INTRODUÇÃO
Diante da constatação de que o termo pós-modernidade tornou-se um jargão utilizado
por muitos saberes para classificar espacial e temporalmente suas produções e fenômenos
sociais analisados, parece-me necessário avaliarmos a utilização deste termo também no direito
e as produções que podemos identificar nesta categoria.
Infelizmente a pós-modernidade tem sido utilizada de maneira muito afastada de seu
significado original, embora haja uma séria divergência sobre sua compreensão, se
apresentando como um lugar comum para todos que querem enquadrar as transgressões e a
liquidez dos novos tempos como se tudo abarcasse e à todos os fenômenos coubesse a
classificação de pós-moderno.
É de suma importância iniciarmos a apresentação com a exposição de conceitos
filosóficos basilares para desfazermos esta confusão da plasticidade quase ilimitada que se dá
ao pós-modernismo. Assim como nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que se produz
hodiernamente é pós-moderno.
O QUE É O PENSAMENTO MODERNO?
Para se apresentar o conceito de pós-modernidade devemos antes nos debruçarmos
sobre as definições de modernidade. Que a modernidade foi um projeto construído a partir do
século XVI não há dúvida. Mas o que é moderno? Quais suas bases?
Quando se atribui a algo ou alguém a característica de moderno a conotação habitual
que se dá é a de inovação e de mudança. Em geral está vinculado a compreensão de um tempo
como mais avançado do que seu antecessor. Mas o valor atribuído ao termo ao longo da nossa
história não foi homogêneo.
No período entre o final do século XVI e o século XVIII, ainda não havia uma
autorreferência do modernismo. Os primeiros racionalistas produzem suas obras e os
movimentos sociais convulsionam sem que haja uma conceituação desta categoria de
pensamento.
Não demorou para que o termo moderno passasse a designar um novo tempo, separado
do antigo. Sua compreensão se desliga da conotação de degradação do presente na medida em
que ele não é um tempo moderno porque referenciado a um antigo superestimado, ele é
moderno em razão de seu autorreferenciamento positivo. O iluminismo empresta ao termo uma
capacidade de progresso infinito através da razão.
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Nesta fase, marcada por um contexto de turbulência e inovações proporcionado pelas
grandes Revoluções (Revolução Americana e Francesa), o homem moderno já compreende o
que é o moderno e desfruta da modernidade em algum grau, mas ainda encontra vários
referenciais em categorias tradicionais. A modernidade passa a se compreender como um
movimento perpétuo produzido pelo contraditório que habita todas as coisas e todas as ações.
Podemos afirmar que o marco da identidade moderna se dá com a maturidade das suas
instituições e a produção de um saber pautado na racionalidade. O homem moderno se
reconhece como tal porque supera aquela sociedade feudal, pertence a um Estado e seu
pensamento não era mais dominado pelo mítico ou pelo religioso. O moderno não era mais o
fim de um período, o retorno ou o início, o moderno era a maturidade1 de um modo de
compreender o mundo experimentado e compartilhado pelos homens que se viam modernos e
usavam o termo com clara conotação ideológica.
Ao mesmo tempo o pensamento moderno tem uma inabalável fé no progresso humano
pela racionalidade e acreditava que as conclusões produzidas pela razão experimentavam um
grau de universalidade.
Como muito bem colocado por Habermas2 e com igual compreensão de Berman3, o
moderno é mais do que algo novo, representa a perpétua mudança, é o dinamismo, a rebelião
permanente, enfim, o reconhecimento de que tudo é transitório.
Diante do que foi exposto podemos afirmar que a preciosidade desse termo moderno
reside justamente nas diversas nuances, até mesmo contraditórias, que sua definição já tomou
ao longo da história e na capacidade que os modernos tiveram de se autorreferenciar. Como
bem aponta Carlo Viano, “los autores del mundo antiguo no se designaban a sí mismos como
antigos, ni los eruditos hablaban de ellos mismos como hombres del medioevo”4, mas os
modernos se reconheciam como modernos.
