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RESUMO 

 

 

A partir do momento em que o direito é analisado como um fenômeno de linguagem parece 

inconcebível pensá-lo fora de uma estrutura que envolva um discurso, pois a racionalidade do 

que é jurídico depende do inter-relacionamento humano que só é possível através da 

linguagem. Assim, pretende-se demonstrar que o fenômeno da textura aberta da linguagem 

proporciona um espaço que é passível de ser preenchido e dá ensejo ao surgimento de um 

notório espaço para a retórica, sendo hodiernamente, um assunto de suma importância que 

perpassa diretamente o direito e a filosofia. A presente monografia visa, portanto, ressaltar a 

importância e a utilização da Retórica, bem como seus problemas filosóficos e conceituais 

conforme exposto pelo filósofo Chaïm Perelman na esfera jurídica, tendo como base para 

tanto a teoria do direito proposta pelo jusfilósofo H. L. A. Hart, que ao admitir a necessidade 

da discricionariedade, constrói um modelo de positivismo mais difícil de se refutar; um 

modelo que adota uma via intermediária entre o formalismo radical, de acordo com o qual as 

regras existentes no sistema jurídico seriam totalmente claras e capazes de dar conta da 

realidade jurídica como um todo, e o ceticismo em relação a capacidade das regras de 

oferecerem uma determinação legal. Hart defende a posição intermediária dizendo que no 

âmbito do direito surgem casos simples que podem ser resolvidos por regras claras e os hard 

cases que devem ser resolvidos por critérios que estão além das regras válidas que compõem 

o direito. Assim, o que torna possível essa postura de Hart é o conceito de textura aberta da 

linguagem. Portanto, ao constatarmos que a linguagem é construtora das normas jurídicas, 

cunhadas por seres humanos falíveis, existe a possibilidade de que haja estratégias 

argumentativas mais ou menos eficientes. Neste momento a Retórica é retomada: é a partir 

dela que os operadores do direito tenderão a escolher um discurso, dinamizando regras que 

tendem a ser estáticas, imperfeitas e contraditórias. 
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ABSTRACT 

 

 

Ever since law is analyzed as a language phenomenon seems inconceivable to think it out of a 

structure involving a speech, because the rationality of what is legal depends on human 

interrelationship that is only possible through language. Thus, we intend to demonstrate that 

the phenomenon of open texture of language provides a space that is likely to be completed 

and gives rise to the emergence of a notorious space for rhetoric, nowadays is a matter of 

major importance that directly runs through the law and the philosophy. This monograph, 

therefore aims to highlight the importance and use of rhetoric as well as his philosophical and 

conceptual problems as explained by the philosopher Chaïm Perelman in the legal sphere, and 

as a basis for both legal theory proposed by H.L.A Hart that to admit the need for discretion 

builds a more difficult positivism model to refute; a model that takes a middle way between 

the radical formalism, according to which the existing rules in the legal system would be 

completely clear and able to cope with the legal reality as a whole, and skepticism about the 

ability of rules to offer a legal determination. Hart defends the intermediate position by saying 

that under the law arise simple cases that can be solved by clear rules and hard cases that 

must be solved by criteria that are beyond the valid rules that make up the law. So is the 

concept of open texture of language which makes possible the theory of Hart. Therefore, 

when we find that the language is construction of legal rules, minted by fallible human 

beings, there is a possibility that there are argumentative strategies more or less efficient. At 

this time, the rhetoric is taken: for it that jurists tend to choose a speech, streamlining rules 

that tend to be static, imperfect and contradictory.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

A partir do momento em que o direito é analisado como um fenômeno de linguagem 

parece inconcebível pensá-lo fora de uma estrutura que envolva um discurso, pois a 

racionalidade do que é jurídico depende do inter-relacionamento humano que só é possível 

através da linguagem. O problema surge quando aquilo que é de fato um instrumento de 

comunicação torna-se um instrumento de manipulação jurídica e política. 

Desta forma, a presente monografia, visa ressaltar a importância da Retórica, bem 

como os problemas filosóficos e conceituais da Retórica e da Teoria da Argumentação 

conforme exposto pelo filósofo Chaïm Perelman na esfera jurídica, tendo como base para 

tanto a teoria do direito proposta pelo jusfilósofo H. L. A. Hart. 

Assim, em um primeiro momento, situaremos a utilização da Retórica dentro do 

contexto da concepção de Direito utilizada pelo jusfilósofo H. L. A. Hart. Ou seja, o direito 

como um sistema de regras legais e válidas que compõem o sistema jurídico de acordo com o 

modelo do Positivismo Conceitual.  

A partir do momento em que se reconhece que as regras que regem o direito são 

passíveis de falhas, e que em algum momento o juiz não poderá recorrer a elas somente, ele 

deverá usar seu poder discricionário para chegar a uma decisão. Desta forma, reconhecemos 

que existe uma grande possibilidade de as regras serem inconsistentes, de não existirem ou 

serem vagas em razão da linguagem por meio da qual foram escritas.  

 Ao admitir a necessidade da discricionariedade, Hart constrói um modelo de 

positivismo mais difícil de refutar; um modelo que adota uma via intermediária entre o 

formalismo radical e o ceticismo em relação à capacidade das regras de oferecerem uma 

determinação legal. Hart defende a posição intermediária dizendo que no âmbito do direito 

surgem casos simples que podem ser resolvidos por regras claras e os hard cases que têm que 

ser resolvidos por critérios que estão além das regras válidas que compõem o Direito. 

 O que torna possível essa postura de Hart é o conceito de textura aberta da linguagem 

(cunhado por Friedrich Waismann, derivado dos jogos de linguagem de Wittgenstein e 
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aplicado ao direito por Hart), que possibilita permanentemente a existência de uma região de 

significado onde não conseguimos determinar se a palavra se aplica ou não, pois os conceitos 

empíricos não apresentam uma definição exaustiva, ou seja, nenhum conceito se encontra 

delimitado de forma que não surjam espaços para dúvida sobre o seu significado. 

 É a partir deste momento, em que constatamos que a linguagem construtora das 

normas jurídicas, cunhadas por seres humanos falíveis, deixa uma brecha para o surgimento 

da Retórica. É a partir dela que os operadores do Direito tenderão a escolher um discurso, 

dinamizando regras que tendem a ser estáticas, imperfeitas e falivelmente contraditórias.  

No segundo momento, serão analisadas as diferenças conceituais presentes no tema, 

assim como seus conceitos afins: a Teoria da Argumentação, a Retórica, a Dialética, a 

Sofística e a Lógica Jurídica. Os detalhes substanciais que caracterizam cada um desses 

pontos serão esmiuçados através de uma perspectiva histórica que evidencie a evolução da 

Retórica. Os grandes pensadores do tema serão contextualizados dentro de uma perspectiva 

jurídica mostrando que a humanidade desde as épocas bíblicas vem experimentando grandes 

discursos e muitas argumentações. Desta forma, salientamos que a origem da Retórica, não é 

propriamente filosófica, mas sim jurídica. Neste sentido, diz Reboul: 

 

[...] a retórica é anterior à sua história, e mesmo a qualquer história, pois é 

inconcebível que os homens não tenham utilizado a linguagem para 

persuadir. Pode-se, aliás, encontrar retórica entre hindus, chineses, egípcios, 

sem falar dos hebreus. Apesar disso, em certo sentido, pode-se dizer que a 

retórica é uma invenção grega, tanto quanto a geometria, a tragédia, a 

filosofia. [...] A retórica não nasceu em Atenas, mas na Sicília grega por 

volta de 465 a C, após a expulsão dos tiranos. E sua origem não é literária, 

mas judiciária. Os cidadãos despojados pelos tiranos reclamaram seus bens, 

e à guerra civil seguiram-se inúmeros conflitos judiciários. Numa época em 

que não existiam advogados, era preciso dar aos litigantes um meio de 

defender sua causa. Certo Córax, discípulo do filósofo Empédocles, e o seu 

próprio discípulo, Tísias, publicaram então uma ‘arte oratória’ (tekhné 

rhetoriké), coletânea de preceitos práticos que continha exemplos para uso 

das pessoas que recorressem à justiça. Ademais, Córax dá a primeira 

definição da retórica: ela é ‘criadora de persuasão’. Como Atenas mantinha 

estreitos laços com a Sicília, e até processos, imediatamente adotou a 

retórica.
1 

 

No terceiro momento serão analisados os filósofos Platão e Aristóteles e as concepções de 

Retórica de cada um, evidenciando assim que a perspectiva histórica também define o 

                                                           
1
 REBOUL, Olivier. Introdução a Retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 3. 
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conceito a ser estudado. Neste ponto, salienta Oliver Reboul, o papel dos retores na Grécia 

Antiga:  

Retórica Judiciária, portanto, sem alcance literário ou filosófico, mas que ia 

ao encontro de uma enorme necessidade. Como não existiam advogados, os 

litigantes recorriam às queixas que eles só tinham de ler diante do tribunal. 

Os retores, com seu senso agudo de publicidade, ofereceram aos litigantes e 

aos logógrafos um instrumento de persuasão que afirmavam ser invencível, 

capaz de convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Sua retórica não 

argumenta a partir do verdadeiro, mas a partir do verossímil (eikos). 

Observemos que isso é inevitável. Tanto entre nós quanto entre os gregos. 

