação, competir com a dogmática jurídica, quanto ao entendimento 
e explicação do fenômeno jurídico. Na relação entre fatos e regras, estas têm a 
última palavra dentro da ciência jurídica. Mas o que é negligenciado, em toda 
a discussão a respeito das perspectivas interna e externa do Direito, são as 
diferentes dimensões do Direito. Tuori fala a respeito da dupla cidadania do 
Direito, sobre o cientista jurídico e o operador do Direito. Outra distinção é focar 
o Direito como um sistema de ponto de vista normativo, de regras, e como um 
instrumento regulador do comportamento em sociedade. Na primeira função 
mencionada, a ciência jurídica versa sobre encontrar o conteúdo autorizador 
de fontes legais legítimas. Esta é a função democrática dentro do sistema 
de democracia representativa. O papel do Direito é ser um dentre os vários 
aspectos infl uenciadores do comportamento em sociedade. O Direito destaca 
certos valores que devem ser levados em consideração concomitantemente com 
valores emanados de outros sistemas (de ação) como economia, política, técnica, 
assistência social, etc. Isto poderia ser chamado de função moral do Direito. A 
mais importante função do Direito, sob esta perspectiva, é salvaguardar valores 
(morais) em um mundo material dominado por outras motivações. Tenho 
usado a distinção entre a perspectiva do juiz, que é um arquétipo do Direito, 
e o uso mais ou menos diário do Direito pelos demais operadores do Direito, 
como advogados particulares ou servidores públicos. O interesse e a estrutura do 
conhecimento jurídico são bastante diferentes para um juiz, em comparação com 
as dos demais operadores do Direito, em sua vida cotidiana. As duas dimensões 
podem ser grafi camente demonstradas da seguinte maneira:

Figura 1 - Duas perspectivas no Direito: perspectivas interna e externa

Fonte: Autor.
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O juiz e a dogmática jurídica estão na dimensão vertical. A epistemologia 
pode ser descrita como dedutiva, isto é, uma questão de deduzir respostas a 
partir de um nível mais elevado de informação. A lei, como a entrada para a 
ordem jurídica, pode derivar da política. As respostas para questões jurídicas 
específi cas devem derivar de uma ordem jurídica superior e, quando forem 
aplicadas num caso concreto, espera-se que isso se construa sobre uma correta 
interpretação dos textos legais. O sistema jurídico pode ser visto como a caixa de 
ferramentas do advogado, algo que é utilizado para curar e reparar os problemas 
na sociedade. Nesta perspectiva, é importante ter uma boa organização de tais 
instrumentos, para que não se confundam. As ferramentas da lei civil não devem 
ser usadas em casos administrativos, argumentos de direito penal não podem 
ser usados em um caso de ilícito civil, etc. O objeto de interesse, em relação à 
dogmática jurídica, é aprender o conteúdo das diferentes disposições jurídicas 
pertencentes a diferentes ramos do sistema jurídico, e entender a racionalidade 
normativa de tais ramos.

A função do sistema jurídico é, num sentido, uniformizar a política. 
Por via do sistema jurídico, são criadas instituições e regras são colocadas para 
resolver problemas frequentes da sociedade. Sob o ponto de vista econômico, 
isto diminui os chamados custos de transação, algo depois ressaltado pelas regras 
do jogo tanto para a vida social quanto econômica. De uma perspectiva social e 
política, há aqui uma ligação entre as ordens jurídica e social. Por meio das regras 
jurídicas e instituições, a sociedade é preparada para lidar com as tensões sociais 
e suavizá-las. Certas profi ssões são criadas para lidar com problemas dominantes, 
como assistentes sociais para problemas sociais, biólogos e ecologistas para 
cuidar dos problemas ambientais, serviços de saúde ocupacional para problemas 
relativos ao ambiente do trabalho, etc. 

Se considerarmos o Direito como uniformizador da política, espera-se 
que o sistema jurídico, como tal, e o trabalho dos advogados interfi ram o mínimo 
possível no processo de mediação da decisão política para a consequência aos 
cidadãos. O Direito deve ser entendido da mesma forma e aplicado de maneira 
uniforme por quem é responsável por tomar as decisões jurídicas. Isto está 
na base de ideais como segurança jurídica e previsibilidade. Para garantir tais 
valores, o Direito deve estar nas mãos de profi ssionais especializados e deve ser 
elaborado por certa ciência (jurídica). O papel desta última é extrair princípios 
gerais e valores inerentes ao sistema jurídico.

Para ser capaz de interpretar e aplicar o Direito de maneira apropriada, 
é sufi ciente utilizar as fontes legais. A política torna-se lei via estatutos legais 
(especialmente em nossa tradição continental, europeia, de Civil Law) e pelos 
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trabalhos preparatórios, que são bastante desenvolvidos e extensivos no contexto 
escandinavo. A investigação da comissão parlamentar (ou outro) do assunto e 
as opiniões expressas, no processo de encaminhamento, pelos órgãos, aos quais 
a medida proposta é submetida à consideração, formam a base para o ministro 
responsável – dentro do governo – expressar o conteúdo esperado da lei. Tais 
opiniões serão, depois de confi rmadas, modifi cadas em “precedentes de casos”6 
por autoridades públicas relevantes e Cortes de julgamento. Dos advogados não 
se espera que levem em consideração outra informação além da mencionada no 
dispositivo legal. Eles não têm que se preocupar com o panorama sociopolítico, 
nem com as consequências socioeconômicas da aplicação da lei. Estes fatores já 
foram considerados na construção da norma. Algumas vezes, a regulamentação 
legal é vaga e não conta com declarações sobre aplicá-la em um caso específi co. 
Isto é muito comum na legislação moderna e pós-moderna, como a regulação 
do setor de assistência médica, sistema educacional, lei ambiental e assim por 
diante. Nestes casos, podemos falar em um enquadramento legal, caracterizado 
pela fi nalidade e regras de compensação. A aplicação da lei, nestas situações, 
está, apenas parcialmente, nas mãos dos advogados. Ao contrário, a lei delega 
às profi ssões médicas, no que diz respeito à legislação referente ao sistema de 
saúde, aos pedagogos, no que diz respeito à regulação do sistema de escolas, aos 
cientistas naturais, no caso da legislação ambiental, etc., preencher a lei em seu 
conteúdo específi co.

Nestes últimos casos mencionados, o conhecimento legal deve ser 
complementado pela perspectiva horizontal da fi gura acima. A dimensão 
horizontal, no estudo do sistema jurídico, representa outros interesses de 
conhecimento do que aqueles com os quais normalmente se lida na ciência jurídica, 
notadamente, as questões sobre o embasamento para a lei e as consequências 
ou funções da lei. Para tais questões, as respostas não podem ser dadas apenas 
consultando-se a fonte legislativa. Elas podem ser consideradas, em certo sentido, 
como extralegais. Em todo caso, elas são da maior importância para as pessoas 
comuns, interessadas em assuntos jurídicos. Para se obter respostas para estas 
questões, deve-se aplicar métodos de ciências sociais de diferentes espécies. Qual 
escolher depende da questão de interesse mais específi co que se tiver. Se se estiver 
interessado na legislação monetária, aspectos econômicos serão dominantes, no 
que tange as causas e consequências, enquanto que se se estudar, por exemplo, a 
lei pertinente à proteção dos animais, outros aspectos devem ser considerados, 
como os políticos, sociológicos e talvez fatores religiosos. No que diz respeito às 

6  Precedentes de casos é o termo utilizado para designar as decisões judiciais anteriores nas 
quais o julgador baseará sua decisão. O precedente de caso é a decisão defi nitiva proferida em 
certo julgamento. N. do T.
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consequências, pode-se utilizar de diferentes parâmetros para mapear a resultado 
da regulamentação legal, como o impacto para minorias, para o meio ambiente, 
se a lei pode ser considerada efi ciente, etc.

3 LEGALIDADE VERSUS LEGITIMIDADE

Previsibilidade é a função fundamental da lei. Quando a aplicação da lei 
vai de ser fl exível para se tornar imprevisível, esta função primordial é perdida. 
Tais questões são, como mencionado acima, deixadas de fora da abordagem da 
dogmática jurídica e, portanto, da educação jurídica. Não é o mesmo saber de 
como aplicar um dispositivo legal de maneira correta e ter uma compreensão 
das consequências que advirão. Uma coisa é saber quando sentenciar alguém a 2 
anos de prisão por ameaça e agressão, e outra é entender o que isto signifi ca para 
o autor do crime, para a vítima e para a sociedade como um todo. A aplicação 
da lei pode ter consequências que, por sua vez, podem infl uenciar na política e 
causar mudanças na regulamentação. O mesmo é relevante se houver um hiato 
entre o embasamento da lei e sua aplicação. 

Mesmo que a lógica do Direito seja dedutiva, sua compreensão se 
benefi cia pelo conhecimento do propósito da regulamentação. Há sempre um 
objetivo por trás da regulamentação e atingi-lo tem a ver com as forças horizontais 
da sociedade. O Direito nunca é criado num vácuo social. Certo objetivo será 
buscado via regulamentação. O Direito, logo, é sempre um equilíbrio entre as 
duas dimensões, entre legalidade e legitimidade. Para Luhmann, a tomada 
de decisão jurídica é uma “contínua busca do equilíbrio entre responder 
sensivelmente às demandas externas (justiça) do ambiente, enquanto adere-se à 
demanda (positivista) pela alta consistência interna ao aplicar as regras da lei”.7 
Se se exagerar em um em detrimento do outro, não se alcançará a excelência.8 A 
excelência está no centro9. Observe a fi gura abaixo:

7  Teubner (2014)
8  Hydén utiliza a expressão suboptimum, que pode ser traduzida como “abaixo do ótimo”, “aquém 
do ótimo”. N. do T.
9 Hydén utiliza-se da expressão “bull’s eye”, que literalmente seria “olhos do boi”. Trata-se de 
expressão que pode ser traduzida como “centro” ou “certeiro”. N. do T.
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Figura 2 - O Direito é um equilíbrio entre duas dimensões, entre legalidade e legitimi-
dade.

Fonte: Autor.

Para Luhmann, isto se relaciona com justiça. Ele conceitua justiça como 
a “fórmula de contingência do Direito”, com a mesma função de Deus na religião 
de escassez na economia.10 A elaboração da lei, assim como a ação de tomar 
decisões, deve lidar com estas duas dimensões ao mesmo tempo. Elas estão, além 
disso, representando forças que puxam em direções diferentes. O resultado deve 
estar de acordo com os princípios do sistema jurídico, enquanto o mais próximo 
possível de preencher a função que gerou a necessidade da regulamentação ou 
da decisão jurídica em apreço. A regra geral e/ou a decisão jurídica deve ser ao 
mesmo tempo marcada pelo Estado de Direito pela busca da adequação. Deve ser, 
ao mesmo tempo, legal e legítima. Esta é a consequência inevitável da produção da 
lei ter dupla fi liação, tanto jurídica quanto social.  Uma forma de solucionar este 
problema é a cooperação. Pela organização das atividades reguladas de maneira 
que afetem interesses e relevantes partes interessadas unidas no órgão de decisão, 
podem ser criados consensos que preencham as ambições das duas dimensões. 
Outra maneira de lidar com o problema é usar conceitos e disposições gerais, 
como razoabilidade, justiça, boa-fé, etc.

O problema ao qual o sistema jurídico é exposto varia ao longo do tempo 
em relação ao desenvolvimento social. Apenas para fazer uma breve anotação 
a respeito desse fenômeno, a seguinte hipótese pode ser colocada: quanto mais 
estável e homogênea for a sociedade, menor é o problema referente à combinação 
das duas dimensões. Uma razão para isso, é que o conhecimento a respeito 
do contexto e dos fatores cognitivos – os fatores externos – desempenha um 
importante papel em relação à articulação jurídica – o aspecto interno. Assim, 

10  Ibid p 9



76

quando a sociedade ou um setor específi co da sociedade é estável e bem conhecido, 
o risco de um hiato entre as duas dimensões é mais baixo. Nas situações em que 
os aspectos normativo e/ou cognitivo da sociedade estiverem passando por 
mudanças, o sistema de tomada de decisões jurídicas estará sob pressão.11 Nestas 
situações, há um risco de exageros de uma ou outra dimensão. A consequência 
será que, se muita ênfase for colocada na funcionalidade, haverá uma perda de 
legalidade. Haverá um movimento em direção ao canto direito superior da fi gura 
acima como a linha tracejada indica. E vice-versa. Se a ambição de seguir os 
princípios legais dominar o foco, há o risco de perda em relação à adequação e 
legitimidade. Como consequência, haverá um movimento para a parte esquerda 
inferior da fi gura.

Para criar ótima funcionalidade, bem como consistência jurídica, há uma 
longa distância a ser superada, e o ponto de excelência talvez nunca seja alcançado. 
Gunter Teubner discutiu o mesmo problema em um nível macro, tratando da 
derrota parcial do Estado do Bem-estar Social, que confi a na intervenção jurídica 
para facilitar mudança social.12 A regulamentação pode, de acordo com Teubner, 
falhar em três maneiras:13

a. Incongruência da lei, política e sociedade: aqui a ação regulatória é 
incompatível com as interações autoproduzidas do sistema regulado. 
A ação regulatória torna-se irrelevante e a lei é inefi caz, por não criar 
mudança de comportamento.

b. Super legalização da sociedade: a ação regulatória infl uencia a interação 
dos elementos internos, no campo regulado, tão fortemente que a 
autoprodução é colocada em perigo. A lei destrói outros padrões ou 
sistemas da vida social.

c. Super socialização da lei: aqui a organização autoproduzida da área 
regulada permanece intacta, enquanto a organização autoproduzida do 
Direito é colocada em perigo. O Direito é capturado pela política ou 
economia, resultando, por exemplo, na sobrecarga da autoprodução de 

elementos normativos do Direito.

4 DIREITO COMO ORDEM SOCIAL NAS INSTITUIÇÕES LEGAIS

A Sociologia do Direito trabalha com o Direito vivo, para usar a 
expressão de Eugene Ehrlich, com o objetivo de entender como as ações humanas 

11  Um exemplo aparente, atualmente, é como a é como a técnica digital desafi a o sistema jurídico 
baseado em objetos analógicos e físicos. Veja Lessig (2006), Marcin de Kaminski et al (2013)
12 De acordo com Teubner, (1983), se a regulamentação não se conforma com as condições do 
acoplamento estrutural do direito, política e sociedade, inevitavelmente termina em fracasso regulatório.
13  Ibid.
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aparecem, partindo da perspectiva das normas, operando na vida real. Ehrlich, 
em seu livro Princípios Fundamentais da Sociologia do Direito,14 defende uma 
perspectiva normativa no estudo do Direito (EHRLICH, 2001). Para Ehrlich, o 
domínio do Direito é muito mais amplo do que das disposições legais. Ehrlich 
pode imaginar um sistema jurídico que consista em nada além da ordem social 
(BANAKAR-TRAVERS, 2002, p. 44). O papel do cientista jurídico, nesta situação, 
é articular as normas presentes na sociedade e desta forma assentar a fundação 
do Direito vivo. A distância entre o Direito vivo e o formal está criando maiores 
ou menores problemas de legitimidade na sustentação do sistema jurídico. 

Olhando para a prática jurídica como uma prática social, a ciência jurídica 
poderia obter melhores percepções das premissas jurídicas. A recomendação de 
Banakar, para se entender a prática jurídica, é examinar “as práticas institucionais 
que constituem o Direito e o comportamento jurídico” (BANAKAR, 2006, p. 79). 
É a relação dialética entre o Direito como o corpo de regras e o Direito como um 
complexo de práticas institucionais, que, de acordo com Banakar, torna possível 
transcender a separação das perspectivas interna e externa do Direito. Entretanto, 
o principal problema deste discurso permanece: Como as práticas institucionais 
infl uenciam o entendimento normativo das regras legais, isto é, em que extensão 
as instituições (externamente) decidem a interpretação e aplicação do Direito 
e em que extensão pode, o Direito, ser considerado como (internamente) 
determinado por argumentos derivados da dogmática jurídica?

Para considerar, seriamente, esta estratégia, devem-se modifi car 
os modelos previamente utilizados no sistema jurídico e tentar desfazer o 
pensamento sobre o Direito e dispositivos legais. Uma abordagem empírica deve 
iniciar com uma caixa vazia, consistente somente dos atores institucionais. A 
tarefa da pesquisa é preencher a caixa com qualquer coisa que os operadores 
colocarem na discussão de uma causa.15 A hipótese é que a prática institucional 
resulta em normas para o processo decisório que estão articuladas de forma 
independente das regras legais, mesmo que estejam infl uenciadas por elas, em 
maior ou menor grau. Podemos ilustrar isso usando o modelo anterior. 

14   Traduzido do inglês, conforme utilizado por Hydén. Em português, a obra recebeu o nome 
de Fundamentos da Sociologia do Direito, publicado pela Universidade de Brasília. N. doT .
15  Cf Graver (2008) que trata da retórica clássica como um modelo para o pensamento 
jurídico moderno. 
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Figura 3 - Uma abordagem empírica deve iniciar com uma caixa vazia, consistente, somente, 
dos atores institucionais.

Fonte: Autor.

Este modelo, para entendermos o processo de decisão jurídica, é muito 
mais aberto que o tradicional, com o qual começamos. Representa, de certo 
modo, a possibilidade de integração das duas dimensões, e as perspectivas 
interna e externa do Direito. Como exemplo do uso das ideias delineadas neste 
modelo, citaria o estudo de Philip Selznick, TVA and the Grassroots (SELZNICK, 
1947).16 A perspectiva externa, dimensão horizontal, seria então transformada 
na vertical pelo entendimento das decisões tomadas pelos operadores envolvidos 
na aplicação do Direito. Pode-se dizer que este modo de olhar para o processo 
de tomada de decisões transcende a dicotomia entre as perspectivas interna e 
externa do Direito. A perspectiva horizontal – orientada na forma causa e efeito 
– é naturalmente traduzida pelos tomadores de decisão na dimensão normativa.

A consequência epistemológica desta Sociologia do Direito é que isto 
pressupõe um processo dedutivo. O entendimento e investigação da tomada 
de decisão jurídica tornam-se primariamente um exercício empírico. Com este 
material é possível reconstruir as premissas normativas que estão por trás. E, se 
alguém descobrir padrões estáveis dentro de diferentes contextos institucionais, 
seria possível saber quais princípios e normas operam no contexto específi co.

16 Trata-se de um estudo de caso do processo de institucionalização da Tenesse Valley Authorithy, 
uma autarquia do governo americano voltada para o desenvolvimento regional e capacitação 
em energia elétrica numa região pobre do país. O estudo de caso situa-a com vinculações e uma 
política de grass roots, ou seja, trabalhar junto com a população da região. FACHIN, Roberto 
C; MENDONÇA, J. Ricardo C. de. Selznick: uma visão da obra do precursor da perspectiva 
institucional na teoria organizacional in VIEIRA, Milano Falcão, CARVALHO, Cristina Amélia 
(org.). Organizações, instituições e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. N. do T.
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5 SOCIOLOGIA DO DIREITO COMO O ESTUDO EMPÍRICO DO 
USO DO DIREITO

5.1 Pioneiros

A introdução da Sociologia do Direito (daqui em diante designada por 
Sol), na Escandinávia, está ligada a alguns estudiosos. SoL cresceu, principalmente, 
no período pós-guerra, isto é, a segunda metade do século 20. Está associada ao 
início do estabelecimento do Estado do Bem-estar social. A característica da SoL, 
como ciência jurídica, era o estudo empírico do Direito. Aqueles que devem ser 
considerados como os principais pioneiros são Vilhelm Aubert (1922-1988), Per 
Stjernquist (1912-2005) e Agnete Weis Bentzon (1918-2013). Aubert tratou de 
tópicos como resolução de confl itos, igualdade perante a lei e a profi ssão jurídica. 
Stjernquist tinha como principal interesse o Direito como instrumento político. 
A principal contribuição de Weis Bentzon refere-se ao lançamento da fundação 
para a regulamentação da sociedade da Groenlândia, por meio do estudo dos 
costumes de seus habitantes.

Cada um destes pioneiros migrou de uma formação jurídica para 
a sociologia e ciências sociais. Isto pode ser considerado uma indicação do 
surgimento do assunto “Sociologia do Direito” como reação de alguns advogados 
por conta dos desafi os que a legislação do Estado do Bem-estar Social colocou na 
dogmática jurídica convencional.17

Agnete Weis Bentzon mostrou interesse pelos estudos da Groenlândia 
sobre os fundamentos do Direito (substrato), isto é, a relação entre normas legais 
e sociais por meio dos costumes. Ela também se interessou pelo papel do Direito 
quanto à situação das mulheres, resultando no desenvolvimento da ciência jurídica 
em geral. Agnete Weis Bentzon teve muitos seguidores nos estudos jurídicos 
das mulheres, especialmente no contexto do terceiro mundo (por exemplo, 
HELLUM 1999).

Vilhelm Aubert foi quem tornou a sociologia do direito conhecida na 
Escandinávia. Seus escritos longos e amplos inspirou o surgimento da disciplina 
na Escandinávia. A mais signifi cativa contribuição científi ca de Per Stjernquist 
é a ideia de que a explicação para o comportamento humano é relacionada ao 
entendimento dos motivos das pessoas para suas ações. Stjernquist defende esta 
abordagem para o entendimento da implementação do Direito, contudo, ela é 
igualmente válida em todos os campos das ciências sociais. Per Stjernquist teve 
um interesse mais pragmático sobre o assunto, o que se manifesta em seu interesse 
em orientações jurídicas. Seu completo interesse foi sobre como o Direito, como 

17 Parece que o mesmo vale para a Alemanha. Veja Machura, Stefan (2011) p. 513.
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um instrumento político, poderia ser mais efi ciente e acurado. 

Per Stjernquist foi, originalmente, professor de Direito Civil na 
Universidade de Lund. Ele tinha interesse em assuntos como terras e recursos 
naturais.

  

5.2 O interesse pela implementação jurídica

Stjernquist interessou-se pelo estudo dos efeitos das leis e engajou-se 
numa espécie de Sociologia do Direito operacional. Seu livro mais famoso, Leis 
na Floresta,18 que se tornou sua obra-prima, foi publicado em 1973. O modelo 
abaixo é central para que se compreenda o conhecimento de Stjernquist em 
Sociologia do Direito.

Stjernquist discerne cinco diferentes níveis relevantes para o estudo e 
compreensão dos fatores que infl uenciam os efeitos da lei. O ponto inicial é (1) 
estudar em que extensão os comportamentos mudaram/foram afetados pelos dos 
destinatários das normas. Então, Stjernquist alega que, como cientista, deve-se 
pesquisar a respeito dos fatores relevantes de infl uência. Ele fala sobre isso em 
termos de normas. Então, é importante estudar (2) a fonte das normas aplicáveis 
num campo relevante, (3) as características destas normas, e (4) como elas 
operam. Por último, Stjernquist diz que há razão para analisar (5) os processos 
psicológicos dos conteúdos, dos destinatários da norma, o que se dá na forma de 
aceitação e formação dos motivos.

18  Laws in the Forest, original, em inglês. N. do T.
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Stjernquist acreditava que a formação das ideias do indivíduo deve ser 
afetada por métodos que podem ser reduzidos a quatro tipos principais. Ele fala 
sobre:

a) Tentar concretizar os objetivos latentes dos governados, de modo a 
persuadir os indivíduos a entenderem o que é útil para eles a longo prazo;

b) Tentar convencer as pessoas de que o novo comportamento adequa-se 
melhor às suas necessidades gerais;

c) Recompensar o novo comportamento, por exemplo, com incentivo ou 
descontos fi nanceiros;

d) Punir, de alguma forma, o comportamento antigo.

A conclusão do estudo de Stjernquist, que incluiu a implementação da 
legislação fl orestal durante 1900 até 1960, foi que a lei em si não teve nenhum 
efeito orientador direto. Foram principalmente as atividades das autoridades, 
como placas fl orestais, que tiveram efeitos sobre o comportamento dos 
proprietários fl orestais. A lei, poder-se-ia dizer, portanto, teve um efeito indireto 
na legitimação das ações das pessoas envolvidas. Stjernquist foi um dos primeiros 
a destacar, dentro da pesquisa sobre implementação, o dilema recorrente sobre 
pretender que o pessoal da supervisão se comporte, ao mesmo tempo, como 
fi scais e conselheiros, uma escolha entre uma linha mais severa, orientada de 
modo policial, contra uma linha mais branda que baseia sua legitimidade 
na equipe de supervisão assumir o papel de especialista. O próprio estudo 
de Stjernquist foi um exemplo da implementação vitoriosa pela equipe da 
silvicultura, preferivelmente, usando a linha mais branda. Embora o programa 
de legislação para melhor gerenciamento da fl oresta não tenha sido aceito como 
tal pelos proprietários, requerimentos legais feitos pela equipe de trabalhadores 
no campo foram aceitos quando eles não se basearam em ou não ameaçaram 
com sanções legais. O resultado fi nal foi que os motivos dos proprietários de terra 
mudaram e, portanto, seu comportamento.

O que esta abordagem, orientada para os agentes de Stjernquist, apresenta 
quanto ao entendimento do impacto das leis é uma questão de processos 
psicológicos. Visões concorrentes são explicadas em termos de normas sociais 
de outros grupos. Esta abordagem, sob a perspectiva da ciência social, pode ser 
complementada com a análise da lei e das normas de orientação jurídica, ambas 
competindo em um nível macro. A regulamentação legal não se verifi ca no 
vácuo normativo. Pesquisa recente sugere que os proprietários fl orestais, por esta 
razão, não podem ser considerados uma categoria uniforme (APPELSTRAND, 
2007). Eles representam interesses que são infl uenciados por normas gerais 
diferentes, algo que deve ser considerado no processo de implementação legal 
(GUNNINGHAM and GRABOSKY, 2009).



82

A Sociologia do Direito continuamente se interessa pela implementação 
legal, o que também levou ao interesse pela categorização de diferentes regimes 
jurídicos de governo e o que os caracteriza. Quanto a isso, pode-se ver a 
discussão de Phillip Nonet e Philips Selznick´s a respeito de direito responsivo e 
o conceito de Gunther Teubner’s de direito refl exivo (NONET, SELZNICK, 1978; 
TEUBNER 1983). Em ambos os casos, considerou-se que evoluções jurídicas 
passaram por estágios de direito formal/autônoma para direito substantivo/
material e então passaram para algo que Nonet e Selznick chamaram de direito 
responsivo, e Teubner nomeou de direito refl exivo. Tais conceitos foram 
largamente utilizados na Sociologia do Direito nórdico por muitos anos (e.g. 
DALBERG LARSEN 1983; HYDÉN 1984). 

Outra característica da Sol em seu primórdio foi a aplicação do direito em 
muitas áreas. Tanto a força quanto a fraqueza da Sol, em relação a implementação 
jurídica, é que isto pode ser aplicado em quase todas as áreas sociais. Isso deu 
origem a algo em que um bolo19 poderia ser usado como metáfora. O centro do 
bolo consiste em teoria geral da Sol, seguida de uma camada de teoria e método 
especializada em relação ao campo específi co de estudo. Compare com a fi gura 
a seguir:

De acordo com este modelo, a razão de ser da SoL consiste na aplicação 
do direito dentro de diferentes campos sociais. Em uma aplicação que não trata 

19  No Brasil, é mais comum a utilização do termo gráfi co em pizza. 
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da interpretação jurídica, mas, sim, sobre descobrir as funções do Direito nestas 
diferentes áreas.20 A relação da teoria sociojurídica geral e o método não é muito 
proeminente, em função de uma falta de conhecimento. Como consequência, a 
teoria e método específi co da Sol, em diferentes campos, não se desenvolveu.21 
O conhecimento acumulado, em vez disso, infl uenciado de pesquisa do campo 
em questão, produziu conhecimento, por exemplo, em questão de gênero ou 
ambiente, o que é difícil de distinguir do conhecimento científi co geral naquela 
área. Com a metáfora do bolo em mente, você pode dizer que o bolo não se 
mantém realmente junto. Era uma massa nas bordas, em si mesma razoavelmente 
sólida, enquanto mais distante, no meio, o bolo se torna mais fl exível em sua 
consistência. Então, o detrimento desta perspectiva é que não produz qualquer 
acumulação de conhecimento em Sol como tal. A aplicação da Sol será dispersa e 
os resultados científi cos, em certo modo, aleatórios.

5.3 A crise de identidade de um enteado

Sol pode ser descrita como estudo do fenômeno jurídico com os métodos 
da ciência social. Isto é, algo que difere Sol da dogmática jurídica dentro das 
ciências sociais. Desta forma, pode-se dizer que a Sol tem uma perspectiva 
diferente da do Direito, com a qual a jurisprudência mais trabalha.22 Alguém 
pode falar, como fi zemos na introdução deste artigo, em perspectivas interna 
e externa em Direito, representando a Sol esta última.23 A desvantagem desta 
abordagem é colocar a Sol em uma espécie de dilema onde se espreme entre 
duas tradições científi cas fortes, uma tradição de jurisprudência centenária e 
uma, reconhecidamente algo mais jovem, tradição em pesquisa e ciência social, e 
nenhuma delas quer realmente ser conhecida como a “Bastarda”.

A crise de identidade tem sido dirigida pelos pesquisadores de campo. 
Reza Banakar, no jornal nórdico Retfaerd, iniciou um debate que atraiu muita 
atenção, no qual alega que a chave para o desenvolvimento de uma identidade 
científi ca da Sociologia do Direito está em superar a dicotomia entre Direito e 
Sociedade, e entre jurisprudência e sociologia.24 Por esta linha, o Departamento 

20 Nestes casos, muitas vezes o Direito é tido como uma caixa preta, algo que não necessariamente 
deve ser levado em conta. 
21  O modelo se parece com a distinção antes feita por Per Stjer nquist entre SoL em sentido amplo 
e estrito, Tidskri�  för rättssociologi, v. 1, n. 1, 1983,  p. 7.
22  Hydèn (1986)
23  Hydén och Wickenberg (2008), Banakar (2003)
24  Cf. debate que Reza Banakar iniciou quando publicou no jornal nórdico Retfaerd (Justiça) o 
artigo “A crise de identidade de um ‘enteado’. Refl exões sobre as defi ciências paradigmáticas da 
Sociologia do Direito”. Ver também minha contribuição ao debate (1998), “ Mesmo um enteado, 
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de Sociologia do Direito começou a desenvolver o conceito de norma como 
ferramenta para integrar as diferentes perspectivas.25 Numerosas teses de 
doutorado, nos anos 2000, utilizaram a perspectiva da norma.26

6 CIÊNCIA NORMATIVA DANDO À SOCIOLOGIA DO DIREITO 
UM CAMPO CIENTÍFICO SIGNIFICATIVO

6.1 O conceito de norma 

O conceito de norma com o qual SoL lida é mais amplo que aquele 
das experiências atuais da teoria sociológica. Normas não somente informam 
normas sociais. Normas em Sol são defi nidas como (i) instruções de ação 
(imperativa) que são (ii) expressões da percepção individual, no que diz respeito 
às expectativas das outras pessoas quanto ao meu comportamento. Isto constitui 
a essência básica da norma. A Sol também está trabalhando com um conceito 
de norma baseado em expectativas que incluem “normas sem assunto”, ou seja, 
expectativas que são o resultado de estruturas e/ou emanações da racionalização 
de diferentes sistemas. Esta é uma aplicação cada vez mais encontrada em áreas 
como estudos de gêneros.

Aparência ou presença da norma não é somente relacionada às 
preferências individuais. Também depende do conhecimento e cognição que se 
faz sentir. Sem o conhecimento de como as preferências individuais podem ser 
realizadas, não há normas. Finalmente, o surgimento de normas também depende 
das oportunidades reais que existam para compreender que os indivíduos estão 
dispostos e capazes. Estas oportunidades estão, comumente, estruturalmente 
determinadas por diferentes sistemas que existem na sociedade. Aqui há uma 
ligação com as primeiras tentativas de Per Stjernquist, no que se refere aos 
fatores de formação de motivos, explicando porque as pessoas seguem a lei. No 
caso de Stjernquist, estava acima de tudo compreender porque os proprietários 
fl orestais e representantes das autoridades seguiam ou não a lei. Por meio do 
desenvolvimento da SoL, este problema foi transferido para abranger porque 
as pessoas em geral, incluindo os representantes das autoridades, seguiam as 
normas. Agora que estamos tratando sobre normas sociais e profi ssionais e não 
normas legais, torna-se uma questão empírica examinar como as normas se 
parecem e como se manifestam em áreas sociais diferentes. O argumento pode 

cresce” e o artigo de � omas Mathiessen (1998), Anne Hellum (2000), Hanne Petersen (2000) e 
Jörgen Dalberg-Larsen (2002).
25  Hydén 2002ª, Hydén & Svensson 2009, Baier 2013.
26  Além dos meus escritos e de outros, mais de 10 teses aplicaram a perspectiva da norma, de um 
jeito ou de outro. Ver “Acknowledge in Baier” (2014).
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ser representado por um modelo para compreensão do processo de formação 
de motivos em conexão com as normas ou geralmente (de maneira geral) com a 
tomada de decisões:

Figura 4 - As três dimensões da construção de motivos.

