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“A questão dos valores é mais
fundamental do que a questão da certeza: esta
última somente alcança a sua seriedade sob o
pressuposto de que a questão axiológica esteja
respondida”.

Friedrich Nietzsche
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APRESENT
AÇÃO
APRESENTAÇÃO

No primeiro semestre de 2007, presidi o processo de
seleção para o corpo discente do Curso de Mestrado em Constituição
e Garantia de Direitos do Programa de Pós-Graduação em Direito
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGD/UFRN).
Naquele tempo, também exercia a função de coordenador do
programa de estudos pós-graduados.
Durante o certame em apreço, tive o privilégio de conhecer
o Professor Newton de Oliveira Lima. Após sua excelente aprovação,
o Autor foi meu aluno durante a disciplina Teoria Geral do Direito.
E, como Coordenador, constatei o seu desempenho extraordinário
nas demais disciplinas e nas tarefas que usualmente o PPGD/UFRN
impõe aos seus mestrandos.
Pude observar no Autor um espírito marcado pelo contínuo
processo de reflexão e crítica do Direito, aliado a uma postura ética,
serena e propositiva no debate dos modelos teóricos que
influenciam decisivamente a doutrina brasileira. Qualidades que,
aliás, funcionam como excelentes vacinas contra o vírus da
demagogia, a moléstia que tem se espalhado assustadoramente nos
Cursos de Direito no Brasil.
Na UFRN, como estagiário de docência e agora, como
Professor Substituto, o Autor tem se destacado pela sua competência
e profissionalismo em nosso Curso de Graduação em Direito.
Sem sombra de dúvida, um homem que inicia a sua carreira
acadêmica de forma marcante.
Natal (RN), em 31 de janeiro de 2009.
VLADIMIR DA ROCHA FRANÇA
Professor Adjunto do Departamento de Direito Público da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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PREFÁCIO

Ao escrever, em 1964, “O Direito como Razão e como
História”, tese para concorrer à Cadeira de Introdução à Ciência do
Direito da Faculdade de Direito do Piauí, tive oportunidade de tratar
do Neokantismo jurídico, em um dos seus capítulos.
Eram apenas os primeiros passos na senda pouco
explorada, entre nós, desse aspecto da filosofia jurídica.
De lá para cá não me aprofundei nesses estudos, em face
dos desvios que me conduziram à vida política, por três décadas, e
à vida profissional, na advocacia, que desde 1953 se tomou sempre
constante em sua altemância com a atividade parlamentar, na Câmara
aos Deputados.
A publicação, em 1953, da “Filosofia do Direito”, de Miguel
Reale, que hoje já alcança mais de 14 edições, despertou nos jovens
especial interesse pelo estudo da Filosofia do Direito e os pôs em
contacto com uma teoria que esse eminente filósofo desenvolveu com
originalidade e cujas raízes se lançavam, exatamente, no Neokantismo
de Lask e Radbruch. Desses autores vinha a aplicação de novos conceitos
na construção lógica do Direito que assim partia de uma concepção
monista ou dualista, para uma concepção trialista, em que se destacara,
em primeiro plano, esses dois filósofos neokantianos.
Quanto a Lask, sua primeira preocupação foi superar dois
escolhos à compreensão do fenômeno jurídico, representados pelo
historicismo e pelo naturalismo. Tanto o empirismo, em que se
assentava o primeiro, quanto o fenômeno valorativo, que marcava
o segundo, teriam de ser superados e essa superação se fez pela
inserção na dualidade existente de um terceiro elemento – a cultura,
em que estaria incluindo o Direito.
Nessa tríplice perspectiva, segundo acentua Miguel Reale,
o Direito aparece como realidade, dotado de “significações
normativas objetivas (objeto da jurisprudência ou Ciência do Direito,
______________________________________________________ 13
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segundo o método jurídico-dogmático), como um fato social (objeto
da Sociologia Jurídica, segundo o método sócio-teórico) ou ainda
como valores ou significações, abstração feita da realidade a que
aderem e que eles orientam (objeto da Filosofia do Direito, segundo
o método crítico ou axiológico)”.
A esses três fatores, já anunciados por Emil Lask, é que o
mesmo Miguel Reale chamava Tridimensionalismo abstrato ou genérico
e do qual iria partir para a construção de sua teoria tridimensional do
Direito, tão largamente difundida no Brasil e no exterior.
Foi com apoio na concepção de Emil Lask que Radbruch
extraiu, como afirma o autor, “conceitos-chaves de seus sistemas
axiológicos”, enfatizando que “Quando Radbruch coloca a união
cardeal entre Ontologia e Axiologia, ele está concebendo uma
conjunção primordial entre Ser e Dever Ser”.
O trabalho de Newton de Oliveira Lima nos oferece um quadro
sintético e bem delineado da doutrina de Radbruch, não o isolando
das demais conquistas que nesse campo ocorreram, mas, ao contrário,
estabelecendo os nexos das várias correntes de idéias e de pensamento
gerados sob o impulso do racionalismo do sistema de Kant, sistema
que alimentou a doutrina da Escolha de Baden, a que pertenceu
Radbruch, e da Escola de Marburgo, nas respectivas tendências de
assumirem posições axiológicas e gnoseológicas, em que ambas se
dividiam. Radbruch coloca-se entre as duas vertentes, pois não se afasta
inteiramente da influência do esquema gnosiológico, que é também
essencial à compreensão da filosofia por ele concebida.
Abordando essa temática, o autor mostra, em primeira
linha, seu interesse pela Filosofia do Direito, destacando-se entre
os poucos que, em nossos dias, já saem das Escolas de Direito com
o lastro de conhecimentos suficientes a orientá-los para estudos
mais profundos nessa área.
Demonstra, por outro lado, já no trato da matéria, que a
filosofia de Radbruch lhe despertou especial interesse, justamente
porque ao mestre de Heidelberg se deve a contribuição mais rica e
positiva entre os neokantianos para uma compreensão do Direito
como realidade cultural, ou seja, na sua concepção, uma realidade
14 _____________________________________________________
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referida a valores. Daí é que chegamos ao valor jurídico, á idéia do
direito, da qual depende o “conceito” de direito.
Ao desenvolver essas idéias, Radbruch acha-se por demais
preso ao racionalismo formalista neokantiano, como lembra o autor,
levando em conta a afirmação do filósofo de que a estruturação
lógica da idéia garante a unidade do fenômeno valorativo, para
concluir que, assim, se reduz o valor a um ente ideal de natureza
lógica, com estrutura de positivação conceitual.
A Filosofia de Gustav Radbruch abre caminho a estudos
sucessivos que enriqueceram e ampliaram aquelas idéias
anteriormente expostas por Stammler, Rikert e Lask, passando por
Kelsen, Max Ernst Mayer, Wilhelm Sauer e outros.
Não me cabe aqui mostrar os vários aspectos desse estudo
da obra do filósofo de Baden. Limito -me a essas breves
considerações, atendendo ao honroso convite de aqui colocar o
meu pensamento a respeito.
E não posso perder a oportunidade de louvar o trabalho
que ora sai a lime, dando-nos uma compreensão mais nítida do que
significaram para os estudos do Direito as contribuições que se
inspiraram no Neokantismo jurídico, em suas ricas manifestações,
como lembrávamos naquele trabalho “Desenvolvendo ampla
atividade cultural em prol da afirmação, no campo do direito, da
chamada filosofia dos valores, a Wertphilosophie dos alemães, não
permaneceu presa a um pensamento único, mas tomou direções
diversas em face do problema do conhecimento.
Por isso, como salienta o prof L. Cabal de Moncada, da
Universidade de Coimbra, se a vemos permanecer Idealista em
epistemologia com Rickert, vemo-la tomar-se fenomenológica com Max
Scheler, realista com William Stem, e até metafísica com Munstemberg.
Além disso, ramificações e derivações num sentido hegeliano nexo
faltam também, como as representadas por Max Ernst Meyer e Munch”.
Essas direções diversas tomadas pela filosofia dos valores
hoje se condensam em doutrinas que alargam, em muito, o âmbito
de compreensão e interpretação do Direito, em face das novas
manifestações do real e do ideal. O próprio Radbruch, ante a repulsa
______________________________________________________ 15
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demonstrada ao nacional-socialismo que o afastou de sua cátedra,
abrandou o seu relativismo para imprimir aos seus últimos trabalhos
um cunho jusnaturalista, em defesa do postulado da igualdade
contra a discriminação.
O trabalho de Newton de Oliveira Lima junta-se aos muitos
que projetam, ao nível dos grandes filósofos de Direito, a personalidade
exemplar de Radbruch, que sai muito mais enriquecida nesse estudo
de sua axiologia jurídica. O autor merece nossos aplausos.
Teresina (PI), em 30 de outubro de 2002.

CELSO BARROS COELHO
Professor Titular da Universidade Federal do Piauí
Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros
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INTRODUÇÃO

Quando iniciei as pesquisas que culminaram no presente
livro, estava ainda nos bancos acadêmicos, e desde cedo o
pensamento sobre os valores despertou-me o interesse a partir da
leitura de “Da Reviravolta dos Valores” de Max Scheler em 1997.
Quando despertei para o fato de que Gustav Radbruch foi o principal
introdutor da problemática dos valores na esfera jurídica, resolvi
pesquisar sobre o autor, produzindo inicialmente uma monografia
sobre sua teoria ainda em 1999.
Ao longo dos anos, percebi que merecia um
aprofundamento nos estudos sobre Radbruch, pois ele havia me
despertado para um campo mais vasto, o neokantismo jurídico.
Na verdade, nesses dez anos de meditação sobre o
neokantismo, pude assimilar muitas lições e várias modificações
sobre a teoria dos valores; cursado o Mestrado em Direito da UFRN
(2007-2009), percebi a importância de um tratamento lingüísticodiscursivo e racionalista procedimental sobre o fenômeno
axiológico, e agora tento equilibrar numa equação crítica sobre o
direito duas vertentes de difícil diálogo na filosofia: primeiro o
neokantismo, que resgato nesta obra desde as Escolas de Baden e
Marburgo do início do século XX até o ‘pragmatismo kantiano’ de
Jürgen Habermas e o construtivismo de Robert Alexy. Segundo, a
crítica da cultura feita pela sociologia desde Horkheimer e Adorno
na Escola de Frankfurt, passando por Marcuse, Agamben dentre
outros, tendo como ponto de incidência desse embate filosófico o
pensamento de Gustav Radbruch.
Tenho hoje em vista que o pós-modernismo capitalista
implica transformações importantes na estrutura cultural. A
globalização afetou a forma de se conceber as relações entre as
culturas e qualquer teoria universalista dos direitos humanos, como
a teorização radbruchiana-kantiana, deve levar em conta tal
______________________________________________________ 17
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paradigma se quiser continuar a dar uma resposta aos problemas
jurídicos atuais.
Redimensionar o problema dos valores na pósmodernidade significa debater com diversas tradições da filosofia
pós-metafísica, o que no Direito faz-se presente a partir da percepção
do mesmo como fenômeno cultural multifacetado, envolto na série
de problemas que representam o desafio regulador da conduta
humana extensivamente livre e complexa, pragmaticamente exercida
numa sociedade que se afasta cada vez mais da Moral e da Religião
e encontra no Direito seu marco normativo de coesão.
A filosofia do direito de Gustav Radbruch introduziu o
debate neokantiano sobre os valores no âmbito jurídico, sendo
importante para a fundamentação dos direitos humanos em meados
do século XX no pós-guerra. O presente ensaio discute os conceitoschave de tal jusfilosofia na esperança de atualizá-los e confrontálos com os novos teóricos do kantismo jurídico (Alexy, Habermas,
Dworkin, dentre outros), concedendo ao leitor um panorama do
debate sobre os valores jurídicos.
O neokantismo e a ética kantiana dão respostas a um vazio
que o pós-modernismo deixa a descoberto: a ausência de uma
regulação da conduta humana por uma moralidade interna implica
a necessidade de fundamentação da moral a partir do exterior
(intersubjetiva), objetiva, discursiva e em muitos pontos próxima
do Direito, mais próxima da Ética que de moralismos tradicionais e
conservadores.
Acredito que a Ética deve voltar com toda a sua exigência
de motivos obrigacionais mesmo na pós-modernidade, e o Direito
anda de mãos dadas com ela na construção de valores comuns
capazes de suster a crise das relações interpessoais que o grau de
liberalização da sociedade proporcionou. Direitos humanos, valores,
ética, são problemas recorrentes na pós-modernidade e as propostas
de Radbruch e a do neokantismo merecem ser discutidas nesse
paradigma de confronto entre indivíduo-sociedade no qual se vive
atualmente.
18 _____________________________________________________
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É preciso frisar que obtive a inestimável ajuda de discussões
com professores de escol : Arnaldo Vasconcelos (UFC), Celso Barros
(UFPI), João Maurício Adeodato (UFPE), José Geraldo de Souza Júnior
(UNB), Rosemiro Pereira Leal (UFMG), Vladimir da Rocha França
(UFRN), dentre outros, os quais me fizeram ver ao longo desses dez
anos de meditação as nuances críticas do pensamento sobre os
valores e quais as modificações que seriam necessárias para
aprimorar um trabalho sobre axiologia jurídica.
Em alguns artigos já publicados antecipei temas do livro :
‘Gustav Radbruch e a fundamentação de uma teoria universalista
dos direitos humanos’; ‘A filosofia dos valores do culturalismo
neokantiano: bases da filosofia do Direito de Radbruch’; ‘Cultura e
Direito na pós-modernidade: análise sobre um enfoque atualizador
da teoria dos valores de Gustav Radbruch’; todos publicados na
Revista Eletrônica Jusvigilantibus (2008). ‘O jusnaturalismo
axiológico de Gustav Radbruch’ foi publicado em 2003 na Revista
‘Tópicos Polêmicos e Atuais do Direito’ (UESPI).
O ensaio é um convite à reflexão sobre os problemas de
regulação da conduta humana na pós-modernidade e como o direito
vem tentando normatizá-la na perspectiva axiológica e dos direitos
humanos.
Recife (PE), em 30 de março de 2009.