De fato, se no âmbito judiciário se conhecesse a verdade, não haveria mais 

âmbito judiciário, e os tribunais se reduziriam a câmaras de registro. Mas o 

problema, tanto para nós quanto para os gregos, é que as más causas 

precisam dos melhores advogados, pois quanto pior a causa, maior o recurso 

à retórica. É constrangedor. Ora, em vez de se constrangerem, os primeiros 

retores se gabavam de ganhar as causas menos defensáveis, de ‘transformar 

o argumento mais fraco no mais forte’, slogan que domina toda essa época.
2
  

 

 

E desta forma deve-se concluir a monografia com uma das mais sofisticadas 

reformulações modernas de Retórica: a Nova Retórica de Chaïm Perelman, que inspirado na 

antiga Retórica Aristotélica, resgatou o sentido original do termo dialética, voltando-se, desta 

maneira, mais para a dimensão lógica; para o estudo de todos os meios de prova e a 

preocupação com a força, a intensidade e a solidez de um argumento, trazendo conceitos 

novos como Auditório Universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ibidem. p. 3. 
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1. A TEXTURA ABERTA DA LINGUAGEM E O CONCEITO DE 

DIREITO DE H. L. A. HART  

 

 

 

1.1 A Filosofia Analítica 

 

 

É necessário entender que para começar a falar das ideias de Hart acerca do Direito e a 

noção de Textura Aberta da Linguagem é imprescindível visualizar o contexto filosófico 

fervilhante em que estava inserido o ilustre jurista. E este contexto é o da filosofia analítica. 

Recorreremos à definição de Danilo Marcondes: 

’Filosofia analítica’ é uma expressão que pode ser entendida pelo menos de 

dois modos. Em um sentido mais amplo, significa uma maneira de se fazer 

filosofia recorrendo-se ao método analítico para o tratamento das questões 

filosóficas. Em um sentido mais especifico e historicamente determinado, a 

filosofia analítica é uma corrente filosófica que adota o método analítico e 

surge no final do século XIX, desenvolvendo-se ao longo do século XX até 

os tempos atuais, caracterizando-se assim como uma das principais correntes 

do pensamento contemporâneo. Mas, mesmo neste sentido mais especifico, a 

filosofia analítica inclui também diferentes tendências, desde as suas origens 

no contexto da critica ao idealismo então dominante até as várias linhas do 

pensamento contemporâneo. O método analítico pode se desdobrar, por sua 

vez em diferentes modos de se interpretar o que vem a ser ‘análise’ em um 

sentido filosófico. [...] Se nos perguntarmos, portanto o que significa 

filosofia analítica e como podemos entender a noção de ‘análise’, veremos 

que não há uma resposta única a estas questões.
3
 

E assim continua: 

A filosofia surge na Grécia antiga como busca de resposta especifica a um 

sentimento de necessidade de se compreender melhor o mundo de nossa 

experiência. ‘Compreender melhor’ significa compreender a realidade 

diferentemente de como o fazemos e de forma mais satisfatória, dados certos 

objetivos práticos e teóricos. Isso acarreta um sentimento de que o mundo de 

nossa experiência não é transparente, não se revela a nós espontaneamente. 

Compreendê-lo melhor significa, assim, analisá-lo. Analisar, por sua vez, 

equivale a decompor, separar certos conceitos básicos, para então defini-los. 

Esses conceitos básicos servirão de ponto de partida para a definição e a 

compreensão dos demais. Definir consiste em estabelecer o significado de 

certos conceitos básicos e, na tradição analítica contemporânea, conceitos 

                                                           
3
 Marcondes, Danilo. Filosofia analítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p. 8.  
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são entendidos como entidades linguísticas, dão o apelo à linguagem na 

análise filosófica, e daí a filosofia analítica ser confundida com frequência 

com a filosofia da linguagem. [...] A filosofia analítica contemporânea, na 

medida em que define sua tarefa como a análise dos conceitos, visando desse 

modo elucidar os problemas filosóficos, tem demonstrado muito pouco 

interesse pela formação histórica da tradição filosófica. A análise do 

conceito como parte da tentativa de solução de um problema filosófico não 

depende de uma compreensão da história do conceito, de suas origens e 

evolução, mas sim, na concepção tipicamente analítica apenas da 

determinação da definição desse conceito da forma mais clara e precisa 

possível.
4
 

 

Recentemente, filósofos analíticos como Michel Dummett, preocuparam-se em 

entender melhor a formação da tradição analítica: sua origem, sua ruptura com a tradição 

filosófica anterior e seus desdobramentos mais recentes. Assim, Michael Dummett divide a 

tradição filosófica em três grandes períodos. O primeiro, vai da filosofia antiga até o final do 

pensamento medieval, ou seja,  do século VII a.C. até o século XIV. Este período é marcado 

pelo interesse central na ontologia, pela questão sobre o Ser, sobre no que consiste a 

realidade, qual a sua natureza última; sua essência. 
5
 

O segundo período é caracterizado por uma ruptura radical com o primeiro e marca o 

surgimento da filosofia moderna, tendo como questão central a epistemologia, a investigação 

sobre o conhecimento. Este período vai do século XVI ao XVII e tenta responder à questão 

sobre o conhecimento do Ser, a natureza desse conhecimento e a sua possibilidade. 

O terceiro período é marcado pela ruptura da filosofia contemporânea com a filosofia 

moderna e vai do final do século XIX ao início do século XX. Esta nova ruptura introduz a 

questão lógico-lingüistica, ou seja, o conhecimento não pode ser entendido 

independentemente de sua formulação e expressão em uma linguagem. A questão primordial 

passa a ser a análise da linguagem, da qual dependerá todo o desenvolvimento posterior da 

filosofia. A filosofia analítica surge nesse momento, respondendo diretamente a essa 

necessidade. 
6
 

Embora a análise seja um procedimento básico adotado na filosofia analítica, este 

recurso é encontrado na tradição filosófica desde a sua origem: 

                                                           
4
Ibidem. p. 9. 

5
 Ibidem. p. 10. 

6
 Ibidem. p.10. 
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Platão por exemplo empreende uma análise conceitual em sua busca da 

definição do ‘sofista’ no diálogo homônimo, quando pela diairesis (divisão, 

separação, decomposição), busca os vários elementos que entram na 

definição de um conceito e as várias distinções que podem ser feitas a partir 

da consideração de um conceito geral. A discussão por Aristóteles da 

causalidade dos Segundos analíticos e na Física , mostrando que o conceito  

de ‘causa’ pode ser entendido de quatro modos diferentes – formal, material, 

eficiente e final -, consiste em uma análise do conceito de causa, da qual 

resultam essas distinções, permitindo assim uma definição mais precisa e 

desfazendo equívocos. [...] Portanto, mesmo antes da centralidade que a 

filosofia analítica atribui à análise conceitual, já a encontramos como parte 

fundamental da investigação filosófica.
7
 

 

Assim, a análise filosófica não é, portanto, uma análise linguística apenas, mas uma 

análise que se faz através da linguagem. Não é possível separar a linguagem da realidade 

sobre a qual essa linguagem fala, como se fossem duas naturezas distintas; ao contrário! 

Quando se examina a linguagem já se está necessariamente examinando esta realidade e não 

se tem como analisá-la diretamente, independentemente da linguagem. O uso da linguagem é 

uma forma de ação no real e não uma simples maneira de descrever a realidade que se 

observa. Ao se examinar o uso da linguagem examinamos a própria experiência do real. Em 

outras palavras, a linguagem ordinária é o horizonte último onde a experiência se constitui.
8
  

Portanto, uma vez que a análise tem como seu objeto a linguagem ordinária e como 

finalidade a caracterização dos elementos envolvidos em seu uso para assim explicitar o 

significado dos termos e esclarecer os problemas filosóficos a eles associados, esse tipo de 

análise é sempre provisório, nunca definitivo ou completo. Os problemas podem ser 

retomados, novos usos levados em consideração, novas relações podem ser estabelecidas. Não 

é possível eliminar todos os problemas de uma vez só. A análise é sempre parcial e deve 

proceder de forma minuciosa, sem pretensão alguma de um resultado definitivo.
9
 

 

 

 

                                                           
7
 Ibidem. p.10. 

8
 Ibidem. p.36. 

9
 Ibidem. p.37. 
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1.2 O “primeiro” Wittgenstein 

 

 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) influenciou decisivamente as duas principais 

vertentes da filosofia analítica da linguagem contemporânea, a primeira: semântica formal, e a 

segunda: pragmática, embora ele próprio não tenha utilizado esta terminologia. 

O filósofo em questão nasceu em Viena, estudou engenharia em Berlim e 

posteriormente em Manchester, na Inglaterra. Seus estudos de engenharia levaram-no a se 

interessar pela matemática e daí o estudo dos fundamentos da matemática e da lógica. Em 

Cambridge, estudou com Bertrand Russell. Pertencente a uma importante família austríaca de 

origem judaica – seu pai era um grande industrial e financista do Império Austríaco -, 

Wittgenstein viveu a atmosfera cultural da Viena no fim do século XIX. Alistou-se no 

exército austríaco durante a Primeira Guerra Mundial, experiência que o marcou 

profundamente.  

Quando prisioneiro, ao final da guerra, redigiu o Tratactus lógico-philosophicus que 

foi resultado da suas reflexões desenvolvidas em Cambridge quando trabalhou com Russell. 