Fonte: Autor

Estas três dimensões são independentes uma da outra. As condições 
do sistema tendem a dominar na sociedade moderna, industrializada. Assim a 
vontade é, em larga extensão, determinada por aquilo que as condições do sistema 
promovem. Da mesma forma, o que conta como conhecimento é dependente 
da necessidade dos sistemas. A vontade e o valor humano estão subordinados e 
relacionados ao senso comum, numa perspectiva do conhecimento.

A ciência normativa pode ser vista como sendo primariamente uma ciência 
social, entendida, amplamente, para incluir tanto a ciência comportamental 
como ciência social e jurisprudência. Permita-me colocar claramente, para evitar 
mal-entendido, que a ciência das normas não é um empenho normativo, equivale 
dizer que uma prática prescreve o que é certo e errado em diferentes situações. O 
objeto da ciência das normas é aquilo que as pessoas acreditem ser bom ou ruim, 
certo ou errado, em diferentes situações, e como isso impacta suas inclinações 
para agir de certa maneira. Na medida em que normas que guiam as ações são 
generalizadas e abrangentes, as ações das pessoas podem ser previstas. Isso é algo 
bem diferente de dizer que uma ação é imposta. É uma demonstração do fato de 
que certas normas e valores predominam em certas situações sociais no tempo 
e espaço.

O conceito de norma pode ser entendido partindo-se de seus vários 
aspectos, e o aspecto com o qual alguém funda o conceito tende a determinar 
como o defi nirá. Assim, alguém pode compreender a norma como uma expressão 
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daquilo que é o comportamento normal ou aceito. Desta perspectiva, a norma se 
torna o equivalente a um referencial, algo com o que se meça a normalidade. A 
norma pode ser entendida como regra, um aviso sobre como agir. Aqui a norma 
tem um caráter prescritivo. É uma expressão de como os atores deveriam agir.

6.2 A lei de Hume – norma como conectora do ser e dever ser 

O que é interessante nestes, e em casos similares, é que o trabalhador 
científi co é empírico e objetiva mapear e analisar condições que implicitamente 
levam a certas conclusões normativas. Como isto é possível? Como alguém 
pode ir de uma atividade puramente descritiva a fazer prescrições normativas? 
De maneira concisa, como alguém pode ir de ser para deve ser? É possível 
transcender o velho dilema de David Hume?27 David Hume tem sido descrito 
como o primeiro pensador que, de forma séria, descreveu a importância das 
normas ([1740], 2003). A mais importante contribuição de Hume para a 
compreensão da norma é sua famosa tese (a lei de Hume), que estipula que não 
se deve derivar “dever” de “é”. Esta tese ainda é amplamente aceita e tem grande 
relevância para Sol. Há dúvidas acerca da lei de Hume – por exemplo, no campo 
de psicologia social. Torgny T. Segerstedt escreve em sua obra clássica Reality and 

Values (1938, p. 240):28 O resultado desta análise e do exame prévio de emoção e 
a compreensão dos objetos devem ser de que não há utilidade na distinção entre 
compreensão imediata da realidade e compreensão imediata de valores. Não há 
diferença entre a compreensão de uma coisa como real e a compreensão de uma 
coisa como valiosa. Nada será considerado como real se não tiver valor para um 
indivíduo ou grupo.

Outro argumento para rechaçar a lei de Hume é apresentado pelo 
sociólogo americano George C. Homan (1910-1989), que alegava haver, de fato, 
fatos sociais como Emile Durkheim descreveu, e que eles exercem uma força 
signifi cativa nos indivíduos e suas ações.29 Ele também alega que o melhor 
exemplo de um fato social é uma norma social, e que as normas, dentro de 
um grupo específi co, indubitavelmente, forçam os indivíduos a um grau de 
comportamento uniforme (HOMAN, 1967). Durkheim defendia que “a primeira 
e mais básica regra é considerar os fatos sociais como coisas” ([1895], 1982, p. 60). 
Ele continua: “Tratar os fenômenos como coisas e tratá-los como dados, e isso é 
o ponto inicial para a ciência”. ([1895], 1982, p. 69). Desta maneira, Durkheim 
evitava os impedimentos da lei de Hume. Sua posição é que as normas (embora 

27 David Hume,fi lósofo escocês (1711-1776) afi rmou que o “dever ser” nunca pode ser derivado do “é”.
28 Realidade e Valores, em Português (tradução livre). N. do T. 
29 Homans, George (1967).
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ele não as chame desta maneira) são fatos que podem ser estudados na medida 
em que interagem com outros fatos na sociedade (material e imaterial).

Gunther Teubner argumenta, citando Luhmann, que as ciências sociais 
não podem, a princípio, (somente por sua prática) fornecer outros contextos de 
ação com critério normativo.30 Ele alega que as recomendações normativas são 
sempre matérias trans-científi cas. Este conceito é desenvolvido pelo físico nuclear 
Alvin Weinberg31 para nomear aquelas questões que, embora epistemologicamente 
falando, sejam questões de fato e possam ser colocadas na linguagem da ciência, 
são irrespondíveis pela ciência, elas transcendem a ciência. Os exemplos aos quais 
Weinberg se refere são efeitos colaterais de algumas recomendações com base 
científi ca. O que os faz ser trans-científi cos é que são exemplos de um problema 
crescente no diferenciado e especializado mundo moderno, notadamente, que 
os diferentes sistemas colidem na prática. A produção moderna deu origem a 
problemas ambientais que fi zeram a economia interferir nos sistemas ecológicos. 
As teorias da Produção Enxuta e Novo Gerenciamento Público tendem a explorar 
recursos humanos, pelos quais economia e sistemas de gerenciamento interferem 
e colidem com o sistema social dos indivíduos, etc. Nestas situações, diferentes 
alegações normativas pertencentes a sistemas diferentes competem entre si. É o 
papel da política tentar a conciliação nestes casos. Eles não podem ser resolvidos 
por argumento científi co, exceto se você priorizar um sistema em detrimento do 
outro. Normas emanadas da ciência econômica são muitas vezes dominantes. 
Compare o que é dito sobre o modelo de norma acima. É o papel da política 
criar espaços para normas de outros sistemas como ecologia, aspectos sociais, 
princípios burocráticos e assim por diante. A mais importante ferramenta nas 
mãos de um político é a lei. Há um ramo especial do sistema jurídico ainda não 
descoberto pelos advogados devido à sua perspectiva interna e cegueira a respeito 
do acoplamento social, que pode ser chamado de regras de intervenção legal. 
Este é um fenômeno que dominou o sistema jurídico durante os últimos 40 anos 
ou mais. As regras de intervenção legal surgiram quando a política do mundo 
ocidental foi alterada de política distributiva e do bem-estar para ser forçada a 
se tornar uma crise de gerenciamento.32 Aqui podemos mencionar a introdução 
da legislação ambiental, legislação sobre proteção do consumidor, proteção do 
trabalho, legislação sobre o ambiente de trabalho, regulamentação da igualdade 
de oportunidades, etc. Todas cresceram durante os anos de 1970 e 1980.

30  Teubner, 2014, p. 208.
31  Alvin M. Weinberg (1992).
32  Hydén (2002) ch 6.
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6.3 Normas decorrentes da racionalidade nos diferentes sistemas

As normas estão relacionadas a diferentes sistemas. Dentro do sistema 
sob investigação, é intrínseco e dado como certo que a racionalidade decide 
aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que a ciência empiricamente orientada 
está engajada, nestes casos, é tentar descobrir como o sistema opera e toma 
forma num caso concreto. A economia analisa como o sistema econômico opera 
em vários casos com a intenção de ser capaz de oferecer conselhos normativos 
confi áveis sobre como alguém deveria agir em várias situações. Aqui estamos 
falando em expectativas cognitivas que se tornam normativas quando se tornam 
em prática.33

É esta parte da atividade científi ca que a legitima como ciência não-
normativa, neutra e objetiva.

Racionalidades estão assim vinculadas aos sistemas e, quanto mais ambíguo 
for construído o sistema, mais forte a normatividade que decorre da análise da 
relação do sistema com dada realidade empírica. Esta normatividade é ainda mais 
pronunciada em sistemas associados com as leis da natureza. Fenômenos como 
gravidade, termodinâmica, fotossíntese, etc. criam sistemas de conhecimento 
sobre como a natureza opera em várias áreas. Entendendo como estes fenômenos 
ocorrem, pode-se também dar conselhos sobre como agir para atingir vários fi ns. 
Tais normas são invisíveis e desconhecidas antes de serem articuladas pela ciência. 
Estes sistemas criam uma espécie de normatividade condicional. 

Pretendendo-se realizar coisas, deve-se prestar atenção às leis da natureza 
que emergem como prescrições sobre como agir para obter determinado 
objetivo ou assegurar determinado valor. Se, por exemplo, se quer construir 
uma ponte, para ter êxito neste empreendimento, deve-se dar atenção às noções 
da ciência natural sobre assuntos como capacidade de suporte de peso. Estas 
ideias nos dão determinações sobre como uma ponte deve ser construída para 
se manter em pé, etc. Estas prescrições técnicas das ciências naturais mostram 
as mesmas características que fi lósofos do Direito chamam de proposições/
cláusulas jurídicas autênticas/verdadeiras; isso para dizer que são baseadas em 
proposições/cláusulas condicionais: Se determinada condição está presente, 
então um determinado efeito ocorrerá. Em ambos os casos, vai-se do abstrato 
para o concreto. A diferença reside em que as condições para a proposição/
cláusula jurídica verdadeira é decidida pela abertura da propriedade normativa 
da regra, enquanto as condições básicas em sistemas de conhecimento técnico e 

33  Cf. Niklas Luhmann (1971) e sua distinção entre expectativas cognitivas e normativas. Expectativas 
são mantidas caso os atores não atinjam (expectativas normativas) ou são se adaptem à nova situação 
“inesperada” (expectativas cognitivas). 



89

similares derivam do conhecimento das relações causais (causalmente orientadas) 
do sistema.

O tipo de normatividade, que aqui discuto, se manifesta principalmente 
dentro da estrutura dos sistemas de conhecimento profi ssional. As ciências 
naturais estabelecem as fundações para aplicações técnicas, onde engenheiros, 
em diferentes campos, seguem determinações para agir, que derivam de um 
sistema normativo delimitado ligado a um sistema de conhecimento sobre um 
fenômeno defi nido pela natureza. O normativo é defi nido a partir do cognitivo. 
Talvez não seja possível prever o comportamento, já que normas derivadas de 
um sistema podem, na prática, ter efeitos negativos externos e colidir com outras 
normas e valores na sociedade, o que gera intervenção do Estado, normalmente 
em termos do que chamei de regras jurídicas de intervenção. O conhecimento, 
nestes casos, funciona e tem a mesma função na interpretação de normas técnicas 
que a preparação da lei para os advogados, quando o advogado procura entender 
o conteúdo de uma lei.34

Em Sociologia do Direito, a análise das normas estuda e analisa a presença 
e uso das normas. O paradoxo mencionado na introdução pode ser levado um 
passo adiante. A única perspectiva científi ca que não é, implicitamente, normativa 
é aquela que, explicitamente, lida com as normas. A ciência das normas trata sobre 
o que guia o comportamento das pessoas e suas ações. A ação é subjetivamente 
determinada e a ciência social tem que empregar categorias e conceitos que nos 
permitam lidar com o subjetivo em um nível geral. É aí que as normas entram. 
O conceito das normas pode ser visto como a ponte de ligação entre o existente 
e o desejado, entre o que é e deveria ser, ou, numa terminologia científi ca social, 
entre sistema e ator. O sistema é coisifi cado e articulado na ciência, e as conclusões 
científi cas são então utilizadas na formação de prescrições normativas por trás 
das ações das pessoas. As normas operam nas fronteiras entre o conhecimento 
sobre o que existe e várias posições de valores sobre como deveríamos agir em 
várias situações.

Uma ciência de normas signifi ca um novo modo de olhar para coisas que 
estão dentro ou próximas de muitas outras ciências. Normas não são somente 
parte da ação na esfera social. No que diz respeito a dividirmos a sociedade em 
economia, política, administração, tecnologia, etc., também podemos enxergar 
normas econômicas, normas políticas e administrativas, normas na tecnologia, 
etc. A vantagem do conceito das normas é que tem aplicação em, virtualmente, 
todos os subsistemas de questionamento científi co que os humanos criaram 
por meio da especialização funcional que durante os séculos passados criaram 

34  Cf. Wickenberg (1999).
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o bem-estar material que a sociedade industrial trouxe. No conceito das 
normas, temos um denominador comum que torna possível traduzir e entender as 
ações organizacionais e humanas, que podem ter origens diferentes e colidentes. 
O conceito de normas também pode ser utilizado como um aparelho de rastreio, 
uma ferramenta que nos permita notar o que produz um novo padrão de ação 
e novas práticas na sociedade. Isso é especialmente importante nos tempos de 
mudança e inovação em que vivemos atualmente, que é caracterizado por novas 
formas de suprir necessidades humanas, como a sociedade informacional mostra 
as maneiras de pensar e agir dominantes na era da sociedade industrial. A ciência 
das normas é, portanto, uma ciência para o século 21.
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DESVIO E CRIME JUVENIL NO FEMININO EM PORTUGAL: 
INVISIBILIDADE, BENEVOLÊNCIA E REPRESSÃO
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Patrícia Branco

1 INTRODUÇÃO

O processo de descoberta da infância e da juventude, no início do século 
XX, implicou a construção gradual de um conjunto de regras e de normas sobre 
a educação e o controle das crianças, conduzindo à construção social e jurídica 
da delinquência juvenil (FERREIRA, 1997; CARVALHO, 2003). Os conceitos de 
infância, juventude e de delinquência juvenil e as formas de intervenção judicial 
estão, pois, intimamente ligados e são, simultaneamente, histórica, social e 
juridicamente construídos e, portanto, mutáveis no tempo e no espaço. 

A reação social tem um papel fundamental na determinação das formas de 
comportamento feminino que devem ser tratadas como delinquentes e desviantes. 
O crescimento das taxas de delinquência praticada por raparigas parece surgir 
como um refl exo das alterações nas políticas de detenção e da reação social que 
têm ampliado as defi nições do que constitui um comportamento violento juvenil 
feminino. Nem sempre o aumento estatístico do número de detenções por 
determinada prática de acto ilícito corresponde a uma alteração do padrão do acto 
em si. Independentemente da posição assumida, é unânime, entre a comunidade 
académica, que as raparigas estão mais visíveis na cena da delinquência, e que 
se alteraram algumas tendências e padrões de detenção (DUARTE, 2011). Neste 
cenário, argumenta Vera Duarte (2011), é fundamental reconhecer as implicações 
da estratifi cação de género e do patriarcado nas raparigas, bem como criticar 
o sistema de justiça juvenil que tem servido para reforçar a subordinação das 
mulheres/raparigas na sociedade. Para Gelsthorpe e Sharpe (2006), ainda que o 
sistema de justiça não faça distinção entre rapazes e raparigas, no que concerne às 
decisões aplicadas e os serviços disponíveis, as autoras argumentam que existem 
diferenças nas atitudes e percepções relacionadas a rapazes e a raparigas no 
decurso do tempo, diferenças essas que permeiam as políticas, as práticas e os 
discursos académicos, e que subsistem nos dias de hoje.

Como defendem Duarte (2011) e Duarte e Carvalho (2015), consideramos 
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que não há juventude, mas juventudes; não há delinquência, mas delinquências; 
é-se rapariga/mulher de muitas formas e jeitos. A delinquência, no feminino, é um 
fenómeno plural, diverso, que encerra muitas expressões poucas vezes trazidas 
para discussão (DUARTE, CARVALHO, 2015, p. 42). As defi nições e noções 
de infância e juventude não podem basear-se apenas em aspectos biológicos e 
cronológicos. Deste modo, variáveis como o género, a religião, a classe social ou 
a etnia desempenham um papel fundamental na defi nição de quem compõe as 
categorias de infância e juventude (DUARTE, 2011), sendo que este processo 
varia entre e dentro das sociedades, ao longo dos tempos, como já foi referido.

No presente artigo, apresentamos parte dos resultados do projeto de 
investigação “Desvio e crime juvenil no feminino”, que tinha como principal 
objetivo compreender as eventuais (des)igualdades de género na selecção de 
jovens, no desempenho e nas respostas do sistema da justiça tutelar relativo ao 
desvio criminal, no contexto de todas as desigualdades sociais e económicas. A 
questão de partida deste projeto de investigação era: como é que os tribunais de 
família e menores respondem ao fenómeno da delinquência juvenil feminina? 
Desta questão inicial emergiam outras questões: Existe um número crescente 
de raparigas no sistema de justiça juvenil? Quem são estas jovens delinquentes? 
Quem as sinaliza? Como é que elas são selecionadas? Que medidas lhes são 
aplicadas? 

Iremos, assim, abordar a problemática da delinquência juvenil no 
feminino, fazendo, em primeiro lugar, um breve enquadramento teórico da 
concepção da delinquência juvenil feminina. Para em seguida, e após identifi car 
sucintamente algumas das tendências gerais da justiça juvenil em Portugal, 
apresentar alguns dos principais resultados do estudo de caso desenvolvido no 
âmbito do referido projeto de investigação em cinco tribunais de família e menores 
da área metropolitana de Lisboa, fazendo a caracterização sociodemográfi ca das 
menores selecionadas, dos mecanismos de seleção e das medidas aplicadas pelo 
sistema judicial, comparando com os menores do sexo masculino. 

2 A DELINQUÊNCIA JUVENIL NO FEMININO

As delinquentes femininas foram sempre vistas de forma diferente da dos 
delinquentes masculinos, ou seja, como sendo menos delinquentes, menos perigosas, 
e estando menos envolvidas nas subculturas criminais, pelo qual estiveram menos no 
foco das teorias criminologistas, como se o ser feminino fosse intrinsecamente bom 
ou moralmente superior, até ao dia em que se torna vítima de infl uências fi siológicas, 
psicológicas ou ambientais adversas (GELSTHORPE, 1989). 



95

Os delinquentes rapazes, por sua vez, têm sido descritos como 
inerentemente mais criminosos e como aventureiros racionais, que por vezes 
ultrapassam os limites penais de forma a satisfazerem os seus desejos e necessidades 
(GELSTHORPE, 1989). Para Chesney-Lind e Shelden (2004), existe a ideia de 
que o sexo masculino tem direito a ser rebelde, pois isso faz parte do processo 
de crescimento, enquanto as raparigas deverão ter um comportamento diferente, 
mais responsável e ajustado aos valores morais e familiares preconizados pela 
sociedade (de matriz patriarcal). 

De acordo com Besnier (2004), quando se fala em violência no feminino, 
fala-se, sobretudo, de violência moral contra a família e contra a sociedade, e 
não tanto de violência física. A mulher/rapariga tem sido vista, classicamente, 
como vítima e não como agressora, pelo qual existe uma grande difi culdade em 
conceitualizar os fenómenos de violência feminina. As teorias sobre delinquência 
e criminalidade continuam a olhar a violência no feminino, assim como a 
criminalidade feminina, como um fenómeno ligado às questões da sexualidade 
e reprodução, e, em consequência, ao poder de sedução. Por outro lado, há uma 
continuidade da imagem da mulher criminosa como cúmplice do parceiro 
masculino, do qual busca proteção, pela qual se trata de relações de dependência. 
Esta dependência é acentuada quando se consideram os contextos, havendo uma 
ligação com vulnerabilidade, marginalização e exclusão, que por sua vez se ligam 
a desconhecimento de direitos e de apoios sociais. Para além disso, as raparigas 
têm sido consideradas mais perturbadas em termos psiquiátricos, o que se refl ete 
muitas vezes nos discursos e defi nições do comportamento feminino como 
patológico (GELSTHORPE, SHARPE, 2006). 

Existe, deste modo, uma imagem dual em relação às raparigas: por um 
lado, são vistas como mais vulneráveis e a necessitar de mais proteção que os 
rapazes e, por outro lado, o seu comportamento delinquente é considerado pior 
que o dos rapazes, por ir contra as convenções e normativos sociais. Duarte e 
Carvalho (2015, p. 32) defendem que a discussão sobre a delinquência juvenil 
feminina “parece transvestir-se de representações de género, que põem em causa 
padrões históricos e hegemónicos, que associam o masculino à agressão física e 
ao exercício de autoridade e o feminino à fi gura da vítima, passiva, desprovida de 
agencialidade”. De facto, as raparigas delinquentes não só são vistas como tendo 
comportamentos antijurídicos, mas também como indo contra as expectativas 
de género e relativos papéis. Verifi ca-se, assim, a existência de standards duplos 
para rapazes e raparigas, no tocante aos seus comportamentos, havendo um 
maior escrutínio e controle social dos comportamentos femininos em relação 
aos masculinos, sobretudo, no tocante à sexualidade (GELSTHORPE, SHARPE, 
2006). 
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Daí que a delinquência no feminino tenha sistematicamente sido ignorada, 
trivializada ou até mesmo negada, apesar, por exemplo, dos resultados dos 
relatórios de criminalidade autorrevelada. Defende-se, assim, que a delinquência 
juvenil feminina está intimamente ligada aos percursos de vida das jovens, já 
que a sociedade não lhes garante opções e direitos civis, ao mesmo tempo que 
as próprias famílias continuam a tratar rapazes e raparigas de maneira diferente, 
já que o modelo patriarcal continua a ter muita infl uência nos comportamentos 
sociais e estruturas culturais (CHESNEY-LIND, SHELDEN, 2004). 

Consequentemente, como argumentam Gelthorpe e Sharpe (2006), 
as respostas do sistema de justiça têm sido infl uenciadas pelas expectativas 
sociopolíticas e religiosas que enformam os comportamentos femininos 
considerados como mais apropriados. Por estas razões, argumentam as 
autoras, as raparigas têm experienciado as vantagens e desvantagens do sistema 
protecionista, mais do que os rapazes. As vantagens refl etem-se em termos de 
respostas diferenciadas e as desvantagens em termos de aplicação de medidas 
mais graves, em especial, quando estão em causa comportamentos contrários 
aos papéis convencionais de género. As atuais percepções do comportamento 
aparentemente violento das raparigas podem ser entendidas como um indicador 
das preocupações sociais sobre moralidade, já que a alegada violência das 
raparigas é vista como uma ameaça à ordem social, assim como, em séculos 
anteriores, a sua sexualidade era o foco da atenção. Existirá, assim, um aumento 
da vontade de criminalizar comportamentos e de puni-los, em especial no que 
concerne às raparigas (GELSTHORPE E SHARPE, 2006). 

Convém referir que o tipo de ato cometido por raparigas continua a 
estar ligado a transgressões relativas a propriedade (pequenos furtos, sobretudo 
em espaços comerciais) e comportamentos vistos como desviantes (fuga de 
casa e prostituição). Deste modo, as raparigas são muitas vezes detidas, assim, 
por comportamentos que não confi guram um ato criminoso, mas sim um ato 
desviante (CHESNEY-LIND, SHELDEN, 2004). O estudo de Perista et al. (2013) 
também dá conta de que os atos delinquentes mais frequentes são o furto em 
lojas, roubo, atos de vandalismo e participação em rixa. Contudo, as raparigas são 
predominantes no furto em loja, enquanto nos outros tipos de crime participam, 
sobretudo, rapazes.

3 JUSTIÇA TUTELAR EDUCATIVA, EM PORTUGAL

O regime tutelar educativo dos menores delinquentes, resultante da 
Lei Tutelar Educativa (LTE), Lei no. 166/99, de 14 de Setembro, em vigor, em 
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Portugal, desde 1 de janeiro de 2001, pretendeu construir um novo modelo 
de justiça juvenil. Este é considerado um modelo híbrido ou misto, por conter 
elementos próprios do modelo de proteção e do modelo de justiça. Por um lado, 
a Lei Tutelar Educativa vem reconhecer um conjunto de garantias processuais 
às crianças e jovens em confl ito com a lei, que passam a ser entendidas não só 
como sujeitos de direito, mas também como sujeitos de direitos, e afi rmar a 
responsabilização das crianças e jovens – elementos característicos do modelo de 
justiça. Por outro lado, mantém a idade da imputabilidade fi xada nos 16 anos, uma 
idade consideravelmente elevada para a média europeia, sendo que a intervenção 
estadual, até àquela idade, tem fi ns estritamente educativos, numa perspetiva 
responsabilizadora, mas destituída de carga penal – elementos característicos 
do modelo de proteção. Assim, a LTE afasta-se do modelo de justiça onde 
prevalece a ideia, assinalada por Bailleau (2002), de que a delinquência juvenil 
deve ser tratada segundo uma lógica de “tolerância zero”, não devendo nenhum 
ato delinquente, praticado por jovens, fi car sem resposta. Neste sentido, e tendo 
em atenção a idade da inimputabilidade penal e os fi ns estritamente educativos 
da intervenção, não surpreende que, o sistema de justiça juvenil português seja 
ainda visto, como refere Duarte-Fonseca, sobretudo além-fronteiras, como 
representativo do modelo de proteção (DUARTE-FONSECA, 2010, p. 67). 

A Lei Tutelar Educativa tem, pois, como destinatários directos, os menores 
considerados delinquentes, fi xando em 12 anos a idade mínima para intervenção 
e os 161 anos como a idade da imputabilidade penal (como o faz o Código Penal). 
Nos termos do artigo 1º, caso o menor pratique facto qualifi cado pela lei como 
crime, há lugar à aplicação de medida tutelar educativa. As medidas tutelares 
educativas2 visam a educação do menor para o direito e a sua inserção, de forma 
digna e responsável, na vida em comunidade (art. 2º, n.º 1). Assim, de acordo 
com Agra e Castro, a ‘Educação para o Direito’ assenta em três pressupostos: a) 
o facto praticado ser considerado ilícito penal; b) a necessidade de o menor ser 

1  Nos termos do artigo 24.º (Condenação em pena de prisão efectiva), o nº. 1 estipula que 
cessa a execução das medidas tutelares quando o jovem maior de 16 anos for condenado em 
pena de prisão efectiva, excepto se se tratar das medidas de admoestação, de reparação ao 
ofendido na modalidade de compensação económica ou de prestações económicas a favor 
da comunidade, em que a sua execução não cessa com a condenação em pena de prisão 
efectiva, nos casos em que a situação concreta do jovem, durante a execução da pena, lhe 
garanta disponibilidades económicas bastantes para satisfazer os encargos resultantes do 
cumprimento das medidas (nº. 2).
2  São medidas tutelares: A admoestação; A privação do direito de conduzir ciclomotores ou 
de obter permissão para conduzir ciclomotores; A reparação ao ofendido; A realização de 
prestações económicas ou de tarefas a favor da comunidade; A imposição de regras de conduta; 
A imposição de obrigações; A frequência de programas formativos; O acompanhamento 
educativo; O internamento em centro educativo (art. 4º, n.º 1, alineas a) a i)).
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educado no respeito pelas normas jurídicas, visto ter havido a prática do facto; 
e c) a exigência de que tal necessidade educativa se mantenha no momento de 
aplicação da medida (AGRA, CASTRO, 2007).

Quanto à escolha da medida tutelar aplicável, o tribunal deve dar 
preferência, de acordo com o artigo 6º, n.º 1, à medida que, dentre as que se 
mostrem adequadas e sufi cientes, represente menor intervenção na autonomia 
de decisão e de condução de vida do menor e que seja susceptível de obter a sua 
maior adesão e a adesão de seus pais, representante legal ou pessoa que tenha 
a sua guarda de facto. Para além disso, e nos termos do nº. 4 do mesmo artigo, 
quando o menor for considerado autor da prática de uma pluralidade de factos, 
qualifi cados como crime, o tribunal aplica uma ou várias medidas tutelares, de 
acordo com a concreta necessidade de educação do menor para o direito.

Compete às secções de família e menores da instância central do tribunal 
de comarca3 a prática dos actos jurisdicionais relativos ao inquérito; para a 
apreciação de factos qualifi cados pela lei como crime, praticados por menor 
com idade compreendida entre os 12 e os 16 anos, com vista à aplicação de 
medida tutelar; para a execução e a revisão das medidas tutelares; e para declarar 
a cessação ou a extinção das medidas tutelares (art. 28º, nº. 1), cessando a sua 
competência quando for aplicada pena de prisão efectiva, em processo penal, por 
crime praticado pelo menor com idade compreendida entre os 16 e os 18 anos; ou 
o menor completar 18 anos antes da data da decisão em primeira instância (nº. 
2). O procedimento, que tem por base os princípios da intervenção mínima e da 
oportunidade, é constituído por uma fase de inquérito, dirigida pela Ministério 
Público,4 e por uma fase jurisdicional.5

Após uma década da última reforma da justiça tutelar, em Portugal, 
embora escasseiem os estudos sobre o direito das crianças aplicado e sobretudo 
sobre os mecanismos de seleção, os estudos e trabalhos e a análise das estatísticas 

3  Conforme estipulado no artigo 29.º, fora das áreas abrangidas pela jurisdição das secções 
de família e menores, cabe às secções criminais da instância local conhecer dos processos 
tutelares educativos.
4  Artigo 40.º, nº. 1: Compete ao Ministério Público dirigir o inquérito. De acordo com o 
Artigo 75.º, nº. 1, o inquérito é dirigido pelo Ministério Público, assistido por órgãos de 
polícia criminal e por serviços de reinserção social. O inquérito compreende o conjunto 
de diligências que visam investigar a existência de facto qualifi cado pela lei como crime e 
determinar a necessidade de educação do menor para o direito, com vista à decisão sobre a 
aplicação de medida tutelar (n.° 2).
5  Artigo 92.º, nº. 1: A fase jurisdicional compreende a comprovação judicial dos factos; a 
avaliação da necessidade de aplicação de medida tutelar; a determinação da medida tutelar; e a 
execução da medida tutelar. A fase jurisdicional é presidida pelo juiz e obedece ao princípio do 
contraditório (n.° 2).
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ofi ciais existentes apontam assim para prevalência do carácter seletivo de base 
classista da justiça tutelar (Queloz, 1993; Pedroso et al., 1998; Seabra, 2005; Santos 
et al., 2010); ligada a uma tendência de maior judicialização dos comportamentos 
delinquentes dos jovens - se em 2001, o número de processos tutelares educativos 
entrados por 100.000 habitantes, entre os 12 e os 16 anos, era de 250,7 processos, 
em 2012, este valor atinge os 314 processos por 100.000 habitantes, entre os 12 
e os 16 anos, o que corresponde a um aumento de cerca de 24% (DGPJ, 2014); 
bem como para uma diminuição do número de suspeitos com menos de 16 anos 
identifi cados pelas autoridades policiais (DGPJ, 2014); e para a alteração do tipo 
de crime selecionados – aumento dos crimes contra as pessoas em detrimento 
dos crimes contra o património (ex. roubos etc.); e, fi nalmente, para o aumento 
das medidas tutelares educativas aplicadas (DGRS, 2013). 

4 ESTUDO DE CASO

Em seguida, apresentamos os resultados do estudo de caso desenvolvido em 
cinco tribunais de família e menores da área metropolitana de Lisboa (os tribunais de 
família e menores de Lisboa, Setúbal, Barreiro, Loures, e o Juízo de Família e Menores 
Grande Lisboa-Noroeste (Sintra)), entre outubro e dezembro de 2013. A seleção destes 
cinco tribunais prendeu-se, por um lado, com a elevada concentração de população 
na área metropolitana de Lisboa (que representa apenas 3,3% do território nacional, 
mas é habitada por cerca de um quarto da população nacional, com uma grande 
concentração de jovens e imigrantes), uma vez que a maior propensão para o desvio e a 
criminalidade, especialmente entre os jovens, em áreas urbanas com alta concentração 
populacional é conhecida (ESTEVES, 1999). Por outro lado, importa referir que, em 
2011, o número de ações tutelares educativas fi ndas por arquivamento nos serviços 
do Ministério Público, nestes cinco tribunais, representava 30% das ações tutelares 
educativas fi ndas nos serviços do ministério público a nível nacional (5.010). E que, em 
2012, o número de processos tutelares educativos fi ndos, nestes tribunais, representava 
50,6% dos processos tutelares educativos fi ndos a nível nacional (979 em 1.935).