O moderno que nos debruçamos é um modo de pensar com conteúdo epistemológico
próprio e autorreferenciado. Podemos apresentar como três pilares básicos da modernidade a
racionalidade, a universalidade e o progresso. Para Berman o moderno é um estado de revolução
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permanente movida pelo impulso dialético da modernização6. Na mesma linha Harvey7 entende
que a modernidade é marcada pela transitoriedade, pela universalidade de suas construções e o
domínio da natureza pelo homem. Para Boaventura Souza Santos8 a modernidade é caraterizada
por uma dinâmica de dicotomias, dentre as quais as mais básicas são homem/natureza e
formal/informal. Rouanet9 adiciona ainda ao projeto da modernidade a individualização e a
crença na edificação de um homem autônomo, ou seja, que o homem individualizado pode
pensar e se organizar independe religião e ideologia.
Habermas também se ocupa do tema em dois textos marcantes sobre sua compreensão,
quais sejam, o discurso filosófico da modernidade e modernidade um projeto inacabado. Para
ele a modernidade racionalizou a concepção de mundo, retirando a conotação religiosa e
metafísica que animava a compreensão sobre as coisas. Tomando como base Hegel, Habermas
vê como ponto marcante da modernidade a preponderância da subjetividade proporcionada por
três grandes eventos: a Reforma protestante, que dispensou a intermediação de uma autoridade
para o acesso ao divino, a Revolução Francesa, que consolida a ideia de que o homem dita suas
próprias leis e o Iluminismo, que deslocou a manifestação cultural do eixo religioso para a
produção do homem.
Para compreender a Teoria da Modernidade de Habermas é preciso perceber que o autor
diferencia modernidade cultural de modernização10. A modernização é a racionalidade se
manifestando, nas esferas econômica e política, através de um razão instrumental11 que visa
realizar valores de poder e lucro. A persecução de interesses particulares demanda uma relação
com outros interesses particulares, fomentando uma “socialização moldada pelo mercado” 12.
Esta é a nota característica do Estado moderno.
Já a modernidade é a particularização das esferas de valor na cultura. Em sendo assim a
manifestação cultural se subdivide em três esferas autônomas, quais sejam, a ciência, a moral e
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arte, regidas cada qual por valores de conhecimento, justiça/moral e belo. Nestas esferas, ao
contrário da racionalidade instrumental que predomina na modernização, prevalece a
racionalidade comunicativa que pressupõem a possibilidade de elaboração, crítica e
reelaboração dos argumentos de validade em cada campo.
A modernização gera uma crescente complexidade nos sistemas e a modernidade gera
o desenvolvimento de cada campo cultural na medida em que cresce a especialidade da
racionalidade que o guia (cognitiva, moral e estética).
Esta percepção de Habermas sobre a especialização é experimentada por vários
pensadores que passam então a ver nela uma característica da modernidade e também de sua
crise. O universalismo, tão estimado pelos modernos, vem sendo solapado pela propagação de
particularismo em todas as sociedades e a suposta autonomia que a racionalidade promoveria
se vê minada pelo reencantamento do mundo com uma profusão de seitas exotéricas e
sacralizações em todos os cantos.
Com isso se reconhece que está em xeque a força agregadora da racionalidade universal
e, como muito bem coloca Habermas, se faz necessário “compreender o conceito de razão de
um modo mais modesto”14.
Mas esta crise na modernidade para alguns não representa o seu fim. A concepção de
crise é inerente à modernidade e seu caráter transitório. Tendo aqui como referenciais Habermas
e Berman, a modernidade ainda não foi superada.
É preciso superar esta crise e, segundo Habermas, isso só será possível se o sistema e o
mundo da vida voltarem a se ver de forma complementar e com racionalidades próprias. Não
se pretende uma redução das complexidades e das especializações, mas sim a emergência de
uma racionalidade comunicativa que permita a construção de um espaço argumentativo de
convivência e diálogo entre todas as esferas.
Neste mesmo tom Xavier Rubert de Ventos16 ventila a superação da crise com o ingresso
da modernidade numa nova fase em que se reconheça a existência e o valor da diversidade, bem
como se construa mecanismo para convivência das diferenças.
Todavia esta hodierna forma de pensar moderno não consegue se reconhecer naquele
moderno do século XIX. Os sujeitos estão desinteressados em estabelecer conexões e colocam
extrema ênfase nas inovações, “como se todos os sentimentos humanos, toda a expressividade,
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atividade, sexualidade e senso de comunidade acabassem de ser inventados — pelos pósmodernistas — e fossem desconhecidos, ou mesmo inconcebíveis, até a semana passada”18.