Esta foi a única obra publicada em vida e representa a chamada “primeira fase” de seu 

pensamento.
10

 

O Tratactus deve ser entendido a partir do contexto filosófico das obras de Gottlob 

Frege e Bertrand Russell; da proposta de fundamentar o conhecimento da realidade, as teorias 

científicas na lógica e não na epistemologia. Trata-se de examinar como se dá a relação entre 

um complexo articulado que é a proposição e outro complexo articulado que é o real, através 

da determinação das categorias mais gerais da linguagem e das categorias mais gerais do 

real.
11

  

Cada um a seu modo, Frege, Russell e Wittgenstein, se dedicaram ao projeto que pode 

ser entendido como uma tentativa de fundamentar as ciências formais, como a matemática, na 

                                                           
10

 Marcondes, Danilo. Iniciação a história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 

2008, p. 272. 
11

 Ibidem. p.273. 
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lógica. Na visão desses filósofos, só assim se conseguiria justificar o caráter objetivo, 

necessário e universal dessas ciências, afastando-se assim das propostas de inspiração 

kantiana de explicar a possibilidade deste tipo de ciência a partir do sujeito do conhecimento, 

o que, segundo esses pensadores, jamais permitiria justificar seu caráter universal e 

necessário.
12

 

A noção de ideia é um dos pontos de partida do Tratactus, também encontrada em 

Frege e Russell, de que a forma gramatical e a forma lógica da linguagem não coincidem. 

Grande parte dos problemas metafísicos tradicionais, como o da possibilidade do falso, da 

existência do não-ser, se originariam assim, de uma má compreensão da linguagem, pelo 

desconhecimento de sua forma lógica autêntica e da maneira pela qual se relaciona com o 

real.  

Na proposição 4.002 do Tratactus, diz Wittgenstein:  

A linguagem disfarça o pensamento. A tal ponto que da forma exterior da 

roupagem não é possível inferir a forma do pensamento subjacente, já que a 

forma exterior da roupagem não foi feita para revelar a forma do corpo, mas 

com uma finalidade inteiramente diferente. (WITTGENSTEIN, 1993 apud 

MARCONDES, 2008, p. 273.) 

E em seguida, completa na proposição 4.003: 

A maioria das proposições e questões encontradas em obras filosóficas não 

são falsas, mas sem sentido. Consequentemente, não podemos dar qualquer 

resposta a questões desse tipo, mas apenas indicar que são sem sentido. A 

maioria das proposições e questões dos filósofos surge de nosso fracasso em 

compreender a lógica de nossa linguagem. (WITTGENSTEIN, 1993 apud 

MARCONDES, 2008, p. 273.) 

A tarefa da filosofia consiste em realizar uma análise da linguagem que revele sua 

verdadeira forma e a relação desta com os fatos. “Toda filosofia é uma crítica da 

linguagem.[...] Foi Russell quem nos prestou o serviço de mostrar que a forma lógica aparente 

da proposição não é necessariamente a sua forma real.” (40.031). (WITTGENSTEIN, 1993 

apud MARCONDES, 2008, p. 273.) 

Por isso, “a filosofia tem por objetivo a elucidação lógica dos pensamentos; 

não é um corpo doutrinal, mas uma atividade. Uma obra filosófica consiste 

essencialmente de elucidações. A filosofia não resulta em ‘proposições 

filosóficas’, mas sim na elucidação de proposições. Sem a filosofia, os 
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pensamentos são por assim dizer nebulosos e indistintos; sua tarefa é torná-

los claros e bem delimitados.” (40.031) (WITTGENSTEIN, 1993 apud 

MARCONDES, 2008, p. 273.) 

 

Essa concepção de filosofia como elucidação realizada através da análise da 

linguagem supõe a própria concepção de linguagem do Tratactus. As proposições que 

possuem genuinamente sentido são aquelas que funcionam como imagem de fatos, 

descrevendo o real de modo verdadeiro ou falso. O caso limite das proposições com sentido 

são as tautologias e as contradições. Embora não violem nenhuma regra da sintaxe lógica, não 

são imagens do real. Sendo necessariamente verdadeiras (tautologias), ou necessariamente 

falsas (contradições), não dizem propriamente nada, já que nenhum fato pode refutá-las ou 

confirmá-las. Na verdade, revelam a estrutura lógica do real, mostram os limites nos quais 

todos os mundos possíveis devem estar contidos. Essas proposições não têm sentido, uma vez 

que não dizem nada, não retratam fatos, não são, porém, proposições que não fazem sentido. 

As proposições da filosofia tradicional, da metafísica especulativa, são na verdade 

pseudopreposições, que violam as regras da sintaxe lógica e nada dizem sobre o real.
13

 

Desta forma, temos a teoria pictórica do significado, que de certo modo contém o 

núcleo do Tratactus, explica o significado das proposições que retratam fatos pela existência 

de um isomorfismo, de uma forma comum, entre a estrutura lógica da proposição e a estrutura 

ontológica do real. A proposição é um complexo estruturado de uma forma que coresponde à 

estrutura do fato no real, também um complexo estruturado. 

Assim, temos um problema, já que se o que torna as proposições significativas é sua 

relação com fatos possíveis, bem como sua possibilidade de serem imagens de fatos, não faz 

sentido na concepção do Tratactus nenhum tipo de metalinguagem. A imagem é a imagem de 

um fato. Admite Wittgenstein: “Minhas proposições servem de elucidação da seguinte 

maneira: aquele que me compreende eventualmente as reconhece como sem sentido, quando 

as usa como uma escada para ir além delas. Deve, por assim dizer, jogar fora a escada depois 

de ter subido por ela (6.54)”. (WITTGENSTEIN, 1993 apud MARCONDES, 2008, p. 274.) 
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1.3  O Segundo Wittgenstein e os Jogos de Linguagem 

 

 

Apesar da radical mudança de Wittgenstein em sua concepção de linguagem, é 

possível notar que suas preocupações temáticas permanecem muito próximas: condições de 

sentido da linguagem, crítica à metafísica e o entendimento da filosofia como atividade de 

esclarecimento filosófico. No Tratactus ele já havia apresentado a concepção de que a 

filosofia deve esclarecer as confusões geradas pelo não-entendimeno da lógica da nossa 

linguagem. Na sua segunda fase, o que Wittgenstein faz é mudar a sua compreensão do que 

seria essa lógica da linguagem. 

Pode-se dizer que as Investigações Filosóficas não só apresentam uma nova 

concepção da linguagem, mas pretendem mostrar como a tradição das teorias semânticas 

estava enganada em suas considerações. 

Wittgenstein, neste sentido, aponta que existem palavras que, para serem 

compreendidas, exigem um conhecimento prévio sobre seu uso. A elucidação dessas palavras 

só pode vir à tona por meio de outras palavras. Ou seja, a compreensão dessa palavra depende 

do modo pelo qual alguém faz o seu uso. 

Assim, evindencia-se um dos problemas da tradição semântica combatida por 

Wittgenstein: a tendência a se deixar enganar pela aparência das palavras que se assemelham 

num primeiro momento, a outras palavras de uso simples que designam ou ações ou objetos 

conhecidos que são tomados como padrões. Haveria uma espécie de “visão ontologizante” das 

teorias filosóficas, que vê escondido atrás de cada palavra um objeto. Segundo o filósofo, essa 

concepção combatida busca uma essência oculta na linguagem, algo que esteja por trás dela e 

que determina toda a sua estrutura. Esta seria a cadência de raciocínio pela qual em sua 

primeira fase, Wittgenstein teria chegado: ao agir como lógico, à sua concepção de forma 

geral proposicional; uma estrutura simples que explicaria toda a essência da linguagem. 

Agora, o filósofo afirma que não há nada de oculto na linguagem, a sua essência é aquilo que 

está diante de nossos olhos: 
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§90. É como se tivéssemos que penetrar os fenômenos: mas nossa 

investigação não se dirige aos fenômenos, e sim, como poderia dizer às 

‘possibilidades’ dos fenômenos. Isto quer dizer que meditamos sobre a 

espécie de asserções que fazemos sobre os fenômenos. Dai que também 

Santo Agostinho medita sobre as diferentes asserções que se faz sobre a 

duração dos acontecimentos, sobre o seu passado, o seu presente ou o seu 

futuro. (Estas não são, naturalmente, asserções filosóficas sobre o tempo, 

passado, presente e futuro.) 

Por isso nossa reflexão é uma reflexão gramatical. E esta reflexão ilumina o 

nosso problema, removendo mal-entendidos. Mal-entendidos que dizem 

respeito ao uso de palavras, provocados, entre outras coisas, por certas 

analogias entre as formas de expressão em diversas áreas de nossa 

linguagem. – Alguns podem ser eliminados, substituindo-se uma forma de 

expressão por outra; a isto se pode chamar “análise” de nossas formas de 

expressão, porque o processo se assemelha muitas vezes a uma 

decomposição. 

 §91. Mas isto pode dar agora a impressão de que existe algo assim como 

uma última analise de nossas formas de linguagem, portanto, uma forma de 

expressão perfeitamente decomposta. Quer dizer: como se as nossas formas 

usuais de expressão ainda não estivessem analisadas em sua essência, como 

se nelas houvesse algo oculto que deve ser trazido à luz. Se isto aconteceu, 

então a expressão está esclarecida e nossa tarefa resolvida. Isto pode ser dito 

também da seguinte forma: nós eliminamos mal-entendidos ao tornarmos 

nossa expressão mais exata: pode parecer, no entanto, que aspiramos a um 

estado determinado, à exatidão perfeita; e que isto é a meta propriamente 

dita da nossa investigação.
14

 

 

Assim, a função da filosofia é vista como análise: uma função gramatical; busca-se 

esclarecer mal-entendidos. Muitas vezes isso é feito substituindo-se uma expressão por outra: 

uma decomposição. Mas isso pode levar a ideia de que deve existir uma análise última. Então, 

parece que as expressões do uso comum não são analisadas, que trazem algo oculto. Com 

isso, busca-se uma elucidação exata, um estado de perfeição. Isso seria o que busca o lógico, a 

essência da linguagem e da proposição. Contudo, essa busca lógica seria uma busca vã, pois 

procura sublimar a linguagem e os próprios signos proposicionais: 

§133. Não queremos aprimorar ou completar o sistema de regras para o 

emprego de nossas palavras de maneira exorbitante.  