A recolha e a análise da amostra de inquéritos (nos serviços do Ministerio 
Publico) e processos tutelares educativos (fase jurisdicional) nestes cinco tribunais 
permitiu, por um lado, não só ultrapassar as limitações das estatísticas ofi ciais da 
justiça, como obter uma amostra sufi cientemente diversifi cada e heterogénea, 
evitando possíveis enviesamentos. E, por outro lado, ao incluir os inquéritos tutelares 
educativos arquivados e os processos tutelares fi ndos, permitiu-nos ter uma visão 
abrangente dos percursos dos jovens e compreender melhor como funcionam os 
mecanismos de seleção.
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Relativamente à recolha e construção da amostra, importa ainda fazer 
duas notas prévias. Em primeiro lugar, no terreno, verifi camos que a proporção 
de inquéritos tutelares educativos de raparigas nos serviços do Ministério Público 
é signifi cativamente superior à proporção de processos tutelares educativos de 
raparigas nos Tribunais de Família e Menores, mais concretamente cerca de 
30% contra 7%. Assim, optamos por, no caso do MP, construir uma amostra 
proporcional com base nos tipos de factos e no volume de inquéritos tutelares 
educativos nos serviços do Ministério Público e no Judicial, por recolherem todos 
os casos de raparigas. Em segundo lugar, após recolher a amostra de inquéritos 
tutelares educativos e os processos tutelares educativos de raparigas, procurou-se 
encontrar processos de rapazes com o mesmo tipo de facto, o que nem sempre 
foi possível (sobretudo nos inquéritos tutelares educativos, onde encontramos 
algumas situações “caricatas”/únicas), já que o número total de raparigas é superior 
ao número de rapazes. 

Em seguida, proceder-se-á, então, à análise da amostra de 100 inquéritos 
tutelares educativos arquivados e 104 processos tutelares educativos fi ndos, em 
2012, tendo em vista a caracterização sociodemográfi ca e económica das menores 
selecionadas e comportamentos imputados, dos mecanismos de seleção, de 
desempenho e das medidas aplicadas pelo sistema judicial, comparando com os 
menores do sexo masculino. 

4.1 Perfi l dos jovens da amostra

A maioria dos jovens selecionados pelo sistema cujo inquérito foi 
arquivado têm entre 14 e 15 anos (70%) e é de nacionalidade portuguesa (83,7%) 
(sendo que os jovens de nacionalidade estrangeira eram todos de países de língua 
ofi cial portuguesa, designadamente Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Brasil 
e São Tomé e  Príncipe). Quanto à estrutura familiar dos jovens, destacam-se os 
jovens de famílias nucleares (41,7%), seguidos dos jovens de família monoparentais 
femininas (38,1%). 

A maioria destes jovens encontrava-se matriculado numa escola (86 jovens), 
registando-se apenas um caso de abandono precoce da escolaridade. Contudo, cerca 
de 30% (23) dos jovens apresentava problemas de absentismo escolar e 61% (50) 
uma ou mais retenções escolares. Para além do absentismo e retenção escolar, na 
grande maioria dos processos, não era identifi cada mais nenhuma problemática ou 
comportamento desviante, como o consumo de substâncias aditivas, mendicidade 
ou a prostituição. Ainda assim, importa referir que havia indicação de consumo de 
drogas, em 5 dos jovens, de agressividade, em 21, de pequenos furtos domésticos, 
em 2, de desobediência ou desrespeito pelas fi guras de autoridade (pais ou 
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professores), em 6, e de existência de doenças do foro mental, em 4.

Para a maioria dos jovens selecionados cujo inquérito tutelar educativo 
foi arquivado, este foi o primeiro contacto com o sistema judicial. Com efeito, 
70% não tinha nenhum inquérito tutelar educativo prévio e uma percentagem 
ainda maior, 87,2%, não tinha nenhum processo tutelar educativo anterior. Para 
além disso, apenas 6, destes jovens, tinha sido alvo de medida tutelar educativa. E 
76,9% não tinha medida de promoção e proteção anterior. 

Os jovens dos processos tutelares educativos fi ndos são ligeiramente 
mais velhos do que os jovens dos inquéritos tutelares educativos arquivados, 
destacando-se os que tinham 16 anos de idade à data da prática do facto 
considerado crime (34 jovens), seguidos dos de 17 anos de idade (20 jovens). 
A maioria dos jovens selecionados tinha nacionalidade portuguesa (cerca de 
75,9%), ainda que a percentagem seja relativamente mais baixa do que a registrada 
entre os jovens com inquéritos tutelares educativos arquivados (83,7%). Quanto 
à estrutura familiar dos jovens, destacam-se, à semelhança do observado para os 
inquéritos tutelares educativos (ainda que numa percentagem inferior), os jovens 
de famílias nucleares (34,6%), seguidos dos jovens de famílias monoparentais 
femininas (19,2%). Note-se, contudo, que o número e percentagem de jovens 
de processos tutelares educativos já institucionalizados, no âmbito de processos 
de promoção e proteção (18 - 17,3%), são superiores aos registrados entre 
os jovens com inquéritos tutelares educativos arquivados (apenas 5 jovens 
institucionalizados). 

A grande maioria destes jovens encontrava-se matriculado numa escola 
(101 jovens em 104), registrando-se apenas 3 casos de abandono precoce da 
escolaridade. Todavia, a proporção de jovens que apresentavam algum tipo de 
problema, na sua situação educativa, é signifi cativamente maior do que a registrada 
entre os jovens dos inquéritos tutelares educativos. Mais concretamente, cerca de 
62,1% (64) dos jovens apresentavam problemas de absentismo escolar e 76,7% 
(79) uma ou mais retenções escolares. 

Ao contrário do observado nos inquéritos tutelares educativos, para 
além do absentismo e retenção escolar, destacam-se outras problemáticas e 
comportamentos desviantes entre os jovens com processos tutelares educativos 
fi ndos. Em mais de metade dos jovens, encontrava-se a indicação da existência de 
comportamentos agressivos (60 dos 104 jovens), sendo a proporção mais elevada 
entre os rapazes (67,3%) do que entre as raparigas (48,1%), e em 27 dos jovens 
havia a referência a problemas de desobediência ou desrespeito pelas fi guras de 
autoridade (pais ou professores/funcionários da escola) (27 dos 104 jovens). É 
ainda de salientar que 21 jovens estavam referenciados como tendo algum tipo 
de doença do foro mental (depressão etc.).
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No que respeita à relação entre os jovens com processos tutelares educativos 
fi ndos e a Justiça Tutelar ou das Crianças, verifi ca-se que cerca de metade dos jovens 
já tinham tido um contacto prévio com o sistema judicial, quer no âmbito de outro 
inquérito ou processo tutelar educativo (49%), quer no âmbito de um processo de 
promoção e proteção (45,2%). Sendo de salientar que quase 1/3 dos jovens (28,8%) 
tinha já sido alvo de uma medida tutelar educativa, dos quais 18 de execução na 
comunidade e 10 de internamento (combinada ou não com medidas de execução 
na comunidade). O que leva a questionar a efi cácia da justiça tutelar educativa e a 
efetividade das medidas tutelares educativas na educação para o direito, quando 
quase metade dos jovens (da nossa amostra) já tinham tido algum contacto prévio 
com a justiça tutelar educativa e 1/3 tinha já uma medida tutelar educativa.

Mecanismos de seleção e Tipos de crime

A esmagadora maioria dos inquéritos e processos tutelares educativos 
resulta da comunicação da Polícia, embora tenhamos registrado casos em que 
foi a própria Instituição de Acolhimento, onde o jovem estava internado, ou 
familiares do jovem ou o estabelecimento de ensino, que entraram em contacto 
com o Ministério Público.

Mas quem é que relatou à Polícia? Nos inquéritos tutelares educativos, 
na maioria dos casos foi a própria vítima (23 – 28,75%), ou o segurança ou 
responsável da loja assaltada (23 – 28,75%), seguida dos familiares da vítima (16 
– 20%). Nos processos tutelares educativos fi ndos, destaca-se a vítima (30,8%), 
seguida do estabelecimento de ensino (24,2%) e dos familiares da vítima (17,6%). 

Os tipos de facto nos inquéritos arquivados mais comuns são os furtos 
(41 - 41%) e as ofensas corporais (20 - 20%), já os tipos de factos dos processos 
fi ndos mais comuns são as ofensas corporais (58 – 34,9%), seguidas dos furtos 
(26 – 15,7%), ameaças (22- 13,3%) e injúrias (19- 11,4%) e roubos (18 – 10,8%). 
(Ou seja, os tipos de crime dos processos tutelares fi ndos envolvem em geral 
maior violência/agressividade.) 

A maioria dos factos, quer nos inquéritos, como nos processos tutelares 
educativos, são cometidos pelos jovens “sozinhos”, contudo, a proporção de factos 
cometidos em coautoria, tanto por raparigas, como por rapazes, cerca de 40%, aponta 
para a importância das relações entre pares, referida pelo modelo “subcultural” de 
análise sociológica do desvio e da delinquência juvenis. Para o modelo da subcultura, 
a delinquência juvenil, como qualquer outro tipo de comportamento, resulta de um 
processo de aprendizagem através de associações mantidas com outros, em particular 
com os que representam relações signifi cativas, como pais e amigos, e com os grupos 
de referência, e desenvolve-se por intermédio da ação de grupo. 
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Seletividade da justiça tutelar educativa

O nosso estudo de caso vem corroborar a tendência de seletividade da 
justiça tutelar educativa (QUELOZ, 1993; PEDROSO, et al., 1998; SEABRA, 
2005; SANTOS et al., 2010), ou, por outras palavras, a estrutura piramidal do 
processo de seleção dos jovens, dando especial visibilidade à “seletividade” de 
género da justiça tutelar educativa, a par da seletividade de base classista.

Em primeiro lugar, em termos gerais, a proporção de inquéritos tutelares 
educativos de raparigas, arquivados nos serviços do Ministério Público, no nosso 
estudo de caso, é signifi cativamente superior à proporção de processos tutelares 
educativos de raparigas, nos Tribunais de Família e Menores, mais concretamente 
cerca de 30% (340 raparigas) contra 7% (52 raparigas). Ou seja, do total de 
raparigas selecionadas pelo sistema, (392) a grande maioria, 86,7%, vê o caso 
arquivado nos serviços do Ministério Público, quando a percentagem total de 
processos arquivados é, como pudemos observar, de cerca de 60%. 

Figura 1

Fonte: Autor.

Em segundo lugar, e no que respeita à nossa amostra, apesar de termos 
pouca informação socioeconómica sobre os pais das e dos jovens dos inquéritos 
tutelares educativos, sabemos que a maioria dos pais exercia uma atividade 
profi ssional estável. E, em apenas 17 processos tutelares educativos arquivados, 
era expressamente referido que a família tinha difi culdades económicas ou vivia 
em situação de pobreza, contrastando com a informação obtida nos processos 
tutelares educativos que apontam para um contexto socioeconómico mais frágil. 

Com efeito, embora os pais dos jovens dos processos tutelares educativos 
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estejam, na sua maioria, integrados no mercado de trabalho,6 muitos pertencem 
a grupos profi ssionais menos qualifi cados, a que geralmente correspondem 
remunerações mais baixas. Os três grupos profi ssionais da classifi cação nacional 
de profi ssões a um dígito7 com maior expressão são os Trabalhadores Não 
qualifi cados (31,79%), seguidos do Pessoal dos Serviços e Vendedores (25%) 
e dos Operários, Artífi ces e Trabalhadores Similares (20,8%), registrando os 
restantes grupos, e em especial os mais qualifi cados, valores reduzidos. Sendo 
importante salientar que, em 32 (30%) processos tutelares educativos fi ndos, era 
expressamente referido que a família tinha difi culdades económicas ou vivia em 
situação de pobreza, ou seja, 1/3 dos jovens vinham de famílias com difi culdades 
económicas evidentes. Estes dados corroboram, assim, a tendência identifi cada 
noutros trabalhos (PEDROSO, et al. 1998; SANTOS et al. 2004; CARVALHO 
2003; SEABRA 2005) de seletividade de base classista da justiça tutelar educativa. 
Ou seja, a maioria das jovens e dos jovens selecionados pelo sistema que “chegam 
ao topo da pirâmide” são oriundos de grupos familiares de classes sociais mais 
pobres.

Para além da seletividade de base classista e de género, importa ter 
ainda, em atenção, a questão da nacionalidade. Se nos inquéritos tutelares 
educativos, 83,7% dos jovens tinha nacionalidade portuguesa, nos processos 
tutelares educativos, esta percentagem é mais baixa 75,9%. Note-se ainda que, 
nos inquéritos tutelares educativos, a proporção de raparigas de nacionalidade 
portuguesa é mais elevada do que a dos rapazes, 90,7% contra 75%; enquanto nos 
processos tutelares fi ndos, a proporção de raparigas de nacionalidade estrangeira 
(28,9%) é mais elevada do que a de rapazes (19,2%). 

4.2 Raparigas e Rapazes: semelhanças e diferenças
Rapazes e raparigas apresentam um perfi l semelhante, sendo, contudo, 

necessário salientar algumas diferenças observadas entre rapazes e raparigas, 
quer nos inquéritos tutelares educativos, como nos processos tutelares educativos, 
quanto à situação escolar e à relação com a justiça tutelar. 

6  Destacando-se os que exercem uma atividade profi ssional estável (68%), mais concretamente 64,7% 
(33) dos pais e 71,7% das mães (43), seguidos de longe pelos desempregados ou não ativos (18%).
7  A Classificação Portuguesa das Profissões é o conjunto de todas as profissões existentes em Portugal e da sua 
respectiva descrição funcional, apresentando-se agregadas por grupos profissionais: 1. Quadros Superiores 
da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa; 2. Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Cientificas; 3. Técnicos e Profissionais de nível intermédio; 4. Pessoal Administrativo e Similares; 
5. Pessoal dos Serviços e Vendedores; 6. Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas; 
7. Operários, Artífices e Trabalhadores Similares; 8. Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da 
montagem; 9. Trabalhadores não qualificados (cfr. http://smi.ine.pt/Versao/Detalhes/2014).
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Nos processos tutelares educativos, quando comparamos a situação 
educativa de raparigas e rapazes, verifi ca-se que a proporção de raparigas e rapazes 
com problemas de absentismo escolar é semelhante (ainda que ligeiramente mais 
elevada entre os rapazes), 59,6% das raparigas e 63,5% dos rapazes.  Já no que 
respeita às situações de retenção escolar, a proporção de raparigas sem retenções 
escolares é relativamente mais elevada do que a dos rapazes, 28,8% contra 17,3% 
(11 em 36 rapazes). Em suma, as raparigas apresentam, em geral, uma situação 
educativa melhor do que a dos rapazes. Ou seja, as raparigas parecem estar mais 
bem inseridas no mundo escolar.

A proporção de raparigas dos processos tutelares educativos fi ndos, que 
se encontrava acolhida em institução, no âmbito de processos de promoção e 
proteção,8 era o dobro da dos rapazes (23,1% contra 11,5%). Uma hipótese 
explicativa é a de que as raparigas institucionalizadas sejam alvo de um controle 
social maior e, simultaneamente, de uma maior severidade por parte do sistema 
judiciário. Note-se, ainda, que a proporção de rapazes que já tinham um inquérito 
ou processo tutelar educativo e/ou medida tutelar educativa anteriores é superior 
à das raparigas, mais concretamente 63,5% e 42,3%, respetivamente, contra 
34,6% e 15,4%. A questão que se coloca é se o contacto com a justiça tutelar 
é mais dissuasor e se as medidas serão mais efi cazes com as raparigas do que 
com os rapazes? Ou se serão as raparigas mais “controladas”, após terem contacto 
com a justiça tutelar educativa, como sugere a maior proporção de raparigas 
institucionalizadas? Para além disso, a proporção de rapazes com indicação de 
comportamentos agressivos é mais elevada (67,3%) do que entre as raparigas 
(48,1%).

4.3 Justiça Tutelar e enviesamentos de género

Por fi m, importa responder à questão que perpassava o projeto de investigação: 
o sistema de justiça tutelar educativa trata raparigas e rapazes da mesma forma? Ou, 
por outras palavras, as raparigas são tratadas de forma mais ou menos benevolente 
do que os rapazes? Atentemos aqui em dois indicadores: 1) os mecanismos de seleção 
das e dos jovens com processos tutelares fi ndos; 2) as decisões judiciais.

No gráfi co seguinte, é possível observar algumas diferenças (ainda que 
ligeiras) entre raparigas e rapazes, em relação a quem relatou o facto à polícia. 
Quando comparamos quem reportou os factos às autoridades policiais por sexo 
do jovem, verifi ca-se que, tanto nos processos de raparigas como nos processos de 

8  As medidas de promoção e de proteção previstas na Lei Proteção de Crianças e Jovens em Risco, Lei n.º 147/99, 
de 1 de setembro, podem ser executadas no meio natural de vida (o apoio junto dos pais ou junto de outro 
familiar, a confiança a pessoa idónea, o apoio para autonomia de vida) ou em regime de colocação (medidas de 
acolhimento) e destinam-se a crianças e jovens se encontram em perigo, com necessidade de proteção.
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rapazes, se destacam as denúncias das vítimas, ainda que, no caso dos rapazes, este 
seja um valor ligeiramente mais baixo, 26,2% contra 34,7% nas raparigas. Contudo, 
verifi ca-se que as fi guras de autoridade, quer sejam seguranças ou as próprias 
autoridades policiais, têm um peso maior na denuncia de factos cometidos por 
rapazes (16,6%) comparativamente aos factos cometidos por raparigas (6,1%). 
Note-se que, proporcionalmente, os rapazes são mais “selecionados”/controlados 
pelas autoridades do que as raparigas. Já a proporção de casos de raparigas e de 
rapazes reportados pela escola é semelhante, 24,5% e 23,8%, respetivamente.

A maioria dos processos tutelares educativos deu lugar à aplicação de 
medida tutelar educativa9 (87,5%). Registramos ainda alguns casos de extinção 
da medida (8), quer por o jovem ter atingido os 18 ou os 21 anos, quer por ter 
cumprido as obrigações estabelecidas. E, em apenas 5 casos, não foram aplicadas 
medidas, e a motivação apresentada foi que “os factos dados por provados não 
consubstanciam a prática pelo menor do ilícito que lhe é imputado”.

Nos casos em que houve lugar à aplicação de medida tutelar educativa: a 
maioria foram medidas de execução na comunidade (70,3%), sendo as medidas de 
execução na comunidade mais comuns a de acompanhamento educativo (36,3%), 
de prestações económicas ou tarefas a favor da comunidade (19,8%) e a imposição 
de obrigações (18,7%). Quando observamos o tipo de medida tutelar educativa 
aplicada a raparigas e rapazes, verifi ca-se que a proporção de raparigas com medida 
de internamento (27%) é ligeiramente inferior à dos rapazes (32%). Sendo de 
importância salientar que a proporção de rapazes e raparigas que já tinham sido alvo 
de um inquérito ou processo tutelar educativo anterior com medida de internamento 
é praticamente igual, 41,9% (13 em 31) e 41,2% (7 em 17), respetivamente.

Figura 2

Fonte: Autor

9  Importa ainda referir que em apenas 4 dos 104 processos recolhidos houve lugar a aplicação 
de medida cautelar, a 3 rapazes e 1 rapariga.
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Para além disso, por um lado, enquanto a maioria das raparigas cumpre 
medida de internamento em regime aberto (53,8%), entre os rapazes o regime 
mais comum é o semiaberto (71,4%). Por outro lado, a duração da medida de 
internamento das raparigas é, em média, ligeiramente mais baixa, 15,19 meses, 
do que a dos rapazes, 16,78 meses. Assim, todos os indicadores apontam para um 
tratamento mais benevolente das raparigas por parte do sistema judicial, nestes 
cinco tribunais, à semelhança do observado à escala nacional. 

O tratamento diferenciado parece estar associado ao tipo de facto 
cometido e às percepções de género, como defendem Gelthorpe e Sharpe (2006), 
ou seja, existirá uma maior tolerância em relação às raparigas, desde que elas 
não assumam comportamentos considerados masculinos, como praticarem 
atos de violência física. Como se referiu anteriormente, a mulher/rapariga tem 
sido vista, classicamente, como vítima, como mais vulnerável e a necessitar de 
mais proteção que os rapazes, e não como agressora, e mesmo quando se fala em 
violência no feminino, fala-se, sobretudo, de violência moral contra a família e 
contra a sociedade (furtos), e não tanto de violência física (BESNIER, 2004). 

Com efeito, quando observamos a medida aplicada pelo tipo de facto mais 
comum, aqui falamos das ofensas corporais, por sexo do jovem, verifi camos que 
a medida mais gravosa é proporcionalmente mais aplicada às raparigas acusadas 
de ofensas corporais do que aos rapazes, ou seja, nos casos de ofensas corporais 
34,6% (12 em 44) das raparigas têm medida de internamento contra 28% (15 em 
47) dos rapazes. Assim, e seguindo o argumento de Gelthorpe e Sharpe (2006), 
as raparigas são penalizadas duplamente: tanto pelo facto praticado, como 
por irem contra as expectativas de género. Inversamente, quando analisamos 
as medidas tutelares educativas aplicadas por sexo, excluindo os processos 
tutelares educativos por ofensas corporais, a tendência para um tratamento mais 
benevolente das raparigas parece acentuar-se, uma vez que a 83,3% (15 em 18) 
das raparigas foi aplicada medida de execução na comunidade, enquanto que a 
percentagem de rapazes com medida de execução na comunidade é de 63,6% (14 
em 22). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da análise dos resultados do nosso estudo de caso, resultam três conclusões 
gerais. Primeiramente, o nosso estudo de caso vem corroborar a tendência de 
seletividade da justiça tutelar educativa, ou, por outras palavras, corroborar a 
estrutura  piramidal do processo de seleção dos jovens, dando especial visibilidade 
à “seletividade” de classe e de  género da justiça tutelar educativa identifi cada 
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noutros estudos (PEDROSO, et al. 1998; SANTOS et al. 2004; CARVALHO 2003; 
SEABRA 2005). A maioria dos jovens, selecionados pelo sistema que “chegam 
ao topo da pirâmide”, são do sexo masculino e são oriundos de grupos familiares 
de classes sociais mais pobres. Observa-se ainda que, à medida que subimos na 
pirâmide da justiça tutelar educativa, os jovens apresentam uma situação familiar 
e escolar mais débil, observando-se múltiplas problemáticas familiares, e os casos 
de retenção e absentismo escolar são mais comuns. O que tem também refl exos 
no contacto com a justiça tutelar. Com efeito, cerca de metade dos jovens dos 
processos tutelares educativos já tinha tido um contacto prévio com o sistema 
judicial, quer no âmbito de outro inquérito ou processo tutelar educativo (49%), 
quer no âmbito de um processo de promoção e proteção (45,2%). O que levanta 
questões sobre a efi ciência da justiça tutelar educativa na educação para o direito.

De seguida, quando comparamos as raparigas selecionadas pelo sistema 
com os rapazes com tipos de crime semelhantes, verifi camos que têm um 
perfi l semelhante ao dos rapazes. Importa, contudo, salientar que a proporção 
de rapazes, tanto nos inquéritos como nos processos tutelares educativos que 
tinha outro inquérito ou processo tutelar educativo, é superior a das raparigas. 
Simultaneamente, a percentagem de raparigas com processos tutelares educativos 
que estava institucionalizada no âmbito de processos de promoção e proteção é 
superior a dos rapazes. Ou seja, as raparigas que já estão dentro do sistema judicial 
parecem ser alvo de um controle social mais forte, o que poderá contribuir para 
um contacto menor com a justiça tutelar.

Por fi m, quanto à questão de partida: como é que os tribunais de família e 
menores respondem ao fenómeno da delinquência juvenil feminina? Será a justiça 
tutelar educativa portuguesa mais benevolente ou mais severa com as raparigas? 
A resposta a estas perguntas não é simples, como pudemos observar. Por um 
lado, os rapazes parecem estar sob um maior controle das forças de segurança, 
sejam privadas ou públicas, mas, ao mesmo tempo, a proporção de raparigas com 
medidas de promoção e proteção aponta para um maior controle social em geral. 

Por outro lado, vários indicadores apontam para um tratamento mais 
benevolente das raparigas em relação aos rapazes, por parte do sistema judicial, 
nestes cinco tribunais, à semelhança do observado à escala nacional. A proporção 
de inquéritos tutelares educativos de raparigas nos serviços do Ministério Público 
é signifi cativamente superior à proporção de processos tutelares educativos de 
raparigas nos Tribunais de Família e Menores, mais concretamente cerca de 
30% contra 7%. A medida mais gravosa (internamento em centro educativo) é 
ligeiramente mais aplicada aos rapazes (32%) do que às raparigas (27%). Para, 
além disso, enquanto a maioria das raparigas cumpre medida de internamento 
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em regime aberto (53,8%), entre os rapazes o regime mais comum é o semiaberto 
(71,4%). E a duração da medida de internamento das raparigas é, em média, 
ligeiramente mais baixa, 15,19 meses, do que a dos rapazes, 16,78 meses. Contudo, 
como vimos, quando as raparigas “batem como homens” (para utilizar o título 
de uma notícia), a medida mais gravosa é proporcionalmente mais aplicada às 
raparigas do que aos rapazes.

Em suma, o estudo demonstra que existe um duplo preconceito no 
sistema de justiça juvenil portuguesa. Por um lado, as raparigas recebem em 
geral um tratamento mais benevolente. Por outro lado, a medida mais gravosa, 
internamento em centro educativo, é proporcionalmente mais aplicada às 
raparigas acusadas de ofensas corporais do que aos rapazes. Como argumentam 
Alder e Hunter (2005, apud Duarte, 2011), as raparigas não são piores do que os 
rapazes, elas são apenas diferentes. E a consciência dessas diferenças deve fazer 
questionar, por um lado, as respostas institucionais e os programas (re)educativos, 
que continuam a assentar em procedimentos baseados nos conhecimentos 
obtidos em estudos feitos com rapazes; e, por outro lado, a formação dos 
profi ssionais, que devem ser treinados na diferença de género. Daí que, o facto 
de não se atender ou de se omitirem fatores especifi camente ligados ao género 
nas trajetórias de delinquência pode ter repercussões ao nível das estratégias de 
tratamento, que requerem uma compreensão das questões etiológicas que levam 
à criminalidade feminina.
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DIREITO, TECNOLOGIA E O EFEITO BORBOLETA

Lawrence M. Friedman

Edward Norton Lorenz, um matemático, é bem conhecido por suas 
contribuições à teoria do caos. Para nós leigos, que não temos a menor ideia do 
que a teoria do caos pode ser, ele é mais bem conhecido por sua descrição do 
chamado “efeito borboleta”. Essa é a possibilidade de o “bater de asas de uma 
borboleta na Califórnia acaba desencadeando um furacão no meio do Atlântico.” 
(JOHNSON, 2014, p. 5). A questão é que alguns pequenos eventos desencadeiam 
uma reação em cadeia, efeito cascata, que termina com grandes consequências.

Essa citação, em particular sobre a asa da borboleta, vem de um livro 
escrito por Steven Johnson, “Como Chegamos no Agora” (How We Got to Now): 
O livro de Johnson é sobre como um número de avanços básicos na tecnologia, 
no fi m, como a asa da borboleta, levaram a reações em cadeia que moldaram o 
mundo em que vivemos.

Eu quero começar focando em uma dessas batidas de asas da borboleta. 
Em um capítulo, no livro de Johnson (“Clean” [limpo] é o título do capítulo), ele 
discute o crescimento dos hábitos modernos de limpeza, saúde pública e higiene 
pessoal. Ele menciona um passo crucial: cloração da água. Até o século XIX as 
pessoas não entendiam as verdadeiras causas de doenças como cólera; elas não 
tinham noção de “germes”, de bactérias, de organismos microscópicos que foram 
a fonte dessas doenças; ou do papel da água poluída em epidemias. Um homem, 
chamado John Leal, despejou cloro em uma reserva em Nova Jersey. Johnson 
diz, em certo ponto, que “expor as coxas de banhistas femininas não estava em 
primeiro plano na mente de John Leal” quando ele fez isso, mas “como as asas do 
beija-fl or, uma mudança no campo desencadeia uma mudança aparentemente 
sem relação em uma ordem diferente de existência: um trilhão de bactérias 
morreu nas mãos do hipoclorito de cálcio, e, de alguma forma, vinte anos depois, 
atitudes básicas de exposição do corpo feminino são reinventadas” (JOHNSON, 
2014, p. 150).

Isso fez com que soasse um sinal em minha mente. Eu leciono no curso 
de história do direito, nos Estados Unidos. História legal, para mim, não é sobre 
o crescimento e desenvolvimento de doutrinas legais, mas sobre a relação entre 
direito e sociedade, ao longo do tempo. Um tópico que eu cubro é a evolução 
de justiça criminal e um subtópico é o tratamento do que chamamos de crime 



112

sem vítima. Sexo consensual entre adultos é um exemplo clássico de crime sem 
vítima.

Durante o período colonial,  digamos no século XVII, em cidades 
pequenas da Nova Inglaterra, o clero protestante era formado por fi guras 
dominantes na comunidade. Um código moral estrito era fonte de um código 
legal estrito. Adultério, fornicação e sodomia eram crimes. Os registros estão 
cheios de formas com as quais esses crimes foram punidos, particularmente 
fornicação, ou seja, sexo entre pessoas que não são casadas. As punições não 
eram particularmente severas: chicotadas, uma multa, um casamento forçado, 
talvez algum tipo de punição vergonhosa, como fi car de pé no tronco. Pecado e 
crime eram, em sentido lato, equacionados. O que era proibido por Deus seria 
proibido pelo homem (FRIEDMAN, 1993, p. 36-41).

Os primeiros dois terços do século XIX foram menos obcecados com 
pecado. Uma característica dominante na justiça criminal foi o que eu chamei de 
Compromisso Victoriano. A lei criminal era focada em crimes de propriedade e 
crimes de violência, em vez de crimes contra a moralidade, incluindo o grupo de 
crimes sem vítimas que lidava com o sexo. Muitos estados americanos remodelaram 
suas leis contra adultério, por exemplo. O simples adultério não era mais crime. O 
crime agora era adultério “notório e aberto”.1 Uma pessoa que cometeu um ato 
ocasional de adultério não teria violado o código penal. O crime consistia em exibir 
o comportamento imoral, de forma que isso virasse um escândalo público. Os 
padrões ofi ciais de moral não mudaram muito, mas a ênfase mudou.

No fi nal do século XIX, e no início do século XX, houve um 
reaparecimento no interesse de punir o crime sem vítima. Esse movimento — 
nós podemos chamar isso de movimento — durou de, aproximadamente, 1870 
até as primeiras décadas do século XX. A joia da coroa deste movimento, nos 
Estados Unidos, foi a Proibição Nacional, na década de 1920. Uma emenda à 
Constituição foi adotada, na vã tentativa de impedir a venda e uso de bebidas 
alcoólicas. Mas também houve um intensifi cado controle sobre o comportamento 
sexual. Já em 1870, o Congresso aprovou uma lei tornando crime enviar material 
obsceno pelo correio — incluindo informações sobre contracepção e aborto.2 
Esse período também criminalizou o aborto como um todo; esse não foi o caso 
antes. No começo do século XX, o Congresso passou o Mann Act, a chamada 
Lei do Escravo Branco (White Slave Law). Essa lei tornou crime transportar 
mulheres por meio de linhas estatais para a prostituição ou “outros propósitos 

1 Por exemplo, Cal. Penal Code, 1872, sec. 266a; Rev. Stats. Indiana 1877, v. 2, p. 466, dirigido 
a “Toda pessoa que venha a viver em fornicação de adultério aberta e notoriamente”.
2 Essa foi a chamada lei Comstock , 17 U.S. Stats. 498 (ato de 3 de março de, 1878).
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imorais”.3 Também houve um forte movimento em várias cidades, como Chicago, 
Nova Orleans e São Francisco, para se livrar dos distritos da luz vermelha, os 
distritos de vícios das cidades. Esses distritos nunca haviam sido legais, bem 
como a prostituição nunca havia sido legal nos Estados Unidos. Mas, nas grandes 
cidades, vícios, bordéis, recantos de apostas, eram amplamente tolerados. Isso se 
dava, em parte, por causa de subornos e da corrupção municipal. Isso não era, 
no entanto, a história toda: o vício era aceito como um mal necessário — com 
a condição de fi car em seu devido lugar. Em algumas cidades, regras informais 
regularam o vício e os distritos de vício: regras sobre como bordéis deveriam ser 
administrados, regras as quais, estritamente falando, não tinham status legal. Mas 
esse sistema acolhedor chegou ao seu fi m no início do século XX. O objetivo do 
chamado movimento “diminuição da luz vermelha” foi livrar o sistema do vício 
e da prostituição, de uma vez por todas. Leis severas foram aprovadas, voltadas 
para os distritos da luz vermelha. Grupos de cidadãos locais ingressaram nessa 
cruzada para fazer cumprir a lei (FRIEDMAN, 2007, p. 186-188).