Essa é a maior crítica ao modernismo atual formulada por Berman, ou seja, a sua incapacidade
de reconhecer a permanência do pensamento moderno e a importância daquelas tradições
legadas.
Para estes defensores da modernidade de certa forma, a mentalidade atual, ainda que
não se reconheça como tal, é moderna porque conserva aquelas categorias inauguradas pelo
modernismo, quais sejam, a ênfase na racionalidade, a compreensão de que estamos num estado
de transitoriedade permanente e uma cultura que segue diferenciando ciência, moral e arte.
O QUE É O PENSAMENTO PÓS-MODERNO?
Embora não haja consensos sobre a definição de pós-moderno, aliás, a incapacidade de
criar consensos é uma característica marcante do pensamento pós-moderno, podemos afirmar
que se trata um processo de transição e situá-lo no devir.
A própria semântica do termo pós-moderno já nos conduz à ideia que de alguma forma
a modernidade ainda está presente e que esta nova mentalidade emergente se referencia no
moderno.
Já no período de pós 2ª Guerra Mundial pairava uma sensação de fracasso do modelo
de pensamento moderno e sua fé no progresso da humanidade. O projeto civilizatório da
modernidade inicia seu colapso diante das barbáries que foram viabilizadas pelo Estado,
mostrando com isso a existência de um descompasso entre desenvolvimento científico e
desenvolvimento ético e que a razão não direciona necessariamente à uma autonomia e uma
ação justa como enfatizavam os modernos.
Arrastados por esta percepção, uma parte da crítica à modernidade assimila o progresso
tecnológico como instrumento de desintegração cultural, autodestruição social e acirramento
das desigualdade econômicas numa escala global, num movimento de crescente fragmentação
e destruição de valores éticos e estéticos.
Na ciência política e na sociologia passa a ser questionada a possibilidade de uma
revolução radical das formas de organização social e grandes correntes ideológicas são
consideradas utópicas. Igual sorte tem a ideia de progresso. Outrossim a ausência de
fundamentos absolutos para solucionar a celeuma existencialista somada à negação do mítico
e do religioso acabam por provocar um reconhecimento das limitações da racionalidade para o
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compreensão de toda a experiência humana.
Em meados da década de 60 a percepção de uma crise dos valores da modernidade passa
a permear várias dimensões humanas e se torna objeto de discursos críticos na arte, na
arquitetura e na literatura. Deste amálgama de contestação à racionalidade totalizante do
modernismo e profundas mudanças culturais, surgem os primeiros ecos do pós-modernismo.
Há trabalhos realizados dentro do campo da história das mentalidades que nos permitem
traçar uma linha evolutiva do conceito, dentre eles podemos citar o do historiador Perry
Anderson22. Sua análise nos permite constatar que a pós-modernidade não é um conceito tão
fluido e não sistematizado como alguns inadvertidamente pensam ser.
Anderson conseguiu identificar na pós-modernidade um projeto sistematizador e nos
aponta suas bases fundamentais, ao trilhar o caminho percorrido desde os primeiros pensadores
da pós-modernidade, aqueles que ainda usavam o termo sem apego à um projeto sistematizado,
como Mills23 e Olson24, até nomes de importantes filósofos que de fato se debruçaram sobre o
fenômeno e formularam conceitos sobre ele, como Lyotard, Habermans e Jameson.
O termo pós-modernismo foi cunhado na literatura, ganhou fama na arquitetura, mas os
traços desse movimento já vinham sendo experimentados prematuramente pelas artes plásticas
desde os primórdios da pop-art no início dos anos 60. Tanto nos movimentos artísticos como
na arquitetura, o movimento pós-modernista se caracterizava por sua capacidade de formar um
hibrido entre o intelectual e o popular e se manifestar de modo polimorfo25.
Para Anderson as produções de Lyotard em 1978, com a obra A condição pós-moderna,
e Habermas em 1980, com o texto Modernidade: um projeto incompleto, é que deram estrutura
teórica e crítica ao movimento pós-modernista.