NEWTON DE OLIVEIRA LIMA
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SEÇÃO 1: O CONTEXTO D
A AXIOLOGIA
DA
CONTEMPORÂNEA E SUA VINCUL
AÇÃO COM A
VINCULAÇÃO
PROBLEMÁTIC
A JURÍDIC
A
PROBLEMÁTICA
JURÍDICA
A importância do estudo dos valores1 na pós-modernidade
possui, sobretudo, um caráter de libertação. Este é o aspecto
fundamental a ser perseguido por aqueles que se propõem a estudar
axiologia (ciência dos valores), quer seja no âmbito jurídico, quer
no filosófico ou em qualquer outro em que incida a aplicação da
compreensão axiológica.
A esta inquirição caberiam vários posicionamentos, mas
no âmbito do presente ensaio uma pergunta central define o
problema a ser abordado: como se pode aperfeiçoar o direito de
modo a torná-lo uma realidade cultural referida a valores?
A sistematização dos padrões de vivência de valores
realizada na sociedade capitalista implica crescentemente na
alienação do homem em relação a sua liberdade existencial de criar
interpretações e sentidos de valores, de transformar a realidade
social a partir de uma perspectiva crítica e, concomitantemente,
axiologicamente significativa.
As estruturas sociais condicionantes do agir humano visam
alcançar os objetivos pré-determinados pelo sistema sócioeconômico, e se perseguem estes somente por meio dos próprios
valores dominantes, como a utilidade, o hedonismo etc; dão-se os
_______________
1

A idéia de valor envolve uma série de posicionamentos teóricos os mais díspares e
mesmo frontalmente contrapostos entre si, dada a ampla gama de correntes que
pretendem explicar o fenômeno valorativo. No presente ensaio procurar-se-á mostrar
a perspectiva neokantiana do valor, que o considera uma idéia que tem essência
radicada na abstração ideal e sem conteúdo material, que vai agregando conteúdo
ao longo da História, pela construção da cultura, que é o meio de realização e
concreção dos valores. Todavia, tal concepção pode e deve ser criticada como se
observará na conclusão, na perspectiva sociológica crítica, pela teoria do “agir
comunicativo“ de Habermas, pela ‘ética discursiva’ de Apel e o debate envolvendo
outras correntes filosóficas que transformaram a fenomenologia e o neokantismo
jurídicos, principalmente no campo da construção discursiva e lingüística dos valores.
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fins e os meios para a existência, afastando a liberdade e a
autodeterminação da pessoa humana, para em troca colocar-se a
“liberdade de escolha” daquilo que em verdade já está
preliminarmente traçado como objetivo pelo sistema.
O perigo que se corre é a transformação do homem em
ser meramente unidimensional tolhido para as esferas axiológicas
pela sistematização modelar, serial, padronizada, robotizada, das
metas existenciais.
As teorias axiológicas no século XX, desde a fenomenologia
essencialista de Scheler, passando pela neokantiana, pela sociologia
crítica, pela teoria lingüística racionalista-argumentativa, pela teoria
da pragmática universal e da ética discursiva, dentre outras, tentaram
denunciar esse processo de mecanização, de racionalização técnicoutilitária da existência e da cultura como expressão dos valores.
O filósofo alemão Max Scheler (1994, p.161-165), ainda
na década de vinte do século passado, alertava para a grande
inversão axiológica que se processava na sociedade moderna:
Em resumo: a vida deve produzir algo útil, apenas
à medida que pudermos gozar de algo agradável;
quando ela mesma é colocada na fila dos valores
vitais mais elevados e pode dominá-los livremente
(...)
A mais profunda inversão da hierarquia valorativa
que a moral moderna carrega consigo é, porém, a
subordinação, que vai se insinuando cada vez mais,
dos valores vitais aos valores da utilidade.

Direciona-se rapidamente a dois ‘ideais’ pervertedores, no
fundo importantes denúncias contra a alienação do homem: ao ideal
futurista do ser humano despersonalizado e mecanizado dominado
pelo Big Brother (Grande Irmão), que foi tão brilhantemente previsto
por George Orwell de maneira enfática em sua obra “1984”, e o
ideal do “homem unidimensional”, descrito pelo sociólogo
frankfurtiano Herbert Marcuse no já clássico Un dimesional men (O
22 _____________________________________________________
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Homem de uma Dimensão), que analisa a perda de liberdade
“autêntica” e de autotranscendência do ser humano frente às
dimensões de vivência estabelecidas pela sociedade industrial.
É imprescindível a reestruturação da fundamentação
axiológica dentro de um projeto crítico-discursivo do agir humano.
Uma democracia efetivamente participativa envolve a tentativa de
construção da liberdade dentro da pressuposição de vivenciar valores
livremente, crítica e dia-logicamente (discurso desenvolvido
dialeticamente), democratizando interpretações e instâncias de
poder, isso se faz na constante avaliação da cultura pelos cidadãos
de uma “sociedade aberta” (POPPER, 1987, p.40), submetendo-a à
crítica constante de seus fundamentos, abrem-se perspectivas para
o futuro.
Assim sendo, no contexto da pós-modernidade, tanto no
aspecto social e existencial como na esfera teórica de produção de
idéias o direito, expressão legítima da liberdade como comunicação
intersubjetiva e conduta socialmente significativa, deve contribuir
para assegurar efetivamente as condições de exercício da liberdade
humana e realizar uma ação social transformadora de certas
estruturas de dominação, através da limitação do poder excessivo
de organismos sociais como a mídia, a regulação da atividade de
experimentação científica do material genético e biológico humano,
o problema da distribuição desigual de renda, dentre tantas outras
aqui não especificadas.
Daqui provém a imprescindibilidade de uma abordagem
axiológica do direito, o qual, dominado pela perspectiva acrítica da
construção formalista e legalista do positivismo é insuficiente na
normatização de estruturas sociais arcaicas e opressoras.
A partir da descrição das idéias de Radbruch espera-se
contribuir para o reavivamento do debate da jusfilosofia em torno
dos valores e da concepção de uma legitimação do direito a partir
da abordagem axiológica e crítico-discursiva. Isso pode ser de
alguma valia dada a crise atual de legitimação do direito burguês e
do direito natural e invididualismo como norteamentos axiológicos
do sistema, conforme aponta Habermas (2002, p. 102).
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Outro objetivo do ensaio é a discussão das perspectivas
reestruturadoras da fenomenologia e do neokantismo jurídicos no
âmbito da análise do pensamento de Radbruch, o que implica aliar
a reestruturação do pensamento jusfilosófico neokantiano na
perspectiva de desenvolvimento traçada por Dworkin, Rawls, Alexy,
Apel e, principalmente, por Habermas (1997, p. 40) de um
construtivismo racional e discursivo da juridicidade o que
representa, conseguintemente, esforços de continuidade do projeto
iluminista (kantiano) de esclarecimento e de racionalidade no
direcionamento da conduta humana.
O contexto de desenvolvimento da obra pretende analisar
o desdobramento histórico-filosófico do pensamento de Radbruch.
Na segunda Seção procura-se fazer um resgate histórico das
principais correntes de pensamento que informaram o
desenvolvimento da concepção neokantiana do valor, no âmbito da
qual se realiza a inserção da problemática axiológica no direito.
Através do resgate do pensamento dos filósofos do
neokantismo Lotze, Windelband, Lask e Rickert delimita-se a
evolução do pensamento filosófico neokantiano a fim de mostrar
os fundamentos do ideário de Radbruch.
Na terceira Seção buscou-se colocar as bases filosóficas e
axiológicas do pensamento de Radbruch no sentido de definir
claramente as origens neokantianas do mesmo.
Fez-se o resgate da gestação intelectual do pensamento e
da corrente jusfilosófica de Radbruch, o culturalismo relativista
crítico, na quarta Seção.
Na Seção quinta construiu-se o cerne do ensaio, que é a
demonstração da teoria axiológica de Gustav Radbruch em todas as
suas nuances, quer seja no enquadramento dos principais caracteres
dos valores jurídicos, cujo estudo é então voltado para a
fundamentação dos pressupostos filosóficos que embasam sua teoria
jusfilosófica.
Na sexta Seção contorna-se a problemática do
jusnaturalismo na teoria de Radbruch, com a caracterização de seu
jusnaturalismo axiológico e teológico.
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Na sétima Seção buscou-se caracterizar e criticar a evolução
do pensamento de Gustav Radbruch rumo a uma compreensão
axiológica do Direito enquanto atividade cultural humana e de como
se processou a evolução do neokantismo e a necessidade de
atualização das idéias de Radbruch em função de marcos
hermenêuticos e racionalistas pós-metafísicos.
Enfim, o escopo desse ensaio é a exposição do pensamento
jusfilosófico e axiológico de Gustav Radbruch, contribuindo para o
estudo da referência do direito a valores e da filosofia jurídica como
fator de embasamento teórico do operador do Direito em seu
embate pela libertação do ser humano das opressões sociais e
ideológicas que o envolvem.
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SEÇÃO 2: D
A FILOSOFIA DOS V
ALORES AO
DA
VALORES
CUL
TURALISMO
CULTURALISMO
2.1 VISÃO FILOSÓFICA INTRODUTÓRIA
Dentre as múltiplas possibilidades de construção do saber
filosófico uma corrente de pensamento destaca-se dentre as outras
pela perpétua mutabilidade de sua forma de exteriorização como
conhecimento intelectivo: o racionalismo.
Sua longa trajetória, conforme expõem Durant (2000,
p.112) e Mondin (1981-A, p. 55), inicia com a ontologia de
Parmênides (racionalismo ontológico); desenvolve-se com o
socratismo (racionalismo lógico), fundamentando a filosofia clássica
da Grécia; atinge o cume na “teoria das idéias” de Platão
(racionalismo idealista ou transcendente) e no racionalismo de
método empírico-naturalista de Aristóteles.
O racionalismo metafísico grego, de base
predominantemente platônica, modifica-se em racionalismo
teológico no cristianismo, por obra dos padres da Igreja Católica,
primordialmente Santo Agostinho (platônico) e com o
intelectualismo escolástico de São Tomás de Aquino (aristotélico)1.
Na Era Moderna, o racionalismo é novamente a força
propulsora das transformações no modelo de pensamento do
racionalismo gnoseológico de René Descartes, o qual sofreu
ascendência de São Tomás, conforme explana Durant (2000, p.112).
O pensamento moderno é marcado por um pluralismo dinâmico,
onde a variação das correntes filosóficas proliferou rapidamente
_______________
1