Nós podemos perguntar: sobre o que era o movimento? O que levou a 
esse espasmo de reação contra o compromisso vitoriano? Isso é, como se pode 
esperar, uma pergunta difícil de responder. Movimentos sociais desse tipo e 
magnitude, com frequência, possuem raízes complexas. Foi sugerido, de forma 
plausível, que um fator foi um tipo de guerra cultural. A sociedade americana 
mudava rapidamente nesse período. Milhões de imigrantes estavam entrando 
no país, como entravam também no Canadá, Argentina e Austrália. Esses 
imigrantes vieram do sul e leste europeus. Eles eram católicos, judeus, ortodoxos 
do leste. Vieram da Itália, Grécia, do Império Russo. Eles fi caram em grandes 
cidades, como Nova Iorque e Chicago. Eles ameaçavam a cultura dominante, e o 
regramento político da linha antiga da maioria protestante, os ingleses, escoceses 
e germânicos. Um resultado foi a aprovação de novas leis de imigração restritivas. 
A luta contra crimes sem vítimas foi outro resultado. A guerra contra a bebida 
alcoólica, por exemplo, foi uma guerra protestante. Nenhum italiano via qualquer 
problema com um copo de vinho ou cerveja.

O surpreendente, no entanto, não é somente o quão poderoso o movimento 
era — o ataque contra o vício e os crimes sem vítimas —, mas também o quanto 
ele falhou no fi m. É claro, a falha certamente não era óbvia na época; e essa nem 
foi repentina. A proibição, para se ter certeza, era extremamente impopular entre 
milhões de pessoas, especialmente nas grandes cidades; e não somente entre 
imigrantes. Era amplamente evadida. A bebida alcoólica era vendida em lugares 
secretos para beber (“speakeasies”), as pessoas faziam a bebida em casa e milhões 

3 36 U.S. Stats. 263 (ato de 26 de março de, 1910). 
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de galões vinham do Canadá. Depois de pouco mais de uma década, a emenda 
da Proibição foi, ela mesma, emendada de sua existência. Os desenvolvimentos 
do último terço do século XX foram ainda mais surpreendentes. O movimento 
antivício entrou em reverso. Os estados renovaram seus códigos penais: adultério 
e fornicação não eram mais crimes, em 2001. Em alguns estados, essas leis fi caram 
nos livros, mas quase nunca foram aplicadas. “Coabitação” de casais não casados, 
vivendo juntos sem se importarem com casar é sempre a norma. A maioria dos 
estados também descriminalizou relações do mesmo sexo. E uma decisão da 
Suprema Corte, em 2003, derrubou uma dúzia, ou mais, de leis que ainda estavam 
nos livros-estatuto.4 Um movimento para permitir o casamento gay ganhou força 
de repente. Em um tempo surpreendentemente curto, houve uma maravilhosa 
reversão da opinião pública, e, em junho de 2015, uma decisão da Suprema Corte 
tornou o casamento gay legal para todo o país.5 A maioria dos estados já haviam 
alcançado esse ponto. Hoje, nos Estados Unidos, qualquer adulto consentido pode 
fazê-lo com qualquer outro, é perfeitamente legal. Só se pode arranjar problemas se 
for usada a força, ou se você perda aqueles que estão abaixo da maioridade.

Essa parte da chamada revolução sexual, permissividade sexual, é, de fato, 
uma das características salientes da sociedade, na maioria dos países desenvolvidos. 
Cada país, é claro, tem sua própria e única história, mas as tendências são as 
mesmas, nas Américas, e na Europa. De muitas formas, isso é um desenvolvimento 
que teria surpreendido nossos bisavôs. Se você perguntasse para um europeu 
inteligente, digamos, em 1900, para prever o que o século XX traria, a revolução 
sexual provavelmente seria a última coisa que eles esperariam. De fato, por outro 
lado, muitas pessoas respeitáveis e de classe média provavelmente teriam previsto 
o contrário. A civilização estava em marcha, e civilização signifi cava que o vício, 
a perversão e a prostituição eventualmente se desmanchariam, ou ao menos 
seriam reduzidos e contidos. Eles teriam se surpreendido de saber que quase 
tudo rotulado como vício, perversão e libertinagem viraria perfeitamente legal e 
seria aceito como aspectos normais da sociedade.

A revolução é um fato da vida. E um fato da lei. Isso é verdade em todo o 
mundo desenvolvido: na Europa, América do Norte, e, em um nível surpreendente, 
na América Latina também. A própria ideia de casamento gay já foi impensável. 
Ela ainda é fortemente resistida na Europa Oriental, e, mais ainda, em algumas 
partes menos desenvolvidas do mundo. Mas esta ideia impensável agora é a lei da 
terra nos Estados Unidos. É também a lei da terra em Espanha, Suécia e Holanda, 
entre outros países europeus. O primeiro país da América Latina a reconhecer 
tais uniões era Uruguai, contudo, os casais do mesmo sexo agora podem se casar 

4  Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003).
5  Obergefell v. Hodges, 136 S. Ct. 1039 (2015); a decisão foi anunciada em 26 de junho de 2015.
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na Argentina, Brasil e partes do México. Outros países, - Alemanha, por exemplo 
- que ainda não reconhecem os casamentos do mesmo sexo, têm provisões para 
“uniões civis”, que são o casamento, em quase tudo, menos no nome.

Em alguns aspectos, ainda mais surpreendente é a repartição de tabus 
contra o sexo fora do casamento. Coabitação - solteiros que vivem juntos - é 
quase um modo de vida nas democracias ocidentais. Antigamente, a maioria 
das religiões condenou fortemente os casais que “viviam no pecado”. Sexo fora 
do casamento também foi geralmente considerado um crime. Até o fi nal do 
século XX, em muitas partes do mundo desenvolvido, esse conceito era quase tão 
retrógrado como a crença em um mundo plano. Em um caso famoso, Marvin v. 
Marvin, em 1976,6 a Suprema Corte da Califórnia decidiu confrontar pela primeira 
vez o problema. A autora da ação, uma mulher, processou um ator de cinema, 
Lee Marvin, que tinha (ela disse) prometido compartilhar seu ganho com ela, 
se ela viesse morar com ele. Sua defesa: um contrato desse tipo é inerentemente 
imoral e não pode ser executado. Mas a Suprema Corte da Califórnia discordou. 
A sociedade (disse a corte) não condenou esse comportamento; os costumes 
mudaram. Eles enviaram o caso de volta ao tribunal de julgamento, dizendo-lhe 
para levar a afi rmação da autora a sério.

Isso foi há uma geração atrás, mas parece quase curiosamente antiquado. 
Na década de 1990, a lua de mel havia se tornado uma espécie de anticlímax; mais 
da metade dos casais que se casaram nos Estados Unidos já viviam juntos. Além 
disso, a ilegitimidade carregava muito estigma. Um fi lho ilegítimo já foi chamado 
de “fi lius nullius”, isto é, fi lho de ninguém, ou, em outras palavras, uma pessoa 
sem direitos legais como, por exemplo, contra seus pais. Essa atitude entrou em 
um quase total desuso. Muitos pais que coabitam produzem fi lhos; e, ainda, 
nunca se preocuparam em se casar. Na Suécia, por exemplo, mais de 54% das 
crianças nascidas em 2013 nasceram de mulheres que não eram casadas. Na UE, 
em geral, 40% dos nascimentos são deste tipo. Na América Latina, a porcentagem 
pode ser ainda maior: 58% na Argentina e 66% no Brasil, por exemplo.

Há, é claro, contra tendências e reações. Muitas igrejas permanecem 
infl exivelmente contra todos estes desenvolvimentos. A Igreja Católica condena 
o divórcio, a convivência, o comportamento homossexual, a contracepção e o 
aborto. Mas a maioria das pessoas, mesmo em países fervorosamente católicos, 
ignoram esses ensinamentos. Os irlandeses aceitaram o casamento gay, por 
referendo. A Polônia, outro país muito católico, tem uma taxa extremamente baixa 
de natalidade. Ou os casais poloneses desistiram de sexo, ou estão fazendo uso de 
métodos de controle de natalidade. Deixo isso para você decidir qual explicação 

6  Marvin v. Marvin, 18 Cal. 3d 660, 557 P. 2d 106 (1976). 
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é a mais plausível. Moralidade tradicional, é claro, está longe da morte mesmo 
na Europa e, notavelmente, em partes da África e no mundo árabe; e em países 
muçulmanos como a Indonésia e a Malásia. Leis severas contra o comportamento 
homossexual, na África, têm posição de destaque no noticiário, assim como 
adultério continua a ser um crime grave na Arábia Saudita, e honrar mortes 
de meninas e mulheres que não estejam em conformidade com certos padrões 
estritos é um problema nos países árabes, e, na verdade, mesmo em alguns 
círculos no Brasil.

A revolução sexual produziu uma revolução legal; isso é muito claro. 
Mas de onde veio a revolução sexual? Eu costumava dizer a minha classe na 
história sócio legal que veio a invenção do “chuveiro de box” (stall shower). Este 
foi concebido como uma espécie de piada, mas como uma brincadeira séria, 
uma brincadeira com um ponto. O chuveiro de box foi o meu exemplo da asa 
de borboleta. O exemplo de Johnson — que citei anteriormente — foi cloro no 
abastecimento de água, e, talvez, ele tenha o melhor argumento. O que ambos 
exemplos têm em comum é uma hipótese sobre pelo menos um dos fatores que 
desencadearam a revolução sexual: a mudança de atitude em relação ao corpo-
humano e, especialmente, o corpo humano nu. A ideia é esta: a cloração, e a 
invenção de saneamento moderno, incluindo o chuveiro, banheiros modernos, 
e até mesmo o maior uso da banheira, desempenhou um papel importante em 
trazer o corpo nu para fora do armário, por assim dizer. E este foi, pelo menos, 
um dos pilares sobre os quais a revolução sexual se apoiou.

Atitudes em relação ao corpo nu têm sido, naturalmente, bastante 
variáveis historicamente. Todo mundo tem um corpo, mas, como um autor 
apontou, há uma distinção fundamental entre o corpo físico e o corpo simbólico. 
O corpo físico é praticamente uma constante. Podemos ganhar peso e perder 
peso, podemos fazer cirurgias plásticas, existem cicatrizes e manchas e tatuagens, 
mas, a forma base e a forma do corpo nunca mudam. O corpo não pode ir “além 
da sua construção básica.” O “corpo simbólico”, por outro lado, “se desloca, 
transforma e se muda em signifi cado”. Ele “refl ete as atitudes sociais e culturais 
ou, em alguns casos, as conduz” (ROSS, 2005, p. 6).

Os gregos antigos não viam nada de errado na nudez, pelo menos para 
os homens, e o vestuário é, certamente, opcional, ou mesmo escasso, em algumas 
pequenas sociedades tropicais. Na Europa, até o século XVI, casas de banho eram 
uma característica proeminente da sociedade, mas foram abolidas mais tarde, 
talvez por causa de “reformadores religiosos puritanos”, que viam as casas de 
banho como “focos de impureza sexual e dissidência política” (SMITH, 2007, 
p. 179-180). O cristianismo, islamismo e o judaísmo ortodoxo vieram a ter uma 
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visão severa em relação à nudez. Estas religiões promulgaram regras elaboradas 
sobre sexo em geral. Textos religiosos e ideias eram, se não a fonte, pelo menos, 
a desculpa para estas regras duras. A nudez estava certamente proibida. As 
mulheres, em particular, tiveram de cobrir-se, no interesse da modéstia. Até 
hoje em dia, nos países muçulmanos conservadores, as mulheres usam lenços 
na cabeça, para esconder seus cabelos, e, em público, roupões soltos cobrem 
todo o corpo. Nas versões mais extremas, tudo está escondido, exceto os olhos. 
Cristianismo e judaísmo ortodoxo também insistem em vestimenta modesta 
para as mulheres.

Para os homens, a situação sempre foi um pouco mais complicada. 
O tabu contra a nudez é menos forte. Uma pintura americana famosa, & e 

Swimming Hole, do artista � omas Eakins, pintada em 1884-1885, mostra seis 
homens, em um lago, nadando pelados. Regras de vestuário para homens são 
muito mais fl exíveis que as para mulheres, mesmo em países muçulmanos 
conservadores, apesar de que a nudez é, naturalmente, proibida em público. Nas 
ruas, é comum ver casais a pé e a mulher coberta da cabeça aos pés, enquanto o 
homem usa uma camiseta de manga curta, sem mangas, calças jeans, e chinelos 
de dedo em seus pés. O corpo nu, masculino e feminino, também tem sido 
comum na arte — pelo menos nos tempos modernos, embora certamente não na 
Idade Média. Os nus de Renoir, ou os homens de Eakins, eram um tanto ousados 
na época. As práticas, no entanto, já estavam em processo de mudança, no fi nal 
do século XIX. De fato, o movimento de pureza e a repressão ao vício, no fi nal do 
século XIX, podem ser vistos, de certa forma, como uma espécie de reação contra 
os costumes sociais, que foram mudando rapidamente, como uma forma de ligar 
a barragem e segurar a inundação.

Seja qual for a fonte de tabus sexuais, e em particular o tabu contra a 
nudez, eles foram sustentados por um fato social simples: as pessoas não tinham 
o hábito de tirar suas roupas. Nos séculos XVIII e XIX, as pessoas raramente se 
banhavam. De fato, o banho foi considerado perigoso para a saúde — o contrário 
do que é agora. E, excetuando os muito ricos, as pessoas não tinham acesso a 
instalações para banhos, pois elas viviam em cidades populosas, ou barracos 
rurais. O banheiro é uma inovação do fi nal do século XIX. As pessoas lavavam 
as mãos e rostos e limpavam-se com esponjas quando podiam, mas o que hoje 
consideramos um banho, em que você tira todas as suas roupas e lava todo o 
corpo de uma só vez, era impossível para a grande maioria das pessoas.

Para ter certeza, no século XIX, algumas pessoas tratavam banhos frios 
como algo para treinar o “caráter de jovens senhores”. Banhos frios de manhã 
“tornaram-se parte do regime”, em muitas das escolas privadas de elite da 
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Inglaterra — embora, naturalmente, isso fosse só para as crianças da classe alta 
(EVELEIGH, 2002, p. 64-65). Banhos quentes, em qualquer caso, eram adequados 
apenas para mulheres e bebês. E os banhos quentes, por um longo tempo, ainda 
eram pensados como positivamente perigosos. O que provocou uma mudança 
de atitude foi o movimento de saúde pública. Ele “aumentou a consciência sobre 
a conexão entre a doença e sujeira” (EVELEIGH, 2002, p. 65). Depois desse 
acontecimento, as pessoas pensavam de forma diferente e mais positiva sobre 
banho, limpeza e higiene pessoal.

Se você olhar para fotografi as de praias de banho no século XIX, tanto 
os homens como as mulheres parecem estar notavelmente cobertos, em trajes 
de banho de duas peças. A modéstia fazia funcionar assim. Durante o último 
século ou mais, as roupas de banho têm diminuído. Agora, é reduzida quase 
ao mínimo absoluto — quase, mas não completamente, à nudez. Tomar banho 
de banheira ou no chuveiro, afi nal, faz da nudez algo normal — uma questão 
diária. Na maior parte, estes são assuntos privados. Contudo, da mesma forma, 
chuveiros comuns, para meninos e meninas, também se tornam mais normais, 
em escolas e faculdades.

Mas e quanto aos aspectos sexuais de nudez? O movimento nudista, que 
vamos falar daqui a pouco, sempre insistiu no fato de que a nudez não é sexual, 
que o nudismo era casto e puro, que a nudez não era um convite à sexualidade 
selvagem. Colônias nudistas eram para famílias burguesas, agindo de forma 
burguesa. E, na verdade, a relação sexual não requer que as pessoas estejam nuas. 
Você precisa de certa quantidade de exposição — não é preciso desenhar — mas 
realmente não tanta. Quando Alfred Kinsey publicou o seu relatório, no início 
da década de 1950, sobre o comportamento sexual das mulheres americanas, ele 
relatou que um terço das mulheres mais velhas, aquelas que nasceram antes de 
1900, alegaram que tinham relações sexuais com a maioria de suas roupas ainda 
no corpo. Isto foi considerado decência simples, um sinal de respeito (KINSEY et 

al., 1953, p. 168). Na época de Kinsey, esse tipo de modéstia tornou-se incomum, 
mas, antes de tomar banho, tornar-se normal e comum. Eu suspeito que o sexo 
sem a nudez era a regra geral, certamente para os pobres e a classe média baixa. 
E, claro, em favelas urbanas populosas, ou cabanas rurais, pois havia tão pouca 
privacidade, que os casais se sentiriam constrangidos a terem relações sexuais, 
tanto quanto possível, sem se despir.

É interessante observar os fatos de casos de infanticídio no século XIX em 
Londres. Nesses casos, mulheres jovens foram acusadas de matar seu próprio bebê 
recém-nascido. Todas as mulheres eram empregadas domésticas; todos os bebês 
eram ilegítimos. Surpreendentemente, a maioria das mulheres parecia ser capaz 
de esconder o fato de que estavam grávidas, e até mesmo o fato de que deram à 
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luz. E isso apesar do fato de que muitas delas devem ter compartilhado seu quarto 
sombrio com outros servos. Algumas fontes contemporâneas mencionam a roupa 
como uma explicação: as mulheres usavam roupas que facilitavam esconder a 
gravidez. Mas o mais importante é o fato de que essas mulheres, obviamente, 
raramente, ou nunca, tiravam as roupas.7

Atitudes em relação à nudez, como dissemos, foram mudando no fi nal 
do século XIX, sob as infl uências mencionadas. Neste ponto, um movimento 
nudista, que foi particularmente forte na Alemanha, surgiu8. O movimento 
distribuiu revistas, folhetos e livros, em louvor das virtudes de se fazer sem 
roupa. Nudismo era uma marca da liberdade, levava à salubridade e à boa 
saúde. Nudistas organizados em grupos e clubes, para dedicarem-se ao objetivo 
de praticar nudismo em público. Quando os nazistas chegaram ao poder, em 
1933, eles tentaram acabar com esta “aberração cultural” (WEINBERG, 1965). 
Até então, o nudismo tinha se espalhado para além das fronteiras alemãs. Ele 
tinha atingido os Estados Unidos, na década de 1920. Um campo de nudismo foi 
chamado de Fraternidade Elysia, e, entre seus membros, estava Charles Richter, 
que inventou a escala Richter para medir terremotos. No Elysia, também, o 
nudismo foi tratado como uma “fonte ou manancial de benefícios morais e para 
a saúde” (HOUGH, 2007, p. 163-165).

Sigmund Freud teve uma grande infl uência sobre as atitudes (intelectuais) 
em relação à sexualidade, que ele ajudou a trazer para fora do armário. Mas, em 
A Civilização e seus Descontentamentos, Freud argumentou que a civilização 
dependia de uma certa quantidade de repressão sexual.9 O controle de instintos 
animais era um valor positivo, a não ser, é claro, que fosse longe demais. Nudistas, 
também, estavam (como dissemos) ansiosos para separar a sexualidade da nudez. 
A nudez não levou à luxúria, muito pelo contrário. Desnecessário dizer que o 
fi nal do século XX virou de cabeça para baixo a ideia de que a repressão dos 
instintos sexuais era normal. Agora, as pessoas se convenceram de, exatamente, 
o oposto: a repressão sexual é ruim para corpo e alma. Esta ideia é, em parte, 
pelo menos, um pilar importante da revolução sexual, que sustenta a aceitação da 
coabitação, do sexo antes do casamento, das relações homossexuais - e é claro, as 
leis que permitem adultos com consentimento fazerem o que quiserem.

A literatura médica, política, religiosa e popular, no século XIX, pregou 
moderação e autocontrole, a um grau que surpreenderia bastante as pessoas 
hoje. A literatura, por exemplo, insistiu que a masturbação não era apenas um 

7 Essa informação vem de um manuscrito não publicado, Lawrence M. Friedman, “� e Misbegotten:  
Infanticide in Victorian England” (O Ilegítimo: Infanticídio na Inglaterra Victoriana).
8 Sobre a ascensão desse movimento, ver ROSS (2005).
9 “O mal-estar da civilização” de Sigmund Freud foi publicado em 1930.
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vício horrendo, mas que era algo repleto de perigos, que ela poderia levar a 
todos os tipos de doenças físicas, e até mesmo a insanidade. Livros sobre sexo 
também insistiam que muito sexo era prejudicial, e diziam às pessoas para não 
ter relações sexuais muito frequentemente. Um autor foi tão longe, que chegou 
ao ponto de sugerir que casais deveriam evitar dormir na mesma cama. Caso 
contrário, eles poderiam ser tentados a ter demasiado de uma coisa boa, o que 
teria consequências perigosas.10

Não há dúvida de que milhões de pessoas ignoraram estes avisos, embora 
sabemos menos do que gostaríamos sobre o comportamento real no século 
XIX. Muito provavelmente essas prescrições vitorianas deixaram, atrás de si, um 
resíduo de culpa. As atitudes vitorianas sustentaram e reforçaram um regime 
jurídico, sob o qual o comportamento sexual de qualquer tipo, para qualquer 
pessoa, com exceção das pessoas realmente casadas, era francamente criminal. 
Quando essas atitudes desapareceram, assim foi com o regime legal que lhes 
reforçava, e que as transformou em regras formais.

A revolução sexual é um fenômeno complexo. Exércitos inteiros de 
borboletas, talvez, tiveram que bater as asas para criar esta revolução em 
particular. Muitas pessoas sentem que a pílula anticoncepcional, e outros 
métodos de contracepção, merecem o crédito, e estes foram certamente 
importantes, pois diminuem os perigos de gravidez indesejada, e fazem do sexo 
algo menos arriscado. A pílula, é claro, como cloração, era parte de outra, maior, 
revolução: a revolução na ciência e tecnologia. Mas a revolução sexual, apesar de 
sua dependência em relação à revolução científi ca, é, acima de tudo, e quaisquer 
sejam as suas causas, uma revolução cultural - a revolução na forma como as 
pessoas pensam e sentem. E depois, também, a maneira como eles se comportam, 
como consequência. É um refl exo, também, do individualismo expressivo: a 
forma moderna característica do individualismo. Esta é a noção de que cada 
pessoa tem o direito, e deve ter a oportunidade, para fazer de si tudo o que pode 
ser, ou tudo o que quer ser. O direito de criar uma personalidade única.11 O que 
trouxe isso à tona é uma questão complexa e confusa; claramente, no entanto, a 
revolução sexual depende dela.

O casamento, também, tornou-se um ato expressivo. As pessoas se casam 
por amor. E elas também podem se divorciar quando o amor se transforma em 
cinzas. Casamentos arranjados são extintos dos países desenvolvidos. Divórcios, 
uma vez raros ou, como em alguns países, não existe, agora fazem parte do quadro 

10  O autor em questão era o Dr. Frank Lydston, que escreveu “Sex Hygiene for the Male and What 
do Say to the Boy” no de 1912, p. 133:  “Too intimate association is a direct cause of sexual excesses” 
(Uma associação muito íntima é uma causa direta de excessos sexuais).
11  Sobre o conceito de individualismo expressivo, ver (BELLAH et al., 1985, pp. 334, 336). 
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jurídico em quase todos os países desenvolvidos. Cada país, é claro, tem uma 
história única de resposta à demanda para o casamento gratuito e divórcio livre. 
Alguns reagiram mais lentamente do que os outros. A Itália permitiu o divórcio 
só em 1970, o Brasil em 1977, a Irlanda em 1995. Alguns países realizaram-se 
contra o divórcio ainda mais. Lei do divórcio do Chile é a partir de 2004, e, a de 
partir de 2011, em Malta, e é, ainda, aparentemente, indisponível nas Filipinas. 
Em muitos países, incluindo os Estados Unidos, o divórcio, que antes era caro e 
difícil de conseguir, é agora muito mais barato e fácil.

Outra revolução cultural é o que podemos chamar de revolução dos 
direitos humanos. Esta é outra, e extremamente importante, característica da 
sociedade moderna, e, portanto, do direito moderno. A revolução dos direitos 
humanos é também uma revolução legal. Ele toma a forma de constituições, 
declarações de direitos, cartas e tratados nacionais e internacionais e, muito 
certamente, dos tribunais com o poder de revisão judicial. A lei dos direitos 
humanos depende da cultura12 de direitos humanos. Isso, na sua forma mais 
básica, é parte da cultura geral: não um produto da fi losofi a política, mas um 
sentimento genuinamente popular de que todo mundo tem, ou deveria ter, certos 
direitos e liberdades fundamentais. Que esta é uma ideia distintamente moderna, 
parece óbvio: ninguém, por exemplo, na Idade Média, realmente acreditava na 
democracia, ou na igualdade dos sexos, ou mesmo na liberdade de religião e de 
expressão. A revolução dos direitos humanos e a revolução sexual são, penso eu, 
intimamente ligados. Ambos se apoiam no individualismo expressivo. Ambos 
dependem de certas premissas: o direito de escolher uma religião, um caminho 
através da vida, e, sim, um parceiro sexual, livre da interferência do governo, e da 
interferência de instituições privadas.

Nos tempos medievais, as pessoas tendiam a acreditar que a sociedade, 
como a natureza, era fi xa, estática, imutável, pelo menos em aspectos essenciais. 
A maioria das pessoas era pobre, arranhando a vida a partir do solo, e pagando 
tributos aos que estão no topo da pirâmide de autoridade. A estrutura social, de 
cima para baixo, era posta por Deus. Reis governaram por direito divino. Os reis 
hoje se foram ou, nos países desenvolvidos, são impotentes. Ninguém acredita que 
a estrutura social é fi xa e permanente, que classes e camadas da sociedade nunca 
podem mudar. Mais do que tudo, tem sido a tecnologia que, no fi nal, destruiu 
a ideia de uma ordem social estática, de uma sociedade na qual a maioria das 
pessoas era pobre e seria sempre pobre, de que o estado do seu nascimento seria 
também o estado da sua viagem através da vida, até o momento de seu fi m.

As pessoas hoje não gostam de usar a palavra “progresso”. Parece ingênuo. 

12  Ver FRIEDMAN (2011).



122

Às vezes, quando olhamos ao redor, para o mundo, é difícil argumentar que as 
coisas estão melhorando. No entanto, no fundo, as pessoas acreditam no progresso. 
Elas certamente acreditam na mudança. A mudança é uma constante em 
nossas vidas e nas vidas da sociedade. E, se elas pensam historicamente, podem 
apontar para tecnologias, como o computador, o automóvel, o ar condicionado, 
a televisão, ou os aviões a jato, que têm fundamentalmente refeito o mundo. A 
mudança que as pessoas acreditam, então, acima de tudo, é a mudança tecnológica. 
Acreditam, também, na ciência, que é o que torna a tecnologia possível. Elas 
pensam que a medicina vai encontrar uma cura para o câncer. Algumas pessoas 
pensam que a ciência médica pode, algum dia, conquistar a morte. A inovação em 
ciência, tecnologia e medicina remodelou, fundamentalmente, a sociedade. Como 
consequência, a ordem legal foi, fundamentalmente, alterada. A asa de borboleta 
pode ser vista como um começo, mas, no fi nal da cadeia causal, tinha um furacão.

1 QUANTO À MUDANÇA LEGAL

Muitos de nós — certamente os membros do Direito e da comunidade 
social — têm um interesse especial na mudança legal: na dinâmica legal, na forma 
como os sistemas legais mudam, como e porque eles mudam. Ninguém trouxe “leis” 
de mudança legal, leis científi cas, como as que os astrônomos e físicos trabalham 
para a explicação do movimento das estrelas, ou como a gravidade opera. O melhor 
que podemos fazer é girar proposições vagas e gerais. Por exemplo: a mudança 
tecnológica leva à mudança cultural, e essa mudança, por sua vez, leva a mudanças 
especifi camente na cultura legal, e esta leva a mudanças na própria ordem legal.

Em muitos casos, talvez na maioria, nós podemos facilmente ver como a 
tecnologia desencadeia uma reação que leva à mudança legal, e podemos ignorar 
ou elidir os passos intermediários (passos culturais). Vamos pegar um automóvel, 
que com certeza é uma das mais importantes invenções dos tempos modernos. 
A era do automóvel começa em torno de 1900. Como os automóveis se tornaram 
comuns, não mais um brinquedo ou uma novidade, a lei é forçada a se adaptar. 
Antes dos automóveis, havia muito pouco do que se poderia chamar de lei de 
trânsito. O automóvel veio com licenças para motoristas, limites de velocidade, 
regras de trânsito, seguro de responsabilidade civil, semáforos e sinais de parada — 
um enorme arsenal de regras e regulamentos. Um pouco mais tarde veio o avião, e 
isso também teve um grande impacto, e trouxe mais intervenções legais: controle 
de tráfego aéreo, e regulamentação de segurança aérea. Assim como os automóveis 
precisam de estradas, os aviões precisam de aeroportos, e estes foram construídos e 
cresceram em todas as grandes cidades.
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Além das mudanças óbvias — leis de tráfego em geral —, o automóvel 
e a sociedade automotiva levaram a muitas outras mudanças sociais, algumas 
profundas, algumas sutis. Isso estimulou a construção de estradas e rodovias. 
O automóvel também transformou as cidades. No início, quase inteiramente de 
forma positiva. Fez cidades mais limpas e saudáveis. Ele livrou as áreas urbanas 
do grande rebanho dos cavalos, das moscas, dos estábulos, da sujeira e do estrume 
de cavalo que estava por toda parte nas ruas. Porém, mais tarde, a situação se 
inverteu: o automóvel tornou-se, em alguns aspectos, a ruína absoluta das cidades. 
Ruas estão entupidas, tráfego rastejante, gases de escape poluindo o ar. Além de 
estradas, autoestradas e pedágios conduzirem uma adaga através do coração da 
cidade, o automóvel também incentiva a expansão urbana, a cidade transborda 
para o campo, muitas vezes destruindo a paisagem.

O automóvel tem causado um enorme impacto sobre a forma como as 
pessoas vivem. Podemos não gostar da expansão dos subúrbios, mas eles moveram 
as pessoas para fora das favelas urbanas, para lugares onde eles poderiam ter roseiras 
e um quintal para crianças e cães se divertirem. O automóvel tornou possível que 
pessoas de classe média se tornassem turistas. Ele expandiu os horizontes do 
público. Se uma guerra entre, digamos, Alemanha e França parece agora impossível, 
ao turismo e ao automóvel têm de ser dado certo crédito. O automóvel, juntamente 
com trens, aviões e ônibus, fez do exótico algo mais comum. Fez do país vizinho, 
menos um inimigo e mais, uma atração turística.

Claro, há sempre um preço a se pagar... Milhares morrem ou são feridos 
todo ano em acidentes de automóvel. Ferrovias e barcos a vapor, no século XIX, 
já haviam começado esse processo. Eles mataram e feriram numa escala sem 
precedentes. Direito indenizatório (tort law), o ramo do Direito que trata de 
danos pessoais, foi praticamente criado pela revolução industrial.13 Sempre houve 
acidentes, mas ferrovias, motores a vapor e barcos a vapor, fi zeram acidentes mais 
comuns, e o aumento da sua escala, que acarretaram em um grande problema 
social. O automóvel, no século XX, aumentou o total de mortes e ferimentos, bem 
como a fl uidez do direito indenizatório.

Cada mudança tecnológica era uma espécie de asa de borboleta. Às vezes, 
com certeza, uma massiva borboleta de ferro. Cada grande mudança tecnológica 
tem o seu impacto, e também as consequências desse impacto — consequências 
frequentemente imprevisíveis, mas cumulativas e poderosas. Quem poderia prever 
o impacto do computador na sociedade, sobre a forma como as pessoas vivem? 
Um século antes, a máquina de escrever revolucionou o trabalho de escritório. 
Antes do fi nal do século XIX, o estágio (apprenticeship) dominava o caminho 

13  Ver FRIEDMAN (2005, p. 350-366).
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para o tribunal nos Estados Unidos. Um jovem homem — e advogados eram 
sempre homens, até o fi nal do século XIX — aprendia o seu ofício como secretário 
de um advogado. Ele trabalhava no escritório de um advogado, e absorvia formação 
jurídica, mais ou menos por osmose. Houve algumas escolas de direito antes de 
1870, mas foram treinados apenas uma pequena fração dos advogados do país. O 
jovem atendente no escritório do advogado aprendia o ofício. Mas ele também era 
útil para seus mentores. Ele copiava os documentos e diligenciava. Uma vez que a 
máquina de escrever (e telefone) tomou conta, ninguém mais precisava deste tipo 
de estagiário. Escritórios de advogados começaram a contratar mulheres jovens, 
que sabiam taquigrafi a e digitação. As novas máquinas mataram o antigo modelo 
de escritório — incluindo o escritório advocatício à moda antiga. Em 1900, o 
futuro da formação jurídica estava claramente nas escolas de direito. Estágio em 
escritórios de advocacia diminuiu rapidamente. Hoje, nos Estados Unidos, o 
estágio está virtualmente extinto.