Tomando como base a definição de Lyotard26, a pós-modernidade seria a crise das
metanarrativas27. Para o Autor aquela polaridade da crítica sociológica marxista foi superada
em razão do progresso promovido pelo saber científico e pelo sucesso do sistema político
22
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econômico capitalista, o que levou a superação dos grandes relatos para a organização da nossa
compreensão de mundo. Posto isto, Lyotard vê como consequência do fim das metanarrativas
o fim da crença em uma universalidade racional.
Fica evidente em sua obra a pretensão de divulgar a falência do comunismo e o encontro
de um horizonte político instransponível no capitalismo. Todavia, se o pós-modernismo
representa o fim das metanarrativas, o que seria o capitalismo senão uma metanarrativa?28 Para
superar este paradoxo Lyotard chega até mesmo a pensar na superação do comunismo pelo
capitalismo como obra da uma seleção natural.
Duras críticas à obra deste filósofo foram produzidas por diversos pensadores, dentre os
quais merece destaque o discurso de Habermas. Para este a modernidade não se caracteriza pela
existência de metarrelatos. Portanto, se a modernidade não se autoreferencia como produtora
de discursos metanarrativos, falar em superação destas não representa a superação da
modernidade29. Para Habermas o pós-modernismo é um movimento neoconservador e se
apresenta mais como um projeto de crítica do que como um sistema cultural organizado.
Uma terceira obra fundamental para a compreensão do pensamento pós-modernista é o
texto Pós-modernidade e sociedade de consumo produzido por Fredric Jameson em 1984.
Como uma resposta à Habermas30, o Autor acredita que estamos experimentando não só uma
mudança cultural, mas também uma mudança social, o que caracterizaria a ruptura entre o
modernismo e o pós-modernismo.
O pós-modernismo estaria intimamente ligado a emergência de um capitalismo tardio e
a sociedade de consumo produzida por este sistema. O triunfo e a proliferação da tecnologia na
sociedade e na economia, a emergência de corporações e mercados multinacionais, a expansão
urbana e o sistemas de comunicação de massa são marcas dessa nova fase do capitalismo.
Como a sensação que se tem é de que tudo está impregnado pela tecnologia e que todas
as coisas podem ser objetos de consumo, já não há nada de natural para ser transformado e o
modernismo perde com isso uma de suas forças propulsoras.
Uma segunda ruptura seria o novo senso de tempo. O sujeito não preserva mais o
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passado31 e tampouco cria expectativas com o futuro, vivendo um presente perpétuo32,
desconexo e descontínuo. Isso transforma a subjetividade que deixa de se ver com papel ativo
na história. Não há nada mais para transformar, se desvanece a possibilidade de transformação
estética e surge a percepção de que não há estilos singulares para inventar, tudo já foi inventado.
Jameson vê nisso uma terceira ruptura com o modernismo, marcado pela profusão de criações
estéticas singulares que não mais tem espaço nas sociedades contemporâneas.
Todavia esta realidade de se utilizar do pastiche, ou imitação não crítica, acaba por
implodir os limites das manifestações artísticas. Se toda expressão estética possível já existe,
resta então combinar as variantes existentes para produzir um trabalho autoral. Esta destruição
dos limites transborda para outros campos culturais e aquela distinção entre disciplinas, entre
ciência e arte e destas com senso comum são também implodidas.
Ora o que poderia ser mais destrutivo ao projeto da modernidade do que esvanecimento
daquela tão apreciada divisão Weberiana da manifestação cultural em ciência, moral e arte?
Mais do que o fim destas barreiras, a tônica da pós-modernidade se assentou num projeto de
superação da distinção entre cultura erudita e cultura popular. O senso comum, tão
desqualificado na modernidade e acusado de ser vulgar e acrítico, se vê hoje reaproximado ao
saber erudito, que no pensamento moderno era identificado como uma forma mais elevada e
racional de compreender o mundo.
Esta aproximação do erudito com o popular no campo cultural foi acompanhado por
uma quarta ruptura, desta vez no campo social, qual seja, a superação da luta de classe. Não há
propriamente uma superação da hierarquia social, mas sim uma falta de identidade de classe.
Em razão disso as manifestações culturais não são mais reflexo da luta entre as classes.