A trajetória mutável do racionalismo é complexa e passa por essas e outras fases
que aqui se deixou de abordar, mas o que há de comum a todas as correntes de
pensamento supracitadas é que colocam a razão como origem do conhecimento. O
neokantismo, nessa senda, insere-se no âmbito da evolução do racionalismo enquanto
sistema de pensamento.
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(empirismo inglês, senso comum escocês, idealismo e romantismo
alemães etc.).
Fruto de uma época conturbada, em que o entrechoque
de vontades autodeterminadas se mostra constante, os pensadores
da modernidade adotaram diversificados sistemas, o que demonstra
a grande ânsia de independência intelectual da época atual,
proporcionada que foi pela relativa desvinculação do pensamento
crítico das limitações conceituais da querela entre racionalismo e
empirismo, sem mencionar a revolução da liberdade proporcionada
pela Renascença e o protestantismo.
Nesse sentido é relevante a lição de Giorgi Solari (1946, p.
3) ao mostrar a origem da liberdade de pensamento a partir do
protestantismo2, e da posição de Klaas Woortmann (1997, p. 94106), ao mostrar a ligação de causa e efeito entre a religião laicizada
e a liberdade pensamental.
Note-se também a posição importante de Leonard Krieger
(1967, p. 14) onde a liberdade é tratada como conquista gradual da
Modernidade, desde a Reforma e Renascença, observando que antes
delas não havia o exercício da autonomia do sujeito, não se
considerava liberdade como centrada da subjetividade, mas como
concessão dos poderes constituídos ou da coletividade.
_______________
2

Solari, Gioele. Filosofia Del Derecho Privado. Trad. de Oberdan Caletti. Buenos
Aires: Depalma, 1946, p. 3: “El movimiento protestante, al sostener la interioridad y la
espontaneidad del sentimiento religioso poniendo al hombre en relación directa con Dios,
favorecía la emancipación del individuo y de sus derechos de conciencia de toda ingerencia
de autoridad religiosa o civil, y no dejó de tener una influencia directa y decisiva en sentido
individualista, sobre el desarrollo de las doctrinas jurídicas y políticas. Las teorías de los
derechos innatos, de la soberanía popular y del contrato como medio para crear, resolver y
modificar las relaciones entre el individuo y el Estado, mientras por un lado respondían al
espíritu democrático que animaba al Cristianismo, sobre todo en su primitiva constitución,
por otro constituían la esencia misma del movimiento protestante. Y en realidad, en los
países donde el nuevo espíritu religioso y rebelde pudo manifestarse libre y lógicamente sin
someterse a restriccioney y a transacciones impuestas por la influencia del passado, vemos
desarrollarse, en interés mismo de la fe y de la religión, las declaraciones de derechos, las
teorías contractualistas y del pueblo en el ejercicio de la soberanía”.
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A instauração da autonomia da vontade e o ideal de uma
existência intelectual livre foram grandes conquistas da
modernidade para a cultura filosófica, germe de um movimento
crítico da sociedade; afastou-se o fundamentalismo religioso e a
submissão cega ao Estado, amarras à intelectualidade livre; a
mentalidade moderna pressupõe a amplíssima possibilidade de
refundação do pensar e do agir a partir da subjetividade criticamente
atuante3.
A partir do momento em que os intelectuais adquiriram
independência econômica enquanto pequeno-burgueses, o que é
mais relevante, um ideal de autodeterminação crítica e existencial,
enfim, quando desde o Iluminismo a ligação com as instituições
políticas e religiosas fragilizou-se demasiadamente, o pensamento
contemporâneo nasceu sob o signo da laicização e da liberdade
autodeterminante, com a incessante crítica dos fundamentos.
O alemão Immanuel Kant é o herdeiro principal do
cartesianismo e do idealismo, com sua concepção racionalista
idealista subjetiva transcendental; do sistema kantiano vão partir
as idéias do idealismo contemporâneo de Hegel, Fichte e Eucken, o
primeiro numa acepção objetivista (o Espírito Absoluto) e os demais
concebendo o predomínio do idealismo no espírito subjetivo; o
neokantismo das Escolas de Baden e Marburgo, no último quartel
do século XIX, foi bem assim influenciado por Kant, sendo que a
primeira gerou com brilho a “Filosofia da Cultura” e a segunda
formulou um sistema logicista da juridicidade, a partir da influência
de seu fundador, Helmut Cohen.
_______________
3

É o que a sociologia crítica de Frankfurt identificará como a “dialética do
esclarecimento” que não pode cessar, ampliando e aprofundando as perspectivas
críticas das representações ideológicas. Adorno e Horkheimer em Dialética do
Esclarecimento. Trad. de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1985 e Habermas, Jürgen em Teoria de la acción comunicativa, II – Crítica de la razón
funcionalista. Tradução de Manuel Jimenéz Redondo. Madrid: Santillana Ediciones
S. A., 2003-A.
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Assim, emerge com o iluminismo um fazer filosófico
voltado para a liberdade existencial e gnoseológica, postura que se
prolongou até a época presente. De Immanuel Kant a Radbruch o
longo caminho em busca da liberdade volta-se ao movimento
contínuo de auto-afirmação da autonomia contra o arbítrio, quer
seja este de ordem econômica, política, religiosa, cultural etc.
O ideal modernista de libertação pela razão e pela
consciência na formação de uma subjetividade livre e
autodeterminante deve ser mantido como meta a ser atingida na
vivência da cultura, e colocar-se em combate contra a irracionalidade
crescente da pós-modernidade. Unir a racionalidade crítica e dialética
a uma edificação axiológica pautada em valores objetivos, querendo
resolver questões pragmáticas da existência humana concreta, é meta
que uma Filosofia do Direito crítica e axiológica deve perseguir.
Ocorre que no desenvolvimento da pós-modernidade a
independência da subjetividade revelou-se frágil em seu autosustento, e até mesmo a manutenção desse espírito crítico mostrase insuficiente ligando-se ao valor verdade e esquecendo os demais;
dessa forma, a carência de sentido da existência e a opressão social
logo se fazem perceber na irracionalidade pós-moderna,
conseqüência da ausência de uma motivação e de um
direcionamento axiológicos que congrege valores objetivos e
coordene gnoseologia e subjetividade, daí a importância de uma
ação crítica e axiológica para combater a alienação que se abate
sobre o homem pós-moderno4.
O princípio moderno da crítica e da laicização foi levado
_______________
4
A perspectiva positivista e empirista em sua evolução, desde Hume ao
neopositivismo, destruiu a objetividade da racionalidade enquanto razão substancial
e teleológica ligada a valores objetivos, deixando a apreciação axiológica aos ditames
do subjetivismo relativizado e irracional. A queda da capacidade judicativa da razão
e a debilitação da capacidade crítica pela superafetação da própria racionalidade
instrumental e técnica foi, de fato, consequência do desenvolvimento iluminista.
Entretanto, o iluminismo e sua racionalidade crítica se movem dentro de uma
“dialética de esclarecimento” que não cessa (ADORNO, 1985, p. 91), caminhando
por uma vertente crítica da função e das possibilidades da razão.
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às últimas consequências e a objetividade em si do valor religioso
foi olvidada em prol da constatação da ausência de substancialidade
de seus conteúdos materiais, e como a crise religiosa é um dos
aspectos da desagregação da cultura5, observa-se na corrosão
religiosa a destituição do lócus de todo o restante das manifestações
culturais no Ocidente (moral, política, direito etc), que são tradições
que desmoronam, que perdem o sentido social de efetividade. Como
diz Habermas (2002, p.105):
A religião hoje em dia não é mais até um assunto
pessoal, porém no ateísmo das massas, os
conteúdos utópicos da tradição encontram-se
também ameaçados. A filosofia foi despojada da
sua pretensão metafísica: porém no cientificismo
dominante, estas construções, diante das quais uma
desgraçada realidade precisa se justificar, também
desmoronaram.

Assim, é possível entender o hedonismo crescente e sua
carência de significado profundo para a existência individual, suas
manifestações de realização de valores no aspecto
predominantemente coletivo, que não passam de acobertamento
para a vivência de valores como o econômico, o hedônico etc,
revelando a ampla despersonalização do eu frente à sociedade
consumista e ao tecnocratismo da era da informática e do mundo
virtual.
Ao correlacionar filosofia e jusfilosofia o culturalismo de
Radbruch demonstra ser não apenas uma teorização sobre o Direito,
mas uma profunda teoria da cultura, tomando dessa forma um
espaço mais amplo no universo filosófico, não se restringindo ao
conhecimento jurídico.
_______________
5

Esta é a posição de Arnold Toynbee, Paul Tillich e Cristopher Dawson, para os quais
a religião é o fundamento integrativo e último da Cultura, conforme explica Mondin
(1980, p. 175-179).

______________________________________________________ 31

Newton de Oliveira Lima ______________________________________________________________________

A busca dessa complexidade ínsita ao culturalismo
neokantiano radbruchiano é precisamente o que se almeja esclarecer
nesse ensaio, passando essa tarefa necessariamente pela análise do
contexto filosófico-jurídico em que se formaram as diversas
vertentes do culturalismo, e o relacionamento dessas vertentes com
o plural pensamento jusfilosófico contemporâneo, até chegar-se à
gênese do culturalismo neokantiano relativista de Radbruch, e ao
ponto central deste, a inserção da axiologia no culturalismo jurídico.
Radbuch não retrocedeu ao teocentrismo medieval, mas
tentou retomar o papel da consciência jurídica enquanto
“consciência do justo”, que segundo ele é um importante
direcionador da atividade jurídica e um meio de ‘fundamentação
ético-religiosa’ do direito.
O que Radbruch perfez em sua obra não foi uma
reformulação do teocentrismo medievalista dantiano (“Da
Monarquia” ou “Divina Comédia”) ou mesmo uma reinvenção da
‘República’ de Jean Bodin ou da “Política Extraída da Sagrada
Escritura” de Bossuet apud Chevallier (1993, p. 50-84), com suas
apregoações de um ius divinis ad imperii temporalis (um direito divino
para o império temporal), mas uma cogitação sobre a concretização
da norma jurídica como realidade axiológica maximizada, de como
o operador jurídico pode se calcar num sustentáculo gnoseológico
valorativo para reconhecer o Direito como fenômeno cultural não
isolado, porém interligado ao contexto histórico-cultural com
referência a valores.
A síntese da filosofia da cultura de Radbruch demonstra
que o Direito, assim como a cultura em geral, vive uma crise
axiológica, não encontrando um ponto de apoio arquimediano que
o lançe a viagens mais elevadas se não fugir da normatividade
positivista. A secularização, a laicização, o individualismo possessivo
e a formalidade do legalismo provocaram uma crise de identidade
dos valores do Direito que minaram sua legitimidade.
Horizontes de tentativas de superação dessa crise somente
ocorrerrão, entenda-se então a importância das discussões travadas
por Gustav Radbruch, com um re-direcionamento do problema
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valorativo na esfera jurídica como parte importante no processo de
legitimação e interpretação do Direito6.