Pois a clareza a que aspiramos é, todavia, uma clareza completa. Mas isto 

significa apenas que os problemas filosóficos devem desaparecer 

completamente. 
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A descoberta real é a que me torna capaz de deixar de filosofar quando eu 

quiser. – A descoberta que aquieta a filosofia, de tal modo que ela não seja 

mais açoitada por questões que coloquem a ela mesma em questão. – Mas 

vai-se mostrar agora um método à mão de exemplos, e pode-se interromper a 

série desses exemplos. – Problemas são solucionados (dificuldades 

eliminadas), não um problema. 

Não existe um método em filosofia, o que existe são métodos, por assim 

dizer, diferentes terapias.
15

 

 

Nesse sentido, pode-se até desdobrar alguns conceitos fechados, mas, muitas vezes o 

que se precisa é de conceitos abertos, pois a compreensão depende de saber empregar a 

palavra ou a expressão adequadamente. Os limites não são definitivos, são determináveis: 

§68. Muito bem; assim está explicado para você o conceito de número como 

a soma lógica daqueles conceitos individuais aparentados: número cardinal, 

número racional, número real etc. e, igualmente, o conceito de jogo como a 

soma lógica dos conceitos parciais correspondentes. “-Não,  

necessariamente. Pois assim eu posso conferir limites rígidos ao conceito 

‘número’, isto é, usar a palavra ‘número’ como designação de conceito 

limitado rigidamente, mas posso usá-la também de tal modo que a extensão 

do conceito não seja fechada por um limite. E é assim que empregamos a 

palavra “jogo”. De que modo está fechado o conceito de jogo? O que é ainda 

um jogo e o que não o é mais? Você pode indicar os limites? Não. Você 

pode traçar alguns: pois ainda não se traçou nenhum. (Mas isto jamais o 

incomodou ao empregar a palavra “jogo”). 

“Mas então não está regularizado o emprego da palavra; não está 

regularizado o ‘jogo’ que jogamos com ela.” – Não está delimitado por 

regras em toda parte; mas também não há, no jogo de tênis, regras que 

determinem, p. ex., a que altura ou com que força se é permitido arremessar 

a bola, mas o tênis é de fato um jogo, e também possui regras.
16

 

 

É precisamente este o ponto central da teoria dos jogos de linguagem de Wittgenstein: 

o significado de uma palavra ou de uma expressão é justamente o seu uso, e este é regido pelo 

contexto da situação. O significado não é mais estabelecido pela forma da proposição, nem 

pelo sentido de seus componentes, nem por sua relação com fatos, mas pelo uso que fazemos 

das expressões linguísticas nas diferentes situações em que as empregamos. Assim só se pode 

perquirir pelo significado dentro de um dado contexto. A palavra só pode ter seu significado 
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explicitado quando se conhece o seu uso: “§ 340. Não se pode adivinhar como uma palavra 

funciona. É preciso que se veja a sua aplicação e assim se aprenda.”
17

 

O significado passa a ser visto como indeterminado, só podendo ser compreendido através da 

consideração do jogo de linguagem, o que envolve mais do que a simples análise da expressão 

linguística enquanto tal. Os jogos de linguagem se caracterizam por sua pluralidade, por sua 

diversidade. Novos jogos surgem, outros desaparecem, a linguagem é dinâmica e só pode ser 

entendida a partir das formas de vida, das atividades de que é parte integrante. O uso da linguagem é 

uma prática social concreta: “§ 7. [...] Chamarei de ‘jogo de linguagem’ também a totalidade formada 

pela linguagem e pelas atividades com as quais ela vem entrelaçada.”
18

 

Os jogos de linguagem se constituem a partir de regras de uso de caráter convencional e 

pragmático que determinam nos contextos dados o significado que as expressões linguísticas possuem. 

A linguagem não é privada: não é a subjetividade, a estrutura de nossa mente que constitui o 

significado, mas as práticas. “Por isso, ‘seguir a regra’ é uma prática. E acreditar seguir a regra não é: 

seguir a regra. E por isso não se pode seguir a regra ‘privatim’, porque, do contrário, acreditar seguir a 

regra seria o mesmo que seguir a regra.”
19 

Então, pode-se dizer que seguir uma regra é um jogo de linguagem assemelhado ao 

compreender uma frase. Compreender significa saber se comportar de determinada maneira 

numa determinada situação, saber como usar a linguagem num jogo de linguagem dado. Do 

mesmo modo, para se seguir uma regra deve-se saber o que ela significa. Seguir uma regra, 

obedecer ou dar uma ordem não é algo que se possa fazer uma única vez na vida. Essas 

atividades são hábitos, instituições da linguagem vivida e praticada em sociedade. 

Mas, da mesma forma que os conceitos, os jogos de linguagem não podem ser 

precisos. Suas regras podem estar sujeitas a dúvidas na aplicabilidade, pois estabelecem os 

critérios de familiaridade, e não de precisão. Para se dizer que uma regra é seguida deve 

existir um padrão reconhecido. Contudo, uma regra se aplica quando tem uma semelhança, 

uma relação de familiaridade com o caso padrão. De acordo com Wittgenstein, um jogo 

inteiramente limitado por regras seria um jogo com regras que fechem todas as lacunas, e que 

não gerem dúvidas.  
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Neste raciocínio, não pode existir uma linguagem privada. Isso não quer fizer que não 

existam sensações privadas, mas que o significado não advém de processos privados e que as 

sensações só adquirem sentido porque podem fazer parte de um jogo de linguagem, que é 

sempre público. 

Segundo o filósofo, existem situações que tornam essas vivências privadas inteligíveis 

e comunicáveis, reconhecíveis para todos. Esses jogos de linguagem elementares (caretas, 

expressões faciais) são as situações que permitem reconhecer as experiências privadas e 

inclusive, compará-las. 

É a partir do domínio desses jogos de linguagem que se pode criar outros mais 

complexos e assemelhados, tais como a representação e a mentira. Uma vez que as condições 

semânticas de significabilidade são dadas pelos jogos de linguagem nos quais estão engajadas 

expressões, não é de se estranhar que Wittgenstein defenda que a linguagem baseia-se num 

acordo de modos de vida dos homens. É só a partir desse acordo de modos de vida que aquilo 

que os homens dizem pode ser caracterizado como correto ou falso. 

Enfim, o que importa na linguagem é a compreensão dos usos que se faz das palavras 

dentro de jogos de linguagem. Estes dão as condições semânticas dos signos e não precisam 

ser justificados. E a tarefa do filósofo é descrever esses jogos e identificar quando as palavras 

passam a ser usadas fora desses jogos, criando confusões linguísticas. 

 

 

1.4 Hart e a Textura aberta da Linguagem 

 

 

Herbert Lionel Adolphus Hart, conhecido como H. L. A. Hart, nasceu em 18 de julho 

de 1907 em Harrogate, Reino Unido e faleceu em 19 de dezembro de 1992. Filho de um casal 

de judeus, desde cedo demonstrava brilhantismo e interesse nos Estudos Clássicos, 

principalmente História e Filosofia. Estudou no New College de Oxford e obteve sua 
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aprovação no exame da ordem inglês, o Chacery Bar em 1932. Exerceu a profissão até 1940 

enfrentando questões de grande complexidade como trustes e tributos.   

Hart foi convocado para trabalhar no MI5, órgão responsável pela inteligência 

britânica e, em 1945, quando voltou, aceitou o convite de Oxford como Fellow e Tutor. 

Ocupou a cátedra de Teoria Geral do Direito, também chamada "Jurisprudence" até o 

ano de 1968, obtendo o título de Doutor honoris causa pelas Universidades de Glasgow, 

Kent, Estocolmo, Chicago, Havard e Cambridge. 

Foi um influente e conceituado jusfilósofo e inaugurou uma nova forma de se analisar 

o campo jurídico. Herdeiro e crítico de John Austin e sucessor intelectual de inúmeras ideias 

de Wittgenstein, como tivemos a oportunidade de ver no ponto anterior, Hart deve ser 

considerado, conjuntamente com Kelsen e Alf Ross um dos maiores nomes da Teoria do 

Direito do século XX. Ainda hoje suas formulações são discutidas e muito influentes no 

círculo universitário ocidental, como se pode notar com o debate que dentre outros, travou 

com Dworkin.
20

 (Sgarbi, 2006, p. 103). 

O livro O Conceito de Direito, sua obra principal, foi publicado no ano de 1961, 

oferecendo uma revisão às teorias de John Austin. Na realidade, sob diversos aspectos, Hart 

segue a temática de Austin. No centro de seu argumento, o jusfilósofo considera o modelo de 

Austin um modelo simples de se descrever o Direito, insuficiente em diversos pontos, 

devendo, portanto, ser substituído por um modelo aprimorado.  

Em sua teoria, Austin via o objeto de estudo do Direito como direito positivo, e direito 

positivo como o direito imposto por superiores políticos aos seus súditos. Nas palavras do 

jusfilósofo: “Toda lei ou regra (no significado mais amplo que se lhe pode dar) é uma ordem. 