No modernismo a manifestação cultural era permeada por um discurso político, muitas
vezes não explicitado, ora subversivo e insultuoso contra a elite, ora defensor dessa elite. Com
31
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a aproximação entre o erudito e o popular e o esvaziamento das identidades classistas, a
produção cultural, por mais que seja subversiva à moralidade estabelecida, não deixa de ser
consumida por toda a sociedade. Se antes a produção cultural embebida em ideias modernistas
era polêmica e por isso marginalizada, hoje a produção pós-moderna quanto mais polêmica for
mais consumida será33. Para Jameson esta diferença coloca um ponto final na ruptura do
pensamento moderno com o pós-moderno.
Portanto ainda que haja continuidade de alguns elementos do pensamento modernista
no pós-modernismo, é inegável a distinção entre eles justamente porque a produção cultural
pós-moderna já não ocupa um espaço de contestação, tendo se integrado ao sistema
estabelecido.
Nesta linha de pensamento Perry Anderson também decreta o fim da modernidade e o
advento do pós-modernismo. Ele apresenta a ideia de que a distinção entre cultura erudita e
popular foi diluída em grande parte pela incapacidade de um estilo de vida aristocrático se
manter após a 2ª Guerra Mundial. Se não existe mais uma moralidade burguesa para combater
o modernismo perde seu principal inimigo e o seu sentido. “O pós-modernismo é o que ocorre
quando, sem qualquer vitória, esse adversário desaparece”34.
Um segundo sintoma do fim da modernidade se dá com o triunfo do capitalismo. O
insucesso das manifestações revolucionarias no final da década de 60 e 70 para produzir reais
rupturas políticas e sociais, somado à crise no modelo soviético alavancaram a hegemonia do
sistema capitalista. Mais do que a vitória do capitalismo isto representou o “cancelamentos das
alternativas políticas”35. O modernismo se pautava na expectativa de criação de uma nova
ordem social, se já não é possível nutrir esta expectativa o pensamento moderno perde seu
sentido.
Anderson, e segue a mesma linha o sociólogo Boaventura de Souza Santos36, identifica
como ponto nevrálgico na crise do pensamento moderno o fim das dicotomias. Quando todos
os opostos foram superados e tudo já encontra-se homogeneizado, não há mais o movimento
dialético que impulsionava o movimento sem fim que tanto caracterizava o modernismo. A
33
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estagnação encerra a assim a era do pensamento moderno, porque por trás das prolatadas
diferenças, o que temos no cerne dos nossos opostos são nuances iguais, embates
desapaixonados e opostos que já se identificam.
De toda esta elaboração feita pelos teóricos do pós-modernismo se extrai que embora o
pensar pós-moderno tenha superado as polaridades ideológicas, ele não é marcado por unidade
e delimitação. Muito pelo contrário, a nota marcante de sua distinção em relação ao modernismo
é justamente o seu acolhimento da diferença, mas uma diferença despolitizada, e a superação
de limites entre as formas de manifestação cultural e entre os saberes. Não há mais porque
buscar um elemento unificador, como pretendia Habermas, porque agora a diferença é bemvinda.
Para o pós-modernismo o conhecimento não está mais aprisionado à racionalidade ou à
modelos epistemológicos fixos. Faz-se o movimento contrário ao realizado pelos modernistas,
reaproximando a ciência do senso comum e do misticismo.
A ideia de objetividade e de conhecimentos imutáveis que dominou a compreensão
científica do mundo na modernidade, dá lugar à compreensão de que a ciência e sua produção
são também um produto cultural. Passa então a ser questionada como única forma de
conhecimento e ela mesma questiona suas bases epistemológicas de neutralidade, consensos e
verdades. Busca-se uma ciência que supera as dicotomias caracterizadoras da modernidade, que
se pauta na falseabilidade42 e que proporciona uma articulação entre diversos saberes.
Embora a ciência na pós-modernidade esteja abdicando dos padrões de universalidade
e certeza, a nossa sociedade industrial capitalista se agarra ao conhecimento científico como
quem venera uma religião, bastando a afirmação de que uma proposição advém de uma
pesquisa científica para elevá-la à condição de verdade absoluta. Este contrassenso entre a
forma como a ciência é vista pelos próprios cientistas e como é vista pelo senso comum é uma
marca da nossa pós-modernidade.