2.2 A AXIOLOGIA NO NEOKANTISMO DA ESCOLA DE BADEN E A
POSIÇÃO DE WINDELBAND
A Escola de Baden, que tinha por lema ‘Zuruck zu Kant !’, o
retorno crítico às idéias do mestre, pautou seu desenvolvimento na
obra “Crítica da Razão Prática”, na qual Kant explicita a diferença
entre ser e dever-ser, não podendo, dentro da sua concepção
filosófica, este último derivar do primeiro.
A importância de Kant para a filosofia na modernidade é
percebida na sua doutrina da existência das categorias mentais
apriorísticas que condicionariam toda a atividade cognitiva humana,
possuindo como conseqüência principal a diferenciação do campo
de análise do conhecimento em fenômeno (aqueles objetos
captáveis pela experiência e pelos sentidos, suscetíveis de análise
racional) e noumeno (a coisa-em-si, ou seja, a realidade tal qual ela
é, e não aquela que se percebe e analisa). Daí surgir o realismo
crítico, que é uma discussão permanente sobre a constituição do
fenômeno, sempre numa procura de correlação ao noumeno.
Essa bipolaridade gnoseológica do kantismo gerou uma
cisão radical no pensamento contemporâneo, pois uns interpretaram
a coisa-em-si como inerente ao pensamento, sendo que para eles
só haveria a própria subjetividade como única realidade; dessa forma,
surgiu o idealismo, o qual posteriormente diversificou-se em
idealismo absoluto (hegelismo), que concebia a idéia como uma
realidade em si e o homem como um momento de manifestação e
concretização da idéia absoluta, e o idealismo subjetivo, mais
próximo ao kantismo, pois percebia no subjetivo individual o próprio
_______________
6

Obra de referência no sentido de analisar a crise de legitimação na sociedade conferir
Habermas, J. A crise de legitimação no capitalismo tardio. Tradução de Vamireh
Chacon. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002.
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noumeno (idealismo solipsista).
Outros mudaram o realismo crítico para num realismo
radical que desprezou a suposta singularidade da subjetividade
humana frente ao real (o homem como espírito), fazendo a inclusão
do homem totalmente no real (o qual existiria em si e por si),
despontando assim o materialismo de Ludwig Feuerbach, Bruno
Bauer, Max Steiner, e logo depois o materialismo histórico-dialético
de Karl Marx e Friedrich Engels, que redimensionou a dialética
hegeliana na análise da História.
O filósofo que, sendo herdeiro do kantismo, inspirou
diretamente o culturalismo de Baden foi Hermann Lotze, um
idealista subjetivo finalista que buscou aprimorar o estudo do valor
com relevância singular na contemporaneidade. Para ele, o valor
seria uma potência do espírito subjetivo que num movimento
transcendente de saída de si mesmo originaria todo o real, e assim
a realidade possuiria um cerne axiológico intrínseco.
Essa fundação da realidade na essência do espírito por meio
do valor é sem dúvida uma visão impregnada de idealismo, mas
que em todo caso não tira a importância crucial do sistema de Lotze
como instaurador da Axiologia (ciência dos valores) na Era
Contemporânea. O princípio lotzeano de que ‘o valor vale’ serviu
para vários sistemas axiológicos posteriores, ainda que em seu
sistema tenha uma função transcendente metafísica7.
A caracterização do dever-ser como inerência inafastável
da valoração foi também de não somenos importância para os
posteriores estudos axiológicos, notadamente os desenvolvidos
pelos neokantistas. Mantendo-se leal ao seu idealismo subjetivo,
_______________
7

Ao asseverar a validade dos valores em si mesmos enquanto idéias objetivas e não
enquanto meras posições de desejo subjetivo, como apregoam as correntes
psicologistas do valor desde Aristóteles, Lotze fundava a objetividade axiológica e
considerava o valor um objeto em si e não dependente da subjetividade humana,
apesar de continuar nas fileiras do idealismo subjetivo apregoando a valorização da
personalidade humana, a transcendência e a diferença ontológica entre Deus, homem
e mundo.
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não cogitou Lotze de uma instância absoluta de validade dos valores,
como os filósofos seguintes, preferindo situar no próprio espírito
subjetivo a sede do fenômeno axiológico, não descartando, todavia,
um objetivismo suprapessoal que validasse as manifestações
valorativas.
O que fez Wilhelm Windelband, dos primeiros
neokantianos, foi identificar o Ser com a realidade e o deôntico
(dever-ser) como fundado no espírito subjetivo.
Partindo desta identificação, pôde ele conceber duas
espécies de método de investigação da ciência: as ideográficas
(baseadas no dever-ser), nas quais a investigação seria processada
pelo método ideográfico (compreensão dos atos criacionais
espirituais), e as nomotéticas (calcadas no ser), que se entenderiam
como descrição dos fenômenos naturais pelo método nomotético
(descritivo).
Consoante Windelband, a divisão entre ciências naturais
e espirituais, proposta pelo historicista Wilhelm Dilthey seria falsa,
pois se pautava no critério dos objetos estudados por elas e não na
sua forma lógica, como era a classificação por ele empreendida entre
ciências nomotéticas e ideográficas. Assim, para ele, a História e a
Sociologia seriam ciências explicativas que entrariam no grupo do
nomotetismo (descrição da natureza).
Ele realizou ainda a absorção do conceito lotzeano de valor
mediante uma interpretação estritamente kantiana, mantendo o
dever-ser como essencial ao objeto valorativo, mas concebendo o
espírito não como criador de valores, porém sim como seu receptor,
os valores se fundamentariam numa realidade transcendente. Hessen
explica o pensamento de Windelband (1980, p.230):
há também para as valorações humanas certas
normas que estão acima de todos os seus motivos
empíricos; esta convicção assenta igualmente no
pressuposto de que existe uma ordem racional de
aplicação universal que nelas se manifesta. Desde
que - continua Windelband- essas ordens sejam
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pensadas como se fossem autênticos conteúdos
duma consciência real e superior, por analogia com
o que se passa nas relações entre nossa consciência
de homens e os seus conteúdos (objectos e valores),
segue-se que não podemos deixar de as considerar
também a elas como conteúdos duma razão
absoluta, ou seja, de Deus.

Windelband, entretanto, apesar de todos os seus esforços,
não realizara ainda a conexão entre a Filosofia dos Valores (fundada
por Lotze) e a Filosofia da Cultura (obra do neokantismo), limitandose a erigir dois pontos cardeais na Axiologia de Baden: o absolutismo
axiológico e o dualismo científico entre ciências nomotéticas e
ideográficas; quem realizou esta importante fusão foi Rickert.

2.3 AXIOLOGIA EM RICKERT
Heinrich Rickert, discípulo do filósofo precedente,
aprofundou a compreensão neocriticista do mestre, concebendo o
método nomotético como generalizador e o ideográfico como
individualizador, o que gerou a sua divisão das ciências em naturais
(Naturwissenschaft) e histórico-culturais (Kulturwissenschaft). Larenz
transcreve as palavras de Rickert (1989, p.182): “A realidade é
natureza quando a consideramos com referência sob um ponto de
vista geral; é história quando a vemos com referência ao especial e
individual”.
Conforme Rickert, a História seria a ciência do individual
par excellence, porquanto seu objeto, os fatos históricos seriam
insuscetíveis de verificação quantificadora e/ou esquematizadora
como nas ciências naturais, mas apenas compreensíveis como
particularidades originais e singulares, momentos especiais do
processo cultural. Afirma Rickert apud Cossio (1947, p.117): “Y lo
individual mismo querrán los historiadores extondo cientificamente,
siempre, en todo caso, que el objeto se investiga se presente como un
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todo”.
E mesmo contra as ciências naturais, ele almeja que elas
se voltem ao espírito como uma reinterpretação do fato conforme
a verdadeira finalidade deste: a revelação do espírito. Subordinando,
desta forma, a realidade à recriação do espírito, Rickert defendia
um idealismo subjetivo. Assevera Rickert apud Scheirer (1942, p.89):
“la misión de concepto científico natural consiste en la superación de la
pluralidad extensiva e intensiva de las cosas en provecho de los fines del
conocimiento científico del mundo corpóreo”.
Outra noção fundamental que provém do pensar de Rickert
é a da interpenetração dos valores com a subjetividade humana na
esfera cultural, o que segundo ele confere uma característica
finalística ao desenvolvimento da cultura; Larenz (1989, p. 110)
comenta-o: “A Rickert importa apenas o reconhecimento de que,
sem pressuposição de valores que se sintam como ‘significativos’ e
que para nós sejam ‘estimulantes’, o ‘interesse’ histórico não poderia
pura e simplesmente surgir, tornando-se impossível a ciência
histórica”.
Assumindo este posicionamento de emancipação do
mundo cultural, Rickert pôde concebê-lo então como a intercalação
dos valores na realidade; isto só foi possível exatamente porque, ao
contrário de Windelband, ele não pensava o orbe valorativo como
uma absoluteidade em-si independente da realidade física, mas fixou
o cerne axiológico na essência da realidade (sem resvalar em um
naturalismo); destarte, propugnava por uma ‘realidade valiosa’, isto
é, segundo ele, haveria no real um cerne axiológico implícito, capaz
de conferir ao espírito humano a capacidade de efetivação do
conteúdo dos valores. Apregoa Hans Rickert apud Hessen (1980,
p.329-330), neokantiano da segunda metade do séc. XX, explica o
pensamento de Heinrich Rickert:
Do jogo das forças inorgânicas nasce, de facto,
alguma coisa de novo e de diferente delas, a vida
orgânica; do organismo eleva-se o psíquico e de
suas conexões nasce o mundo das normas.
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Finalmente, sobre este, sobre o mundo do deverser, levanta-se o mundo dos valores, o reino da
espiritualidade e da Cultura. E este reino, com suas
próprias leis, tende para a perfeição que, apesar
de todos os nossos erros e desvios se torna sempre
reconhecível como um fim ideal que domina toda
a existência. Além disso, esta construção da
Realidade por extratos encaminha-se para as Idéias
como fundamento e fim último do Universo...
Assim, no último fundamento deste deve achar-se
também oculta uma causa do Espírito e da vida
espiritual.

Com sua concepção da cultura como reino intercalado
entre o real e o ideal, Rickert conclui definitivamente a tarefa de
criar uma Filosofia da Cultura, pois a partir de seu pensamento a
visão axiológica da filosofia contou com larga base de apoio no
tocante à sua fundamentação científica, com a criação da concepção
culturalista.
Aliás, o espiritualismo e o neo-idealismo renascentes na
segunda metade do século XIX, como oposição ao positivismo então
imperante, já concebiam uma emancipação das ciências do espírito
(dominadas pelo método da compreensão) e da natureza (baseadas
no método da explicação), como se fez notar no pensamento
idealista historicista de Wilhelm Dilthey8.
Não se olvidem as diversas vertentes do pensamento
axiológico que começaram a se formar nessa época, e que tiveram
_______________
8

Ao asseverar a validade dos valores em si mesmos enquanto idéias objetivas e não
enquanto meras posições de desejo subjetivo, como apregoam as correntes
psicologistas do valor desde Aristóteles, Lotze fundava a objetividade axiológica e
considerava o valor um objeto em si e não dependente da subjetividade humana,
apesar de continuar nas fileiras do idealismo subjetivo apregoando a valorização da
personalidade humana, a transcendência e a diferença ontológica entre Deus, homem
e mundo.
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um desenvolvimento paralelo ao neokantismo no combate ao
positivismo, ao empirismo, à filosofia analítica, e depois ao
neopositivismo, ao naturalismo, enfim, a todas aquelas concepções
mutiladoras do espírito.
Assim surgiram os diversos enfoques da Wertphilosophie,
tal o mostra Hessen (1980, p. 29-33): o fenomenológico com Scheler
e N. Hartmann; o neotomista com Bern, Geyser e Rintelen; o
neofichteano de Munsterberg e Stern. Nenhum desses, todavia, deu
tanta ênfase ao aspecto cultural como Rickert.
Por certo, antes de Rickert falava-se em culturalismo,
principalmente no plano jusfilosófico, como no neohegelismo de
Josef Kohler; no evolucionismo de Ludwig Noiré, que teve ampla
repercussão no Brasil através de Tobias Barreto e da Escola do Recife;
ainda no neoschellingismo (panenteísmo) de Karl Christian Friedrich
Krause, que logrou grandiosa ressonância na Espanha, e mesmo no
restante da cultura latino-americana, após sua divulgação por Sanz
del Rio, reitor da Universidade de Madrid9.
Todavia, esses supostos culturalismos ou mesmo semiculturalismos, e em alguns casos pseudo-culturalismos, atingem
somente aspectos fracionários do fenômeno cultural, ligando-os a
outros elementos desvirtuadores de seu âmago, como Noiré, que
pretendia perceber na cultura um mero desenvolvimento da
evolução natural; ou ainda Tobias Barreto, seguidor daquele, que
na sua ânsia de conciliar kantismo e evolucionismo, esqueceu da
posição independente do mundo cultural, o qual ele tratara como
um epifenômeno (fenômeno derivado) da evolução racional e
biológica.
Os culturalistas de então captavam elementos centrais da
cultura sem, contudo, conferir-lhes a sistematicidade e unidade
necessárias, tal como fez Kohler, em seu estudo comparativo das
sociedades e dos ordenamentos jurídicos, jamais se constituiria
numa concepção culturalista.
_______________
9