2 JUSTIÇA TOTAL14

Mencionamos como a revolução industrial criou o problema de danos 
pessoais de massa, e, ao fazê-lo, foi o pano de fundo para o desenvolvimento 
da lei de indenizações. O direito de indenizações continuou a expandir-se no 
século XX, tanto que juristas falavam de uma explosão de responsabilidade: a 
responsabilidade pelos produtos, negligência médica, e a erosão de muitas das 
defesas clássicas e limitações na recuperação. O século XX é, também, a idade do 
estado de bem-estar: nos países ricos e democráticos, em particular, era a idade 
de pensão para a velhice, educação pública gratuita, planos de saúde patrocinados 
pelo Estado ou seguro médico, e seguro-desemprego.

Imagine-se no início do século XIX, nos Estados Unidos, ou na França, 
ou Itália, ou, para essa matéria, na Argentina ou no Brasil. A ciência médica era 
bruta, quase primitiva. A maioria das doenças não podia ser curada. As causas 
de pragas e epidemias não eram compreendidas. Milhares de mulheres morriam 
no parto. Inúmeras crianças eram vítimas de sarampo e outras doenças infantis. 
Varíola, cólera, febre amarela e tuberculose, entre outras doenças, tiraram a vida 
de muitos homens, mulheres e crianças. A vida era precária de outras maneiras 
também. A maioria das pessoas vivia em fazendas. Se as chuvas falhassem, ou 
gafanhotos comessem as culturas, a família poderia ser destituída. Um número 
não registrado de pessoas morreu de fome na Irlanda, na década de 1840, quando 
a colheita da batata não foi exitosa. Os bancos poderiam ir à falência, e acabar com 

14  A tese nessa seção foi posta em FRIEDMAN (1985) 
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a poupança de uma família. O ciclo de negócios era devastador para as pequenas 
empresas. Os comerciantes podem perder seus navios a tempestades e recifes. 
Não havia estado social, só a caridade privada e um sistema cruel e estigmatizado 
de casas pobres e fazendas pobres. Vida e seguro de acidentes eram quase 
desconhecidos.

A vida, em suma, era cheia de incertezas. A sombra de uma catástrofe 
pairava sobre a vida das pessoas. Ninguém podia se sentir seguro, mesmo os ricos 
e bem-nascidos. Em 1817, a princesa Charlotte, herdeira da coroa britânica, de 
21 anos, morreu ao dar à luz uma criança natimorta. Nenhum médico poderia 
salvá-la. Os métodos utilizados pelos médicos mais proeminentes nos golpearia 
hoje como pior do que nada. No entanto, no decurso do século XIX e XX, a ciência 
médica e da tecnologia alterou dramaticamente a situação. O conhecimento 
do papel das bactérias e outros micro-organismos foi um desenvolvimento 
importante. Uma vez que a causa da doença foi mais bem compreendida, a 
pressão cresceu para maneiras de lidar com essas causas. Esta foi uma mudança 
na cultura jurídica, e isso levou a exigências de medidas de saúde pública e 
saneamento. Se a água limpa é a resposta à cólera, então o Estado deve fornecer 
água limpa. A asa da borboleta - da cloração da água em Nova Jersey -, com a 
qual este ensaio começou, foi um passo ao longo da estrada.

No século 20, a descoberta dos antibióticos foi outro grande 
desenvolvimento. Em poucas décadas, a medicina progrediu de maneira muito 
maior do que em séculos. Hoje, quando as pessoas fi cam doentes, elas esperam 
ser curadas. Elas esperam testes, drogas, operações, procedimentos, em suma, 
um caminho médico fora da doença. O incurável é considerado anômalo. A 
ciência vai encontrar uma maneira, se não hoje, então, eventualmente. O efeito 
sobre a economia e a sociedade tem sido enorme. A medicina moderna produziu 
uma nova cultura, e essa cultura geral, por sua vez, produziu uma nova cultura 
jurídica: uma cultura de demandas para o governo. Essa expectativa cultural 
coincidiu com o crescimento da cultura de direitos humanos, e o resultado, na 
maioria dos países desenvolvidos, foi um programa nacional de saúde.

O Estado social moderno intervém maciçamente na sociedade: as 
pensões de velhice, o alívio de desemprego, cuidados de saúde e educação 
gratuitas. Cada sociedade desenvolvida é um estado de bem-estar também. 
Mesmo nos Estados Unidos, onde existem lacunas na cobertura, grande parte 
do sistema de bem-estar está em vigor: depósito federal de seguro, que protege 
as contas bancárias das pessoas, ajuda humanitária para desastres, pensões de 
velhice, seguro-desemprego. A cultura jurídica de hoje é impressionantemente 
diferente da cultura jurídica do século XIX. Quando ocorre uma catástrofe, as 
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pessoas esperam uma compensação, um programa do governo, algum método 
legal de lidar com a calamidade, desde que isso não seja culpa da vítima, e, muitas 
vezes, mesmo quando é. A cadeia de causalidade, que começou com as asas de 
certas borboletas, terminou aqui também em um furacão de direitos.

Esse breve ensaio dissertou sobre cultura legal, de onde ela vem, e o seu 
relacionamento com a ciência e a tecnologia. O assunto é vasto. Eu dei alguns 
exemplos de como esse relacionamento ocorre.

A cultura jurídica moderna é, naturalmente, um refl exo da cultura 
contemporânea. Quando me refi ro à cultura jurídica moderna, estou falando da 
cultura jurídica no mundo desenvolvido, incluindo os segmentos desenvolvidos 
dos países menos desenvolvidos. Há um conjunto de elementos que essas culturas 
jurídicas têm em comum. Todas elas proclamam lealdade à democracia e ao 
Estado de direito. Tod as elas proclamam lealdade à cultura de direitos humanos. 
A revolução sexual ganhou a mão superior em todas estas sociedades. Todas 
elas valorizam a liberdade de escolha e o individualismo expressivo. Todas essas 
características estão interligadas. Cada uma delas é resultado de uma evolução 
complexa. Em cada caso, podemos identifi car uma série de asas de borboleta, 
eventos e ocorrências, pequenas em si, que, no total, levaram ao mundo em que 
vivemos hoje.

A ordem jurídica, como enfatizado neste ensaio, é o produto e o efeito de 
mudanças na cultura geral, na sociedade como um todo. É mais uma dependente 
do que uma independente variável. Dizer isto, no entanto, não diminui a 
importância do direito no mundo moderno. Em nosso mundo, a lei está em todo 
o lugar. Por uma questão formal, as leis escritas de qualquer país moderno são 
incrivelmente extensas. Volume após volume de estatutos, regras, regulamentos, 
decretos, ordens executivas, tratados, ordenações. Elas impactam cada aspecto de 
nossas vidas. Elas refl etem a sociedade, mas, uma vez no lugar, elas também têm 
um efeito na sociedade.

A pesquisa jurídica padrão, infelizmente, está em um todo, seca, 
sombria, formalista. Ela não leva em conta os fundamentos culturais da lei ou 
do impacto da lei na sociedade. A comunidade escolar do direito e da sociedade 
está comprometida com uma abordagem mais aberta e realista, mais empírica 
para o estudo do direito. Membros desta comunidade têm feito grandes coisas, e 
vão produzir mais esclarecimentos e conhecimentos nos anos que seguem. Parte 
desse trabalho, espero, vai lançar mais luz sobre o tema que toquei neste ensaio: 
como a ciência e a tecnologia afetaram a cultura moderna, e, através deste meio, 
também transformaram a cultura jurídica, refazendo tanto o direito quanto a 
sociedade.
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DE UMA QUESTÃO LOCAL A UMA INDAGAÇÃO 
UNIVERSAL: A TRANSFORMAÇÃO DA IDEIA DE 

KAWASHIMA SOBRE A CONSCIÊNCIA JURÍDICA JAPONESA1

Masayuki Murayama

1 INTRODUÇÃO

O Japão tem sido frequentemente citado como uma sociedade com 
uma cultura jurídica de consciência jurídica distinta, situação essa que resulta 
no pequeno volume de processos judiciais.2 Em Takeyoshi Kawashima, 
temos a referência de que a ideia normativa japonesa não se encaixava no 
instituto jurídico moderno (litigante) que decide o direito e o dever das 
partes litigantes (KAWASHIMA, 1963, p. 41-72). Em seu livro, amplamente 
lido no Japão, intitulado como Nihonjin no Houshiki (A Consciência 
Jurídica japonesa), Kawashima defendeu que a consciência jurídica japonesa foi 
a principal causa da pequena quantidade de advogados e do pequeno volume de 
litígios no Japão (KAWASHIMA, 1967, p. 127-143). 

Como veremos mais tarde, o que Kawashima argumentou é debatível por 
si só, mas o signifi cado social e político de tal argumento foi também mudando. 
Quando Kawashima escreveu sobre as atitudes normativas japonesas logo após 
o fi m da Segunda Guerra Mundial, elas foram apresentadas como algo que 
deveria ser alterado (KAWASHIMA, 1946, p. 393-341 e p. 527-555). Parece 
que Kawashima esperava que a urbanização industrial iria mudar as atitudes 
normativas japonesas e, com isso, aumentaria o número de processos judiciais.3

Entretanto, apesar da economia japonesa ter crescido rapidamente com o 
avanço da urbanização industrial, o volume de processos judiciais não aumentou 
relevantemente e o contingente de advogados cresceu muito lentamente em 
comparação com países Ocidentais. Em seguida, a tese de Kawashima começou 
a ser entendida como indicadora de características japonesas duradouras, algo 
que não deve ser alterado. Kahei Rokumoto, um estudante de Kawashima, 

1  Tradução: Dr. Germano Schwartz; Norberto Milton Paiva Knebel, mestrando do programa 
de pós-graduação – mestrado em Direito da Unilasalle – Canoas/RS. Bolsista CAPES/Prosup.
2  Por exemplo, ver; Herbert M. Kritzer, “Claiming Behavior as Legal Mobilization,” em Cane; Kritzer 
(2010, p. 278) Kritzer contrasta os EUA com o Japão, apesar de ser cético quanto a explicação cultural 
nas diferenças contrastadas.
3  Kawashima pareceu manter a mesma visão sobre os efeitos da modernização na sociedade 
japonesa. Conforme referências do texto.
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argumentou que o conceito japonês de lei possui características diferentes 
daquelas dos países ocidentais e que a cultura jurídica japonesa, como tal, estava 
enraizada no sistema cultural japonês (2000, p. 19-42).

Dessa forma, o impulso político inicial da argumentação da Kawashima 
foi praticamente revertido. Mas, provavelmente, o que era problemático era que 
a tese Kawashima nunca tinha sido testada pela evidência empírica sistemática. 
Em seus argumentos, Kawashima citou exemplos, mas todos eles eram histórias 
anedóticas, a maioria das quais Kawashima vivenciou ou ouviu durante a guerra. 
A tese de Kawashima foi mais tarde aportada como um pressuposto teórico de 
uma teoria dos sistemas (ROKUMOTO, 2000, p. 19-42).

Neste artigo, vamos traçar o contexto dessa mudança teórica dentro da 
tese de Kawashim, que foi então capaz de alterar o signifi cado da própria tese. 
Como a sociologia do Direito japonesa tem se desenvolvido, as gerações mais 
jovens têm desafi ado a tese de Kawashima e tentam desmistifi car a consciência 
jurídica japonesa e a cultura jurídica japonesa. Vamos mostrar como recentes 
estudos empíricos tentam avaliar a importância empírica da tese Kawashima em 
relação à consciência e as atitudes/hábitos.

2 PONTO DE PARTIDA 

Quando Kawashima começou a escrever sobre os hábitos “pré-modernos” 
dos japoneses na ordem social patriarcal, a tese empírica de que a consciência 
jurídica japonesa foi a principal causa do pequeno volume de processos judiciais 
contenciosos não era o ponto principal de seu argumento, isso no seu primeiro 
trabalho sobre a consciência jurídica. A questão que ele levantou no artigo era: 
“Por que os japoneses não cederam a regulação econômica durante a Guerra?”. 
Sua resposta foi “A regulação econômica é uma lei moderna cuja efi cácia depende 
da consciência jurídica moderna. Como os japoneses não têm a consciência 
jurídica moderna, eles não estão em conformidade com a regulação econômica” 
(KAWASHIMA, 1946, p. 393-395). A fi m de apoiar este argumento, ele apresentou 
um modelo da consciência jurídica moderna, baseada na noção kantiana da 
moralidade, e contrastou “realidades” japonesas com este modelo. Ele requisitou 
aos leitores que fi zessem da lei moderna seu “direito vivo”, para que a sociedade 
japonesa do pós-guerra fosse democratizada (KAWASHIMA, 1946, p. 395, 562-
565).4

4  “Direito Vivo” é um conceito teórico de Eugen Ehrlich. Sobre a recepção das teorias de 
Ehrlich no Japão, ver: MURAYAMA (2013, p. 565-589, principalmente, p. 567-569).
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Portanto, o artigo de Kawashima é praticamente uma versão japonesa do 
Luta Pelo Direito, de Jhering, em que ele pediu às pessoas alemãs para fazerem 
valer os seus direitos (JHERING, 1915). Ele descreveu as atitudes/hábitos 
“pré-modernos” japonesas em relação ao Direito para apoiar seus principais 
argumentos para a modernização e democratização da sociedade japonesa. 
Kawashima era um acadêmico muito popular quando publicava suas críticas 
a instituições patriarcais japonesas, não só em revistas acadêmicas, mas 

também em revistas não acadêmicas. Sua popularidade foi claramente baseada 

em sua posição política liberal para a democracia, a igualdade de gênero e o 

individualismo.5 

Assim, o argumento de Kawashima sobre a consciência jurídica japonesa 
era inicialmente uma imposição em que ele defendia a mudança social. A 
consciência jurídica japonesa era algo que os japoneses deveriam superar, já que 
refl etia relações sociais pré-modernas. 

No entanto, Kawashima mudou sua teoria sobre a consciência jurídica 
japonesa, do argumento normativo para o empírico, quando ele apresentou 
um artigo no “Law in Japan Conference”, na Universidade de Harvard em 1961. 
Aparentemente, o público americano estaria mais interessado nas realidades 
peculiares relatadas ao invés do seu apelo ao povo japonês para a democratização 
da sociedade japonesa. No artigo, ele descreveu as normas sociais de comunidades 
japonesas e argumentou que elas eram incompatíveis com o litígio judicial. 
Kawashima assinalou que as relações entre os membros dos grupos sociais 
tradicionais no Japão são hierárquicas e patriarcais, embora não despóticas por um 
lado, e particularista e funcionalmente difusa entre iguais, por outro lado. Portanto, 
os membros dos grupos sociais tradicionais que tinham relações de intimidade 
evitam decidir um vencedor e perdedor em uma disputa, porque tal decisão 
tornaria difícil uma reconciliação e colocaria em risco a harmonia dos membros 
do grupo social. É por isso que, em relação aos processos judiciais, o povo japonês 
evita litígios e prefere a conciliação (KAWASHIMA, 1963, p. 43-45).

No entanto, Kawashima também continuou a escrever sobre conceitos 
propriamente japoneses de propriedade, contrato e processo civil na década de 
1960.6 Ele observou que, como os japoneses não têm uma ideia clara do direito 

5  Ele criticava as normas sociais patriarcais que sustentavam o conceito de família tradicional e 
diversas outras instituições sociais e políticas. Por exemplo: KAWASHIMA (1951, p. 119-129).
6  Em 1965 ele palestrou sobre a consciência jurídica japonesa no Iwanami Shimin Koza (Fórum dos 
cidadão de Iwanami) e depois publicou um livro do mesmo título: Takeyoshi Kawashima, Nihonjin 
no Ho Ishiki [& e Legal Consciousness of the Japanese] (A Consciência Jurídica Japonesa), 1967. 
O livro foi amplamente lido e auxiliou a sustentar a visão popular de que a consciência jurídica 
japonesa era diferente da consciência jurídica moderna.
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e do dever abstrato, eles não conseguiriam separar a propriedade da posse real, 
não gostavam de fazer contratos detalhadamente claros e consideravam que o 
conteúdo de um contrato pode ser mutável a qualquer tempo, mesmo depois de 
celebrado. Kawashima também argumentou que o custo monetário e a demora inerente 
aos litígios judiciais seriam causas de prevenção, quanto ao litígio, para muitas pessoas, 
mas argumentou que o buraco entre a instituição judicial litigiosa e a consciência 
jurídica dos japoneses era muito mais importante em causar a evasão pública de litígio 
do que o custo monetário e a demora dos processos (KAWASHIMA, 1967, p. 127-143).

No livro, ele explicou seu conceito de consciência jurídica como uma ideia 
empírica. De acordo com Kawashima, o conceito inclui condições psicológicas 
relevantes para o comportamento orientado pela lei, portanto, elementos 
conscientes e subconscientes (KAWASHIMA, 1967, p. 7) que determinam 
o comportamento relacionado às funções sociais do direito.7 Ele apontou, 
especifi camente, que a consciência jurídica inclui tanto conhecimento do direito 
quanto das instituições jurídicas, o juízo de valor sobre a lei, e atitudes/hábitos 
emocionais em relação a lei e as instituições jurídicas.

Esperando críticas marxistas, Kawashima enfatizou que a consciência 
jurídica é um fator determinante para o comportamento relacionado com o Direito, 
porque ela se localiza no ponto mais próximo ao comportamento. Quando traçamos 
uma cadeia causal até o fi m, Kawashima defendeu que podemos encontrar a base 
social no fi nal. Isto poderia ser chamado de determinante fi nal. É evidente que a 
consciência jurídica não é a determinante fi nal. Kawashima apontou que existem 
vários fatores causais entre o comportamento em relação ao Direito / consciência 
jurídica e a base social mais remota, e que a base social mais remota pode afetar o 
comportamento em relação ao Direito de várias maneiras diferentes, dependendo 
de fatores intermediários e seus efeitos. Kawashima rejeitou o argumento marxista 
de que os fenômenos jurídicos eram refl exos diretos da relação econômica, mas 
ele também pareceu reconhecer que a consciência jurídica não era algo defi nitivo, 
rejeitando assim o determinismo cultural (KAWASHIMA, 1967, p. 11-14).

Mas que tipo de teoria Kawashima teria invocado, ao apresentar a sua ideia 
da consciência jurídica, nem sempre é clara. Após a guerra, antes de ir para os 
Estados Unidos da América, ele foi profundamente infl uenciado pelo marxismo, 
como muitos cientistas sociais japoneses eram. Mas, em seguida, ele também 
foi infl uenciado por Weber, o estrutural-funcionalismo e a teoria dos sistemas 
de Parsons.8 Temos também que notar o fato de o Crisântemo e a Espada, de 

7  Comportamentos relacionados com as funções sociais do Direito incluem um amplo espectro 
de comportamentos. Por exemplo, afi rmando o direito de alguém e não afi rmar o direito estão 
ambos relacionados com as funções sociais do direito. Ver: Kawashima, 1967, p. 9.
8  Kawashima editou obra de dez volumes sobre sociologia do Direito, no qual são descritas de 
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Ruth Benedict, fora amplamente lido no Japão pós-guerra, mas Kawashima 
era crítico do método antropológico que identifi ca padrões de pensamento e 
comportamento e os “afi xava” como distintivo do Japão. Ele criticou dizendo que 
tal método iria fazer a comparação impossível (KAWASHIMA, 1951, p. 22).

Apesar de que sua posição teórica não estivesse clara, Kawashima 
parecia acreditar no crescimento da consciência jurídica moderna, baseada 
na modernização da sociedade japonesa. Ao indicar mudanças de algumas 
estatísticas judiciais, tais como a diminuição de divórcios por acordo mútuo em 
contraste com o aumento de divórcios tratados pelo tribunal de justiça de família, 
ele argumentou que a consciência jurídica moderna foi crescendo no Japão como 
resultado da modernização do país (KAWASHIMA, 1967, p. 199).

3 TRANSFORMAÇÃO

Durante a década de 1970, os EUA e alguns países da Europa Ocidental 
viveram um grande aumento nos litígios judiciais, mas no Japão o aumento não 
ocorreu. Isso levantou a questão de por que no Japão havia ocorrido um aumento 
tão pequeno nos litígios judiciais. Enquanto John Haley e Mark Ramseyer 
criticavam a explicação de Kawashima, de prevenção de litígios pelos japoneses, 
os estudiosos japoneses tentaram encontrar alguns elementos duradouros na 
sociedade japonesa, a fi m de explicar a evasão aos litígios judiciais. Entre eles, 
Kahei Rokumoto, um estudante de Kawashima, tentou desenvolver teoricamente 
a ideia de Kawashima da consciência jurídica.

Rokumoto refi nou a ideia de Kawashima, de consciência jurídica, em 
duas partes: a consciência Jurídica I e   II. A consciência jurídica I constitui uma 
forma de conceituar o direito. A consciência jurídica II inclui três elementos: 
o conhecimento jurídico, atitudes/ hábitos e opinião jurídica. De acordo com 
Rokumoto, a consciência jurídica II pode mudar rapidamente, mas a consciência 
jurídica I não mudaria tão facilmente (ROKUMOTO, 1986, p. 193-196).9 
Desta forma, Rokumoto esclareceu descrições aparentemente inconsistentes de 

forma abrangente teorias e estudos empíricos da sociologia do Direito. Ver: Takeyoshi Kawashima 
(ed.), Ho Shakaigaku Koza [Lectures on the Sociology of Law], 10 vols. (1972, 1973).
9  Os três elementos da consciência jurídica II parecem corresponder aos três aspectos da ação 
na teoria dos sistemas de Talcott Parsons: o situacional, o institucional e o integrativo. Ver: 
Talcott Parsons, Social System (1951), at 6-8. Posteriormente, Rokumoto começou a classifi car 
o amplo sentido da consciência jurídica em três campos, não mais em dois: (1) o conhecimento 
jurídico e as atitudes/hábitos jurídicas, (2) o sentimento jurídico e (3) a ideia jurídica. (1) e (2) 
correspondem à consciência jurídica II e (3) corresponde à consciência jurídica I. Ver: Kahei 
Rokumoto, Nihon no Ho to Shakai [Law and Society in Japan] (2004), at 23.
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Kawashima sobre a consciência jurídica japonesa.

Como o termo “cultura jurídica” começou a ser amplamente utilizado, 
Rokumoto começou a relacionar o conceito de consciência jurídica com o conceito 
de cultura jurídica.10 Ele defi ne a cultura como “um sistema de signifi cados 
simbólicos que dá um estilo distinto para a vida de um grupo” (ROKUMOTO, 2004, 
p. 21). Este sistema distinto de signifi cados é reproduzido entre os membros de 
um grupo, no processo de socialização das crianças, que aprendem uma estrutura 
básica comum de reconhecimento e avaliação. Portanto, a cultura é um elemento 
estrutural da sociedade, que não muda facilmente (ROKUMOTO, 2004, p. 22).

A cultura jurídica é uma parte da cultura. Rokumoto defi ne cultura jurídica 
como “um modo básico de pensar que consiste em uma parte da cultura de um 
país, produzindo características consistentes e distintas em instituições jurídicas 
e ao processo judicial no país” (ROKUMOTO, 2004, p. 23). Aparentemente, o 
conceito de cultura jurídica de Rokumoto está intimamente relacionado com a 
consciência jurídica I. Ele argumentou que a consciência jurídica II pode variar 
mesmo entre pessoas de um país e também pode mudar rapidamente, ao passo 
que a consciência jurídica I é mais ou menos compartilhada por toda a nação e 
não muda facilmente (ROKUMOTO, 2004, p. 24).

Rokumoto considerou que a cultura jurídica japonesa aparece sob 
“características consistentes e distintas” em instituições jurídicas e ao processo 
judicial no Japão. Ele ressaltou, como características institucionais, a introdução 
da lei ocidental moderna sem perder a sua independência jurídica, a proteção 
constitucional dos direitos fundamentais de longa tradição no âmbito do sistema 
imperial, o sistema de carreiras de juízes, conciliação civil e da família, sistema 
discricionário de acusação, o divórcio por acordo mútuo, a pequena população 
de advogados, e outros (ROKUMOTO, 2004, p. 26). Como características 
do processo judicial, ele apontou a pequena taxa de criminalidade, a alta taxa 
de condenações, a ampla gama de discrição na investigação e repressão da 
criminalidade, a pequena taxa de disputas civis, o uso de um advogado e as cortes 
jurídicas como último recurso, a alta taxa de acordos em litígios civis, e outros 
(ROKUMOTO, 2004, p. 26-28).

Rokumoto identifi cou o “Giri” como o núcleo da estrutura tradicional 
japonesa de pensamento a respeito da ordem e as normas sociais. Giri signifi cava 
no pré-moderno Japão, genericamente, obrigação. Quando uma pessoa A devia 
algo para outra pessoa B, A tinha Giri para B. Uma vez que A teve Giri, A era 

10  Rokumoto não mencionou o termo “cultura jurídica” em seu livro publicado em 1986, mas 

descreveu a consciência jurídica como parte da cultura jurídica em livro publicado em 2000. 

Ver: Rokumoto (1986), capítulo 5; e Rokumoto (2004), capítulo 2.
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esperado para executar Giri antes de que B precisasse exigir. Era considerado 
impróprio para B pedir de A para executar Giri. Era considerado vergonhoso 
para A não realizar Giri. De acordo com Rokumoto, como Giri ocorre em uma 
relação social particular, o alcance e conteúdo das Giri depende de expectativas 
das partes em uma relação social. Como as expectativas particularistas não são 
defi nidas por normas comuns, o teor de Giri tende a preservar a ordem existente 
e refl ete a relação de poder entre as partes (ROKUMOTO, 2004, p. 29-31).

Rokumoto argumentou ainda que a compreensão particularista das 
obrigações sociais simbolizadas por Giri teve efeitos profundos e penetrantes 
resultantes nas características do processo judicial e instituições jurídicas no 
Japão. Rokumoto observou que “determinadas condições” de um sistema legal 
não são apenas cultura jurídica, mas também a estrutura econômica, a estrutura 
política, estrutura social, e outros. Mas ele argumentou que a cultura jurídica 
não só tem efeitos diretos sobre o comportamento, mas também efeitos indiretos 
sobre o comportamento através de instituições jurídicas. Por exemplo, Haley 
critica a tese empírica de Kawashima, denominando-a como mito, dizendo que o 
pequeno volume de litígios judiciais resultou do pequeno número de advogados 
e juízes, a insufi ciência do apoio judiciário, grande custo de tempo e dinheiro, e 
pelas pequenas indenizações concedidas pelos tribunais. Mas Rokumoto criticou 
Haley, argumentando que tal sistema de litígios judiciais foi construído e 
mantido precisamente por causa da cultura jurídica. Contra Ramseyer, que 
argumentou que o sistema de resolução de disputas para acidentes de trânsito no 
Japão poderia ser explicado pelo cálculo racional das partes, Rokumoto voltou 
a criticar que esse sistema próprio de resolução de disputas resultou da cultura 
jurídica (ROKUMOTO, 2004, p. 34).

Desta forma, Rokumoto refi nou o conceito de consciência legal 
apresentado inicialmente por Kawashima, e integrou-o em uma teoria dos 
sistemas sociais.11 A importância da consciência jurídica e da cultura jurídica na 
investigação da sociologia da lei foi claramente estabelecida pelo Rokumoto.12

No entanto, Rokumoto também mudou as implicações políticas e da 
falseabilidade da tese empírica da Kawashima. Enquanto Kawashima apresentava 

11  Como Kawashima, Rokumoto jamais esclareceu se adotou a teoria dos sistemas de Parsons ou 
Luhmann, mas sua forma de apresentar a ideia de cultura deixa a entender que possuía suporte em 
uma teoria dos sistemas. Devemos ainda notar que a consciência jurídica I nos lembra do padrão 
antropológico do pensar/pensando. Rokumoto era fascinado pelo trabalho de Max Gluckman e 
gostaria de escrever algo parecido quando jovem.
12  Lawrence Friedman é reconhecido por seu trabalho sobre cultura jurídica. Ver: Law and Society: 
An Introduction (1977) at 7-8 and 75-77. Rokumoto criticou Friedman sobre seu conceito incluir 
somente a consciência jurídica II, mas não a consciência jurídica I (ROKUMOTO, 2004, p. 23)
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a consciência jurídica japonesa como algo que poderia mudar e mudaria o 
processo de modernização, Rokumoto apresentava a consciência jurídica japonesa 
como algo que não pode mudar facilmente e irá se manter por um longo tempo, 
embora ele não tenha negado que a consciência jurídica acabaria por mudar em 
algum momento.13 Portanto, a tese empírica da consciência jurídica poderia ser 
usada para justifi car o status quo, em vez de exortar a mudança social.

Ao mesmo tempo, tornou-se mais difícil de falsifi car argumentos relativos 
à consciência jurídica japonesa. A evidência anedótica de Kawashima poderia ser 
testada por evidências contraditórias ou diferentes interpretações. No entanto, os 
argumentos de Rokumoto, com base em uma teoria dos sistemas, apresentam as 
instituições jurídicas como efeito da cultura jurídica, mas não especifi ca onde e 
como uma instituição jurídica particular tem sido afetada pela cultura jurídica.14

4 INDAGAÇÃO UNIVERSAL

Como vimos, Rokumoto colocou a tese empírica de Kawashima em 
um contexto teórico mais amplo de uma teoria dos sistemas. No entanto, seus 
argumentos, em grande parte, são suposições teóricas. Se aceitarmos uma ideia 
antropológica de um padrão cultural incorporado em uma sociedade, podemos 
dizer que deve haver um elemento estável na maneira de pensar das pessoas, 
que não pode ser esgotado pelo conceito psicológico de atitudes/hábitos. Mas 
as relações sociais, para as quais Giri funcionava como uma ligação, mudaram 
signifi cativamente no Japão. Continuamos a usar a palavra Giri para signifi car 
uma obrigação, mas o signifi cado anterior do Giri parece ter fi cado muito distante. 
Giri foi desenvolvido como uma obrigação em uma relação social particular 
e patriarcal. Em uma relação patriarcal, era esperado que a parte inferior 
desenvolvesse piedade para com a parte superior, como a superior, muitas vezes, 
desempenhado um papel de protetor e assim o inferior torna-se protegido. Giri 
era uma obrigação para a inferior pagar de volta à superior, pelo que esta tinha 
feito pela outra. Isso foi chamado de “On”. A inferior era esperada para se sentir 
On em relação à dívida que adquiriu, e devia retornar o On para o superior com 
um sentimento de piedade. A obrigação de devolver On era Giri. Mas, como On foi 
incorporado em uma relação particular, muitas vezes para o tempo de toda uma 

13  Parecia que o próprio Kawashima apresentou visão diferente da consciência jurídica japonesa, 
algo para mudar e algo para permanecer. Isto foi claramente mostrado quando ele relacionou a 
consciência jurídica japonesa com o idioma japonês. Ver em: (ROKUMOTO, 2004, p. 34-36).
14  Kawashima defendeu que o processo de conciliação antes da guerra foi criado pelo governo para 
impedir as pessoas de confi ar na litigância, como o governo não gostava de ver as pessoas reivindicando 
direitos em tribunais. (ROKUMOTO, 2004, p. 26)
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vida, Giri foi considerada a existir eternamente, em outras palavras, Giri nunca 
poderia ser quitado.15

Os japoneses contemporâneos usam Giri para signifi car uma obrigação 
que se pode pagar. Uma vez que a obrigação é realizada, ela desaparece. Este é o 
caso de como a maioria de nossas relações sociais não duram a vida toda. Quando 
são benefi ciados por alguém, podemos nos sentir em dívida com a pessoa, mesmo 
por um longo tempo, mas isso não é algo que exigira a Giri. É difícil ver como Giri 
tem tantos efeitos penetrantes em cima de nós e das nossas instituições.16

Outro problema do argumento de Rokumoto é que ele não diz onde 
e em que medida a consciência jurídica afeta o comportamento e infl uencia a 
criação de instituições. Não estamos satisfeitos com uma tese ambígua em que 
uma determinada prática é afetada pela consciência jurídica. Se dizemos “a 
consciência jurídica afeta ambas as instituições legais e ao processo judicial”, mas 
nada mais, tais “descobertas” possuem signifi cado insignifi cante. É por isso que 
organizamos o Civil Justice Research Project no Japão. Nosso objetivo foi medir 
os problema experimentados e o comportamento confl ituoso entre os japoneses 
para explicá-los com quatro grupos de variáveis   independentes: (1) as variáveis   
demográfi cas (sexo, idade), (2) variável socioeconômica (educação, trabalho, 
renda, vários tipos de capital social, etc.), (3) variáveis   gerais de atitudes/hábitos 
(18 variáveis), e (4) variáveis   situacionais (14 variáveis) que medem a percepção 
de problemas e preocupações com custos para a resolução (MURAYAMA, 2007, 
p. 1-59). Como escrevemos nossas descobertas em outros trabalhos, eu apresento 
aqui somente resultados básicos, sem detalhes.

