
desenvolver aquela analítica especial, que se preocupa com a exegese das normas não como centro de 
sua atividade mas como um dos instrumentos capazes de obter enunciados tecriológicos para a solução 
de conflitos possíveis. Este caráter tecriológico que a teoria guarda permite, por último, separá-la de 
uma mera compreensão sociológica do direito que se limita a descrever como se dá o comportamento, 
pois a finalidade da Ciência Jurídica permanece propiciar orientação para o modo como devem ocorrer 
os comportamentos procedimentais que visam a uma decisão das questões conflitivas.

CONCLUSÃO

Depois de propor uma introdução sobre o problema de como atribuir a qualidade de científica à 
chamada Ciência do Direito, dada uma incerteza no próprio sentido atribuível ao termo ciência; depois 
de ter revelado num rápido panorama histórico os lances de uma disputa milenar, lançamos a hipótese 
de que a Ciência Jurídica possui, por contingências históricas (o predomínio do positivismo no século 
XIX), um caráter tecnológico notável, que faz o centro do pensar jurídico o problema da decidibilidade de 
conflitos. A partir daí tentamos esboçar os modos de teorização do problema conforme três modelos 
básicos que denominamos modelo analítico, bermenêutico e empírico. A ordem em que examinamos os 
três foi  meramente  didática,  e  não tivemos a  pretensão de vinculá-los a  relações de subordinação 
fundadas na importância  ou na relevância  quer  metódica  quer  do  objeto.  Realizada,  porém,  a  sua 
exposição,  resta-nos  uma última questão,  conclusiva,  a  respeito  da unidade da  Ciência  Jurídica  e, 
portanto, da relação dos modelos entre si.

Isto implica uma mudança no próprio sentido do trabalho até agora apresentado. Saímos, por 
assim dizer, do plano descritivo - como se faz (através de que modelos) a Ciência do Direito? - para uma 
questão de natureza intermediária entre a descrição e a avaliação, pois o problema, agora, tem uma 
relevância descritiva - os modelos, na práxis científica, são ou não são combinados e como? - mas tem 
também uma relevância crítico- av ali ativa - tendo em vista certos objetivos, há sentido na integração 
dos modelos? 

Usamos, até o presente,  a palavra modelo sem a definir.  É preciso,  agora,  uma tomada de 
posição. Não vamos discutiIa, mas apenas introduzi-Ia no sentido em que a usamos. 

Modelos são padrões em dois sentidos. A partir do esquema de como ocorre um fato, natural ou 
social, 1 acrescenta-se o modelo enquanto teoria relativa àquela esquernatização.2 No primeiro sentido 
já existe, é verdade, uma seleção e, portanto, certo "dever-ser" pela relevância dada a certos,aspectos 
em detrimento de outros. Por exemplo, um mapa é esquema modelar de uma realidade, mas não uma 
cópia. Nem mesmo um mapa fotográfico é estrita copia, porque esmaece detalhes. No segundo sentido, 
isto  se  acentua,  pois  ele  é  intencionalmente  parcial  e  aproximativo,  razão  por  que  cedo  ou  tarde 
inalogrará.

Na ciência, em geral, trabalhamos com os dois modelos, que Bunge chama de "objeto-modelo" 
(primeiro  sentido)  e  "modelo  teórico"  (segundo  sentido).  O primeiro  é  um esquema de  relevâncias 
observáveis e verificáveis. O segundo e sempre um esboço hipotético de coisas e fatos supostamente 
reais. "Objetos-modelo" da Ciência Jurídica são, como vimos, a noção de norma, as relações entre os 
sujeitos submetidos à normas, entre si e em razão do sujeito normativizador, portanto as instituições 
jurídicas, mas também os comportamentos humanos, os conflitos gerados por eles, o sentido que os 
homens dão a esses conflitos e as decisões que sobre eles se tomam etc. "Modelos-teóricos", na nossa 
exposição, são o que chamamos modelo analítico, hermenêutico e empírico. 