Cf. Enciclopédia Delta Larrouse (1979, p. 3841).
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Associando o fenômeno cultural a uma estrutura totalitária,
reduzindo a cultura a um mero momento de um processo arbitrário
e absolvedor, como na idéia panenteística de Krause, o qual repete
o que fizera outrora Hegel com seu “Espírito Absoluto”, nunca se
firmaria como uma teoria culturalista livre.
Só a concepção integral e valorativa, bem como conferidora
de independência ontológica à cultura, promovida por Rickert e
desenvolvida pelo neokantismo, poderia realmente fundar um
verdadeiro sistema filosófico que se denominasse propriamente de
culturalismo.
O mérito desses primeiros pensadores foi o de reabilitar
os estudos histórico-culturais, despertando o interesse pela pesquisa
destes; no entanto, não haviam constatado ainda que a cultura é
um campo de realização de valores e categoria independente de
quaisquer estruturas outras que venham a deformar-lhe este sentido.
Rickert realizou a passagem, já antecipada por Windelband,
da Wertphilosophie à Kulturphilosophie, erigindo o culturalismo. Desde
então a Escola de Baden tornou-se o pólo gerador de várias correntes
axiológicas e filosóficas nos mais diversos extratos do conhecimento
e da cultura.
Cohn apud Hessen (1980, p.54) objetivou erguer uma
Estimativa (Axiologia) culturalista mesclada de neofichtismo e
emocionalismo fenomenológico.
Nicolai Hartmann10, por outro lado, edificou uma filosofia
ontologista dos valores que manteve alguns componentes
originários do pensar neokantiano fundidos a um fenomenologismo
essencialista (HESSEN, 1980, p. 54).
No aspecto jurídico, Emil Lask realizou a introdução do
valor no culturalismo neokantiano assimilando componentes da
_______________
10

Cumpre distinguir a filosofia objetiva dos valores que é o ontologismo de Hartmann,
para quem os valores são em si, objetos ideais e transcendentes à natureza humana
(objetividade radical), da objetividade axiológica apregoada por Scheler, para quem
os valores são essências ideais, transcendentes, mas sempre referidas à natureza
humana, senão seriam incognoscíveis.

40 _____________________________________________________

___________ TEORIA DOS VALORES JURÍDICOS: O NEOKANTISMO E O PENSAMENTO DE GUSTAV RADBRUCH

fenomenologia, consoante será explicado posteriormente (sub-seção
2.4).
Dos pontos básicos da sistemática axiológica neokantiana
logicista de Rickert e de Windelband, aliada à estimativa
fenomenológica neokantista objetivista de Lask, Radbruch
conformou suas idéias axiológicas e filosóficas.
Heinrich Rickert introduziu no núcleo filosófico
neokantiano a filosofia dos valores de Lotze. Aliou à concepção de
Lotze da compreensão da estimativa (axiologia) filosófica um forte
conteúdo logicista e um realismo crítico de fundo espiritualista.
Rickert fundou sua concepção da cultura com
independência em relação à natureza e ao ideal, concebendo-a como
meio realizador de valores, sem, porém, encará-la como uma
valoração em si; cria o conceito de bem, extraído analogicamente
da Economia Política, como sendo aquele produto da cultura
portador de valor após o processo efetivador e concretizante da
idealidade valorativa.
Depois erige o universo axiológico na “realidade valiosa”
de cunho espiritualista (o real como um a priori concretizador de
valores), porém em contato permanente com a idéia valorativa, como
assevera Silva11.
_______________
11

SILVA, 2003, p. 167: “RICKERT, Heinrich (1863-1936) nasceu em Danzig, Alemanha.
Doutorou-se em Estrasburgo. Constitui um dos fundadores da Escola de Baden. A
Escola de Baden, com destaque de Rickert, é despertada para as investigações das
ciências do espírito, distinta, portanto, das ciências naturais que visam ao universal.
Um dos temas de relevo na filosofia de Rickert acha-se na investigação do valor, em
relação às questões histórico-espiritualistas. Para Rickert, a filosofia, enquanto
atividade voltada ao homem, procura abstrair as concepções do mundo, deixando
de fora o homem total. À filosofia clarificar as múltiplas concepções do mundo.
Nesta visão, a filosofia deixa de investigar as particularidades, e dirige sua atenção
para o mundo, na sua totalidade. Para essa empreitada, a filosofia há de constituir-se
sob a forma de sistema. O objeto de investigação busca, antes de tudo, o conceito
de mundo. O método dialético parece ser a forma escolhida por Rickert. A Ontologia
em Rickert é despertada para a busca do sentido da vida. Nesta amplitude de visão,
o Ser passa a ser investigado como totalidade. As reflexões sobre o Ser, no sentido
de totalidade, procuram, igualmente, interpretar os diferentes conceitos de mundo.
A idéia de valor, no sentido da vida, procura-se no estudo do ser total.”
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Em verdade, Rickert não abandona o idealismo subjetivo,
e no fundo vê o real como criação da espiritualidade historicamente
revelada pelas ciências histórico-culturais; explica Mondin (1981-C,
p. 146):
para Rickert, a realidade é aquilo que as ciências
espirituais nos revelam ou que os seus juízos de
valor (do belo, do verdadeiro etc.) sucessivamente
determinam, ao passo que a natureza é só uma
imagem abstrata e abreviada da realidade, criada
para a necessidade que o homem tem de dominar,
classificando-a e tornando-a uniforme, a infinita
variedade dos indivíduos que constam de sua
experiência.

Rickert opera sempre numa base logicista (herança do
formalismo kantiano), centrando a relação cultural efetivadora de
valores como uma identidade de termos precisos, transparecendo
assim todo o seu intelectualismo, ou seja, a primazia da razão na
cognição dos valores. O sentimento relegado para um plano
secundário e coordenado pela ação racional de captação axiológica;
não há espaço em sua visão axiológica para componentes de
indeterminismo e irracionalismo na escolha de valores pelo sujeito
cultural.
Rickert é, portanto, um intelectualista quanto ao
conhecimento dos valores. Para ele, os conceitos de “valer, ser válido
e valor coincidem”, tal como mostrou Hessen (1980, p. 30). Isto
tem como conseqüência a colocação da transcendentalidade (o
dever-ser enquanto possibilidade de efetividade do valor, isto é, o
valer) e idealidade (estrutura do objeto ideal sem existência, mas
com ser, a validade) dos valores num plano idêntico, pois se valer e
valor são da mesma essência, na idealidade o dever-ser encontra
sua correta compreensão de possibilidade efetivadora.
Por conseguinte, no plano prático, quando se quiser
concretizar o valor ter-se-à que voltar os olhos necessariamente ao
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plano intelectual para a compreensão da essencialidade valorativa;
em suma, de acordo com a acepção de Rickert, só passando por
uma profunda crítica intelectual se poderá concretizar a valoração,
que é um fim ideal e formal a atingir.
As idéias de Rickert influenciaram a formação da
‘jurisprudência dos interesses’ e da ‘jurisprudência dos valores’ no
início do século XX12, pois sua noção de direito como ciência
histórica foi útil como construção da visão culturalista do fenômeno
jurídico, confome expõe Phillip Heck (1999, p. 71).
Em síntese, os pontos capitais da teoria rickertiana são:
objetivismo axiológico (os valores são imodificáveis em seu conteúdo
íntimo, pois são objetos ideais); idealismo subjetivo (o espírito funda
o real filosófico e jurídico); logicismo (os valores são estruturados
consoante uma escala hierárquica concatenada racionalmente); a
gnoseologia dos valores dá-se no âmbito da intelectualidade, esta
tem a primazia no conhecimento axiológico; a fundamentação última
do valor numa realidade valiosa que teria íntimo contato com o
Absoluto (Deus), tornando-se, em última análise, um absolutista
axiológico, tal como seu predecessor Windelband.

2.4 O PENSAMENTO DE LASK NO ÂMBITO DO CULTURALISMO
FILOSÓFICO E JURÍDICO
2.4.1 A FUNDAMENTAÇÃO AXIOLÓGICA
A influência direta na obra de Lask do pensamento de Rickert
e Windelband é decisiva; ela é que determina a corrente jusfilosófica
desse jurista; sua inserção no âmago do neokantismo de Baden gerou
_______________
12

A primeira ‘jurisprudência dos valores’ foi formulada por Rudolf Smend e sua noção
de “ordem de valores” protegida estatalmente, datando do início do século XX na
Alemanha; a primeira “jurisprudência de interesses” remete ao positivismo finalista
de Ihering, que influenciou especificamente Phillip Heck na identificação de
finalidades para a ação social e de interesses juridicamente protegidos, formatando
a teoria dos ‘direitos subjetivos’.
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marca indelével no seu pensar, sendo a diretriz do desenvolvimento
intelectual de Lask. Outro filósofo que tem ascendência marcante
sobre Lask é Edmund Husserl, como se verá adiante.
A posterior ascendência de Lask sobre o pensamento de
Radbruch irá determinar em grande parte as diretrizes jusfilosóficas
adotadas por este último.
A teoria dos objetos no âmbito da filosofia, que possui
larga aplicabilidade nas pesquisas axiológicas, foi elaborada pelo
relativista psicologista Alexius Meinong conforme mostrou Hessen
(2000, p. 136). Os objetos, consoante essa teoria, são os conteúdos
que a consciência toma em estudo; para Huisman e Vergez (1978,
p. 288), a etimologia da palavra objeto significa em latim, ob-jet, em
grego, pro-blema: “aquilo que está lançado diante de”.
Os objetos seriam estruturas com pré-determinação de
constituição e prontos a serem atingidos pela consciência cognitiva.
Estes objetos de conhecimento estariam divididos em classes de
percepção, de acordo com suas estruturas constituintes; são, pois,
os objetos para Meinong, conforme explicou Hessen (1980, p.50) :
sensíveis (tem existência e ser, captáveis pela experiência, presentes
no tempo-espaço), supra-sensíveis (não tem ser nem existência, são
os metafísicos, além do tempo-espaço), não sensíveis (apenas tem
ser, mas não existência, são os ideais, abstrações pensamentais
latentes porém verificáveis e cognoscíveis).
Logo após elaborar essa teoria, Meinong identificou os
valores com os objetos sensíveis, da categoria dos psicológicos,
com o que aqueles seriam realidades presentes e criadas no
psiquismo. Depois evoluiu para uma acepção objetiva e
transcendental dos valores, ligando- os, consoante os
fenomenólogos essencialistas, aos objetos ideais.
Lask, enfatizando a teorética culturalista já empreendida
em Baden por Rickert e Windelband, aliou-a à “Teoria dos Objetos”
de Meinong, concebendo um quarto objeto: o cultural, no qual está
contido o Direito; os objetos culturais estão no espaço mas não no
tempo, tendo ser e existência. Gusmão (1998, p. 45) chega mesmo
a dizer que Kant também já concebia o objeto metafísico,
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antecipando, assim, a concepção de Meinong.
Lask é um realista crítico, porém, não insere na realidade
uma virtualidade intrínseca latente possibilitadora da concretização
axiológica, como fez Rickert (teoria da “realidade valiosa”). Deixa
para fundar a ligação realidade e valoração no plano puramente
transcendental da cultura (a cultura entendida como pré-condição
e como condicionadora da experiência dos valores).
Lask foi adepto de um objetivismo radical, pois considera
que no espírito há uma constância axiológica fundamental da qual
emanam as valorações. Tal concepção dos valores se adequa à sua
visão objetivista da essência do conhecimento, entendendo este
último como ancorado em objetos externos à cognição humana, e
não como um produto da criação subjetiva através da lógica, como
apregoava a Escola de Marburgo.
É de Edmund Husserl que Lask retirou contribuições
decisivas, tais como a intencionalidade do conhecimento, a qual
ele aplicou na captação das estruturas formantes da cultura, como
se verá adiante; dentre essas estruturas formadoras do processo
cultural tem-se os valores, que sempre são norteados
teleologicamente, tanto em sua constituição interna (tendendo
necessariamente para um fito ideal), como na sua consistência
exterior, enquanto objetos de cognição do homem no processo do
fazer cultural.
Husserl (1996, p.20) legou a Lask o imprescindível conceito
(e a postura investigativa) da intuição intelectual essencial
(Wesenschau); tendo sido este um dos conceitos fundantes da
fenomenologia essencialista, tais como a procura da coisa-em-si
(noumeno) e a suspensão do juízo sobre a coisa (epoché) como o
meio de efetiva apreensão da realidade numênica subjacente aos
fenômenos.
A intuição eidética é o prosseguimento natural da epoché
no encadeamento dos atos investigadores do cerne do fenômeno.
Pode-se definí-la como o contato imediato com a essência de um
fenômeno, só que um contato a nível racional, e não aquele
apriorismo emocionalista captador do valor, sugerido por Max
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Scheler (1994, p.62).
A intuição intelectual seria dessa forma a fonte captadora
do valor; Lask realiza mediante a aplicação da categoria da cultura,
uma junção de emocionalismo (fenomenológico) e intelectualismo
(neokantista), com a preponderância deste último elemento.
Lask, enfim, para a configuração de uma teoria de
conhecimento de valores une : 1) Minimum de fator emocional com
direcionamento preponderante intuitivo e intelectual na
compreensão do valor; 2) Identificação necessária da presença de
um intuito valorativo no fazer cultural revelador do mesmo.
Dessarte, os aspectos centrais da acepção axiológica de
Lask podem ser sintetizados como sendo:
1) A fusão de neokantismo e fenomenologia no erigir
de uma teoria axiológica.
2) A presença de um intelectualismo intuitivo com um
componente mínimo de emocionalismo no
conhecimento dos valores.
3) A Cultura subordinada à concretização valorativa.
4) Fundamentação metafísica do valor num plano
espiritual transcendental objetivo.
5) Enumeração dos componentes básicos do valor
como sendo (lição da fenomenologia): polaridade,
realizabilidade, objetivismo, hierarquia,
absolutismo, referibilidade, transcendência,
idealidade, inesgotabilidade, dever-ser extrínseco
à essência valorativa.
6) Objetivismo radical (os valores estão contidos num
plano ideal como essências imutáveis).