Ou, melhor dito, as leis ou regras propriamente ditas são uma espécie de ordens”. (AUSTIN, 

1832 apud SGARBI, 2006, p.4) 

Para Austin pode-se definir o direito do seguinte modo: 

[...] ou a diferença essencial do direito positivo (ou a diferença que o 

distingue de um direito positivo) se pode enunciar geralmente da seguinte 

maneira: todo direito positivo, ou todo direito simples e estritamente assim 

chamado, é estabelecido, direta ou indiretamente, por um indivíduo ou corpo 
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soberano a um membro ou membros da sociedade política independente na 

qual o seu autor é supremo. Por outras palavras, é estabelecido, direta ou 

indiretamente, por um monarca ou grupo soberano a uma pessoa ou pessoas 

em um estado de sujeição com respeito ao seu autor.
21

 

 

Após esta breve síntese da Teoria do Comando de John Austin, será evidenciado o 

propósito do Hart, que é, fundamentalmente, a análise estrutural do ordenamento jurídico na 

busca de descrever seu funcionamento da melhor forma possível. Ou seja, ainda que este 

modelo proposto por Austin seja atraente exatamente na medida em que é tão direto e 

simplificado, é submetido por Hart a uma crítica minuciosa. Crítica esta que possui três 

momentos: O primeiro é distinguir um comando de uma regra; o segundo é mostrar que 

existem distintos tipos de regras, nem todas elas semelhantes aos comandos de que fala 

Austin; o terceiro é mostrar que as noções de soberano, súdito e hábito de obediência não são 

capazes de explicar como funcionam as regras jurídicas. 

Assim, levando em consideração estas influências temos os seguintes pressupostos que 

levam Hart a: preocupar-se com o direito numa perspectiva de clarificação dos seus conceitos 

relevantes; adotar uma perspectiva de análise que tenha como ponto de partida o foco naquele 

que participa do sistema; diferenciar direito e moral e buscar explicitar os pontos em que 

ambos caminham inseparáveis e tratar da interpretação como análise da textura aberta do 

direito. É exatamente este último pressuposto, da textura aberta da linguagem, que deve ser 

esmiuçado para explicitar a possibilidade da utilização da Retórica neste contexto jurídico 

apontado por Hart. Já foi visto que Hart está inserido na matriz epistemológica da filosofia 

pragmática da linguagem e que a sua análise do Direito pressupõe contextos e usos imprecisos 

da linguagem.  

Nesse sentido, precisamos entender que o jusfilósofo caracteriza o Direito como um 

fenômeno social que deve ser distinguido dos fenômenos da moral e da coerção, mas também 

devem ser analisados seus pontos de contato, clarificado em que medida o direito não pode se 

apartar desses fenômenos. Não há uma “essência” do direito, uma definição propriamente 

dita, como um jogo de linguagem, a possibilidade da definição de Direito está aberta ao 

questionador. 
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É com base em Wittgenstein que Hart propõe-se a discutir um conceito que não se 

pretenda preciso e determinado, mas que possibilite a compreensão do fenômeno do direito e 

suas diferenças com relação a outras normatizações sociais. Como visto, na sua segunda fase, 

Wittgenstein rejeita qualquer ideal de precisão e afirma que os conceitos podem muito bem 

ser abertos e indeterminados. A linguagem é naturalmente vaga e a precisão depende do 

contexto. 

Entretanto, deve-se esclarecer que não é intento de Hart estabelecer critérios para o 

“uso correto” da palavra Direito. O que ele procura é a identificação de critérios gerais que 

permitam a identificação do Direito como uma instituição social normativa diferenciada dos 

outros sistemas de regras. Ele pretende delinear o que diferencia o Direito como um jogo de 

linguagem de outro jogo de linguagem de caráter normativo, por exemplo, a moral. 

Desta forma, para que um observador de fora pudesse compreender as normas 

jurídicas de uma sociedade como algo mais que meras regularidades do comportamento social 

a serem descritas de maneira causal, ou seja, para que fossem percebidas como regras às quais 

os sujeitos se sentem vinculados, ele precisaria ser capaz de compreender o jogo de linguagem 

do direito. Para tanto, deve aprender outros jogos de linguagem - ou outros jogos de 

linguagem jurídicos, que o permitam compreender as ideias de regra, ordem, sanção, etc.-. 

Contudo, para a compreensão efetiva das normas de um determinado sistema jurídico, o 

observador tem de ser também capaz de participar do jogo, sob pena de imputar uma regra 

para um padrão de comportamento verificado, ou de descrever como espontâneo um 

comportamento regrado. 

Assim, Hart explora dois fenômenos que geram lacunas no direito. O primeiro 

fenômeno decorre da sua ideia da “regra de reconhecimento”. De acordo com Hart, a regra de 

reconhecimento é a regra fundamental para distinguir um direito primitivo, ou uma situação 

pré-juridica, de um sistema jurídico desenvolvido. A função desta regra de reconhecimento é 

determinar quais são as regras legais válidas de uma comunidade. Para que uma regra seja 

considerada como uma regra válida, e consequentemente uma regra do sistema jurídico, é 

necessário que ela passe em todos os testes exigidos pela regra de reconhecimento. Sendo 
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assim, é concebível que possa surgir um caso particular que não esteja regulado por nenhuma 

das regras que satisfizeram os testes exigidos pela regra de reconhecimento.
22

 

Nas palavras de Hart: 

Num moderno sistema jurídico, em que existe uma variedade de ‘fontes’ de 

direito, a regra de reconhecimento é correspondentemente mais complexa: os 

critérios para identificar o direito são múltiplos e comummente incluem uma 

constituição escrita, a aprovação por uma assembleia legislativa e 

precedentes judiciais. Na maior parte dos casos, estabelece-se uma solução 

para conflitos possíveis, através da ordenação destes critérios numa 

hierarquia de subordinação e primazia relativas. [...] Na maior parte dos 

casos a regra de reconhecimento não é enunciada, mas a sua existência 

manifesta-se no modo como as regras concretas são identificadas, tanto pelos 

tribunais ou outros funcionários, como pelos particulares ou seus 

consultores. Naturalmente que existe uma diferença entre o uso feito pelos 

tribunais dos critérios facultados pela regra e o uso que os outros fazem 

deles: porque quando os tribunais chegam a uma conclusão concreta com o 

fundamento de que uma regra concreta foi correctamente identificada como 

regra de direito, o que eles dizem tem um estatuto de autoridade especial, 

que lhe é conferido por outras regras.
23

 

 

A regra de reconhecimento comporta um conjunto de regras finito e quando o caso 

concreto que pode surgir não estiver regulado por nenhuma dessas regras, haverá uma lacuna 

no direito. Nesse caso, o juiz não poderá recorrer a uma regra legal para resolução da disputa, 

mas terá que aplicar critérios que estão além das regras legais válidas. As regras legais são 

exaustivas do direito e quando elas não são capazes de resolver um caso legal, recorre-se a 

elementos extralegais.
24

 

O segundo fenômeno responsável pelas lacunas no direito decorre, como já foi 

brevemente explicado, da textura aberta da linguagem. Assim, dispõe Hart: 

Boa parte da teoria do direito deste século tem-se caracterizado pela tomada 

de consciência progressiva (e, algumas vezes, pelo exagero) do importante 

fato de que a distinção entre as incertezas de comunicação através da 

linguagem geral dotada de autoridade (legislação) é de longe menos firme do 

que sugere este contraste ingênuo. Mesmo quando são usadas regras gerais 

formuladas verbalmente, podem em casos particulares concretos, surgir 
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incertezas quanto à forma de comportamento exigido por elas. [...] Os 

cânones de ‘interpretação’ não podem eliminar estas incertezas, embora 

possam diminuí-las; porque estes cânones são eles próprios regras gerais 

sobre o uso da linguagem e utilizam termos gerais que, eles próprios, exigem 

interpretação. Eles, tal como outras regras, não podem fornecer a sua própria 

interpretação.
25

 

 

A primeira impressão que podemos ter em relação à textura aberta dos termos gerais 

que compõem as regras jurídicas e das próprias regras, é que ela constitui um empecilho para 

o bom funcionamento do direito. A textura aberta da linguagem significa uma potencial 

vagueza; a possibilidade de que as regras jurídicas se mostrem indeterminadas para o 

tratamento de certas situações concretas encontradas na região de penumbra de aplicação da 

regra. Essa indeterminação das regras jurídicas torna impossível prever todas as situações em 

que uma regra deverá ou não ser aplicada. A consequência da imprevisibilidade a respeito da 

aplicação das regras é um abalo na segurança jurídica. Afinal, se não sabemos de todas as 

ocasiões em que uma regra deve ser aplicada ou não, então, não temos como saber 

previamente qual a solução correta para todos os casos que podem surgir. 

De acordo com Hart, como foi analisada anteriormente, a função primordial do direito 

é o controle social. O que torna isso possível é a existência de regras jurídicas que servem 

para comunicar critérios gerais de conduta Assim, para que o direito, enquanto conjunto de 

regras que fornecem pautas de condutas para situações futuras, possa funcionar, é necessário 

que a linguagem seja eficiente: a linguagem requer claridade.  As regras jurídicas não seriam 

critérios confiáveis de julgamento se na maioria dos casos não tivéssemos segurança sobre o 

significado dos termos gerais utilizados nas regras. 