Em primeiro lugar, a percentagem de pessoas que vivenciaram problemas 
judiciais no Japão não é muito diferente do que na do Reino Unido, quando 
comparamos aos de problemas não-triviais. A percentagem nos EUA é maior do 
que no Japão, mas a diferença é muito menor do que a diferença de taxa de litígios 
judiciais (MURAYAMA, 2012, p. 71-73).

Quando comparamos a taxa de judicialização e a percentagem de 
disputas, mais pessoas no Japão tendem a ingressar em juízo do que nos EUA 
(80,5% entre aqueles que viveram problemas jurídicos no Japão contra 71,8% 
entre aqueles que experimentaram problemas jurídicos nos EUA), a percentagem 
das pessoas dos EUA que enfrentam disputas é maior do que a dos japoneses, mas 

15  A descrição do Giri e no texto baseia-se principalmente na descrição Kawashima sobre eles. 
Sobre Giri, veja: Kawashima, 51, p. 22 e em On. Kawashima dá ênfase na relação superior-

inferior tanto em Giri e On, enquanto Rokumoto não o fez, ver Rokumoto (2004, p.  29-30).
16  Kawashima enfatizou a relação superiores-inferiores em Giri e On, quando viu Giri e On 
como aspectos da relação de estado vertical, pré-moderna.
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a diferença não é grande (43,3% entre aqueles que experimentaram problemas 
jurídicos no Japão contra 44,9% entre aqueles que experimentaram problemas 
jurídicos nos EUA). Quando comparamos direito de anos, o percentual dos 
entrevistados japoneses é maior tanto para a judicialização (86,6% no Japão v. 
85.7% nos EUA) quanto para as disputas (32,6% no Japão v. 20,1% nos EUA). 
Esses resultados não suportam a hipótese de Rokumoto que a frequência de 
disputas judiciais é pequena no Japão, porque há um mecanismo social que 
lida com problemas para não deixar problemas se desenvolverem em disputas 
judiciais (MURAYAMA, 2012, p. 74-75).17 

No entanto, os japoneses que vivenciaram problemas jurídicos tendem a 
usar um advogado ou as cortes judiciais nos tribunais, signifi cativamente, menos 
no Japão do que nos EUA e no Reino Unido.18 A tese de Kawashima e Rokumoto 
sobre o uso de um advogado e o uso das cortes judiciais é claramente apoiado por 
nossos dados. Mas, como vimos, os japoneses tendem a reivindicar e enfrentar 
disputas tanto quanto as pessoas dos EUA fazem. Portanto, a diferença na taxa de 
utilização de um advogado e na de usar os tribunais não pode ser explicada pelos 
chamados atitudes/hábitos japoneses que valorizam a harmonia. 

Então, que tipo de fatores sociais incentivariam os japoneses a usar 
advogados e os tribunais? Nos EUA e no Reino Unido, renda e educação têm sido 
considerados facilitadores de acesso ao uso de um advogado e dos tribunais.19 
Mas nenhuma destas correlações são signifi cativas quanto ao uso de um 
advogado e dos tribunais no Japão. Como tem sido o caso nos EUA e no Reino 
Unido, a espécie do problema jurídico possui correlação signifi cativa com o uso 
de um advogado e o dos tribunais. Já possuir experiência na utilização de um 
advogado também se correlaciona signifi cativamente com o novo uso do serviço 
em momento de outro problema jurídico. A terceira variável importante é a 
conexão pessoal com um profi ssional das carreiras jurídicas. Se alguém conhece 

17  Quando comparamos as chamadas pirâmides direito de danos/ discriminação em locais de 
trabalho/ divórcio e pós divórcio no Japão e os EUA, a diferença entre os tipos de problema é 
muito maior do que entre os dois países. Ver: Murayama, 2012, p. 75-77. A pesquisa japonesa 
foi realizada em 2005, ao passo que a americana em 1980. Portanto, pode-se argumentar que 
os resultados da pesquisa não são comparáveis devido à diferença de tempo. Mas se a cultura 
jurídica de cada país, tal como defi nido pela Rokumoto afetaria o comportamento, os resultados 
devem ser comparáveis porque a cultura jurídica de cada país não iria mudar tão facilmente.
18  Para comparar a Inglaterra e o País de Gales, ver: MURAYAMA (2009, p. 278-284).
19  Quanto à taxa de uso do sistema jurídico pelos americanos foi considerado correlacionado com 
o nível socioeconômico e a assistência jurídica fornecida para melhorar o acesso à justiça entre os 
pobres. Para “competência jurídica”, ver: CARLIN; HOWARD; MESSINGER (1966, p. 62). Sobre o 
uso de advogados no Reino Unido, ver: GENN, 1999, p. 136). Sobre a litigância judicial no Reino 
Unido os dados empíricos encontrados não são consistentes. Ver: PASCOE (2004, p. 107) e GENN; 
PATERSON (2001, p. 107). Mas também ver: KRITZER (2008, p. 875-906).
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um profi ssional da área jurídica, iria aumentar signifi cativamente a probabilidade 
de usar um advogado. Essas três   são variáveis   importantes que aumentam a 
probabilidade de usar um advogado (MURAYAMA, 2012, p. 80-81).

Quanto ao uso dos tribunais, temos de distinguir o uso de conciliação e de 
litígio. A conciliação é obrigatória para o divórcio, e um advogado não é necessário 
para a conciliação. Devido a esta prática, a experiência passada de usar os tribunais 
não se correlaciona com o uso de um advogado. O que se correlaciona de forma 
mais signifi cativa com o uso no litígio é a obtenção de aconselhamento jurídico. 
Obtendo o aconselhamento jurídico de um advogado, aumenta signifi cativamente 
a probabilidade de usar o litígio (MURAYAMA, 2012, p. 85).

Então, até que ponto as Variáveis Atitudes/hábitos gerais e as Variáveis 

Situacionais se correlacionam à experiência dos problemas e ao subsequente 
comportamento? Antes de ir para vê-los, eu gostaria de salientar que as respostas às 
perguntas sobre as atitudes/hábitos gerais, particularmente questões sobre contrato 
e lei em nossa pesquisa, não abordam o que Kawashima e mais tarde Rokumoto 
argumentaram que é a consciência característica japonesa de contrato e da lei.20

Quando consideramos as correlações de Variáveis Atitudes/hábitos gerais 

e as Variáveis Situacionais com experiência e comportamento, temos que ter em 
mente que os nossos dados são transversais. Portanto, não pode ser determinada 
a direção da relação de causalidade. É possível que as Variáveis Atitudes/hábitos 

gerais e as Variáveis Situacionais afetam a experiência dos problemas jurídicos 
e o consequente comportamento, mas também é possível que a experiência dos 
problemas e o comportamento subsequente afetem as Variáveis Atitudes/hábitos 

gerais e as Variáveis Situacionais. Aqui só podemos ver a força da correlação de 
signifi cância estatística e o valor quadrado de R. 

Corremos por uma análise da regressão logística em variáveis   
dependentes do Problemas na Experiência de Contratar um Advogado. À medida 
que o tamanho da amostra foi grande (o número de entrevistados é mais do que 
12.000), muitas variáveis   independentes, incluindo as Variáveis Atitudes/hábitos 

gerais, parecem estar relacionadas com os problemas jurídicos vivenciados. 
No entanto, o valor de R ao quadrado é muito pequeno, indicando que os 
problemas vividos são muito pouco determinados pelos três grupos de variáveis   
independentes (MURAYAMA, 2014).

20  Contrariamente ao argumento da Kawashima sobre contrato e a lei, a maioria dos inquiridos concorda 
que o contrato deve ser escrito em detalhe e que o contrato deve ser aplicado como está escrito. A maioria 
dos entrevistados também discorda da afi rmação de que seria de todo o direito de violar a lei quando 
ninguém pode ver. Para os resultados que contradizem os argumentos de Kawashima e Rokumoto, 
consulte: Murayama (2014, p. 195-197).
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Para a análise da regressão logística em contatar, buscar aconselhamento, 
procurar aconselhamento jurídico e contratar um de um advogado, fi zemos três 
modelos: Modelo I inclui todas as variáveis   independentes; Modelo II inclui todas 
as variáveis, tirando as   situacionais; Modelo III inclui todas as variáveis, tirando 
as de atitudes/hábitos gerais. Ao comparar os valores de R ao quadrado dos três 
modelos, podemos encontrar uma importância relativa a cada um dos grupos 
de variáveis   independentes. Nossas análises revelaram que o efeito agregado, 
mostrado pelo valor de R ao quadrado, foi menor para as variáveis atitudes/
hábitos gerais do que para as variáveis   situacionais durante todo o processo, após 
a vivência do problema jurídico, do contato à contratação de um advogado.21

Portanto, nossos resultados da pesquisa não abordam a hipótese de que o 
Kawashima e Rokumoto apresentam como atitudes características em relação a 
contrato e a lei existentes no Japão. O efeito agregado das variáveis atitudes/hábitos 

gerais não é grande, em comparação com o das variáveis   situacionais, a espécie 
do problema jurídico e as variáveis   socioeconômicas. Particularmente, nenhuma 
das variáveis atitudes/hábitos gerais se correlacionam signifi cativamente com a 
procura de aconselhamento jurídico, e apenas uma das variáveis atitudes/hábitos 

gerais, signifi cativamente, se correlaciona com a contração e manutenção de um 
advogado. Portanto, nossos dados suportam o pressuposto teórico de Rokumoto 
que a cultura jurídica afeta o processo judicial, mas o efeito é menos signifi cativo 
entre os grupos de variáveis   independentes.

Nossas descobertas, acerca da espécie dos problemas, são a variável 
mais signifi cativa e que as variáveis   situacionais são mais signifi cativas do que 
variáveis atitudes/hábitos gerais, indicando que as circunstâncias em que uma 
pessoa que teve um problema é mais importante do que as suas atitudes/hábitos 
gerais. Ao mesmo tempo, as conclusões, que a experiência passada para usar um 
advogado e a conexão pessoal com um profi ssional jurídico se correlacionam, 
signifi cativamente, ao uso de um advogado e que procurar aconselhamento 
jurídico se correlaciona fortemente ao uso do litígio, indicam que a pequena 
população de advogados e a existência da conciliação como um processo judicial 
parecem ter efeitos signifi cativos sobre o pequeno número de litígios.

Então, nós temos que dizer que Cultura Jurídica Japonesa é a responsável 
pela pequena população de advogados e pela instituição de conciliação nos 
tribunais, como Rokumoto argumentou? Minha tentativa de resposta é a mesma 
que sobre os efeitos da cultura jurídica sobre o processo judicial: Sim, a cultura 
jurídica pode ter afetado a pequena população de advogados e a instituição de 

21  Sobre o contato para buscar aconselhamento jurídico, ver: Murayama (2012, p. 198-202). Para 
mais detalhes sobre o contato para contratar um advogado, ver: Murayama (2014, p. 195-197).
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conciliação, mas o seu efeito não seria tão grande quanto Rokumoto argumentou. 
Um problema é que uma teoria sistêmica assume que a cultura é mais ou menos 
monolítica, o que provavelmente não é verdade em qualquer país. Mesmo no 
Japão, podemos pedir referida cultura? Então, nós não podemos ignorar o 
processo político que explica os motivos de termos certas instituições jurídicas 
(MURAYAMA, 2010, p.143-153).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  consciência jurídica tem sido uma ideia importante no campo 
da sociologia do direito. Kawashima apresentou sua tese bem conhecida da 
consciência jurídica japonesa e a tese tem sido uma questão central entre os 
sociólogos japoneses de direito e estudiosos estrangeiros que estão interessados   
em direito e na sociedade do Japão. Neste sentido, a ideia e a tese fez grande 
contribuição para o desenvolvimento da sociologia do direito. No entanto, a 
ideia surgiu de uma forte vontade política do Kawashima para a democratização 
da sociedade japonesa, ao invés de sua mente científi ca para buscar evidências 
empíricas.

Se Kawashima está na primeira geração na história da pesquisa sobre 
a consciência jurídica, Rokumoto está na segunda geração. Ele esclareceu o 
conceito de consciência jurídica e a colocou em uma teoria mais ampla da cultura 
jurídica. Desta forma, a ideia de Kawashima da consciência jurídica tornou-
se uma ideia de relevância teórica universal. No entanto, as teses empíricas de 
Rokumoto da cultura jurídica japonesa são pressupostos teóricos ao invés de 
hipóteses empiricamente testadas.

Portanto, testar as teses empíricas de Kawashima e Rokumoto é a tarefa 
da terceira geração. Como mostrei, temos tentado perceber como as atitu des 
afetam o comportamento e que tipo de estrutura possuem os comportamentos 
confl ituosos, avaliando evidências empíricas. Nós gostaríamos de contribuir 
ainda mais para o desenvolvimento da sociologia do direito, procurando mais 
evidências empíricas neste campo.
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CONSTITUCIONALIZAÇÃO SOCIETAL DO DIREITO 
TRABALHISTA GLOBAL

Ralf Rogowski

1 INTRODUÇÃO

O ponto de partida da análise que se segue é a observação de que a 
criação do direito trabalhista no nível global não está mais confi nada ao direito 
internacional do trabalho. O direito trabalhista na sociedade mundial se globaliza 
por todo o mundo, e o direito trabalhista global é derivado de uma multiplicidade 
de fontes. Assim, o direito internacional do trabalho perdeu a posição de ser uma 
fonte exclusiva ou hierarquicamente superior do direito trabalhista, no nível 
global. Em suma, o direito internacional do trabalho é parte do direito trabalhista 
global plural e está, por si só, respondendo a desenvolvimentos para além dos 
domínios do direito internacional público.

Este capítulo presta particular atenção à interação entre os desenvolvimentos 
dos direitos do trabalho internacional e outros. De fato, conceber esta interação e 
fazer dela um uso criativo constitui o cerne do direito trabalhista global refl exivo. 
Este artigo começa com uma introdução geral ao direito refl exivo no processo 
de produção da Organização Internacional do Trabalho (OIT), particularmente 
em relação ao movimento de identifi cação pela OIT, de identifi cação dos padrões 
nucleares universais do trabalho e a combinação do estabelecimento de padrões 
com novas formas de governança na Agenda do Trabalho Decente da OIT. A 
análise das tendências refl exivas no direito internacional do trabalho continua 
com a abordagem do suporte dado por uma variedade de organizações no 
estabelecimento de padrões de trabalho universais, em particular as Diretrizes da 
OCDE, o Pacto Global das Nações Unidas e os Princípios Ruggie.

O artigo passa, então, a discutir um aspecto-chave do direito trabalhista 
global refl exivo ligado à constitucionalização nas companhias multinacionais 
e o regime de direito trabalhista global. Os tópicos principais são as políticas 
e práticas seguidas a partir da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e 
da Cidadania Global Corporativa (CGC). Serão focados, em particular, nessa 
seção, os códigos de conduta de corporações multinacionais e sua contribuição à 
constitucionalização do direito trabalhista global como um regime na sociedade 
mundial.
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2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO DIREITO REFLEXIVO

A teoria do direito refl exivo transforma as compreensões da moderna 
teoria sociológica dos sistemas e as abordagens pós-estruturalistas em relação a 
novas questões para a Sociologia e a Teoria do Direito. O cerne da sua abordagem 
é visualizar o sistema jurídico como um sistema funcional autônomo localizado 
na sociedade, no mesmo plano que a economia, as relações industriais ou o 
sistema político. Ela argumenta que o sistema jurídico se torna conscientemente 
refl exivo quando reconhece que os domínios sociais que pretende regular, bem 
como aqueles que busca responder, são, de modo similar a si próprio, sistemas 
autopoiéticos independentes.

De acordo com a teoria da sociedade como um sistema social, de Niklas 
Luhmann (2012-2013), as chances para os processos refl exivos aumentam 
quando a sociedade adota a diferenciação funcional como modo de integração. 
Ele demonstrou isso em relação ao que chamou de positivação do Direito 
(LUHMANN, 2014, p. 164-167). O argumento se dá da seguinte maneira: a 
refl exividade ocorre no desenvolvimento do sistema jurídico como um sistema 
funcional autônomo como sendo um subproduto da aplicação da norma no 
processo decisório. A refl exividade descreve o processo de introdução de novos 
tipos de norma para a regulação da aplicação da norma. Pelo desenvolvimento 
de normas de segunda ordem, o sistema se torna capaz de reduzir sua função 
de tomada de decisão embasada na aplicação do código, conforme o direito, 
em desconformidade ao direito. E desse modo, a refl exividade contribui para a 
clausura do sistema e sua autonomia.

Em sua teoria geral dos sistemas sociais, Luhmann realiza uma distinção 
entre a refl exividade como um mecanismo refl exivo e a refl exão como um processo 
de autoconstituição do sistema. O conceito de refl exão descreve e analisa processos 
de autoconsciência do sistema, “onde a referência e a autorreferência do sistema 
coincidem” (LUHMANN, 1995, p. 455). Aqui se incluem operações básicas da 
autorreferência, formas de auto-observação e modos de autodescrição. A refl exão, 
de fato, é um processo no coração da autopoiese ou uma autorreprodução do 
sistema.

Quando aplicada ao sistema jurídico, podemos identifi car a refl exividade 
como meio de autocontrole e estabilizador da positivação do Direito, que 
difere da refl exividade fundante ou da refl exão relacionada à estabilização de 
expectativas. Em particular, a emergência de expectativas refl exivas, na forma de 
expectativas, é crucial para o desenvolvimento do Direito como um sistema. O 
processamento de expectativas normativas se encontra no coração da evolução 
do Direito como um sistema jurídico autônomo na sociedade (LUHMANN, 
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2004, p. 159-160).1 A refl exividade jurídica, por outro lado, não está confi nada à 
autorreprodução. Processos refl exivos podem levar à mudança de estruturas e ao 
estabelecimento de mecanismos refl exivos.2 Exemplos de mecanismos refl exivos 
no Direito são: a introdução da legislação que regula a legislação (legislação da 
legislação ou estandardização da estandardização), decisões sobre como decidir 
(decisão acerca da tomada de decisão) e a resolução de confl itos que emergem da 
resolução de confl itos.3

 Em continuidade às descrições teórico-sistêmicas, podemos distinguir 
entre refl exividade interna e externa. Luhmann estava mais interessado nos 
processos refl exivos no interior do sistema. Já Gunther Teubner, com seu conceito 
de Direito Refl exivo, foca-se na refl exividade externa em ligações intersistêmicas. 
Tal refl exividade pode ser chamada de metarrefl exividade ou refl exividade de 
segunda ordem, eis que dirige atenção a processos dentro do sistema que resultam 
de referências externas na forma de refl exão da refl exão em outros sistemas.

 O conceito de Direito Refl exivo de Teubner é, em grande medida, uma 
nova teoria da regulação. A refl exividade se refere à capacidade do Direito de 
refl etir, em seu próprio ambiente, expectativas em relação às suas capacidades 
regulatórias (TEUBNER, 1993). A teoria do Direito refl exivo não é apenas um 
relato abstrato do Direito moderno, mas, também, implicações concretas para 
o projeto regulatório. Seu ponto de partida consiste na busca por infl uenciar 
outros sistemas autopoiéticos operacionalmente fechados em relação aos seus 
ambientes, e o sistema jurídico deve ter recurso a meios indiretos de regulação. 
A intervenção jurídica é dependente, por seus efeitos, da autorregulação dos 
sistemas destinatários das iniciativas jurídicas. Assim, o Direito só pode operar 
na medida em que facilita a autorrefl exão e a autorregulação. Isto implica em 
uma mudança do Direito substantivo ao procedural (TEUBNER, 1983).

1 “� e legal system as a whole operates normative expectations of normative expectations as its secure 
base. It diff erentiates itself on the basis of the refl exivity of its own operations. Only in this way is the 
competence to make decisions in the legal system socially understandable and acceptable. Only in 
this way are instances of legal decision-making more than they were in most of the high cultures: alien 
elements of a corporative kind in a society ordered by families (houses), with the consequence that 
communication among neighbours or the community-based justice of the village or guild was always 
preferable to going to court. Only in this way can confi dence in formal law and a diff erentiated use of 
law develop to give structure to the problems of everyday life, and achieve this in competition with 
local structures which are the more probable one as far as evolution is concerned”.
2  Sobre o mecanismo refl exivo em geral ver Luhmann, N. (1970), ‘Refl exive Mechanismen‘, in N. 
Luhmann, Soziologische Au� lärung, Vol. 1. Opladen: Westdeutscher Verlag, p. 92-112.
3 Sobre a resolução de confl itos ver Rogowski, R. (2009), Refl exive Regulation of Labour and 
Employment Confl ict Resolution, in G.P. Calliess, A. Fischer-Lescano, D. Wielsch, P. Zumbansen, eds., 
Soziologische Jurisprudenz. Festschri�  für Gunther Teubner, Berlin: De Gruyter Recht, pp. 573-586.
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A regulação da autorregulação é a solução ao conhecido trilema 
regulatório de Teubner. Ele o chamou, ironicamente, de uma “estratégia para 
o Direito pós-regulatório”, mas é, de fato, um relato sofi sticado dos limites 
e potenciais da regulação jurídica (TEUBNER, 1986). Hugh Collins (1999, 
p. 68-69) o descreve do seguinte modo: 

O trilema enuncia que tanto as regras jurídicas podem falhar em causar 
impacto na prática social, quanto podem subverter as práticas sociais 
desejáveis ao fazer demandas irrealizáveis, quanto ainda pode o Direito 
perder a coerência de sua própria estrutura analítica ao buscar incor-
porar perspectivas sociais e econômicas no seu raciocínio. 

O Direito refl exivo sugere, como estratégia para lidar com o trilema 
regulatório da autorregulação, prestar atenção às condições, nos sistemas 
regulados, que permitem e alimentam a autorregulação. No entanto, o que 
é mais importante na descrição de Teubner é que qualquer regulação jurídica 
de práticas sociais depende da autorregulação do próprio Direito. O Direito 
refl exivo signifi ca que o Direito muda a si próprio a fi m de se tornar capaz de, 
verdadeiramente, facilitar a autorregulação em outros sistemas. A ênfase reside 
nos novos instrumentos procedurais que permitem, ao Direito, infl uenciar a 
autorregulação indiretamente.

3 INTRODUÇÃO GERAL AO DIREITO TRABALHISTA REFLEXIVO

 O conceito de Direito Trabalhista Refl exivo aplica a noção, de Luhmann, 
de refl exividade e a compreensão, de Teubner, sobre os limites e novas direções 
da regulação jurídica em relação ao Direito Trabalhista. O Direito Trabalhista 
Refl exivo foi apresentado, primeiramente, há duas décadas e pretende ser uma 
nova teoria do Direito Trabalhista, que enfrenta a complexidade do Direito 
Trabalhista na sociedade moderna (ROGOWSKI; WILTHAGEN, 1994; 
ROGOWSKI 2013). Ela descreve um estágio no desenvolvimento do Direito 
Trabalhista moderno, no qual esse ramo do Direito passa a perceber seus limites 
sistêmicos em relação à regulação de outros sistemas sociais. Ademais, o Direito 
Trabalhista detecta, nesse estágio refl exivo, uma fonte de força em sua capacidade 
de autorregulação.

 O conceito de diferenciação funcional pode ser usado para explicar a 
evolução do sistema jurídico moderno e o desenvolvimento do campo do Direito 
do Trabalho. O referido ramo é produto da diferenciação no âmbito do sistema 
jurídico e é caracterizado por ligações específi cas para com um sistema social 
particular, o sistema das relações industriais. De fato, ele evolui, inicialmente, 
como um subsistema de um sistema legal nacional, em grande parte em reação 
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a percepções jurídicas do papel facilitador do Direito no âmbito das relações 
industriais e empregatícias. 

Marc Amsutz (2001) demonstrou como uma perspectiva evolucionária, 
informada pela teoria dos sistemas, pode ser usada na análise da emergência do 
Direito Comercial como um novo campo do Direito. É crucial, em sua análise, 
a criação de “submodelos” no sistema jurídico, com os quais o Direito observa 
mudanças nos seus ambientes e, então, os usa como “meios de automodelação” 
(LADEUR, 2012, p. 227). Quando aplicada ao Direito Trabalhista, essa observação 
detecta, na evolução do sistema jurídico, novas formas de comunicação jurídica 
sobre o papel do Direito na sociedade industrial. Ela leva à autocompreensão 
do Direito, com a qual ele aceita seu papel de apoio às relações industriais e 
constituições das companhias. Essa “automodelação” resulta na diferenciação 
interna do sistema jurídico e na formação do subcampo do Direito Trabalhista.

A teoria dos sistemas sociais oferece um novo entendimento, tanto da 
natureza quanto da relação do Direito e das relações industriais. Ela concebe as 
relações industriais e o Direito não como sistemas de ação (ou ação coletiva), 
mas, sim, como sistemas de comunicação jurídica e coletiva (ROGOWSKI, 2000). 
Ambos os sistemas desenvolveram estruturas que dão autonomia a cada um 
deles na sociedade, e que protegem uma autorreferência das suas comunicações 
sistemicamente específi cas, que formam as bases da autorreprodução ou 
autopoiese.

Na conceituação dos sistemas sociais das “relações industriais” e do 
“Direito”, como sistemas de comunicação operacionalmente fechados, torna-se 
possível entender como sistemas comunicativos distintos operam com diferentes 
tipos de regulação. Além disso, pode-se atentar para a importante relação 
entre modos de regulação externa e processos de autorregulação. Enquanto o 
Direito Trabalhista forma parte do sistema do Direito e, assim, se constitui de 
comunicação jurídica, acordos e negociações coletivas pertencem à estrutura 
autorregulatória do sistema das relações industriais, e são, primariamente, 
constituídas por comunicação de relações industriais.

No texto a seguir, é feita uma tentativa de uso do conceito de Direito 
Refl exivo em uma discussão da emergência do Direito Trabalhista Global. 
O Direito Refl exivo pretende alcançar transformações associadas à ascensão 
de novas governanças e respostas políticas apresentadas após mudanças na 
economia política. Novas técnicas de governança são crescentemente usadas 
em regimes nacionais e internacionais de Direito Trabalhista, particularmente 
em áreas como treinamento vocacional, saúde ocupacional, segurança e 
discriminação no emprego (LOBEL, 2004). Isso também é verdadeiro quando 
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se trata da refl exividade no processo de produção do Direito pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), o que pode ser exemplifi cado na combinação 
de estabelecimento de padrões trabalhistas com novas formas de governança no 
âmbito da Agenda de Trabalho Decente da OIT.

4 TENDÊNCIAS REFLEXIVAS NO ESTABELECIMENTO DE PADRÕES 
DE TRABALHO E NA PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE DA 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

A OIT tem tido problemas com a ratifi cação do seu Direito, desde sua 
concepção há um século. A força vinculante das convenções da OIT, estabelecendo 
padrões de trabalho, é limitada em razão do fato de sua ratifi cação, pelos seus Estados-
membros, não ser mandatória. Tentativas de convencer os Estados-membros 
a adotarem e a implementarem o Direito da OIT dominam, tradicionalmente, 
a agenda da Organização. Além disso, economistas mais ortodoxos veem 
negativamente seus padrões para o trabalho e fornecem argumentos para a oposição 
política à ratifi cação, apesar dessa ortodoxia ter sido combatida mais recentemente 
por outros economistas dominantes, como Amartya Se e Joseph Stiglitz.4

Na abordagem adotada pela OIT, para aumentar a efetividade de seus 
padrões de trabalho, pode-se detectar uma estratégia refl exiva ganhando força a 
partir do estabelecimento de limites. A fi m de salientar a consciência acerca dos 
padrões de trabalho, a OIT começou, gradualmente, a dar prioridade a padrões 
específi cos.5 O ponto de mudança se deu em 1998, quando tal estratégia foi 
totalmente adotada na Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho.

A política de priorização representa um caso clássico de refl exividade em 
ação. Ao efetuar e refl etir sobre suas limitações, a Organização desenvolve novas 
estratégias criativas. O movimento refl exivo foi representado pela admissão 
aberta de problemas concernentes à ratifi cação, seguida pela concentração nos 
padrões principais regulados nas oito convenções-chave, também chamados de 
quatro tratados de Direitos Humanos: abolição do trabalho forçado (Convenções 

4 Ver, sobre o debate econômico, em Sengenberger, W. (2006), ‘International Labour 
Standards in the Globalized Economy: Obstacles and Opportunities for Achieving Progress’, 
in J.D.R. Craig and S.M. Lynk (eds), Globalization and the Future of Labour Law. Cambridge: 
Cambridge University Press, p. 331–55.
5  A estratégia de priorização foi sugerida por Clarence Wilfred Jenks, o qual, mais tarde, foi 
diretor geral da OIT de 1970 a 1973. Ver Jenks, C.W. (1960), Human Rights and International 
Labour Standards. London: Stevens and Jenks, C.W. (1969), A New World of Law? A Study of 
the Creative Imagination in International Law. Harlow: Longmans.
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nº 29 e 105), a liberdade de associação e negociação coletiva (Convenções nº 87 e 
98), discriminação no local de trabalho (Convenções nº 100 e 111), e a eliminação 
do trabalho infantil (Convenções nº 138 e 182). 

A tentativa de fortalecimento dos padrões de trabalho, mediante a 
priorização, se tornou verdadeiramente global, com o reconhecimento explícito 
do contexto da sociedade mundial. Isso ocorreu quando a OIT promoveu uma 
iniciativa em fevereiro de 2002, a qual levou ao estabelecimento da Comissão 

Mundial da Dimensão Social da Globalização. A Comissão demandou, no seu 
relatório fi nal, titulado Uma Globalização Justa: criando oportunidades para todos 
(ILO, 2004), a respeito dos principais padrões de trabalho, particularmente nas 
assim chamadas zonas de processamento de exportação. O trabalho foi uma 
resposta à crítica proveniente dos países em desenvolvimento de que os padrões de 
trabalho os privam da sua vantagem competitiva em uma economia globalizada. 
Por um lado, o relatório abordou a questão mediante o reconhecimento de que 
maior autonomia política dos países em desenvolvimento é necessária, no que 
tange às regras globais sobre comércio e fi nanças, mas, por outro lado, apontando 
para o perigo de um relaxamento inaceitável nos padrões de Direito do Trabalho, 
especialmente nas zonas de processamento de exportações. 

O sistema de Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) tornou-se 
uma questão proeminente. Mas de 50 milhões de trabalhadores estão 
agora empregados em tais zonas ao redor do mundo todo. Preocupa-
ções persistentes foram expressadas no sentido de que, nas ZPEs, é 
dada isenção de cumprimento a leis trabalhistas nacionais, ou que, em 
tais locais, há obstáculos ao exercício de direitos na prática, e que tais 
zonas colocam países numa competição por investimento estrangeiro 
que leva a prejuízos nas políticas de tributação e subsídios. Pela sua 
própria natureza, as ZPEs estão intimamente ligadas à economia glo-
bal. No entanto, elas frequentemente têm poucos elos para com as eco-
nomias nacionais, sendo assim criados enclaves internacionais. Fora de 
tais zonas, preocupações similares são expressadas sobre condições de 
trabalho e emprego em uma grande variedade de menores empreendi-
mentos em cadeias internacionais de subcontratação, tanto nos formais 
quanto nos informais” (ILO, 2004, p. 21).