2.4.2 A CULTURA COMO CATEGORIA CONSTITUTIVA DO
CONHECIMENTO
Quando, na sub-seção 2.3, afirmou-se que a genuína
Filosofia da Cultura fora aquela gestada no âmago da Escola de
Baden como conseqüência direta da assimilação de componentes
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teoréticos provindos da Wertphilosophie, o que se quis dizer
primacialmente foi que o neokantismo, nas variedades plúrimas de
seu desdobramento, sempre consagrou dois princípios: o substrato
axiológico de toda ação cultural, e a independência da cultura como
categoria autônoma.
Emil Lask, em sendo partícipe daquela escola, não olvidou
em momento algum esse direcionamento básico da autonomia da
cultura, firmando a originalidade de suas concepções culturalistas
nos âmbitos filosófico e jusfilosófico sem fugir a esta principiologia.
Dessa exposição podem-se auferir vários posicionamentos
jusfilosóficos defendidos por Emil Lask:
1- A cultura termina por ser um meio ‘impuro’ de
concretização valorativa.
2- A referibilidade da cultura aos valores, no entanto,
traz consigo toda a carga de compressões subjetivas
do valor, tanto no aspecto cognoscivo como no
vivencial, que sempre contribuem para a corrupção
da correta hermenêutica do cerne dos valores,
principalmente daqueles que são absolutos. Neste
ponto Lask almeja uma maneira genial de afastar
todo o subjetivismo: a compreensão da cultura
como uma categoria constitutiva do conhecimento,
capaz de unificar o pluralismo subjetivista frente
ao valor e ao conhecimento. Surge uma portentosa
contribuição para a Filosofia da Cultura: a kultur
como categoria autônoma.

A premissa cardeal dessa inovação gnoseológica
empreendida no culturalismo por Lask foi a reavaliação do conceito
kantiano de categoria. Na formulação original de Kant, a categoria
seria um esquema inerente à racionalidade humana capaz de conferir
significado para a mente daquilo que ocorre na realidade. Assevera
Kant, explicado por Mondin (1981-B, p.66) : “conceitos originalmente
puros da síntese, que o entendimento encerra a priori, e em virtude
dos quais, somente, ele é um entendimento puro, dado que é
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unicamente graças a ele que ele pode compreender alguma coisa
na diversidade da intuição, isto é, pensar um seu objecto”.
Lask, segundo o próprio Radbruch (1974, p.516), empreende
uma modificação na essência do que seja uma categoria; a partir de
suas formulações a categoria passar a ter a nota característica da
finalidade: ela não perde sua função interpretativa, todavia passa a
tê-la tão-somente “graças ao caráter intencional das categorias,
sempre referidas a um conteúdo real ou ideal alheio a elas”.
A cultura passar a ser um verdadeiro complexo categorial
revelador de sentido do conhecimento capaz de realizar a “síntese
necessária de “racionalismo” e “irracionalismo”, “idealismo” e
“realismo”, como explica Radbruch (1974, p.516).
A funcionalidade da cultura assume uma dimensão inédita
dentro de qualquer outra filosofia culturalista e, como se disse acima,
a visão da cultura e de seus processos ínsitos como um complexo
categorial, que abrigaria as funções constitutiva, integradora e
teleológica do conhecimento.
Constitutiva porque todo e qualquer processo cognitivo
emerge direta ou indiretamente, consoante Lask, da atividade
cultural; é, portanto, a kultur (cultura) que origina a problemática
gnoseológica, ou pelo menos é nela que o homem toma consciência
desse problema.
É integradora, porquanto no âmbito cultural se
desenvolvem: 1-As pugnas teoréticas que circundam o
esclarecimento de como se dá o processo cognoscivo em seu cerne
(idealismo, realismo, dogmatismo, ceticismo etc). 2-Os choques
intra-humanos de razão e sentimento, tomados estes em si, ou
aplicados à teoria do conhecimento. 3-O entrechoque possível de
juízo e realidade na análise racional desta última. 4-A incongruência
de apreensão do ideal valorativo na vida concreta do homem. 5-Os
conflitos inafastáveis de escopos da vivência subjetiva e das
condições objetivas possibilitadoras de existência cristalizadas na
cultura.
Discriminados os fatores capitais da cultura como complexo
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categorial, podem-se sintetizá-los dessa forma:
1) A cultura é uma wertbeziehend, ou seja, atividade
referida a valores.
2) Na concretização valorativa, a cultura não é um
meio puro, mas eivado de componentes que se
distanciam da valoração ou a superam.
3) A cultura pode ser encarada como uma categoria
constitutiva do conhecimento e integrativa de
antinomias espirituais, dotada de finalidade quanto
aos seus objetos.
4) A relação teleológica entre o sujeito cultural e os
objetos da cultura é inafastável, sob pena de
desvirtua-se a processualidade cultural.
5) A verificação da existência de uma dialética interna
ao processo cultural.
6) A completa independência da Cultura como objeto
à parte na “Teoria dos Objetos”.

Feito o estudo da perspectiva culturalista filosófica em Lask,
na seção 3.4.3 será explanado como Lask aplicou ao Direito a visão
de sua Filosofia, concebendo um culturalismo fenomenológico
neocriticista do Direito.

2.4.3 O CULTURALISMO JURÍDICO DE LASK
Na senda de sua visão culturalista neokantiana, Lask
concebia o Direito como momento do processo cultural; até aqui
seu ideário não diferia substancialmente dos juristas que
compunham a Escola de Baden; sua maior inovação foi precisamente
a de utilizar o original instrumento de pesquisa, de caráter
fenomenológico, por ele criado, na análise da realidade jurídica: a
categoria cultural como reveladora do eidos (essência) do Direito.
Nessa atitude investigativa chegou à conclusão de que o
Direito apresenta uma tríplice configuração em nível de fenômeno
______________________________________________________ 49

Newton de Oliveira Lima ______________________________________________________________________

cultural: ora ele se apresenta como complexo cultural preenchido
de valores (aspecto valorativo do Direito), ora é conjunto
normacional imposto pelo Estado (aspecto positivo-técnico), ou
então é encarado como realidade social dinâmica (face sociológica
da estrutura jurídica). Mas em verdade todas estas facetas são
integradas num único fenômeno: o jurídico. Como asserta Reale
(1994, p. 526):
Partindo da antítese entre valor e realidade, em que
se debatia o neokantismo, e tentando superá-la,
Emil Lask recorre ao mundo intermédio da cultura,
nele incluindo o Direito. Este pode ser estudado
sob a tríplice perspectiva: como realidade
impregnada de significações normativas objetivas
(objeto da Jurisprudência ou Ciência do Direito,
segundo o método jurídico-dogmático) como um
fato social (objeto da Sociologia Jurídica, segundo
o método sócio-teorético), ou ainda como valores
ou significações, abstração feita da realidade a que
aderem e que orientam (objeto da Filosofia do
Direito, segundo o método crítico ou axiológico).

Lask foi talvez o primeiro a ver essa tridimensionalidade
interna do Direito, tanto na sua constituição fenomenológica
(estrutura cultural, positiva e ideal de justiça), como na possibilidade
dele assim ser conhecido. Neste ponto sua influência sobre Radbruch
é decisiva, porquanto é como um tridimensionalista que ele irá
destacar-se em suas formulações críticas ao fenômeno jurídico.
Há quem veja mais além no pensar de Lask, e descubra ali
uma quarta dimensão possível na compreensão do fenômeno
jurídico: a histórica, como visão integrativa dos estudos
empreendidos pela sociologia, axiologia e Ciência do Direito,
consoante propugna Cabral de Moncada em seu “Prefácio” (1974,
p.19).
Pontos outros do pensamento jusfilosófico de Lask são:
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sua crítica a Jellinek quanto à visão sociológica dissociada da
compreensão valorativa do fenômeno jurídico, a crítica ao
jusnaturalismo, ao historicismo, ao positivismo, e o entendimento
geral de que só uma visão axiológica do Direito poderia ser
fundamentadora de um estudo integral do mesmo.
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SEÇÃO 3: BASES FILOSÓFIC
AS E AXIOLÓGIC
AS DE
FILOSÓFICAS
AXIOLÓGICAS
RADBRUCH
3.1 O NEOKANTISMO AXIOLOGISTA E O LOGICISTA
Na Seção 2 foram feitas as considerações filosóficas e
jusfilosóficas genéricas acerca da teoria filosófica contemporânea
em ligação com o Direito. As vertentes filosóficas do Direito e a
Filosofia dos Valores explicitaram um conteúdo fundamentado em
um culturalismo neokantista para revelar o pensamento de
Radbruch.
Dentre as correntes jusfilosóficas existentes, é impossível
negar que foi no neokantismo de Baden que Radbruch finca as raízes
de seu sistema. Mesmo que posteriormente ele enveredasse por
uma visão impregnada de elementos do neokantismo de Marburgo,
jamais se afastou daquelas diretrizes preliminarmente traçadas.
Os três mestres de Radbruch foram Windelband, Rickert e
Lask. Expostos os traços gerais das teorias destes pensadores na
Seção 2, será especificado o que Radbruch retirou estritamente deles
e de outros corifeus do neokantismo (Kelsen, Stammler) e do
relativismo (Ihering, Jellinek), nas linhas que se seguem.
A influência de Kant sobre a filosofia germânica foi decisiva;
as Escolas de Baden (Escola Sudocidental) e Marburgo atestam
claramente essa preponderância de neokantianos no âmbito da
filosofia e da Jusfilosofia no início do século XX, oriunda da
restauração do kantismo a partir de 1886. A temática de
compreensão do pensamento de Kant foi assim definida por Lange
apud Gusmão (1992, p.408): “compreender Kant, indo além dele”.
A Escola de Marburgo deu mais importância ao estudo do
elemento lógico no pensamento de Kant, fazendo a análise do livro
‘Crítica da Razão Pura’, enfatizando a questão do conhecimento,
afirmando que é o pesquisador que constrói o objeto de pesquisa,
assumindo dessa maneira uma postura eminentemente
gnoseologista (valorização excessiva da análise do conhecimento)
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e logicista (apego exacerbado às indagações do raciocínio formal),
a qual firmou um precedente de apriorismo científico e filosófico.
A Escola de Marburgo cerrou-se, destarte, num sistema logicista e
cético-relativista, prendendo-se mais às raízes do kantismo
gnoseológico.
A Escola de Baden pautou-se à luz de suas máximas na
obra “Crítica da Razão Prática”, fazendo emergir a teoria dos valores,
conforme visto na Seção 2. A Escola de Baden, ao contrário da de
Marburgo, deu mais importância à compreensão dos elementos
axiológicos do pensamento kantiano: inspirada na doutrina de Kant
de que o Direito tem um a priori formal que seleciona aquilo que
virá a ser o seu conteúdo, filósofos como Rickert buscaram a feitura
de uma pesquisa gnoseológica do conceito do Direito e do
verdadeiro objeto da Ciência do Direito; para tanto basearam-se
nas teorias do conhecimento desenvolvidas no âmbito da própria
escola, tais como as de Wilhelm Windelband acerca da classificação
das ciências, distinguindo-as em nomotéticas (que buscam
investigação de leis de generalização do particular) e ideográficas
ou culturais (que investigam a forma do atos criativos particulares).