A consequência da textura aberta da linguagem para o direito é que as regras jurídicas 

apresentam instâncias em que as suas aplicações são claras, a possibilidade da existência de 

casos fronteiriços nos quais não sabemos se as regras devem ser aplicadas ou não (região de 

penumbra) e instâncias nas quais claramente não devem ser aplicadas. De acordo com Hart, o 

direito funciona porque a maioria dos casos a serem decididos pelos tribunais podem ser 
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facilmente enquadrados dentro do núcleo de significado dos termos gerais que compõem as 

regras.
26

 

As nossas convenções linguísticas possibilitam que, na maioria dos casos possamos 

aplicar os termos gerais com um alto grau de segurança e confiabilidade. Porém, às vezes, 

diante de casos incomuns, que extrapolam as situações ordinárias, temos que decidir se um 

termo se aplica ou não. Precisamos exercer o nosso poder discricionário, tarefa exercida 

principalmente pelos operadores do direito, seja na esfera do judiciário ou legislativo.
27

 

Por fim, é importante destacar que se existe essa possibilidade de interpretação por 

causa da textura aberta do direito, e se estamos sujeitos a escolher algum dos lados da lide, 

utilizaremos um meio de persuasão a nosso favor.  E são exatamente nesses casos que 

transcendem o núcleo de certeza dos juristas que a Retórica provocará o seu efeito de uma 

forma visível e imprescindível, ainda que dentro dos limites da ordem jurídica.  

Infelizmente, sendo o trabalho do Hart profundo e detalhado, não será possível nesta 

monografia aprofundar outras questões importantes abordadas em suas obras. O foco deste 

trabalho, principalmente neste capítulo foi evidenciar e contextualizar os jogos de linguagem. 

Para que com isso, seja atingido o objetivo de entendermos do porque o fenômeno da textura 

aberta da linguagem proporciona uma brecha importante para o aparecimento da Retórica.  

Assim, o próximo capítulo será composto de dois momentos: o primeiro será a origem 

e a evolução da Retórica no decorrer do tempo e o segundo corresponderá à possibilidade da 

sua utilização no sistema jurídico. 
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2. A UTILIZAÇÃO DA RETÓRICA 

 

 

2.1 Retórica e o Direito. Origens.  

 

 

 Retomando o que foi dito no capitulo anterior, contextualizamos a concepção de 

Direito utilizada pelo jusfilósofo H. L. A. Hart, e a partir desta noção, reconhecemos que as 

regras que regem o direito são passíveis de falhas, e que em alguma hora o juiz não poderá 

recorrer somente a estas regras, ele deverá usar seu poder discricionário para chegar a uma 

decisão. Assim, existe uma grande possibilidade de as regras serem inconsistentes, de não 

existirem ou serem vagas em razão da linguagem por meio da qual foram escritas. É a partir 

deste momento, em que constatamos que a linguagem construtora das normas jurídicas, deixa 

uma brecha para o surgimento da Retórica. Assim, diz Ricoeur sobre a busca da origem da 

Retórica:  

A retórica liga-se à teoria do discurso e ao poder da linguagem, que se 

relaciona à filosofia da linguagem, pelo que a busca de sua conceituação é 

muito mais importante. Ela é tão antiga como a filosofia a que se vincula, 

sendo sua mais velha inimiga e sua mais antiga aliada.
28

 

 É por esta razão que, ao situarmos a Retórica no contexto jurídico, parece adequado 

defini-la recorrendo a Chaïm Perelman: 

A Retórica clássica, a arte de bem falar, ou seja, a arte de falar (ou de 

escrever) de modo persuasivo se propunha estudar os meios discursivos de 

ação sobre um auditório, com o intuito de conquistar ou aumentar sua adesão 

às teses que se apresentavam ao seu assentimento.
29

 

 Desta forma, ao se definir a Retórica como “a arte de persuadir pelo discurso” e 

Discurso como “toda produção verbal, escrita ou oral, constituída por uma frase ou por uma 

sequência de frases, que tenha começo e fim e apresente certa unidade de sentido”
30

, deduz-se 
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que não basta convencer a nós mesmos, precisamos do olhar do outro, de sua presença e seu 

assentimento, para que possamos convencê-lo. Diz Reboul:  

“[...] aquele que fala ou escreve para convencer – nunca está sozinho, 

exprime-se sempre em concordância com outros oradores ou em oposição a 

eles, sempre em função de outros discursos. [...] Para ser bom orador, não 

basta saber falar; é preciso saber também a quem se está falando, 

compreender o discurso do outro, seja esse discurso manifesto ou latente, 

detectar suas ciladas, sopesar a força de seus argumentos e sobretudo captar 

o não-dito.”
31

 

 É perceptível que ao retor não é vedada a demonstração de certo sentimento. Na 

realidade, a função persuasiva da Retórica, conta com isso, pois “em retórica, razão e 

sentimento são inseparáveis.”
32

  

 Neste sentido, Reboul complementa: 

Os meios de competência da razão são os argumentos. E veremos que estes 

são de dois tipos: os que se integram no raciocínio silogístico (entimemas) e 

os que se fundamentam no exemplo. Ora, como já notava Aristóteles, o 

exemplo é mais afetivo que o silogismo; o primeiro dirige-se de preferência 

ao grande publico, enquanto o segundo visa a um auditório especializado, 

como um tribunal. [...] Os meios que dizem respeito à afetividade são, por 

um lado, o etos, o caráter que o orador deve assumir para chamar a atenção e 

angariar a confiança do auditório, e por outro lado o patos, as tendências, os 

desejos, as emoções do auditório das quais o orador poderá tirar partido.
33

 

 Desta forma, para entender a importância da Retórica no âmbito jurídico é importante 

relembrar a sua história, ainda que saibamos que a humanidade desde as épocas bíblicas 

venha experimentando grandes discursos e muitas argumentações. Desta forma, salientamos 

que a origem da Retórica, não é propriamente filosófica, mas sim jurídica.  

 Como vimos, a origem da Retórica é anterior a sua própria definição, mas é com 

Córax e Tísias que surge a primeira obra, ainda que rudimentar, sobre retórica. Córax e seu 

discípulo enumeram exemplos de argumentos para serem utilizados pelas pessoas para se 

recorrer a justiça, e é justamente um desses argumentos, o córax, que os leva ao notório 

conhecimento público da época. 

 Diziam eles que este argumento é capaz de ajudar os defensores das causas piores. 

Assim, diz Reboul:  
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Consiste em dizer que uma coisa é inverossímil por ser verossímil demais. 

Por exemplo, se o réu for fraco, dirá que não é verossímil ser ele o agressor. 

Mas, se for forte, se todas as evidências lhe forem contrárias, sustentará que, 

justamente, seria tão verossímil julgarem-no culpado que não é verossímil 

que ele o seja. [...] O mais maçante é que o córax pode ser voltado contra seu 

autor, afirmando que ele cometeu o crime por achar que pareceria suspeito 

demais para que dele suspeitassem, e que chegou a acumular 

propositalmente acusações contra si mesmo, para depois refutar as com 

facilidade.
34  

Assim, apesar do despontamento destes ilustres retores, veremos no seguinte ponto o 

movimento que abriu um espaço significativo não só para a permanência, como também para 

a difusão do saber retórico: os sofistas. 

 

2.2  Os sofistas 

 

Antes de se buscar uma definição para este movimento originado na Grécia Antiga, é 

necessário distinguir quatro pontos. O primeiro, que os sofistas ocupavam um espaço de 

extrema importância em Atenas e que o seu surgimento só foi possível devido ao contexto 

histórico favorável. Segundo, que as fontes conhecidas sobre os fragmentos dos sofistas são 

parciais e nem sempre precisas; terceiro, que sendo os sofistas mestres da arte da retórica e da 

oratória, tiveram um papel imprescindível na formação política do cidadão Grego. 

E por último, o que “os caracteriza é muito mais uma prática ou uma atitude comuns 

do que uma doutrina única”
35

, ou seja, apesar de participarem ativamente da polis grega como 

filósofos e educadores, possuíam doutrinas e opiniões divergentes uns dos outros. 

Desta forma, os principais sofistas foram Protágoras, Górgias, Hípias, Pródicos, 

Licofron, Antifonte e Trasímaco dentre outros. Porém, neste trabalho, falaremos apenas de 

Protágoras e Górgias. 
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2.3 Protágoras 

 

 

 Nascido em Abdera por volta do ano 490 a. C, é o mais famoso dos sofistas e segundo 

sugere Platão, foi o primeiro a cobrar pelos ensinamentos.  

E tão grande é a confiança que tens em ti mesmo, que, enquanto outros 

ocultam esse talento, tu te fazes proclamar abertamente diante de todos os 

helenos sob a denominação de sofista e te apresentas como mestre de 

educação e virtude, sendo que foste o primeiro que exigiu pagamento por 

tuas lições. Como fora possível não convidar-te para a discussão de tais 

problemas, de interrogar-te e de aconselhar-me contigo? (349a) 
36

 

Pertence a ele o famoso fragmento do diálogo Teeteto de Platão: “o homem é a 

medida de todas as coisas, da existência das que existem e da não existência das que não 

existem.” (152a) 
37

 

E desta forma, Guthrie complementa acerca deste fragmento de Protágoras: 

[...] a doutrina de Protágoras segundo qual nada existe a não ser o que cada 

um de nós percebe e conhece. [...] São nossos próprios sentimentos e 

convicções que medem e determinam os limites e a natureza da realidade, 

que só existem em relação a elas e é diferente para cada um de nós. [...] 