Os "modelos teóricos", na lição de K. Deutsch, têm as seguintes funções: previsão, isto é, criar 
condições  para  que  se  possa  passar  do  registro  de  certos  fatos  relevantes  para  outros  fatos, 
eventualmente relevantes, para os quais não há registro; heurístíca, isto é, possibilita-nos a descoberta 
de algo relevante, cria-nos condições para orientar as nossas expectativas do que poderá ou deverá ser 
relevante; organizatória, isto é, cria condições para classificação, tipificação, sistematização dos fatos 
relevantes; avaliativa, isto é, propicia o encontro de indicadores para uma compreensão geral (parcial ou 
total) das relações.

Os "modelos-teóricos- da Ciência Jurídica, dado o caráter tecnológico do seu saber, acentuam a 
função heurística, em relação à qual as demais funçoes são coordenadas.
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A  função  heurística  está  ligada  à  invenção  e  construção  de  hipóteses,  tendo  em  vista  a 
descoberta de novos fatos e situações. Isto esclarece o sentido geral da teoria jurídica, que consiste em 
criar condições para que certos conflitos sejam decididos com o mínimo de perturbação social possível. 
A função heurística independe, até certo ponto, das demais. Um modelo pode, assim, ter pequena ou 
baixa capacidade organizatória, avaliativa e de previsão, mas nem por isso deixando de exercer sua 
função heurística. Isto explica, por exemplo, que não seja necessariamente o modelo onde a função 
organizatória seja perfeita aquele que melhor supre a função heurística. Portanto, não há correlação, ao 
nível da Ciência Jurídica, entre cientificidade e perfeição lógica do modelo construído. Ao contrário, o 
que se  nota,  historicamente,  é  que os  modelos  analíticos,  por  exemplo,  construídos  com base em 
sistemas dedutivos, lógico-formais, nem sempre foram os mais aptos a realizar o sentido tecnológico e 
prático  do saber  jurídico.  Do mesmo modo,  nem sempre  são ou foram os  modelos  que propiciam 
compreensões globais dos fenômenos jurídicos aqueles que melhor se adaptam às exigências práticas 
do Direito. O mesmo se diga quanto à previsão.

Isto não quer dizer que os modelos teóricos da Ciência Jurídica sejam meramente heurísticos. 
Aliás, a diferença entre eles, enquanto modelos, está justamente no modo como, a par tir da relevância 
da função heurística, as demais funções são privilegiadas. Assim, o modelo analítico, para resolver a 
questão tecnológica da decidibilidade, estabelece a seguinte ordem de importância nas funções: 1 . 
heurística,  2.  organizatória,  3.  avaliativa,  4.  previsão.  Ou seja,  neste modelo,  a  função heurística é 
exercida à medida que o modelo é primeiro capaz de organizar os fenômenos, depois medi-los e, por 
último, prevê-los.  Daí  segue o seu sentido um tanto forma lista,  próprio,  por exemplo,  das Escolas 
Analíticas, como a Jurisprudência dos Conceitos, a Teoria Pura de Kelsen. O modelo hermenêutico, por 
sua  vez,  estabelece  a  seguinte  série:  1  .  heurística,  2.  avaliativa,  3.  organizatória,  4.  previsão.  É 
importante aqui a possibilidade de compreensão global, total ou parcial, dos fenômenos para o exercício 
da heurística. Isto se coaduna com a busca do sentido como centro da decidibilidade de conflitos. Daí 
segue a importância grande que dão algumas escolas ao problema do valor no exercício da atividade 
heurística, como a Escola da Livre Interpretação do Direito, o Neokantismo de Baden etc. O modelo 
erripirico, por fim, estabelece a seguinte série: 1 . heurística, 2. previsão, 3. organizatória, 4. avaliativa. 
Fundamental  aqui  e  a  possibilidade  de  controle  do  fenômeno  da  decisão  tendo  em  vista  as 
conseqüências futuras que dela possam advir. Aqui se incluem as preocupações, em parte, de algumas 
Escolas como a da nova jurisprudência dos interesses, escolas sociológicas e psicossociológicas do 
Direito, com o comportamento humano e seu controle.