3.2 PREMISSAS METODOLÓGICAS E GNOSEOLÓGICAS DO
NEOKANTISMO DE RADBRUCH
Gustav Radbruch adentrou na Escola de Baden, e adotou o
já conhecido culturalismo neocriticista da escola no campo jurídico,
centralmente o de Emil Lask (sub-seção 2.4), transmudando-o para
um culturalismo relativista.
No campo filosófico pode-se assertar que seu pensamento
é um neokantismo cético-relativista. As premissas metodológicas
radbruchianas são firmadas nos conceitos fundamentais do
kantismo:
1) O poder nomotético (revelador) do espírito, que
consiste na “recriação” da realidade na esfera
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mental do homem; Radbruch é, portanto, um
realista crítico. Não aceita que a realidade não tenha
algo a ser desvendado; há sempre o que perscrutar
naquilo que aparece: por trás do fenômeno há
sempre um noumeno; esta é a maior lição de Kant,
apesar de constantemente os neocriticistas
interpretarem disformemente a verdadeira
funcionalidade do que seria a coisa-em-si
( noumenon ) na acepção do “filósofo de
Köningsberg”, isto é, se ela era apenas uma
hipótese ou uma realidade em si, segundo mostra
Kelsen (1984, p.150-1), o que levou a se considerar
Kant muitas vezes um fenomenalista, isto é, adepto
de que só se conhece a nuance aparente dos
fenômenos e nunca a coisa-em-si.
2) O logicismo de Kant foi igualmente seguido por
Radbruch através da influência de Marburgo; a
teoria dos juízos sintéticos e analíticos como fator
principal (juntamente com as categorias
apriorísticas espirituais) na hermenêutica da
realidade foi adotada amplamente pelo
culturalismo relativista. Nisto consiste
principalmente o formalismo logicista (analítica
transcendental) de Kant, que como tal pretende que
a partir do sujeito seja criado o objeto pela
interpretação do real.
3) O apriorismo racionalista kantiano foi igualmente
adotado por Radbruch, que cria no apriorismo da
razão como origem do conhecimento e na presença
de estruturas transcendentais no espírito
possibilitadoras de todo ato cognitivo. A
experiência seria uma fonte secundária do
conhecimento, tal como expunha o “filósofo de
Köningsberg” em sua ‘Crítica da Razão Pura’ (1996,
p.300). Radbruch, no entanto, não seguia a tese de
Kant e da Escola de Marburgo de que não há um
conhecer específico, mas apenas genérico, que
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pode ser extraído da razão.
4) Como conseqüência do racionalismo por um lado,
e do axiologismo de outro, Radbruch convergiu
para uma metodologia de pesquisa centralizada na
lógica formal e na teleologia axiológica, daí porque
emergiu seu dualismo metodológico, o qual por
sua vez dará azo ao relativismo crítico no plano
gnoseológico e deste, na esfera cultural, emergirá
o culturalismo relativista crítico.
5) Seguindo as lições de Dilthey, longinquamente, e
do neokantismo mais aproximadamente, o sistema
radbruchiano concebeu as “Ciências do Espírito”
como independentes das “Ciências da Natureza”,
porque dotadas de uma categoria compreensional
do particular e regidas pelo princípio da finalidade,
em oposição ao naturalismo, dominado pela
generalidade e pela causalidade (vide sub-seções
2.2 e 2.3). Adota, portanto, o método teleológicocompreensivo hermenêutico (ainda que eivado de
um forte racionalismo e intelectualismo), nas
“Ciências da Cultura”, desenvolvido por
Scheleiermacher e Dilthey, como coloca Apel (2000,
p.132).
6) Relativamente à essência do conhecimento,
Radbruch segue a linha objetivista e realista da
Escola de Baden, concebendo o conhecer como
direcionado a objetos e a realidade externa como
um em-si independente da criação humana,
contrariando em mais este aspecto o pensamento
da Escola de Marburgo, que aderira desde seus
primódios a uma visão idealista lógica da criação
dos objetos e em último caso da própria realidade
pelo sujeito gnoseológico.
7) Da “Crítica da Razão Prática”, contrariando nesse
ponto Marburgo e pensando com Baden, Radbruch
manteve a crença nos postulados deontológicos da
ética formal kantiana, como de resto os adeptos
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da Escola Sudocidental (Baden), e precisamente
sobre aqueles ergueu posicionamentos capitais: a
transcendência do espírito e a realidade valorativa;
ora, essa correlação essencial entre moralidade e
valor é constatada por Radbruch (1974, p. 106)
quando diz:
“o preceito de que se trata será um imperativo (na
ordem do ser), na proporção em que é (existe) e
actua; será, porém, uma norma, na proporção em
que se pode dizer dele que tem uma significação e
um valor (vale). É um imperativo, na medida em
que uma certa vontade se impõe através dele; é
uma norma, na medida em que nele se exprime
um dever-ser”.

3.2.1 O VALOR NO IDEALISMO SUBJETIVO CRÍTICO
O mundo dos valores, para concretizar sua idealidade, tende
à plenificação do seu ser através de seu dever-ser no mundo; encerrado
em si mesmo, o valor para Radbruch encontra-se numa esfera de
objetos à parte: os ideais. Representando uma significação para a
vontade, o valor é uma coisa-em-si que é apreendida pelo espírito.
Diz Lavelle apud Reale (1993, p.205): “O valor não pode
proceder senão de uma atividade que fundando-se a si mesma, funda
ao mesmo tempo o seu próprio valor e o valor de todas as coisas,
de uma atividade que se engendra a si mesma e que, ao fazê-lo
engendra as suas próprias razões: ora, essa é precisamente a
definição de espírito”.
Extraindo do neokantismo de Emil Lask conceitos-chave
de seu sistema axiológico, concebendo como aquele os valores
relacionados à essência do espírito humano, estes só poderiam ser
objetos ideais; nesta passagem ele comenta Lask, mencionado o
próprio Radbruch (1974, p. 43): “Só podemos chamar ao valor
essência de uma coisa, quando esse valor constituir o princípio do
próprio ser desta”.
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Quando Radbruch coloca a união cardeal entre ontologia
e axiologia, ele está concebendo uma conjunção primordial entre
Ser e dever-ser; sem voltar ao pensamento de Rickert, que apregoava
uma ‘realidade valiosa’, capacitadora da realização deontológica e
um fundamento valorativo transcendente, Radbruch preconiza essa
união de espírito-realidade como síntese no âmbito espiritual
subjetivo.
Influência direta do kantismo no ideário radbruchiano
foram formas de compreensão crítica do real, vendo este como uma
interpretação do fenômeno, numa constante procura da sua
essência. Esta postura realista crítica irá se estender por toda a
visão axiológica radbruchiana (que é o ponto capital do conjunto
da jusfilosofia culturalista relativista).
Na interpretação da realidade como sendo constituída de
campo de realização de valores coloca na correlação ontológicoaxiológica o cerne subjetivo-objetivo herdado do kantismo; o valor
é visto como objeto ideal posto no Espírito, pois já está
aprioristicamente posto na estrutura do mesmo.
A fundamentação última dessa correlação espíritorealidade só pode estar assim no plano da idealidade; por isso
Radbruch não concebe uma validade absoluta e extrínseca ao real,
como fez Windelband para a fundação dos valores (sub-seção 2.2),
mas vê na inerência da realidade um suporte realizante de valores a
partir da compreensão da subjetividade humana com intenção de
realizar valores e não com fundamento em Deus, como quer, por
exemplo, a tese do realismo absolutista axiológico, defendida desde
Santo Agostinho e recepcionada por Windelband, conforme
demonstrou Hessen (1980, p. 308).
Essa absoluta determinação do valor por parte do homem
como exteriorização de algo posto no mundo e existente a priori em
seu espírito é uma determinação fundamental do idealismo crítico
subjetivo do neokantismo. Uma vez que o valor é retirado da natureza
pelo espírito, passa a constituir algo interno ao real, e assim assoma
a separação entre valoração (que então passa a fundamentar-se como
objeto ideal) e natureza (geradora de objetos reais, sensíveis).
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Assere Radbruch (1974, p. 40):
O primeiro ato do espírito consiste em reivindicar
o próprio Eu, libertando-o dos dados da
experiência, contrapondo aquele a esta, e
separando aquilo que é ‘valor’ daquilo que é
‘realidade’(...) aquilo que ele primeiro consegue
extrair do caos da experiência, numa primeira
atitude não valorativa, ou a-valorativa, é o reino da
natureza, visto esta não ser mais do que a
experiência, tal como ela se nos apresenta depurada
de todas as valorações que a falseiam. Por outro
lado, aquilo que ele, em segundo lugar, daí extrai
numa segunda atitude - esta valorativa e oposta à
primeira- é o mundo dos valores, ao apreender
também conscientemente a escala das respectivas
valorações, das normas e das relações entre elas.

Destarte, frente à realidade, o homem pode adotar quatro
atitudes relacionadas ao valor. Assim se expressa Radbruch (1974,
p.43): “atitude cega para os valores (wertblind), da valorativa
(bewertend) e da referida a valores (wertbeziehend), surge ainda,
finalmente, a que supera os valores (wertüberwindend) – isto é, a
atitude religiosa”.
Continua Radbruch (1974, p. 43) no mesmo sentido: “Às
quatro atitudes do nosso espírito, que acabamos de definir,
corresponde, portanto, uma quádrupla forma que para nós podem
revestir os dados da experiência. E essa quádrupla forma é a que se
exprime nestas palavras: Ser, Valor, Sentido e Essência”.
À atitude cega para os valores corresponde o Ser, à atitude
estimativa correlaciona-se Valor, a atitude referida a valores é correlata
ao Sentido, e à atitude transcendente ao valor corresponde a Essência.
Explica Cabral de Moncada (1974, p.24) em seu “Prefácio”:
1°- uma posição ou atitude cega para todos os valores
(wertblind), que é a própria das ciências da natureza;
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2°- uma posição ou atitude de quem refere factos a
valores, mas sem valorar os factos(wertbeziehend),
que é a própria das ciências culturais e portanto
das ciências jurídicas; 3°- uma posição ou atitude
valorativa, que toma os valores como critério para
essa valoração, e é a própria Filosofia em geral.
Radbruch admite, contudo ainda, ao lado destas
três posições ou atitudes fundamentais, uma
quarta, superadora da antítese valor-realidade, a
atitude religiosa, a que dá o nome de
wertüberwindend (superadora dos valores).

As atitudes frente ao valor são determinações do espírito
em relação à realidade, pois consoante o kantismo não existe como
se auferir um conhecimento indubitável a respeito do noumeno
(realidade misteriosa), pois ele escapa às categorias do entendimento
e da sensibilidade.
Somente no âmbito do ato religioso é que Radbruch
assimila o conceito de transposição para a coisa em si como um ato
moral, mediante a não aceitação de uma injustiça material para o
homem e a postulação de um ser que seja um justo ordenador e
julgador do mundo.
A religião é a superação dos valores e da realidade, rumo à
completa perfeição do valor e da existência, que o homem sempre
almeja e não alcança neste mundo; assim, Radbruch unifica o alémdo-mundo e a coisa-em-si, a qual só pode ser Deus, fonte de tudo o
que há (Ser) e do que é e deve-ser (Valor). Construindo uma teologia
à inspiração de Kant, somente Deus fundamenta a moral e plenifica
os valores, e só ele explica o ser-em-si do noumeno.
Deus seria a unificação da gnoseologia transcendental
(conhecimento último), da deontologia (dever-ser), da axiologia (o
que é e deve ser). Baseado nele diz Radbruch (1974, p. 42-3):
Religião significa, pois, uma superação do desvalor
e ao mesmo tempo, necessariamente, também uma
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superação de todo valor que pode ser como seu
contrário. Valor e desvalor tornam-se assim iguais
um ao outro e, portanto, indiferentes (...) A religião,
como superação da antítese entre valor e desvalor
pressupõe, portanto, a preexistência desta antítese
(...) A religião nasce da intolerabilidade do contraste
entre valor e realidade.