Podemos concluir que Protágoras adotou extremo subjetivismo segundo o 

qual não havia nenhuma realidade atrás e independente das aparências, 

nenhuma diferença entre aparecer e ser, e cada um de nos é o juiz de nossas 

próprias impressões. O que me parece é para mim, e nenhum homem está em 

condições de chamar o outro de errado. Se o que eu sinto como quente tu 

sentes como frio, não podemos argumentar sobre isto: é quente para mim e 

frio para você. Nenhum filosofo natural foi assim tão longe, pois é uma 

negação do próprio sentido de physis.
38

 

Como todos os sofistas, ele estava familiarizado com suas teorias, mas se afastou para 

ensinar a única coisa que importava: como cuidar dos próprios negócios e ocupar-se com o 

Estado, como bem explicita este trecho do diálogo Protágoras, de Platão: 
39

 

Sabes formular questões, Sócrates, e eu sinto especial prazer em responder 

aos que bem perguntam. Na minha companhia, Hipócrates não terá de 

suportar as massadas a que ficaria sujeito se viesse a frequentar outro sofista. 
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Os demais sofistas abusam dos moços; quando estes já se julgam livres do 

estudo e das artes, a seu mau grado os sofistas os reconduzem para elas, 

ensinando-lhes cálculo, astronomia, geometria e música – assim falando, 

lançou um olhar para Hípias -; vindo ele, porém, estudar comigo, não se 

ocupará senão com o que se propusera a estudar, quando resolveu procurar-

me. Essa disciplina é a prudência nas suas relações familiares, que o porá em 

condições de administrar do melhor modo sua própria casa e, nos negócios 

da cidade, o deixará mais do que apto para dirigi-los e para discorrer sobre 

eles. (318 e – 319 a) 
40

 

Assim, Protágoras não buscava a dicotomia verdade/falsidade, mas sim uma noção 

mais pragmática de melhor ou pior. Assim, completa Guthrie: 

Diagnosticar a situação particular e prescrever o melhor curso de ação para 

um homem ou um Estado sob dadas condições, como o médico faz para seu 

paciente, é como o viu Protágoras, a tarefa do sofista. Assegurar que aquele 

curso seja seguido é o interesse do retórico. Protágoras era ambas as coisas e 

ensinava ambas as artes. Sua integridade pessoal, talvez o preveniu de ver 

que a sua arte de defender ambos os lados, e de fazer o argumento mais fraco 

parecer o mais forte, era a espada de dois gumes nas mãos de homens menos 

escrupulosos. A média dos retóricos estava satisfeita com os meios e não se 

incomodava com os fins. Virou as cabeças dos jovens, dizendo-lhes que lhes 

bastava dominar a arte da persuasão para conseguirem ter o mundo a seus 

pés: o que faziam com isso era assunto deles.
41

 

 

Portanto, longe daquela concepção reducionista de que o mundo dos sofistas seria 

aquele sem verdade, distante da própria concepção de logos, percebe-se aqui a possibilidade 

de desenvolvimento de uma retórica que também possuía também, ainda que minimamente, 

fundamentos éticos. 

 

 

2.4 Górgias 

 

 

 Górgias nasceu por volta de 485 a. C. e quando se punha a falar, encantava os 

atenienses com sua eloquência. Foi um dos fundadores do discurso epidíctico, ou seja, elogio 
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público, e inebriava a todos com suas metáforas e figuras de linguagens ritmadas e belas, 

semelhante a poesia. 

 Assim, Górgias costumava dizer, segundo de Sócrates no diálogo Filebo:  

Por mi parte, yo, Sócrates, he oído muchas veces a Gorgias reiterar que el 

arte de la persuasión aventaja com mucho a todas las técnicas, consigue, en 

efecto, que todos se le someta voluntariamente y no por la fuerza, así que es, 

em amplia medida, la técnica superior a todas, pero ahora no querría 

oponerme ni a ti ni a el.
42

 

 

Assim, a arte da persuasão ultrapassaria todas as outras, pois ela faz de todas as coisas 

suas escravas por submissão espontaneamente e não pela violência. Deste modo, começamos 

a perceber a argumentação de Górgias e ela nos guia ao centro de suas ideias, que seriam: 

(a) que nada existe, (b) que, mesmo que existisse, é incompreensível ao 

homem, (c) que, mesmo que fosse compreensível a alguém, não é 

comunicável a qualquer outro. Muita tinta se derramou sobre a questão se 

isso era entendido como uma brincadeira ou como paródia, ou como 

contribuição a filosofia, mas é errado pensar que a paródia seja incompatível 

com intenção séria. Mostrar a absurdidade da lógica eleata, e em particular 

de Parmênides (a absurdidade de argumentar a partir do “é” e do “não é” 

como tal), foi da maior importância tanto para o senso comum como para a 

teoria da retórica. Górgias dificilmente teria querido negar a existência de 

tudo no sentido e que o homem comum entende a existência; sua intenção 

era mostrar que, pela espécie de argumentos que Parmênides usou, era fácil 

provar tanto o “não é” como o “é”.
43

 

 

Assim, cabe ressaltar que a maior parte dos fragmentos dos Sofistas provém de Platão 

e Aristóteles, e devido a isto, não temos uma precisão em relação aos textos categorizados e 

uma interpretação devidamente imparcial. É somente através dos grandes comentadores que 

podemos esmiuçar certas ideias dos filósofos e diferenciá-los dos sofistas.  

Além disso, temos a barreira da língua grega, que apesar das traduções excelentes, 

algumas palavras na sua origem poderiam suscitar interpretações múltiplas, fato que 

enriquece os diálogos e os torna complexos. 
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 Após estes esclarecimentos, pudemos perceber que os Sofistas contribuíram de forma 

inigualável para o desenvolvimento da linguagem na tradição grega. O interesse ininterrupto 

pelo discurso correto, belo, e na maioria das vezes eficaz para convencer, os guiou para a 

investigação da língua grega, assim como seu posterior estudo sistemático, e apesar de não 

termos criado um espaço neste trabalho, além da própria retórica a poesia épica de Homero e 

Hesíodo também decorreram dessa ânsia grega dos estudos do discurso originando não só a 

poética, como também a gramática, tornando a oratória uma espécie de ‘prosa poética’. 

 Portanto, longe de julgar as intenções dos sofistas, se boas ou más, o que de fato se 

destaca é a possibilidade de escolha diante de discursos, seus métodos e sua eficácia. E, como 

a retórica se desenvolve dentro do direito de acordo com Chaïm Perelman, será o objeto do 

próximo capítulo. 

 

 

3. ARISTÓTELES E PERELMAN: POR UMA NOVA RETÓRICA  

 

  

 Antes de expor os argumentos que esclarecem a importância da retórica no direito, é 

necessário situar a obra “Retórica” de Aristóteles como o ponto de partida para que a nova 

retórica do jusfilósofo Chaïm Perelman possa ser mais bem compreendida. 

 Assim, a definição aristotélica diz: 

 ”É, pois evidente que a retórica não pertence a nenhum gênero particular e definido, 

antes se assemelha à dialética. É também evidente que ela é útil e que a sua função 

não é persuadir mas discernir os meios de persuasão mais pertinentes a cada caso, tal 

como acontece em todas as outras artes.”
44
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 Para tanto, pode-se dizer que seu objeto “é o estudo das técnicas discursivas que 

permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao 

assentimento.”
45

 Porém, é preciso completar essa definição através de quatro argumentos. 

 Primeiro, a retórica procura persuadir por meio do discurso. Portanto, recorrer à 

experiência para obter a adesão desejada não se trata necessariamente de retórica. (Por 

exemplo, os experimentos científicos devidamente comprovados.) Segundo, que a 

demonstração e as relações da lógica formal com a retórica são problemáticas. Por exemplo, 

os racionalistas deixaram a retórica de lado no exato momento em que a evidência se tornou 

imperativa. As ideias tão claras e distintas não permitiam discussão. Ao pressupor a evidência 

do ponto de partida, os racionalistas desinteressaram-se por todos os problemas levantados 

pelo manejo da linguagem. Diante, porém, da possibilidade de uma palavra poder ser tomada 

em vários sentidos, ou de aclarar uma noção vaga ou confusa, surge um problema de escolha 

e de decisão, que a lógica formal é incapaz de resolver.
46

 

 Terceiro é que a adesão a uma tese pode ter intensidade variável, essencial quando se 

trata de valores e não de verdades, pois quando se trata de aderir a uma tese ou a um valor, a 

intensidade da adesão sempre pode ser utilmente aumentada, afinal, nunca se sabe com qual 

tese ou valor ela poderá entrar em competição, em caso de incompatibilidade e, portanto, de 

uma escolha inevitável. A quarta distingue a retórica da lógica formal e das ciências positivas, 

é que ela diz respeito mais à adesão do que à verdade. As verdades são impessoais, e o fato de 

serem, ou não, reconhecidas nada muda em seu estatuto. Mas a adesão é sempre a adesão de 

um ou mais espíritos aos quais nos dirigimos, ou seja, de um auditório. 
47

 

 Temos aqui a noção de auditório, que é central na retórica, pois um discurso só possui 

eficácia se é adaptado ao auditório que se quer persuadir ou convencer. Assim, diz Perelman:  

A nova retórica, por considerar que a argumentação pode dirigir-se a auditórios 

diversos, não se limitará, como a retórica clássica, ao exame das técnicas do discurso 

público, dirigido a uma multidão não especializada, mas se interessará igualmente 

pelo diálogo socrático, pela dialética, tal como foi concebida por Platão e 

Aristóteles, pela arte de defender uma tese e de atacar a do adversário, numa 
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controvérsia. Englobará, portanto, todo o campo da argumentação, complementar da 

demonstração, da prova pela inferência estudada pela lógica formal.
48

 

 

  Neste momento, para que seja possível esclarecer que a retórica clássica reconhecia as 

relações de específicos gêneros oratórios, cabe distingui-los, através de Aristóteles, em: 

gênero deliberativo, epidíctico e judiciário.  