A práxis da Ciência Jurídica, contudo, independentemente das Escolas que a interpretam, se 
revela. numa combinatória de modelos. O jurista, ao enfrentar a  questão da decidibilidade, raras vezes 
se  fixa  num  só  modelo,  mas  utiliza  os  modelos  em  conjunto,  dando  ora  primazia  a  um  deles  e 
subordinando os demais, ora colocando-os em pé de igualdade. A opção por um ou por todos não é, 
porém,  de caráter  oportunístico,  ou  seja,  não se dá ao sabor  dos interesses pessoais  do cientista, 
embora isto possa ocorrer, descambando, então, a Ciência Jurídica para uma espécie de ideologia no 
sentido marxista do função heurística se transforma num fim em si mesmo. A tecnologia pela tecnologia 
faz do saber jurídico um mero saber técnico, que dança conforme a música dos casos particulares e é 
incapaz de organizar-se segundo as exigências de generalidade e sistematicidade.

A mera técnica jurídica que, é verdade, alguns costumam confundir com a Ciência do Direito, e 
que  corresponde  à  atividade  jurisdicional  no  sentido  amplo  –  o  trabalho  dos  advogados,  juízes, 
promotores, legisladores, pareceristas e outros -, é um dado importante, mas não é a própria ciência. 
Esta se constitui como uma arquitetônica de modelos, no sentido aristotélico do termo, ou seja, como 
uma atividade que os subordina entre si tendo em vista o problema da decidibilidade (e não de uma 
decisão concreta).  Como, porém, a decidibilidade é um problema e não uma solução, uma questão 
aberta e não um critério fechado, dominada que está por aporias como a da justiça, da utilidade, da 
certeza,  da  legitimidade,  da  eficiência,  da  legalidade  etc.,  a  arquitetõnica  jurídica  (combinatória  de 
modelos) depende do modo como colocamos os problemas. Como os problemas se caracterizam como 
ausência de uma solução, abertura para diversas alternativas possíveis, a ciência jurídica se nos depara 
como um espectro de teorias, às vezes até mesmo incompatíveis, que guardam sua unidade no ponto 
problemático de sua partida. Como essas teorias têm uma função social e uma natureza tecnológica, 



elas não constituem meras explicações dos fenômenos, mas se tornam, na prática, doutrina, isto é, elas 
ensinam  e  dizem  como  deve  ser  feito,  O  agrupamento  de  doutrinas  em  corpos  mais  ou  menos 
homogêneos é que transforma, por fim, a Ciência do Direito em Dogmática Jurídica.

Dogmática é, neste sentido, um corpo de doutrinas, de teorias que têm sua função básica em um 
docerc" (ensinar). Ora, é justamente este "docere" que delimita as possibilidades abertas pela questão 
da  decidibilidade,  proporcionando  certo  "fechamento"  no  critério  de  combinação  os  modelos.  A 
arquitetônica jurídica depende, assim, do modo como colocamos os problemas, mas este modo está 
adstrito  ao "docere".  A Ciência Jurídica  coloca problemas para  ensinar.  Isto a  diferencia  de outras 
formas de abordagem dó fenômeno jurídico, como a Sociologia, a Psicologia, a História, a Antropologia 
etc., que colocam problemas e constituem modelos cuja intenção é muito mais explicativa. Enquanto o 
cientista  do  Direito  se  sente  vinculado,  na  colocação  dos  problemas,  a  uma  proposta  de  solução, 
possível e viável, os demais podem inclusive -suspender o seu juízo, colocando questões para deixá-Ias 
em aberto.

Desta forma, concluindo, se aceitamos a concepção de Max Weber de que o Direito moderno 
propicia  a  segurança  da  certeza  na  expectativa  de  determinadas  ações,  a  racionalidade  do  saber 
dogmático sobre o Direito não se localiza nem em soluções visadas (racionalidade dos fins), nem na 
discriminação  fechada  dos  meios  (racionalidade  formal  dos  instrumentos),  mas  no  tratamento 
correlacional de fins e meios, na correlação funcional de questões e solução de questões. É isto que lhe 
dá o caráter arquitetônico de combinatória de modelos, aberta para os problemas de decidibilidade, mas 
delimitada pelo espírito do "docere". 
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