Outro caso de refl exividade, na formulação do Direito da OIT, é a 
sua Iniciativa pelo Trabalho Decente. A nova agenda permitiu à Organização 
transcender o tradicional caminho legislativo e alargar seu âmbito de instrumentos 
e procedimentos jurídicos. A OIT abriu-se à experimentação de novas técnicas de 
governança, incluindo o uso do so3  law. Ao descobrir procedimentos alternativos 
legais ou não-legais de implementação de padrões de trabalho, a Organização adotou 
uma abordagem procedural que possuiu maior força para infl uenciar a boa vontade 
das empresas em participar na vinculação a padrões de trabalho (HASSEL, 2008).
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A Iniciativa do Trabalho Decente se estabeleceu com a Declaração dos 
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998, a qual marcou o início da 
já mencionada campanha da OIT de promoção de principais direitos trabalhistas. 
A OIT lançou sua Iniciativa em 1999. Esta adicionou uma dimensão qualitativa à 
política de mercado de trabalho: “a meta do trabalho decente não é apenas a criação 
de empregos, mas também a criação de empregos de qualidade aceitável. O nível (da 
quantidade) de emprego não pode ser divorciado da sua qualidade” (ILO, 1999). O 
relatório da OIT reconheceu que todas as sociedades têm uma noção de trabalho 
decente, mas que a qualidade de emprego poderia signifi car muitas coisas. Assim 
como, ela poderia se relacionar a diferentes formas de trabalho, e também a diferentes 
condições de trabalho, bem como a sentimentos de valor e satisfação. A OIT viu a 
necessidade de legar sistemas econômicos e sociais que certifi quem a segurança e o 
emprego básicos que sejam, ao mesmo tempo, capazes de se adaptar a circunstâncias 
rapidamente mutáveis em um mercado global altamente competitivo.

O conceito de trabalho decente signifi cou um divisor de águas para a OIT, 
já que permitiu a ela superar fronteiras organizacionais entre seus departamentos 
politicamente orientados e jurídicos. A política do mercado de trabalho foi 
incrementada e se tornou uma meta estratégica da OIT. O conceito de trabalho 
decente coloca os direitos trabalhistas em um contexto mais amplo:

Não é adequado se concentrar apenas na legislação trabalhista, já que as 
pessoas não vivem em um ambiente compartimentalizado As ligações 
entre as ações econômicas, políticas e sociais podem ser críticas para 
a concretização de direitos e para a busca de objetivos mais amplos de 
trabalho decente e vida adequada para trabalhadores (ILO, 2008, p. 7). 

O Programa de Trabalho Decente é focado em quatro objetivos 
principais estratégicos: padrões, princípios e direitos fundamentais no trabalho; 
emprego; proteção social; e diálogo social, com temas prioritários de gênero, 
desenvolvimento e temas transversais. As seguintes descrições sumarizam os 
quatro objetivos.

A Agenda de Trabalho Decente também possibilita a melhoria da 
situação para trabalhadores que são tanto excluídos quanto mal inseridos na 
representação do diálogo social signifi cativo (ILO 2000, p. 6). Em relação a isso, 
parece ter um impacto benéfi co no sistema global de relações industriais. Leah 
Vosko identifi cou uma 

nova ênfase no alargamento de proteções a trabalhadores da perife-
ria dos sistemas formais de emprego” na Agenda do Trabalho Decente; 
“sindicatos de trabalhadores informais, organizações emergentes no 
setor informal, grupos de mulheres e outras ONGs estão recebendo 
grande atenção no âmbito da OIT (VOSKO, 2002, p. 38).
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O programa de Trabalho Decente usa novas técnicas de governança e sua 
implementação demonstra sinais de uma abordagem refl exiva do Direito do Trabalho. 
Os Estados-membros são encorajados a fazerem uso criativo dos instrumentos de so3  

law, para o estabelecimento dos assim denominados Programas Nacionais de Trabalho 
Decente (PNTDs). Tais programas defi nem prioridades de resposta ao programa de 
Trabalho Decente e proveem uma estrutura para a assistência da OIT. A OIT dá suporte 
a esses PNTDs com uma ampla assistência técnica, que inclui o desenvolvimento 
de políticas e legislação de emprego e trabalho, sistemas de mercado de trabalho, 
diálogo social, relações industriais, seguridade social, treinamento vocacional e de 
habilidades, migração relacionada ao trabalho, condições de trabalho e segurança e 
saúde ocupacionais (BLACKETT, 2011). Ademais, a OIT dá suporte à coleta de dados 
sobre o Mercado de trabalho, análises econômicas e indicadores sociais, de forma que 
políticas e programas possam responder a tendências de mercado de trabalho em 
evolução e emergência.

5 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA, CIDADANIA 
CORPORATIVA E DIREITO TRABALHISTA GLOBAL REFLEXIVO

 O Direito trabalhista global transcende o Direito Internacional Público do 
Trabalho. Em razão da emergência de um Direito Global do Trabalho a partir de uma 
perspectiva refl exiva de Direito Trabalhista, é importante prestar atenção às várias 
tentativas de introdução de padrões de trabalho em contextos privados. A expansão 
do estabelecimento dos padrões de trabalho às formas públicas e às formas privadas 
fornece, provavelmente, o melhor caso para o Direito do Trabalho Refl exivo em nível 
global. Também salienta os problemas e desafi os com que a “regulação privatizante” 
(HEPPLE, 2005) se depara na prática.

 As formas mais proeminentes de elaboração privada de Direito do Trabalho 
são a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e a Cidadania Corporativa ou 
Cidadania Corporativa Global (CCG). O desenvolvimento da RSC, da CCG e o 
uso de códigos de conduta em companhias podem servir de modelo para um tipo 
refl exivo de regulação. Ele requer o reconhecimento do papel-chave da regulação 
interna em companhias e o conceito sugerido pelo Direito Trabalhista Refl exivo, a 
teoria da regulação da autorregulação, parece servir particularmente bem para uma 
análise desses modos de governança.

5.1 Responsabilidade Social Corporativa

 A RSC forma parte da governança corporativa e é geralmente regulada 
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em códigos de conduta em companhias.6 Características importantes da RSC 
são: a sua natureza voluntária e, a partir de uma perspectiva de Direito refl exivo, 
os códigos de conduta, que são meios pelos quais companhias criam estruturas 
decisórias internas. Estas são, de fato, formas clássicas de autorregulação. A 
regulação dessas formas de autorregulação está intimamente ligada a iniciativas 
de criação de estruturas propícias a infl uenciar o comportamento das mais 
poderosas organizações operando em nível global.

 O que é característico dessas tentativas de regulação de companhias 
multinacionais é uma ligação entre esforços públicos e privados na regulação 
do trabalho e outras condições. Organizações internacionais têm reconhecido 
as políticas internas de companhias multinacionais como vias promissoras de 
implementação dos seus padrões, e têm empreendido esforços de regulação de 
RSC ao desenvolver novos instrumentos no Direito Internacional. Companhias 
multinacionais, por outro lado, começaram a ver os projetos de políticas de 
recursos humanos no contexto da RSC de acordo com padrões internacionais de 
trabalho como um fator produtivo benéfi co.

5.2 Cidadania Corporativa Global

O conceito de Cidadania Global Corporativa (CGC) é vago. Para alguns, 
vai além da RSC e deveria ser referido como um plus à RSC; outros afi rmam 
que possui foco diferente.7 Nas discussões econômicas, em particular nos EUA, 
uma defi nição de cidadania corporativa domina os focos dos acionistas. Ela é 
utilizada para medir até que extensão os negócios são socialmente responsáveis 
ao serem encontradas responsabilidades jurídicas, éticas e econômicas, que são a 

eles estabelecidas pelos seus próprios acionistas, em primeiro lugar.

Um discurso alternativo se foca nos acionistas. Afi rma que a cidadania 
corporativa se relaciona aos acionistas e que, além disso, as próprias companhias 
são cidadãs “ao lado dos governos e da sociedade civil” (SCHWAB, 2008). Essa 
defi nição enfatiza o “papel político” das empresas “como sendo agentes ativos de 
governança” (THOMPSON, 2011, p. 63).8

6  Um bom sumário dos debates recentes sobre RSC pode ser encontrado em Kanj, G. K. and P. 
K. Chopra (2010), Corporate Social Responsibility in a Global Economy. Abingdon: Routledge.
7  Ver a visão geral muito útil do debate em Scherer, A.G. and G. Palazzo (eds.) (2010), Handbook 
of Research on Global Corporate Citizenship. Cheltenham: Elgar. 
8  Ver também � ompson, G. (2012) ‘What is happening to corporations and what of their future?’ 
In G. Morgan and R. Whitley (eds.), Capitalisms and capitalism in the twenty-fi rst century. Oxford: 
Oxford University Press, p. 298-317.
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Uma posição pragmática é tomada por Dirk Matten e Andrew Crane. 
Conforme eles, a CGC é relacionada à governança e à administração dos direitos 
dos cidadãos: “a cidadania corporativa descreve o papel da corporação na 
administração de direitos de cidadania para os indivíduos. Tal defi nição reestrutura 
a CGC para longe da noção de que a corporação é um cidadão em si (da mesma 

forma que os indivíduos o são), no sentido de reconhecer que a corporação 
administra certos aspectos da cidadania para tais indivíduos” (MATTEN; 
CRANE, 2005, p. 173). Essa posição é adequada, a partir de uma perspectiva de 
Direito Trabalhista refl exivo.

De acordo com Grahame � ompson, atividades associadas à CGC 
compreendem uma considerável lista de tópicos. Entre eles, incluem-se proteções 
na forma de padrões de trabalho e condições de trabalho, bem como Direitos 
Humanos, proteção ambiental, incluindo poluição, desenvolvimento sustentável 
e biodiversidade, saúde, governança econômica, incluindo comércio “justo” e 
demandas éticas de acionistas e consumidores, preocupações organizacionais 
relacionadas à corrupção, e comunidade local, e outras questões de política social 
externa, incluindo a pobreza (THOMPSON, 2011, p. 70). Para � ompson, os 
esquemas de CGC exercem um importante papel na constitucionalização da 
esfera corporativa global.

5.3 Responsabilidade social corporativa, cidadania corporativa e Direito 
Internacional

É central, ao se levar em consideração formas privadas de regulação 
a partir de um Direito Refl exivo Global, o quanto elas são reconhecidas em 
políticas públicas e estratégias legais. A RSC e a CGC têm recebido forte suporte 
público do Direito Internacional. Apesar de datarem de discussões nos Estados 
Unidos durante a década de 1950, a OIT e a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) foram importantes condutores. O debate 
sobre RSC em nível global começou seriamente durante as décadas de 1960 e 
1970, quando empresas multinacionais foram reconhecidas como objetos de 
regulação no Direito Internacional do Trabalho. São dignas de nota, a este respeito, 
a Declaração Tripartite de Princípios relativos a Empresas Multinacionais e Política 
Social (Declaração EMPS) de 1977 e as já mencionadas Diretrizes da OCDE para 
Empresas Multinacionais. 

Apesar da força obrigatória da Declaração da OIT, no que esta intenta 
estabelecer códigos de conduta para empresas multinacionais (EMN), ser voluntária 
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e formalmente não sujeita a sistemas de reportação e monitoramento das Convenções 
e Recomendações da OIT, esta mantém, mesmo assim, seu próprio sistema de 
monitoramento mediante relatórios e estudos do uso de códigos de conduta pelas 
EMN. Em análises do conteúdo de códigos de conduta, a OIT encontra referência 
para a maioria das suas convenções nos códigos, particularmente aqueles que 
regulam o trabalho infantil; o trabalho forçado; assédio e abuso; segurança e saúde 
ocupacionais; salários e benefícios; e jornada de trabalho. Alguns códigos, porém, 
não todos, também mencionam não discriminação, liberdade de associação e o 
direito à negociação coletiva (MAMIC, 2004).

No entanto, há apenas esboços de evidências para se determinar o 
verdadeiro impacto dos códigos em práticas de trabalho. Estudos empíricos 
relatam uma abordagem seletiva, no que concerne a questões trabalhistas, e uma 
implementação desigual de direitos fundamentais trabalhistas (ORGANISATION 
FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 1999) e, conforme 
enfatiza Bob Hepple, os códigos variam signifi cativamente entre indústrias 
e países (HEPPLE, 2005, p. 73). Um impacto de fator limitante é a restrição 
de alcance, quando códigos não estão (ou estão apenas insufi cientemente) 
obrigando fornecedores e as, assim chamadas, cadeias de fornecimento. Pesquisas 
descobriram que os códigos raramente geram obrigações a todos os elos na cadeia 
de fornecimento e que raramente envolvem trabalhadores no setor informal 
(e.g. trabalho doméstico ou trabalhadores não registrados de subcontratadores). 
Frequentemente, eles cobrem apenas os principais fornecedores das empresas e 
seus trabalhadores (LOCKE; RISSING; PAL, 2012). Porém, pesquisas também 
descobriram casos de transformações bem sucedidas da cadeia de fornecimento 
em um “modo de governança em rede”, com “envolvimento proativo de 
fornecedores nesse processo” (FICHTER; SYDOW, 2002, p. 376).

A fi m de aumentar sua efetividade, muitos códigos de conduta de empresas 
multinacionais incluem mecanismos de monitoramento de sua implementação. O 
monitoramento é verifi cado tanto pelo próprio ente que cria o código quanto por 
uma fi rma de consultoria delegada. O monitoramento signifi ca a abordagem da 
conformidade da organização central e de seus fornecedores com as provisões-
chave de um código de conduta. Pesquisas descobriram melhorias nas condições 
de trabalho como sendo um resultado de um monitoramento bem-sucedido da 
implementação do código.9 Porém, outras pesquisas descobriram também que o 
monitoramento e a auditoria são frequentemente vistos como responsabilidade da 
gerência, não envolvendo representantes dos trabalhadores (COMPA, 2004).

9  Ver, por exemplo, o caso da Nike, analisado e relatado em Locke, R.M., T. Kochan, M. Romis and 
F. Qin (2007), ‘Beyond Corporate Codes of Conduct: Work Organization and Labour Standards at 
Nike’s Suppliers’, International Labour Review, V. 146 (1–2), p. 21–37.
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Não obstante, o monitoramento é uma área com potencial para permitir 
que organizações da sociedade civil e sindicatos venham a se engajar no controle 
da conduta das empresas multinacionais. De fato, oferece aos sindicatos um novo 
campo de atividade. Além das auditorias de monitoramento, os sindicatos podem 
participar do monitoramento da conformidade para com um código de conduta 
elevado ao nível de um país inteiro. Isso é conhecido como auditoria social e é 
necessária para produtores que desejam ser creditados como fornecedores de um 
mercado em particular. As auditorias sociais são frequentemente subcontratadas 
e conduzidas por consultores especialistas e deveriam ser uma preocupação em 
particular dos sindicatos.10

5.4 Regulação de RSC e CC por Acordos-Marco Internacionais, negocia-
ção coletiva e padrões de responsabilidade social

Uma forma mais tradicional e direta de participação bilateral de sindicatos 
na regulação de códigos de conduta é oferecida por acordos coletivos. Empresas 
multinacionais começaram a adentrar nos, assim chamados, Acordos-Marco 
Internacionais (AMI) com sindicatos globalmente operantes. Esses acordos visam 
estabelecer uma relação contínua e estável entre EMNs e sindicatos e oferecem, a 
certos sindicatos setoriais dos países-sede das EMNs, a oportunidade de participar 
da negociação do acordo (PAPADAKIS, 2011b). Nos acordos-marco, empresas 
multinacionais se comprometem em aplicar os mesmos padrões de trabalho a 
seus empregados em todos os diferentes países em que operam. Levando-se em 
consideração que os acordos-marco resultam de negociações entre companhias e 
sindicatos internacionais, eles são vistos pela OIT como instrumentos ideais para 
promover relações industriais na sociedade mundial. No entanto, até o momento, 
eles são geografi camente tendenciosos, pois a sua maioria é realizada entre EMNs 
europeias e sindicatos europeus (STEVIS; BOSWELL, 2007, p. 194).

Pesquisas descobriram que os Acordos-Marco Internacionais variam 
de acordo com o tipo de companhia e sindicato envolvidos e de acordo com as 
práticas e tradições relacionais das partes envolvidas (GIBB, 2005). Geralmente, 
os acordos-marco incluem os quatro princípios fundamentais do trabalho da 
OIT, mas diferem ao cobrirem outros padrões da OIT, tais como a proteção dos 
representantes dos trabalhadores, salários, segurança e saúde ocupacionais, e 
treinamento de habilidades. A maioria dos acordos-marco se referem a toda a 
cadeia de fornecimento, mesmo que as empresas fornecedoras não façam parte 

10  Ver a avaliação crítica em Vogel, D (2005), � e Market for Virtue: � e potential and limits of 
corporate social responsibility. Washington: Brookings Institution.
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deles. As empresas costumam se comprometer a informar todas as suas subsidiárias, 
fornecedores, contratantes e subcontratantes sobre o acordo (EUROFOUND, 2009, 
p. 6-7).

Tem-se afi rmado que os acordos-marco dependem de sindicatos fortes 
a fi m de serem bem-sucedidos (FAIRBROTHER; HAMMER, 2005). Porém, 
também dependem do delineamento do contrato, no sentido de garantirem 
que os sindicatos estejam envolvidos, por exemplo, nos mecanismos de 
acompanhamento. Há bons exemplos de acordos que estabelecem processos para 
a implementação conjunta do acordo mediante ação conjunta entre gerência e 
sindicatos (ou representantes dos empregados). Exemplos de tais ações conjuntas 
são a responsabilidade conjunta para a disseminação do acordo a toda a empresa, 
ou o desenvolvimento de programas de treinamento conjuntos. Em qualquer 
evento crucial para a responsabilização ou para a implementação conjunta, 
estão presentes procedimentos que permitem aos sindicatos globais fazerem 
reclamações se a empresa violar os termos do acordo. 

Além dos Acordos-Marco Internacionais, há evidências de que os 
esquemas de responsabilidade social corporativa resultam de negociações 
e não de iniciativas unilaterais de gerência. Nesse e, particularmente, no caso 
das indústrias, nas quais os sindicatos são fortes (EDWARDS et al., 2007). 
Além disso, a União Europeia deu apoio no lançamento de três iniciativas de 
Responsabilidade Social Corporativa. A primeira iniciativa, de 2002, foi chamada 
de “Responsabilidade Social Corporativa: uma contribuição dos Negócios para 
o Desenvolvimento Sustentável” (EUROPEAN COMMISSION, 2002, 347), e 
explicitamente encorajou empresas a adotarem os padrões de trabalho da OIT, 
bem como as Diretrizes da OCDE, como padrões mínimos nos seus Códigos de 
Conduta. Ela foi seguida, em 2006, por uma tentativa de encorajar empresas pelo 
trabalho “Implementando a Parceria para o Crescimento e Empregos: fazendo 
da Europa um Polo de Excelência em Responsabilidade Social Corporativa” 
(EUROPEAN COMMISSION, 2006b, 136). A terceira iniciativa recente dá apoio 
ao envolvimento de empregados com os “Acordos de Companhias Transnacionais: 
concretizando o potencial do diálogo social” (EUROPEAN COMMISSION, 
2012b, p. 264).

Karen Buhmann mostrou, em sua análise da abordagem para regulação 
da RSC politicamente embasada da Comissão, que o delineamento procedural dos 
processos reguladores refl exivos das partes interessadas foi central nas iniciativas 
da UE (BUHMANN, 2011). Ela afi rma convincentemente que uma maior atenção 
ao Direito refl exivo poderia levar a melhoramentos na técnica regulatória da UE.  
No entanto, seu apelo por normatividade e juridifi cação substantiva da RSC, 
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especialmente na sua formação e defi nição, é menos convincente, e difi cilmente 
parece ser compatível com o auto-entendimento procedural do Direito refl exivo. 
Ainda que o Direito refl exivo não seja adverso a considerações políticas substantivas 
ou normativas, não pretende ser, ele próprio, uma forma de abordagem normativa.

Para além dos códigos corporativos unilaterais de conduta e acordos 
coletivos bilaterais, existe certo número de, assim chamados, padrões de 
responsabilidade social promovidos por organizações não-governamentais. Tais 
padrões devem ser levados em consideração a partir de uma perspectiva de Direito 
Refl exivo do Trabalho, visto que formam parte de criações espontâneas e plurais de 
padrões, normas e princípios. ONGs, como a OXFAM, desenvolveram estratégias 
de longo prazo de engajamento com companhias transnacionais. Elas promovem 
ativamente a adoção voluntária, pelas empresas, de códigos de conduta. Observa-
se que, nas suas campanhas, elas mudaram da “tática de confronto dos boicotes 
por parte dos consumidores” à promoção de “engajamento positivo de longo 
termo visando conquistar melhoramento contínuo nas práticas da companhia” 
(MAYNE, 1999, p. 241). E essas práticas incluem padrões de trabalho e relações 
trabalhistas em companhias transnacionais.

Contudo, as ONGs não são os únicos jogadores no campo da 
responsabilização social. De fato, existe uma indústria de criação e implementação 
de padrões de responsabilidade social, frequentemente ligados a processos de 
acreditação ou certifi cação. A lógica por detrás da certifi cação é que as EMNs 
buscam conduzir negócios apenas com fábricas certifi cadas, e isso cria, por seu 
turno, um incentivo às fábricas, para elas obterem certifi cação. A já estabelecida 
Organização para a Padronização (ISO) desenvolveu, em 2010, a norma ISO 
26000, a qual é destinada à responsabilidade social corporativa. Ela inclui, 
dentre outras regras, práticas trabalhistas. No entanto, diferentemente de outras 
normas ISO bem conhecidas, as regras sobre práticas trabalhistas não podem ser 
certifi cadas. Ao invés disso, tais padrões da ISO apenas clarifi cam o signifi cado da 
responsabilidade em termos práticos e apoiam o compartilhamento de melhores 
práticas relativas à responsabilidade social. Mas, ainda assim, pesquisas poderiam 
mostrar que a publicização da aderência ao ISO 26000 signifi ca a conquista de 
melhores percepções de marca (MATTERAA; BAENAB; CERVIÑOA, 2012).

Um exemplo bem conhecido de certifi cação social é a norma SA 8000, 
iniciada pelo Conselho da Agência de Acreditação de Prioridade Econômica, agora 
administrado pela ONG nova-iorquina Responsabilidade Social Internacional. 
A SA 8000 pode tanto suplementar quanto substituir códigos de conduta 
empresariais e está particularmente preocupada com as condições de trabalho. 
Ela inclui referências às Convenções da OIT e, às vezes, também outros padrões 
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da OIT relacionados a condições de trabalho, higiene e seguridade. Pesquisas 
sobre a SA 8000 chegaram à conclusão de que, apesar de serem impressivas no 
seu alcance e de terem mostrado algum impacto nas condições de trabalho no 
nível micro, em relação a EMNs e seus fornecedores, dada a atual dimensão da 
atividade negocial internacional, essas iniciativas de responsabilidade corporativa 
“são uma simples gota no oceano” (RASCHE; GILBERT, 2012, p. 77).

6 DIREITOS HUMANOS, CÓDIGOS DE CONDUTA DE COMPANHIAS 
MULTINACIONAIS E CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 
TRABALHISTA GLOBAL REFLEXIVO

O Direito Trabalhista Global faz parte do sistema jurídico da sociedade 
mundial. No nível global, trata-se de um Direito plural e fragmentado (TEUBNER, 
1997). De acordo com Paul Berman, vivemos em um mundo de autoridade jurídica 
sobreposta, que é melhor descrita como um pluralismo jurídico global caracterizado 
pelo hibridismo e pelo confl ito. O Direito Mundial é governado por “mecanismos 
procedurais, instituições e práticas que visam gerir, sem eliminar, o pluralismo 
jurídico” (BERMAN, 2012, p. 10). No mundo descrito por Berman, marcado pelo 
pluralismo jurídico global e híbrido, regimes jurídicos cosmopolitas se engajam num 
diálogo normativo e em interações conceituais com outros regimes, e isso gera certo 
confl ito, apesar de que o próprio autor admite que os mecanismos, instituições e 
práticas procedurais usados para gerir o pluralismo são frequentemente resultantes 
de “compromissos lamentáveis” (BERMAN, 2012, p. 188).

No entanto, um quadro menos confortável é apresentado por Gunther 
Teubner e seus colegas, na sua pesquisa sobre regimes jurídicos na sociedade 
mundial (FISCHER-LESCANO; TEUBNER, 2004; TEUBNER, 2012). Para eles, 
relações confl ituosas entre regimes jurídicos transnacionais e nacionais são de 
principal importância. Eles enfatizam os seguintes cinco aspectos das colisões 
jurídicas (TEUBNER; KORTH, 2012, p. 26-7):

(1) Colisões jurídicas “refl etem a dupla fragmentação da sociedade 
mundial e do seu Direito. Tal fragmentação é dupla porque, em primeiro lugar, 
a diferenciação funcional da sociedade moderna causa colisões entre diferentes 
sistemas funcionais e as normas jurídicas acopladas a eles. Em segundo lugar, 
as diferenças entre princípios organizacionais sociais causam choques entre 
o Direito formal da sociedade moderna e os sistemas jurídicos socialmente 
incorporados das sociedades nativas”.

(2) As colisões jurídicas “são relacionadas aos confl itos de normas 
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jurídicas”, seja na forma pela qual as ordens jurídicas nacionais colidem com 
o Direito de regime transnacional”, seja porque o “Direito colide com normas 
jurídicas de culturas nativas”.

(3) “Nem o Direito Público Internacional nem o Privado oferecem uma 
solução adequada para estes novos tipos de colisões. Eles foram construídos para 
lidar com as colisões de ordens jurídicas nacionais, e não para resolver confl itos 
entre Direitos nacionais e Direito Transnacional, ou para com os Direitos de 
culturas nativas, respectivamente”.

(4) “A respeito dos regimes transnacionais, as regras de colisão têm de ser 
desenvolvidas de forma que seu caráter de ‘regimes autocontidos’ seja levado em 
consideração. Aqui, a abordagem jurídica substantiva desenvolvida no Direito 
Internacional Privado parece ser mais adequada”.

(5) “No que concerne às culturas nativas, as regras de colisão a serem 
desenvolvidas devem considerar a incorporação social de normas jurídicas. 
Neste caso, o modelo da proteção institucionalizada e proceduralizada de direitos 
básicos parecem ser as mais promissoras”.

Isso pode ser aplicado ao Direito Trabalhista Global. O que é característico 
desse Direito é a fragmentação, não apenas no nível de regras e normas no Direito 
dos sistemas funcionais do Direito, da Economia e das relações industriais e no 
nível organizacional das companhias multinacionais, mas também no campo 
do próprio Direito Trabalhista Global. O fator responsável por isso é, em certa 
medida, a incorporação social do Direito do Trabalho em relações industriais 
“nativas” que também se aplicam no Direito Global do Trabalho. As normas 
nacionais de Direito do Trabalho, incluindo aquelas que governam a negociação 
coletiva, estão em confl ito com o “Direito de Regime Transnacional”. Um bom 
exemplo de tal colisão de regimes foi a disputa nos casos Viking e Laval, nos quais 
a Corte de Justiça da União Europeia (CJUE) trabalhou com colisões entre o 
Direito do Trabalho Nacional e o Direito da União Europeia.11

Colisões de regimes e as soluções encontradas para superá-las criam 
oportunidades para a produção normativa e a construção de regimes jurídicos. 
No entanto, parece inadequado dizer que o regime do Direito Global do 
Trabalho será capaz de alcançar um grau similar de unidade quando comparado 
às jurisdições nacionais. Mesmo assim, pode estar apto a se constitucionalizar. 

11 Para uma discussão sobre a implicação do caso jurídico CJEU começando por Viking and Laval 
ver Deakin, S. and R. Rogowski (2011), ‘Refl exive Labour Law, Capabilities and the Future of Social 
Europe’, in R. Rogowski, R. Salais e N. White side (eds), Transforming European Employment Policy 
– Labour Market Transitions and the Promotion of Capability. Cheltenham: Edward Elgar, p. 229–54.
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Gunther Teubner promove a ideia de constitucionalização societal do Direito 
Mundial, embora de forma fragmentada (TEUBNER, 2012), e seguindo a essa 
sugestão, podemos questionar se os processos de constitucionalização podem ser 
encontrados no regime de Direito Trabalhista Global. 

O debate sobre a constitucionalização do Direito do Trabalho internacional 
e global, em geral, tem se focado, em grande medida, nas organizações 
internacionais. Um exemplo proeminente é a OMC e seu papel como reguladora 
do comércio internacional. Em uma pesquisa sobre a literatura versando acerca 
da constitucionalização da OMC, Deborah Cass (2005) apresentou uma distinção 
útil para abordagens da teorização da constitucionalização. Ela as chama de 
gerencialismo institucional, constitucionalização baseada em direitos e geração 

judicial de normas. Para o Direito Global do Trabalho, a abordagem baseada 
em direitos é de particular interesse, já que inclui um debate acerca dos direitos 
sociais e humanos que, apesar da rejeição formal de uma cláusula social referente 
aos direitos trabalhistas em acordos de comércio, ocasionalmente foi a agenda da 
tomada de decisões do Órgão de Solução de Disputas e do Órgão de Apelação, a 
poderosa quasi-Corte, da OMC.12

Uma tipologia similar poderia ser aplicada à discussão dos processos de 
constitucionalização na OIT. A experiência adquirida por ela, na defi nição dos 
direitos trabalhistas e dos padrões de trabalho como direitos humanos, fornece 
um grande exemplo de uma constitucionalização baseada em direitos do regime 
de Direito Global do Trabalho. De fato, há um debate vivo sobre a consideração 
dos direitos trabalhistas como sendo direitos humanos.13 Virginia Mantouvalou 
deu uma distinção útil de três abordagens na discussão dos direitos trabalhistas 
como sendo humanos (MANTOUVALOU, 2012). Ela os chama de abordagens 
positivista, instrumental e normativa. A abordagem positivista está satisfeita se 
os direitos humanos estiverem fundamentados em documentos legais, e for 
sufi cientemente sustentada no Direito. A abordagem instrumental adota, em 
contraste, um entendimento mais contextual dos Direitos Humanos, e questiona 
se mesmo os Estados ou as instituições internacionais, como tribunais, ou 
organizações da sociedade civil, como sindicatos e ONGs, os estão promovendo 
ativamente. A terceira abordagem é considerada pelos acadêmicos de Direito 
Trabalhista e na teoria dos Direitos Humanos, e examina a questão como matéria 
teórica e, ocasionalmente, em termos normativos, como questão de verdade 
moral.

12  Ver Picciotto, Regulating Global Corporate Capitalism, op. cit., p. 347-81 on the � e Constitution 
of the WTO with reference to the well-known debate between Ernst Petersmann and Philip Alston.
13  Ver Alston, P. (ed.) (2005), Labour Rights as Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
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A política da OIT, em relação a direitos trabalhistas como humanos, 
pertence, em grande medida, à primeira abordagem. É legalista em sua natureza 
e enfatiza homologações formais que sancionam padrões trabalhistas. Apesar 
da OIT também promover campanhas políticas, sua preocupação principal é 
o suporte legal para direitos trabalhistas, e o reconhecimento legal formal é de 
considerável importância para a OIT.

Um exemplo da terceira abordagem é a interrogação de Hugh Collins 
acerca da capacidade dos Direitos Humanos que dão provisão a uma base 
normativa para o Direito do Trabalho. Ele demonstrou que existe um contraste 
entre direitos humanos universais e direitos trabalhistas, e que estes últimos não são 
candidatos atraentes para se fazerem presentes no panteão daqueles (COLLINS, 
2006). Ele questiona se os Direitos Humanos estão prontos para reposicionar a 
justifi cação para o Direito Trabalhista em termos de bem-estar ou justiça social.

A segunda abordagem é a mais próxima de uma compreensão relacionada 
ao Direito do Trabalho Refl exivo dos direitos trabalhistas. A pesquisa de Harry 
Arthurs sobre a utilidade de se visualizar os direitos trabalhistas como humanos 
é um bom exemplo de avaliação crítica do aspecto funcional ou instrumental, 
e do contexto dos direitos trabalhistas como humanos (ARTHURS, 2006, 
p. 61-66; ARTHURS, 2009). Ele crê que esse discurso desempodera os 
trabalhadores, ao distraí-los das atividades políticas. Na opinião de Arthurs, a 
reforma do Direito Trabalhista ocorre em processos políticos e não via discurso 
de Direitos Humanos ou confi ança em direitos constitucionalmente protegidos. 
Na base de sua experiência canadense de militância por direitos trabalhistas como 
direitos humanos, ele adverte contra a confi ança massiva demais no Judiciário ou 
na OIT para a conquista de objetivos de Direito do Trabalho que não possam ser 
conquistados mediante mobilização de trabalhadores.

Em contraste, Gunther Teubner (2006), em sua análise do papel dos 
Direitos Humanos, no Direito emergente da sociedade mundial, adota uma 
visão mais otimista do potencial do combate a violações de Direitos Humanos 
por atores “privados” transnacionais. Em sua perspectiva refl exiva de Direitos 
Humanos, direitos trabalhistas includentes deveriam ser entendidos como direitos 
fundamentais: em primeiro lugar, eles constituem direitos pessoais, protegendo a 
autonomia dos “artefatos sociais chamados de ‘pessoas’”; em segundo lugar, eles 
protegem a autonomia de discursos sociais como arte, ciência e religião contra sua 
subjugação, ao que Teubner (2006) denomina “tendências totalizantes da matrix 
comunicativa”; e em terceiro lugar, Direitos Humanos limitam a comunicação 
societal, onde a integridade dos corpos e mentes individuais é ameaçada.