 Quanto ao último gênero, que é o que de fato se destaca no presente trabalho, na obra 

do peripatético, explica-se: 

No que diz respeito à acusação e à defesa, poderemos em seguida falar do número e 

da qualidade das premissas de que se devem construir os silogismos. Importa 

considerar três coisas: primeiro, a natureza e o número das razões pelas quais se 

comente injustiça; segundo, a disposição dos que a comentem; terceiro, o caráter e a 

disposição dos que a sofrem. Falaremos ordenadamente destas questões, depois de 

haver definido o que é cometer uma injustiça. Entendamos por cometer injustiça 

causar dano voluntariamente em violação da lei. Ora, a lei ou é particular ou comum. 

Chamo particular à lei escrita pela qual se rege cada cidade; e comuns, às leis não 

escritas, sobre as quais parece haver um acordo unânime entre todos.
49

 

 

 

 Temos, dessa maneira com Aristóteles, a noção de que a lei está intimamente atrelada 

a valores morais de justiça. Se por acaso houvesse uma lei que fosse de encontro a esses 

princípios, essa lei não deveria ser cumprida, ou melhor, não serviria como uma lei de fato, 

por não expressar nela a justiça. Este é o jusnaturalismo incipiente, ainda debatido, porém sem 

papel de destaque para os filósofos do direito do século XX.  

 Faz-se necessário, então, vislumbrar que a investigação do presente trabalho está 

atrelada à importância da retórica no âmbito jurídico, num contexto positivista, e, para tal, os 

conceitos atrelados ao tema já foram minimamente definidos e esclarecidos. Portanto, cabe, 

aqui, expor os motivos pelos quais Perelman dedicou toda sua vida ao estudo da teoria do 

direito, filosofia do direito, lógica, ética, retórica e filosofia da linguagem.  

 Ele acreditava, primeiro, que a paz judicial só se restabelece definitivamente quando a 

solução, a mais aceitável socialmente, é acompanhada de uma argumentação jurídica 

suficientemente sólida. A busca de tais argumentações, graças aos esforços conjugados da 

doutrina e da jurisprudência, é o que possibilita e favorece a evolução do direito.  
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 Em suas palavras:  

Essa é a principal razão de ser das novas teorias, das construções jurídicas aceitas 

ardorosamente pelos tribunais, para melhor justificar sua prática. Uma destas teorias 

será a nova concepção do direito positivo, especialmente do papel atribuído ao poder 

judiciário e, mais particularmente, à Corte de Cassação que, para aplicar o direito de 

modo judicioso, deve fazê-lo progredir.[...] Cada vez que s apresenta uma 

incompatibilidade entre o que a lei aparentemente prescreve e o que a solução 

sensata de um caso particular parece exigir, será estabelecida a distinção bem 

conhecida entre a solução justa de lege lata e a de lege ferenda. A Corte dá 

claramente a entender qual PE a solução que teria sua preferência, se devesse levar 

em conta unicamente o que considera justo e razoável; inclina-se entretanto, a 

contragosto, para conformar-se à vontade do legislador, indicando ao mesmo tempo 

seu desejo de mudança. Essa ambivalência é quase sempre a expressão  de uma 

Corte dividida, em que a minoria se inclina diante de uma decisão que lhe parece 

dificilmente aceitável, mas solicitando a permissão de manifestar seu 

descontentamento.
50

 

  

 Em consonância com o trecho previamente citado da Retórica de Aristóteles (1368b), 

Perelman assevera que, se o direito é de fato um instrumento flexível e capaz de adaptar-se 

aos valores considerados prioritários, neste caso, através do judiciário, não será necessário, 

em tal perspectiva, que este juiz decida em função de diretrizes vindas do governo, mas em 

função dos valores dominantes na sociedade, sendo sua missão conciliar esses valores com as 

leis e as instituições estabelecidas, de modo que ponha em evidência não apenas a legalidade, 

mas também o caráter razoável e aceitável de suas decisões. É por este motivo que ele deve 

diversificar a análise do raciocínio jurídico de acordo com as inúmeras funções que precisa 

desempenhar quanto aos domínios a que se aplica e às instâncias que constituem o aparelho 

judiciário.
51

 

 De fato, para instaurar-se na controvérsia e fazer valer todos os interesses em pauta, é 

preciso que, como em um processo, as partes contrárias possam fazer-se ouvir. Apenas uma 

argumentação em sentido diverso permite compreender o processo dialético da formação do 

direito. 

 Entretanto, no processo legislativo, conforme a posição do jusfilósofo: 

[...] os legisladores são juízes e partes, é inevitável, pois não há poder político neutro 

superior às partes. Admitir que houvesse um seria o mesmo que negar a importância 

e o valor do processo democrático, voltar à concepção do rei-filósofo, do déspota 

esclarecido. Se rejeitarmos esta utopia, devemos aceitar o caráter indispensável de 
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uma pluralidade de interesses e valores, entre os quais se instaura uma dialética que 

resulta em uma decisão tomada por maioria de votos.
52

 

 

 Cabe aqui esclarecer que só é possível que haja controvérsia, argumentação e retórica 

num Estado democrático de direito. Se o povo não pode se manifestar, se há censura em todos 

os meios de comunicação e se a nação está sob a égide de um regime totalitário, uma ditadura, 

não há voz e nem possibilidade de diálogo, portanto a retórica morre antes mesmo da sua 

possibilidade de nascer.  

  Assim, para Perelman, a visão contemporânea do direito não nega a autoridade do 

legislador, admite-se que sua vontade não pode ser arbitrária, que os textos da lei devem 

cumprir uma função reconhecida que não é meramente formal. Para que o direito positivo seja 

aceito e aplicado, ele deve ser, antes de tudo, razoável: “noção vaga que expressa uma síntese 

que combina a preocupação da segurança jurídica com a da equidade, a busca do bem comum 

com a eficácia na realização dos fins admitidos.”
53

   

 Concebe-se, então, o direito como “a expressão de um consenso político e social sobre 

uma solução razoável numa sociedade em rápida evolução”. O direito só ganha forma através 

de conflitos e de controvérsias em todos os níveis e já não transparece a imagem 

tranquilizadora de uma ordem estável e garantida por um poder imparcial. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Longe de se chegar a uma conclusão exaustiva, este trabalho teve como objetivo 

demonstrar os seguintes pontos: 

 Em primeiro lugar, que o surgimento da retórica como disciplina nasceu por ocasião 

de litígios, ou seja, sua origem é jurídica e nesse ponto a filosofia e o direito caminharam 

juntos por todos esses séculos; 

 Segundo: que o fenômeno da textura aberta da linguagem proporciona um espaço 

muitas vezes de forma proposital, ainda que não seja explícita, para que valores sejam 

passíveis de debate num contexto democrático; 

 Terceiro: que o poder judiciário não está completamente subordinado ao poder 

legislativo, cabendo também aos juízes um papel criativo, caso contrário, todo o direito 

coincidiria com a lei. O trabalho do juiz se reduziria a estabelecer os fatos, subsumi-los sob 

um texto legal e a tirar conclusões disso por via de silogismos judiciários, pois a 

argumentação em nada intervém na determinação da regra de direito aplicável;
54

 

 Quarto: que a incumbência de julgar tem como corolário a atribuição ao juiz de um 

poder de decisão em casos difíceis, que é o de preencher as lacunas da lei, de resolver as 

antinomias que poderiam existir, de escolher uma outra interpretação do texto legal, afinal o 

juiz não pode eximir-se de uma decisão; 

 E, por fim, mais do que simplesmente pura argumentação vazia, é através do contexto 

jurídico que se tornam visíveis as grandes mudanças sociais. Dentro de um sistema jurídico, é 

possível perceber se a sociedade legitima as referidas leis. 

 Neste sentido, concluindo, diz Perelman brilhantemente:  

Afinal, se cada vez que se submete uma questão a deliberação e à discussão, faz-se 

indispensável o recurso à argumentação, é muito comum que o discurso não vise a 

chegar a uma decisão, e sim a criar um estado de espírito, uma disposição para reagir 

desta ou daquela maneira. É esse o caso das discussões teóricas, tanto políticas como 
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filosóficas. As obras de doutrina, de teoria, mesmo quando se trata de doutrina 

jurídica, visam a influenciar a opinião, mas não necessariamente a tomar uma 

decisão. [...] Portanto, o papel da retórica se torna indispensável numa concepção do 

direito menos autoritária e mais democrática, quando os juristas insistem sobre a 

importância da paz judiciária, sobre a ideia de que o direito não deve somente ser 

obedecido, mas também reconhecido, que ele será, aliás, tanto mais bem observado 

quanto mais largamente for aceito. 

A aceitação de um sistema de direito implica que se reconheça a legitimidade das 

autoridades que têm o poder de legislar, de governar e de julgar; essa legitimidade é 

fundamentada na tradição, e também na religião, nas mais variadas ideologias e 

filosofias políticas. Mas, se há abuso de poder, se as decisões tomadas pelo poder 

parecem desarrazoadas, contrárias ao bem comum, se não são aceitas, mas impostas 

pela coerção, o poder se arrisca a perder sua autoridade: far-se-á ainda temer, mas já 

não será respeitado. 
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