Nos parece que se há de fato alguma superação do pensamento moderno e um sucesso
na proposta do pós-modernismo este se encontra nesta virada epistemológica proposta pelos
seus pensadores. As referências ao modernismo, o reconhecimento da permanência de vários
aspectos daquela forma de pensar e compreender o mundo, não afastam a existência do pósmodernismo.
Avocando a crítica feita por Berman à Perry Anderson, não considero que estejamos
42
Para uma melhor compreensão sobre a falseabilidade v. POPPER, Karl. A Lógica da Pesquisa
Científica. São Paulo: Editora Cultrix, 2007.
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experimentando uma realidade de superação de dicotomias e de encerramento no horizonte
político. Além disso, se há uma traço do modernismo que podemos afirmar ter sido mantido é
o estado de permanente transformação. Ouso afirmar que este estado foi até mesmo amplificado
pela estética de consumo com sua obsolescência programada influenciando o nosso modo de
pensar. Quando Jameson fala que o subversivo e o chocante já são tolerados, isso não representa
uma mudança do papel da arte na nossa sociedade, diz antes sobre a nossa naturalização desse
processo de constante perturbação no qual o chocante passou a ser querido e fazer parte
integrante da nossa forma de compreender o mundo.
De toda sorte nem os mais céticos críticos ao pós-modernismo podem negar que dois
fenômenos da nossa cultura contemporânea nos indicam que a proposta modernista pode ter
sido superada: a aproximação entre cultura popular e cultura erudita e a reaproximação das
esferas de manifestação cultural, invertendo a autonomização desenvolvida pela concepção
habermasiana de modernidade.
Como não reconhecer que hoje filhos milionários das nossas elites se sentem atraídos
pelo que há de mais popular em termos de manifestação da arte, o que seja, a música funk, ou
que turistas endinheirados paguem altas somas para experimentar o que é viver numa favela.
Por outro lado, os diversos setores da classe média hoje podem usufruir de uma viagem em
cruzeiro e frequentar instituições de ensino superior, realidade antes só experimentada por
classes mais abastadas.
O que falar sobre o fim da especialização e das fronteiras culturais? A arte experimenta
uma estética de manifestação em multiplataformas45, nas ciências os ecos de uma
interdisciplinaridade são os que mais se propagam, a racionalidade dura se sente cada vez mais
seduzida pela experiência dionisíaca e intuitiva da arte, uma crescente aflição em recuperar um
estado de natureza não empregado por toda nossa tecnologia e a profusão de seitas míticas, tudo
num tom que vai na contramão do projeto da modernidade.
Portanto, esclarecendo aquela questão inicial que fomentou o presente texto, arrogar-se
enquanto pós-moderno é abraçar o fim das barreiras entre as manifestações culturais e entre os
saberes, é afastar-se daquele abismo cultural entre erudito e popular, duvidar de uma
racionalidade universal, aceitar a diversidade e reconhecer que da herança moderna mantivemos
aquele movimento de perpétua transformação.
45
O uso aqui do termo multiplataforma é proposital e nos empresta uma visão tecnológica da informática
de que uma única produção pode ser executada em mais um sistema de significados, como por exemplo, um filme
que pode ser reproduzido no cinema, na tv e no celular, ou uma obra de arte composta por vídeo, escultura e
música.
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Ainda que não se tenha colocado um ponto final neste debate sobre o fim, ou não, da
modernidade, negar que está despontando um novo modo de pensar na nossa realidade, com
características culturais, sociais e epistemológicas próprias, é adotar uma postura conservadora.
Negar a existências de uma pós-modernidade, ainda que embrionária é não aceitar o que o
modernismo mais prega: que tudo é transitório. Em suma, é manter-se num barco que já está
vertendo água.
PÓS-MODERNISMO NO DIREITO
Inevitável que os ecos desta mudança sejam sentidos nas mais diversas manifestações
culturais. Posto isto, surge para os teóricos do direito o questionamento sobre a possibilidade
da formulação de uma nova normatividade e uma profunda discussão sobre o papel do poder
judiciário na sociedade e sua eficácia frente aos fins pretendidos.