Para Teubner, direitos fundamentais possuem um efeito “horizontal” 
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e impõem obrigações não apenas a órgãos governamentais, mas também 
diretamente a atores privados. Eles exercem um importante papel na criação de 
consciência corporativa. A nova dimensão crucial é, para Teubner, que eles se 
tornem vinculantes para “instituições sociais”, e não apenas para indivíduos.

No entanto, há mais uma dimensão dos Direitos Humanos para Teubner. 
E essa é a sua contribuição para a constitucionalização dentro de organizações e 
para além delas. Direitos Humanos exercem um papel na constitucionalização 
de regimes jurídicos transnacionais (TEUBNER, 2010; TEUBNER, 2012). Em 
sua teoria, os regimes jurídicos privados globais dão recursos diretos ao Direito e 
criam seu próprio Direito substantivo.

“Hoje, os regimes jurídicos privados mais proeminentes são a lex 

mercatoria da economia internacional e a lex digitalis da internet. A estes, no 
entanto, devemos adicionar numerosas instâncias de regulação e resolução de 
confl itos privadas ou público-privadas, as quais criam um Direito autônomo 
com pretensão de validade global. Essas formações pós-nacionais são 
organizadas em torno de princípios de fi nanças, recrutamento, coordenação, 
comunicação e reprodução, que são fundamentalmente pós-nacionais, e não 
apenas multinacionais ou internacionais. Entre elas estão empreendimentos 
multinacionais construindo sua própria ordem jurídica interna, mas há também 
regimes transnacionais que regulam questões sociais ao redor de todo o mundo. 
Esses regimes privados se chocam frequentemente com regras jurídicas de 
Estados-nações e outros regimes transnacionais (TEUBNER, 2010, p. 332).

Seguindo essa linha de análise, podemos questionar se, e a que extensão, 
o Direito Global Trabalhista pode ser considerado um regime jurídico pós-
nacional. Para tal avaliação, o foco tem de ser deslocado do Direito Internacional 
Público, na forma de estabelecimento de padrões pela OIT, para a inclusão de 
formas privadas de regulação como parte de um Direito Global do Trabalho. A 
arena importante para esse tipo de constitucionalização do regime de Direito 
Global é a adoção e a operação de códigos de conduta em companhias.

Códigos corporativos são veículos para a constitucionalização ou quasi-
constitucionalização (THOMPSON, 2011) de regimes de governança privados 
de corporações multinacionais. A constitucionalização é, para Gunther Teubner, 
o resultado de uma interligação de códigos corporativos públicos e privados. 
“Ambos os tipos de códigos corporativos, tomados em conjunto, representam o 
início de constituições corporativas transnacionais específi cas, concebidas como 
constituições no sentido estrito” (TEUBNER, 2011, p. 620). Tais constituições 
corporativas nacionais são constituídas mediante a dupla refl exividade de normas 
jurídicas secundárias e estruturas sociais refl exivas.
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Uma constitucionalização cívica, não-política e autônoma de 
multinacionais ganha lugar se processos sociais refl exivos, os quais dizem respeito 
às relações da multinacional em seus vários ambientes, estão entrelaçados com 
processos jurídicos refl exivos. Sob tais condições, faz sentido falar de elementos 
de uma constituição genuína nos códigos corporativos de multinacionais” 
(TEUBNER, 2011, p. 620).

Teubner identifi ca nos códigos corporativos elementos típicos de uma 
constituição. Ele os chama de “normas do nível superior dos códigos”, as quais 
“não são nem regras substantivas, tais como os padrões no nível inferior, nem 
meras normas procedurais, como as do nível central. Ao invés disso, elas são 
normas superiores explícitas da constituição da companhia, que são formuladas 
como princípios gerais, e servem tanto como ponto de partida para a geração 
interna de normas, quanto como medidas para revisões internas e externas” 
(TEUBNER, 2010, p. 209-10). Normas constitucionais corporativas incluem 
regras organizacionais e procedimentais regulando processos de tomada de 
decisão.14

De particular interesse, para uma perspectiva de Direito Refl exivo do 
Trabalho, é o que Teubner chama de “codifi cação dos limites da organização 
em relação a liberdades individuais e liberdades civis (direitos básicos)”. Esse 
aspecto dos códigos regula a relação fundamental da organização em relação 
aos seus empregados,15 e ele enxerga tais provisões nesses códigos “como 
normas genuinamente constitucionais das multinacionais” (TEUBNER, 
2011). Assim, códigos de conduta são meios de autoconstitucionalização 
de corporações transnacionais, os quais, em uma signifi cativa medida, são 
baseadas no reconhecimento de direitos dos empregados. E nesse sentido, os 
códigos de conduta não apenas fornecem os meios para a constitucionalização 
de companhias multinacionais, mas também são importantes fontes para a 
emergência de medidas de Direito Trabalhista Global Refl exivo. O modo pelo 
qual a constitucionalização de companhias impacta a constitucionalização do 
regime de Direito Global do Trabalho é, no entanto, uma questão astuciosa e, até 
então, não resolvida para a teoria da constitucionalização societal. 

14  Ver também Bottomley, S. (2007), � e Constitutional Corporation. Rethinking corporate governance. 
Aldershot: Ashgate.
15  Ver também Teubner, G. (1994), ‘� e Public Interest of the Company “in itself”‘, in  Rogowski and 
Wilthagen, op.cit, p. 21–52.
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UN PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y SOCIO-JURÍDICOS 

EN VENEZUELA

Rogelio Perez Perdomo

Este trabajo se refi ere a la producción o divulgación de un tipo de 
conocimiento jurídico que según la época o quien se expresa ha recibido varios 
nombres: ciencia del derecho, doctrina, investigación jurídica. El autor no niega 
que en la legislación, en las decisiones de los tribunales y en los contratos y 
otros documentos de la práctica del derecho se produce conocimiento, pero es 
indudable que el objeto primordial de esos documentos no es la producción o 
divulgación de conocimiento. En cambio, los tratados y monografías de derecho, 
la literatura didáctica, los trabajos de investigación tienen como propósito 
principal la creación o divulgación de conocimiento. Es a este tipo de literatura 
y de autores que nos referimos. El propósito central del trabajo es presentar su 
contexto institucional y social.

En este año (2015) en Venezuela estamos celebrando los 300 años de 
educación jurídica. La Universidad de Caracas se creó un poco después y desde la 
década de 1720 se viene enseñando derecho en el país sin interrupciones mayores. 
La universidad colonial no requería que los profesores escribieran o publicaran 
sino que comentaran los grandes textos del Corpus Iuris Civilis y que organizara 
debates (“disputas”) sobre los temas controvertidos. Quedaron pocos testimonios 
de la producción intelectual de la época. Uno de ellos fue el discurso de Miguel 
José Sanz en la inauguración de la Academia de Derecho Público en 1795 (SANZ, 
1795), que revela la penetración de la concepción moderna del derecho.

La imprenta se introdujo en 1808 y los primeros trabajos de consideración 
se publicaron en 1810-1811. Entre ellos destaca el conjunto de artículos escritos 
por Miguel José Sanz dirigidos a explicar el vocabulario político y las ideas 
jurídico-políticas modernos. Fueron compilados y publicados de nuevo en forma 
de libro en 1979 con el nombre de Teoría política y ética de la independencia 
(SANZ, 1810), un nombre ciertamente inapropiado porque el Sanz que se refl eja 
en esos artículos no aboga por la independencia sino que es un claro partidario 
de la autonomía. Esto no obsta que cuando las posiciones se radicalizaron, Sanz 
optó por la independencia y murió en batalla por ella.

Lo que podemos llamar la generación de la independencia produjo 
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trabajos notables, naturalmente muy volcados a la tarea de confi gurar lo que 
podemos llamar la mentalidad o ideología republicana. Además de Sanz destaca 
la obra de Juan Germán Roscio (1817) dirigida a rebatir la idea del derecho 
divino de los reyes.  Francisco Javier Yanes fue otro de los grandes intelectuales 
del período. Su obra fundamental en nuestra área (YANES, 1839) estuvo 
dirigida a explicar los conceptos básicos de la política y el derecho moderno a 
los ciudadanos de la nueva República. La obra de Roscio tuvo un impacto local 
pero seguramente mayor en México, donde Benito Juárez la publicó dos veces, 
convirtiendo a Roscio en un teórico de liberalismo en su dimensión político-
religiosa. La obra de Yanes (1839) es sin duda la obra de mayor aliento de la 
primera mitad del siglo XIX a pesar de su modesto propósito. Esta mención de 
la obra de los fundadores de la República tiene como propósito mostrar la larga 
tradición de la producción intelectual del derecho y la importancia central que 
tuvo en la concepción de la República.

El cuerpo de este trabajo está dirigido a presentar en primer lugar el tipo 
de producción de los intelectuales juristas de la segunda mitad del siglo XIX 
y primera del XX, y la investigación profesionalizada de la segunda mitad del 
XX. Concluiremos con una rápida mirada sobre el impacto de la revolución que 
estamos viviendo en la producción y publicación del conocimiento jurídico.

Antes de entrar en la exposición conviene advertir que este trabajo se 
apoya en investigaciones anteriores1 en los cuales hemos usado los métodos de la 
sociología de la ciencia e historia social de la ciencia y presentará los resultados 
de manera muy resumida. Se citan los trabajos para aquellos que se interesen en 
el análisis de la metodología de la investigación o de resultados más detallados.

1 LA CIENCIA DE LOS INTELECTUALES: EXÉGETAS, CONCEPTUA-
LISTAS Y ESTUDIOS SOCIALES SOBRE EL DERECHO

 Una vez lograda la independencia de España le correspondió a los juristas 
la tarea de redactar constituciones, leyes, tratados y otros documentos con los 
cuales se trata de confi gurar al estado y la nueva sociedad. Rápidamente empren
dieron la tarea de facilitar la aplicación del nuevo derecho. La primera obra 
importante de ese período puede considerarse el Teatro de la legislación colombiana 
y venezolana de Pedro Pablo del Castillo (1852). Del Castillo fue un intelectual 
importante, autor de obras de teatro y poesía y también juez. Su Teatro ordena 

tópicamente la legislación publicada desde la independencia para facilitar su 

1   Los trabajos anteriores han sido sintetizados en PÉREZ PERDOMO (2014) y la situación de 
las revistas jurídicas en PÉREZ PERDOMO, 2015.
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consulta. Una obra impresionante en dos volúmenes que también da cuenta de 
los esfuerzos que se habían hecho para codifi car el derecho, sin resultados hasta 
el momento.

En el período destaca la obra de Luis Sanojo, juez, ministro, perseguido 
político, codifi cador. Entre 1856 y 1864 fue el editor de El Foro, la revista jurídica 
que logró más continuidad en el siglo XIX, pues las demás revistas murieron 
pocos números después de nacidas. Su obra mayor es Instituciones de derecho 
civil venezolano (1873), el primer gran comentario del Código Civil en cuatro 
volúmenes. Publicó también unos estudios de derecho político (1874) importante 
para la historia del derecho constitucional venezolano. Otros distinguidos 
comentaristas de los códigos fueron Francisco Ochoa, Aníbal Dominici, Arminio 
Borjas, Rafael Marcano Rodríguez, entre otros. No todos se concentraron en 
comentar los códigos. Felipe Larrazábal fue un temprano autor en derecho 
constitucional. Ricardo Ovidio Limardo inaugura el derecho comparado con una 
obra que además da sustanciosa información sobre la evolución del comercio de 
los países de América Latina. Cecilio Acosta escribió sobre derecho internacional.

Una primera característica de estos juristas intelectuales de la segunda 
mitad del siglo XIX y primera mitad del XX es la amplitud de su cultura. No 
estaban concentrados exclusivamente en el derecho. Pedro Pablo del Castillo y 
Aníbal Dominici escribieron teatro y poesía, Felipe Larrazábal fue compositor 
e intérprete musical, Cecilio Acosta es apreciado como un importante autor 
literario, Rafael Marcano Rodríguez fue un fi no poeta modernista. Un buen 
número entre ellos fueron redactores de los códigos. Además todos hicieron 
periodismo y tuvieron una importante actuación política. En defi nitiva, eran 
“hombres públicos” como se los denominaba en la época.

En segundo lugar, no hay duda que creían en el derecho. Tomarse el trabajo 
de redactar y comentar códigos o escribir monografías o tratados de derecho 
en una época llena de rebeliones y guerras civiles era un voto de confi anza en 
el derecho. Pocos mencionan ese ambiente violento que los rodeaba. Entre esos 
pocos estuvo Felipe Larrazábal y Luis Sanojo, que condenaron las rebeliones y 
conspiraciones, aunque el primero no dejó de cometer ese pecado después de 
haberlo condenado en su libro. Pero eran, digamos así, patologías jurídicas.

Otros juristas, en cambio analizaron las anomalías, en particular, la gran 
distancia entre las reglas constitucionales y legales y las conductas de gobernantes 
y de ciudadanos. Ellos están en el origen de lo que llamaríamos los estudios 
sociales del derecho. Por ejemplo Rafael Fernando Seijas (1891) describió con 
minucia los abusos de poder cometidos por el Presidente de la República. José Gil 
Fortoul (1890) analizó la distancia entre las reglas y las prácticas políticas y confíó 
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en la estructura federal para acercarlas. Arcaya muestra con datos el incremento 
de la cantidad de hijos naturales después de la codifi cación y lo atribuyó a la 
adopción de reglas que hicieron más difícil el matrimonio. Esta es la obra que 
hoy identifi caríamos como más ortodoxa de sociología jurídica.  Tal vez la obra 
más conocida es la de Laureano Vallenilla Lanz (1919). Su argumento central es 
que las restricciones que pusieron al poder las constituciones y los juristas no se 
adaptaban a las circunstancias político-sociales que siguieron a la independencia 
y que los caudillos fueron los garantes del poco orden que podía haber en esa 
sociedad. Justifi ca la dictadura como la acción del gendarme necesario para 
mantener la paz. Vallenilla no era un graduado universitario, pero su información 
y acuciosidad es impresionante. Hoy lo consideraríamos uno de los fundadores 
de la historia social del derecho en el país.

Estas tesis socio-jurídicas no quedaban sin respuesta. Julio César Salas 
(1919) identifi có la dictadura con la barbarie y describió con detalle la aspiración 
a lo que hoy llamamos el estado de derecho, que él identifi ca con la civilización. 
Salas fue también un estudioso de las lenguas indígenas y se considera uno de 
los fundadores de los estudios antropológicos en Venezuela. Él (en Mérida) y 
Carlos León en Caracas fueron los primeros profesores de sociología dentro de 
las escuelas de derecho y divulgaron el pensamiento sociológico de comienzos 
del siglo XX. A mediados de siglo, Rafael Caldera divulgó el pensamiento de 
Gurvitch y otros sociólogos de la época.

En la década de 1940 se difundió en Caracas el pensamiento conceptual 
sobre el derecho, generalmente conocido como la ciencia jurídica alemana. 
Eran profesores-juristas rigurosos que conocieron esta tendencia generalmente 
a través de autores italianos y franceses. Por testimonio de sus estudiantes se 
sabe que tres profesores de derecho de la Universidad Central de Venezuela 
(Luis Felipe Urbaneja,  Juan Pablo Pérez Alfonzo y Germán Suárez Flamerich) 
introdujeron esta manera de abordar el derecho. Por su rigor intelectual y su 
severidad como profesores eran denominados “Las Tres Marías” y eran los 
obstáculos a superar por los estudiantes de derecho. Aunque dos de ellos dejaron 
notas escritas de sus cursos, nunca llegaron a publicarlos en la imprenta. Entre 
los juristas conceptualistas que publicaron se destacó Luis Loreto (quien publicó 
activamente entre 1940 y 1980), un autor muy respetado internacionalmente en 
el campo del derecho procesal.

Es de mucho interés seguir los debates intelectuales en las publicaciones 
de la época, pero el estudio de quiénes eran considerados juristas académicos por 
sus contemporáneos nos llevó a la sorpresa que entre los juristas más estimados 
por su saber superior hubo quienes no publicaron nada o muy poco. El ejemplo 
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de tres grandes profesores de la década de 1940 ya fue citado, pero los ejemplos 
abundan, desde Felipe Fermín Paul, profesor de derecho y economía y Rector 
de la Universidad Central de Venezuela en la inmediata post-independencia 
hasta varios de mis profesores más admirados. El punto es que no se requería 
publicar para ser reconocido como un hombre de conocimiento. Las clases 
y las conferencias públicas conferían el prestigio que hoy sólo se alcanza con 
publicaciones reconocidas. 

De hecho no muchos profesores publicaban pues lo que se esperaba de 
los profesores era que adquirieran el conocimiento y lo transmitieran oralmente 
a sus estudiantes. En los intelectuales se admiraba su elocuencia, su voz y aun 
su porte elegante, además de la expresión de ideas. Las nutridas notas a pie de 
página y el rigor metodológico no son demasiado frecuentes en las obras del siglo 
XIX y primera mitad del XX.

Publicar era además difícil porque institucionalmente no habían casas 
editoriales ni revistas con una continuidad apreciable. Generalmente tenía un 
costo económico importante para el autor. Un tema de mayor interés es, en estas 
condiciones, cuáles eran los incentivos para publicar, por qué publicaban quienes 
publicaban. Estaría fuera de lugar discutir con detalle y con ejemplos este tema 
aquí. Resumo que publicaban quienes no eran fuertes en elocuencia y quienes 
deseaban alcanzar un público más allá del local. Quienes vivieron con Europa o 
se conectaron intelectualmente con el ambiente europeo estuvieron entre quienes 
publicaban

2 INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES INSTITUCIONALIZADAS 
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

En la segunda mitad del siglo XX las universidades venezolanas 
comenzaron a exigir producción escrita y publicaciones a sus profesores, se 
fundaron revistas de derecho auspiciadas por las universidades o por grupos de 
profesores que han mantenido una continuidad importante. También se crearon 
editoriales universitarias. Esto se considera una modernización de la academia 
venezolana a la que se aspiraba desde comienzos de siglo pero que solo fue posible 
cuando el país contó con mayores recursos y se abrió más al mundo. 

En esta época se comenzó también una política de becas para enviar 
a los jóvenes profesores o a los estudiantes mejor califi cados con vocación 
académica a las universidades más reconocidas en Europa o los Estados Unidos. 
El compromiso de los becarios era trabajar para la universidad por el doble 
del tiempo de duración de la beca. Se crearon institutos de investigación que 
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emplearon a los profesores-investigadores y que, en cierta medida, controlaban y 
evaluaban su trabajo. Hubo dinero para participar en congresos y para viajes de 
estudio. En otras palabras las universidades hicieron un esfuerzo importante en 
la modernización de la producción de conocimiento.

Hubo también un crecimiento muy rápido de los estudios universitarios, 
incluyendo el número de estudiantes y profesores de derecho. Esto aumentó el 
público lector de literatura jurídica. Se crearon también estudios de post-grado, 
incluyendo de doctorado, que comenzaron a poblarse con un número creciente 
de cursantes.

No es pues de extrañar que, especialmente en las décadas de 1960 y 1970, 
se percibió un cierto boom que no era exclusivo del derecho. Tal vez era más 
notorio en las ciencias naturales y en las otras ciencias sociales. En la década 
de 1970 el gobierno nacional creó su propio programa de becas y millares 
de venezolanos fueron a estudiar al exterior. Esto generalizó la cantidad de 
venezolanos con títulos de postgrado, incluyendo maestrías y doctorado, en 
distintas universidades del mundo. El programa del gobierno fue especialmente 
benefi cioso para las universidades privadas que carecían de los recursos para 
becar a sus graduados.

A partir de la década de 1980 el país comenzó a vivir difi cultades 
económicas que moderó pero no detuvo el boom académico. Ante las difi cultades 
económicas el gobierno creo programas de estímulo a la investigación que ofrecía 
subsidios a investigadores más productivos que publicaran especialmente en 
revistas o editoriales arbitradas por pares. Se daba especial valor a las publicaciones 
fuera del país.

Las intencionalidades de estas políticas fueron claras: la profesionalización 
de la investigación y la elevación de la calidad de las publicaciones de los 
científi cos y académicos venezolanos. Los resultados en el derecho fueron visibles 
hasta el punto que mencionar los nombres de quienes han publicado y de sus 
publicaciones más importantes haría muy largo este trabajo. A título de ejemplo 
menciono dos nombres que tienen un gran reconocimiento en la comunidad 
académica venezolana y mundial: José Melich Orsini y Allan Brewer-Carías, 
ambos fueron directores de institutos de investigación en la Universidad Central 
de Venezuela y fueron académicos muy prolífi cos. Melich Orsini tiene una obra 
muy abundante en el área del derecho civil. Si tomamos su obra sobre teoría 
general del contrato (1985) podemos apreciar la vastedad del conocimiento 
abarcado y la cuidadosa construcción de conceptos. Si comparamos esta obra 
con la de Sanojo (1873) podemos apreciar el enorme cambio de la disciplina 
jurídica en Venezuela. No es de extrañar que en un artículo breve sobre la ciencia 
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jurídica en Venezuela Melich sea duro con la falta de rigor de los escritores del 
pasado (ORSINI, 1976). Brewer-Carias es probablemente el autor más prolífi co 
de la historia de Venezuela y es bien conocido por su contribución al derecho 
público. Su obra temprana sobre las transformaciones del estado en Venezuela 
(BREWER, 1975) muestra una gran riqueza de fuentes en distintos idiomas y 
hace planteamientos importantes.

Sin embargo, la mentalidad moderna de la investigación no penetró en 
todos. Una evaluación de la producción de los investigadores de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela en la década 
de 1980 (PÉREZ PERDOMO, 1985) mostró que el promedio era razonablemente 
bueno (2 libros y 8.5 artículos), pero que si se individualizaba el análisis se percibía 
un grupo de profesores-investigadores altamente productivos y un grupo que 
claramente prefería la docencia a la investigación y a las publicaciones. Nótese 
que todos eran investigadores, trabajaban tiempo completo para la universidad, 
tenían facilidades para la investigación y el reglamento respectivo los obligaba a 
producir trabajos de investigación para permanecer en sus cargos.

También se percibía dos vertientes en la investigación. Una puede 
denominarse normativa o conceptual. Básicamente considera al derecho un 
conjunto de normas y la investigación consiste en describir y analizar esas 
normas, frecuentemente elaborando conceptos y construcciones sistemáticas. La 
segunda es contextual. Sitúa el derecho en su contexto político y social. Al menos 
una parte de los investigadores con este enfoque usan la bibliografía de otras 
ciencias sociales y métodos de investigación que toman de esas ciencias. Muchos 
de estos estudios han renovado los campos tradicionales del derecho, pero tal vez 
la contribución mayor ha estado en enfocarse en aspectos de funcionamiento del 
sistema de justicia descuidados por la investigación normativa. Así se ha prestado 
atención al funcionamiento del sistema judicial, la profesión de abogado, la 
educación jurídica, las violaciones de los derechos humanos, las prisiones y al 
acceso a la justicia y los medios alternativos de solución de confl ictos.

3 LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y LAS REVISTAS JURÍDICAS EN 
TIEMPO DE REVOLUCIÓN (2000-2015)

A fi nal del siglo XX la democracia venezolana entró en una fase de 
severa crisis. La crisis económica requirió la intervención del Fondo Monetario 
Internacional, lo que obligó a ajustes dolorosos para la población. A la vez los 
escándalos de corrupción se sucedían unos a otros y los políticos se acusaban 
recíprocamente. Se incrementó la delincuencia violenta. Los partidos políticos, 
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que eran centrales al sistema político venezolano, se desprestigiaron por 
sucesivos y graves escándalos de corrupción de la cual se acusaban unos a 
otros. En diciembre de 1998 los venezolanos eligieron a Teniente Coronel Hugo 
Chávez, quien prometió una revolución para acabar con la corrupción, proveer 
seguridad a todos, renunciar a las políticas neo-liberales y refundar la República. 
El Presidente logró la convocatoria de una asamblea constituyente que sus 
partidarios controlaron. La asamblea fue el instrumento para controlar los demás 
poderes y copar todas las instituciones del estado. 

El Poder Judicial fue sometido a sucesivas purgas hasta que logró su 
completo control. La Asamblea Nacional ha delegado en el Presidente el poder 
de legislar en varias ocasiones y por períodos considerablemente largos. La 
legislación se realiza sin mayores estudios ni consultas y se cambia con frecuencia. 
Chávez fue reelecto en 2000, 2006 y 2012. A su muerte en 2013, Nicolás Maduro, 
su sucesor designado fue electo con un margen mínimo y ha seguido las mismas 
políticas autoritarias y anti-empresariales, pero las graves difi cultades económicas 
y una población más rebelde lo han obligado a ser más autoritario. Bajo Chávez 
y Maduro los problemas que se intentaban resolver, especialmente la corrupción 
y la inseguridad personal, se han agravado. Y más recientemente han aparecido 
nuevos problemas como la aceleración de la infl ación y la escasez de alimentos, 
medicinas y otros productos importantes en la vida cotidiana.

El cambio constante de las reglas sin atender a su coherencia o claridad y, 
en defi nitiva, la destrucción del sistema judicial y del sistema jurídico, en general, 
plantea una difi cultad importante para quienes considere su tarea el comentario 
de las nuevas leyes o decretos-leyes, o quieran tomar en serio, con argumentos 
jurídicos las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. La revolución puede 
actuar así como un inhibidor de la investigación jurídica, especialmente de la 
investigación jurídica tradicional. Pero la misma situación puede ser un estímulo 
para analizar las anomalías que conmueven las bases de funcionamiento del 
derecho y del estado. El punto es saber si efectivamente ha sido un inhibidor o 
un estímulo, y en todo caso, para quiénes actúa como inhibidor y para quiénes 
como estímulo.

En primer lugar, es importante es ofrecer los datos cuantitativamente. El 
cuadro 1 muestra que la publicación de artículos ha decaído de manera apreciable 
en el período 2000-2012. 
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Figura 1. número de artículos publicados en las revistas juridicas venezolanas 
2000-2012

Fuente: Base de datos Ulpiano de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

La serie se detiene en 2012 porque la cuantifi cación se hizo en 2014 en 
la biblioteca del College of Law de Florida International University cuando los 
datos para 2013 estaban incompletos. En los años posteriores la publicación 
en papel ha disminuido aun más porque el gobierno decidió controlar la 
producción y distribución de papel y las publicaciones universitarias no están 
entre sus prioridades. Algunas revistas se han convertido a la publicación digital. 
La impresión que tengo es que son todavía pocas las revistas y publicaciones 
digitales pero no tengo datos al respecto. En todo caso, hay motivos para pensar 
que, en general, ha actuado como inhibidor de la producción jurídica científi ca 
o doctrinaria.

Además de esa cuantifi cación general se hizo una investigación cualitativa 
sobre una muestra de siete revistas y un millar de artículos. Las revistas fueron 
dos generales de derecho publicadas por facultades de derecho de Caracas 
(Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica Andrés Bello), dos 
revistas focalizadas en ciencias penales y en fi losofía del derecho, respectivamente, 
de prestigiosas universidades del interior del país (Capítulo Criminológico de la 
Universidad del Zulia, Maracaibo, y Dikaiosyne de la Universidad de los Andes, 
Mérida). Se escogió además la Revista de Derecho Público, que ha tenido una 
larga continuidad, y la Revista de Derecho Constitucional que desapareció en 
2004. Se incluyó igualmente la Revista del Tribunal Supremo, que comenzó a 
publicarse en 2000 y que tuvo un particular dinamismo hasta 2010. No se escogió 
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ninguna revista de derecho privado porque en el período ninguna cumplía del 
requisito de haberse publicado por más de cinco años. De hecho en Venezuela no 
se publica corrientemente ninguna revista de derecho privado.

La historia de estas revistas reveló algunas de las difi cultades en la 
publicaciones en la Venezuela revolucionaria. En entrevista personal el director de 
la Revista de Derecho Público explicó la suspensión de la publicación de la revista 
en 2004 por difi cultades económicas y también porque varios de los colaboradores 
estimaron que la publicación de artículos que pudieran considerarse críticos 
de las decisiones o acciones gubernamentales podían traerles difi cultades para 
el ejercicio de la abogacía o su permanencia en la judicatura. El director de la 
Revista del Tribunal Supremo entre 2000 y 2010 no aceptó una entrevista para 
hablar de la revista. Amigos comunes me informaron que fue despedido por 
haber publicado un artículo que criticaba una decisión de ese tribunal.

Los resultados detallados del análisis de poco más de un mil artículos fue 
publicado en otro trabajo. Acá solo se ofrece una breve síntesis. La mayor parte 
de los artículos se refi eren a Venezuela y al presente. La historia del derecho, el 
estudio de derechos extranjeros y el derecho comparado tienen un lugar reducido 
en el universo analizado. Las publicaciones fueron clasifi cadas por campos: el que 
reúne mayor número de publicaciones es el derecho público. Derecho privado y 
derecho procesal tiene relativamente poco peso en la producción de artículos. En 
el área penal los estudios que tradicionalmente se clasifi caban de derecho penal y 
criminología también tienen una representación muy débil, pero existe un cierto 
fl orecimiento de lo que podríamos llamar sociología del área penal (estudio de 
criminalidad, de actuación de la policía, de situación de las prisiones). 

Respecto a los artículos que se refi eren a Venezuela y el presente el 
análisis intentó clasifi car los artículos en aquellos favorables a la revolución, a 
los críticos de la revolución y aquellos que por ser un análisis de reglas o por 
hacer consideraciones en uno u otro sentido pueden considerarse neutrales. Los 
expresamente favorables a la revolución son tan pocos que preferimos hacer una 
sola categoría con ellos y los neutrales. Lo interesante es que 2006 parece ser un 
año de quiebre: se incrementaron los críticos y disminuyeron los neutrales.

Más interesante aun es la manera de ser críticos. La crítica standard en 
los trabajos de derecho público es que acciones, políticas o nuevas reglas no se 
ajustan a la letra o el espíritu de la constitución y del derecho. En los artículos 
sociológicos penales predominan estudios micro que documentan, por ejemplo, 
los abusos policiales en Maracaibo o los problemas de violencia en determinadas 
prisiones. Los fi lósofos del derecho son hasta cierto punto los más ausentes de la 
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situación que vivimos y se interesan por el pensamiento de autores. Obviamente 
en la escogencia de esos autores puede haber una carga crítica. Por ejemplo, 
hay un número de artículos sobre Dworkin, Rawls, Finnis u otros autores que 
uno puede especular por qué interesan a los venezolanos, pero el llamado de 
la dirección de la revista a analizar los problemas que vivimos han encontrado 
relativamente poca resonancia. Pero los artículos que se refi eren a Venezuela 
tienden a ser críticos y a abordar el tema con mucha amplitud. En otra palabra, 
el peso de nuestras área de investigación es muy importante a la hora de abordar 
las situaciones que vivimos.

Sobre los libros jurídicos, o sobre la literatura jurídica en general, 
no conozco ningún estudio y no sería un universo fácil de analizar con los 
instrumentos de la sociología de la ciencia. Puede señalarse que las obras 
críticas son abundantes.  La bibliografía con la cual estoy más familiarizado 
es la que concierne al área judicial. Esto es una novedad. En el pasado pocas 
obras se ocupaban del funcionamiento del sistema de justicia. En los últimos 
años las obras de Chavero (2011), Louza (2011), Cánova González et al., (2014), 
entre varias otras, son contribuciones importantes que muestran con distintas 
aproximaciones y con gran riqueza de datos cómo el poder político ha logrado el 
sometimiento de los jueces y han desnaturalizado el funcionamiento de la justicia.  

En defi nitiva creo que mis colegas académicos han hecho un buen 
trabajo mostrando las severas difi cultades de funcionamiento del sistema 
jurídico en las difíciles circunstancias de un régimen destructor de instituciones 
y crecientemente represivo y violador de los derechos fundamentales. No es una 
tarea sencilla porque el régimen ha logrado no solo la destrucción del estado de 
derecho sino del derecho mismo. Qué enseñar y qué investigar en el derecho se 
ha convertido en graves problemas para los académicos, sabiendo además que 
la crítica al régimen comporta distintos tipos de sanciones. Por esto concluyo 
expresando mi admiración por los juristas venezolanos que han mantenido su 
actividad de investigación en el ambiente más desfavorable que se pueda imaginar.
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