Se pensarmos sobre a construção do Direito na modernidade, retornando ao momento
de formação dos Estados Nacionais, veremos que se pretendia o estabelecimento de uma
normatividade única e o monopólio da jurisdição, negando a pluralidade das fontes do direito e
de órgãos que poderiam dizer quem tinha o direito ao que.
O modelo de Direito fundado pelo pensamento moderno concebeu que o monopólio do
ordenamento jurídico e do poder coercitivo pelo Estado seria capaz de regulamentar a sociedade
e promover a efetividade dos ideais de igualdade, justiça social e a garantia dos direitos
humanos fundamentais. Pensava-se o ordenamento jurídico como pautado pela legalidade,
impositividade, formalidade, universalidade e objetividade.
Quando as leis não refletem a realidade social e pouco contribuem para solução de seus
problemas, a legalidade passa a ser só um instrumento de contenção do sistema, justificando a
manutenção de instituições e normas esvaziadas de significado56.
Em razão disso tanto a lei quanto as decisões judicias perdem sua função coercitiva,
pois se o sujeito não mais se enxerga naquela normatividade, se a regra, abstrata ou aplicada,
está distante da realidade para qual se dirige, não há motivo para adesão do indivíduo à lei ou à
sentença.
Quando se fala em repensar o papel do Direito na sociedade se desponta como pensador
vanguardista o sociólogo Boaventura de Souza Santos. Em suas obras procurou edificar uma
nova percepção da ordem jurídica, contestando a exclusividade do direito estatal e apontando a

56
Cf. BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Revista Sequência, n. 57, p. 131-152, dez.
2008, p.145-146.
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existência uma pluralidade de ordens jurídicas operadas pela sociedade civil61.
Uma hermenêutica crítica do direito deve questionar o monopólio estatal e identificar
outras produções jurídicas significantes. O Autor sugere quatro contextos onde a produção de
normas jurídicas merece atenção da ciência jurídica62: o doméstico, o da produção (trabalho),
da cidadania e da mundialidade. Cada contexto produz um saber e um tipo diferente de decisão
jurídica.
O direito oficial estatal, tanto na sua produção quanto na sua aplicação, trava
negociações com estes outros contextos. Assim ele não é único, ainda que hegemônico, e sua
juridicidade se manifesta de acordo com as negociações que estabelece com estes outros direitos
(juridicidade contextualizada).
A compreensão de que a lei não era é a única fonte do direito e que o judiciário não é o
único responsável pela contensão de conflitos, demonstra a necessidade de mecanismos
variados para a garantia daqueles preceitos fundamentais salvaguardados pelas Constituições
democráticas.
Não se pode perder de vista que enquanto fenômeno cultural, queiram ou não os seus
teóricos, o direito já está impregnado pelo modo de pensar pós-moderno. As legislações
recentes, ainda que em passos muito lentos, se abriram para a diversidade cultural, albergando
categorias sociais antes marginalizadas, num movimento de integração do subversivo e
reavaliação de valores. O poder judiciário foi “colonizado” pela ética do capitalismo tardio e
hodiernamente vem sendo regido por regras de eficiência de procedimentos e resultados
quantitativos69. Também tem sido crescente o interesse dos juristas pelo diálogo com outros
saberes, tais como a sociologia, a antropologia e a psicologia, como forma de melhor
compreender a sua atuação. Em sendo assim uma teoria do direito moderna se tornou obsoleta
para uma realidade iminentemente pós-moderna.
Se se quer superar a carência de efetividade e a perda de sentido que o Direito vem
experimentando devemos abandonar aqueles paradigmas da modernidade. Talvez a experiência
dionisíaca de subverter todas as regras conhecidas e abalar todas os fundamentos estabelecidos
nos permita colocar as coisas de volta no lugar, construindo novas bases de pensar e de realizar

61
Para melhor compreensão sobre o tema: SANTOS, Boaventura de Souza. O Estado e o Direito na
Transição Pós-moderna: para um novo senso comum sobre o Poder e o Direito. Revista Crítica de Ciências Sociais.
Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 30, p. 13-43, Jun 1990.
62
SANTOS, op.cit. (1990), p. 33-34.
69
Esta percepção nos remete aquela constatação de Jameson de que o capitalismo tardio se realiza através
da cultura. Sendo o direito uma forma de manifestação cultural não é estranho que siga a lógica capitalista.
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o direito.
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