Em verdade, Radbruch não deixou bem clara sua posição
religiosa; devido ao seu relativismo céptico, sempre que ele concebe
a religiosidade teme-se uma negação teorética subjacente; contudo,
que após o holocausto nazista sua fé numa realidade transcendente
tornou-se inabalável, e a “conversão” para o jusnaturalismo pode
ter contribuído para isso; há, porém, aqueles que o vêem como um
positivista quase agnóstico imbuído de ideais metafísicos e morais,
tal como Cabral de Moncada em seu “Prefácio” (1974, p. 31).
Radbruch procura então o equilíbrio entre conhecimento
relativo e formalista e a transcendência ético-religiosa e como Kant,
tem que se afastar dos rigores do formalismo e do
transcendentalismo para reencontrar-se com Deus, num puro ato
de vontade, que outro nome não tem além deste: fé na
transcendência da realidade em direção à espiritualidade.

3.2.2 O CAMPO CULTURAL COMO CONCRETIZAÇÃO VALORATIVA
Após definir o valor como essência posta pelo espírito,
Radbruch realiza então a preparação para a inserção do valor na
realidade, isto é, a forma pela qual o valor poderia concretizar-se
no mundo. Ele segue assim as lições do neokantismo de Windelband,
Rickert e Lask (sub-seções 2.2, 2.3 e 2.4), e concebe a cultura como
o meio concretizante de valores, ainda que não um meio perfeito,
porém imiscuído de componentes eventualmente danosos, que
deturpam a plena compreensão dos valores.
Isso só vem a confirmar a tese da subjetividade do ato
compreensional e erigidor do valor, porquanto se a cultura fosse
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um filtro perfeito do plano ideal (no qual se acham os valores),
haveria completa identidade entre o ideal e o real (o âmago da
realidade seria naturalístico e não uma interação espírito-natureza,
como quer o kantismo), entre o subjetivo e o objetivo, de modo a
não existir a capacidade de escolha, transcendência e
autodeterminação da pessoa humana, sendo que a liberdade sofreria
um golpe frontal.
Apesar do fato de Radbruch não conceber uma teoria
assertória da liberdade, seguindo o criticismo kantiano em mais
um ponto, ele não afasta a idéia de liberdade como fundamental
para a existência do mundo valorativo e espiritual transcendente.
Assim leciona o mestre de Heidelberg (1974, p. 41-2) :
A Cultura, tal como descreve o historiador, não é,
portanto, de modo algum, um puro valor; é uma
mistura de humanidade e barbárie, de bom e mau
gosto, de verdade e de erro, mas sem que qualquer
das suas manifestações (quer elas contrariem, quer
favoreçam, quer atinjam quer não a realização dos
valores) possa ser pensadas sem referência a uma
idéia de valor. Certamente, a Cultura não é o mesmo
que a realização dos valores, mas é o conjunto dos
dados que têm para nós a significação e o sentido
de os pretenderem realizar, ou –como escreve
Stammler- o de “uma aspiração para aquilo que é
justo.” E assim se torna evidente que é também
esta terceira atitude do espírito (a que refere factos
a valores) a metodologicamente própria das
chamadas ‘ciências culturais’ (Kulturwissenschaften).

Continua Radbruch (1974, p. 44) : ‘Natureza e Ideal, como
dois pólos opostos. Por sobre o abismo que os separa, apenas duas
passagens ou ligações possíveis: ou a da ponte jamais concluída da
Cultura, ou, sempre pronto para atingir a meta, o grande par de
asas da religião. Dum lado o trabalho incessante da Cultura; do
outro a fé religiosa”.
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Assim, vê-se como Radbruch insere-se na vertente do
culturalismo criticista da Escola de Baden, apregoando com Rickert
a independência das ‘Ciências da Cultura’ frente às ‘Ciências da
Natureza’.
A oposição entre mundo da cultura e transcendência
espiritual é associada a uma forma de conhecimento peculiar a
ambas; o primeiro é dominado pela crítica racional e empírica
direcionada por um logicismo (metodologia logicista) e o segundo
pela crença na transcendência como fator exigido realmente e para
a concretização dos valores.
Vê-se claramente uma proximidade da acepção teóricoaxiológica de Radbruch mais em relação a Rickert (sub-seção 2.3)
de que a Lask, dado a ligação deste último com a fenomenologia
(sub-seção 2.4.1).
A compreensão no ideário radbruchiano propugna um
relativismo crítico como corrente gnoseológica do problema
axiológico (ainda que aliada ao tradicional intelectualismo axiológico
da Escola de Baden), conforme se analisará em seguida.

3.3 O RELATIVISMO CRÍTICO E O DUALISMO METODOLÓGICO
Na seção 3.1, enquadrou-se o kantismo no âmbito das
filosofias racionalistas e idealistas; o racionalismo do sistema
kantiano é marcado por caracteres primordiais: o logicismo, o
formalismo e o criticismo.
Kant concebe as categorias lógicas como determinantes
do modo estrutural da razão, o que tem como conseqüência o
apriorismo da forma no esquema interpretativo da realidade, o que
significa a forma predominando sobre o objeto, ou melhor,
construindo o objeto do conhecimento consoante as categorias.
Como corolário dessa formalização logicista do
conhecimento, que em verdade é uma limitação do poder
nomotético do espírito, emerge naturalmente o criticismo, que
estatui o cerceamento da racionalidade dentro dos liames empíricos,
apesar de reconhecer que haja uma fundamentação apriorística de
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uma racionalidade em si, separadamente da experiência.
Esta orientação foi seguida pelos marburguianos e
recepcionada por Radbruch; como conseqüência dessa postura
criticista, impõe-se o relativismo, que na acepção de Radbruch é
uma reavaliação dos juízos acerca dos objetos de conhecimento,
um ramo da gnoseologia kantiana extremamente profícuo.
Para Kant, explica Mondin (1981-B, p. 180), os juízos eram
as operações próprias do intelecto, e poderiam ser sintéticos
(formulados com cerne na experiência) e analíticos, feitos com as
categorias apriorísticas do intelecto.
As categorias, como observado na sub-seção 2.4.1, são
conceitos a priori do entendimento, e da junção delas com as
intuições (produtos das sensações), é que o juízo se forma
(MONDIN,1981-B, p.179).
Propugnou Kant a existência de juízos estéticos, os quais
versariam sobre a perfeição de um objeto e não emitiriam
informação acerca de sua estrutura constitutiva, Mondin (1981-B,
p. 190); como conseqüência desta teorização dos juízos, o kantismo
apregoa a separabilidade das afirmações sobre ser e dever-ser.
Com relação às categorias e aos juízos, é necessário dizer
que Radbruch não aceitava a concepção proposta por seu professor
Emil Lask, de que a cultura seria uma categoria constitutiva do
conhecimento capaz de realizar uma síntese entre idealismo e
realismo, subjetivismo e objetivismo (vide sub-seção 3.4.2), nem a
proposição kantiana da categoria como esquema interpretativo do
sujeito, condicionador dos juízos cognitivos.
Radbruch, assumindo decisivamente um posicionamento
axiológico à Baden, e não meramente gnoseológico formalista como
na Escola de Marburgo, concebe a categoria como um componente
da compreensão transcendental do valor, colocando-a entre o mundo
ideal dos valores e a realidade fática, denotando como sua primordial
característica a referência entre fato e valor. Dessarte, para Radbruch,
a função capital da categoria seria a capacidade de referir fatos aos
valores.
Se na concepção de categoria Radbruch aderira firmemente
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ao axiologismo de Baden, sua visão dos juízos continuava presa ao
esquema gnoseológico marburguiano, nunca abandonado a
concomitante aplicação do método histórico-valorativo (nisto
consiste seu dualismo metodológico); por causa do primeiro sua
filosofia critica o racionalismo ‘aberto’ e dialético em que se funda
a categoria cultural laskiana; em virtude da visão axiológica abstraise do próprio logicismo exacerbado do kantismo.
Radbruch aproveita a lógica transcendental kantiana e
assimila primordialmente a teoria de Kant dos juízos de valor e juízos
de realidade, exatamente para salvaguardar a primazia do mundo
axiológico com os primeiros e para resguardar a necessidade de uma
aplicabilidade cognitiva dos segundos. Afirma Radbruch (1974, p. 48):
Os preceitos do dever-ser, os juízos de valor, as
valorações, não podem fundar-se indutivamente
sobre verificações do existente, mas só
dedutivamente sobre outros preceitos, outros
juízos de valor, outras valorações de idêntica
natureza. Ora, os juízos de valor e os juízos de
existência pertencem a dois mundos
completamente independentes que vivem lado-alado um do outro, mas sem se penetrarem
reciprocamente. E é esta consideração que está na
base daquilo a que chamamos dualismo
metodológico.

A partir desta duplicidade de método investigativo da
Ciência em geral, e em particular da Ciência do Direito, e mais
particularmente ainda a Filosofia do Direito, é que o ideário
radbruchiano se firmará decisivamente no sentido de analisar o valor
em sua singularidade essencial através da utilização da lógica como
o mediador do processo de formação valorativa na realidade.
Apregoa Radbruch (1974, p. 50):
O dualismo metodológico não afirma que as
______________________________________________________ 65

Newton de Oliveira Lima ______________________________________________________________________

valorações, os juízos de valor, como todos os juízos,
não sejam influenciados pelos factos do mundo do
‘ser’. Nenhuma dúvida de que as nossas valorações
sejam o produto causal, a superestrutura ideológica
de determinados factores do domínio do ser, como,
por exemplo, o meio social em que vivemos. A
‘sociologia do saber’ aí a instruir-nos acerca do
condicionamento local das ideologias. Porém, não
se trata aqui da relação lógica entre Ser e Valor.
Ninguém afirma que as valorações sejam
independentes dos factos, mas sim que os factos
não podem servir de fundamento às valorações.

Neste ponto máximo de desenvolvimento da teoria dos
juízos valorativos, assoma uma problemática central no
encadeamento das idéias até aqui expostas: como chegar-se à
verdade (certeza gnoseológica) partindo do valor e do Ser como
categorias separadas? E como fundar a validade a partir da essência
diversificada do valer ideal em relação à realidade factual?
A problemática de Radbruch é análoga à de Kant, porque
o criticismo levara o segundo a um estado de completa indefinição
da fundamentação da própria moralidade e do real, por causa da
incognoscibilidade da coisa-em-si, âmbito no qual repousaria a
liberdade (fundamento moral) e o Espírito Divino (fulcro moral e
transcendente de toda a realidade); a passagem para o noumenon só
efetivar-se-ia por meio da crença; e é exatamente pela crença, ou
seja, por uma fé no mundo valorativo e na liberdade e transcendência
do homem.
A cisão entre os campos lógico e axiológico como
conseqüência necessária da dualidade metodológica é que vai
caracterizar o relativismo radbruchiano; Radbruch (1974, p. 56-8)
explica dessa maneira o escopo principal de seu relativismo:
estabelecer a legitimidade de todos os ‘juízos de
valor’ apenas com relação a outros juízos superiores
da mesma natureza, dentro do quadro duma certa
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concepção dos valores ou de quaisquer concepções
do mundo em si mesmos.
Este relativismo, porém, afecta só o âmbito dos
problemas da “razão teórica” e não o dos problemas
da “razão prática”. Significa uma renúncia à
fundamentação científica das últimas atitudes e
posições do espírito; não uma renúncia a estas
atitudes e posições mesmas. O nosso relativismo
não é o de Pôncio Pilatus no Evangelho, para o qual
não só a razão teórica, mas ainda a prática
emudecia (‘Que é a verdade ?’). É parente do de
Nathan, de Lessing, para o qual o silêncio da razão
teórica era justamente o mais forte estímulo que
podia haver para a razão prática falar...‘que cada
uma se esforce, à porfia, por mostrar a força da
pedra do seu próprio anel’.

Tem-se aqui um relativismo completamente gnoseológico,
cujo escopo central é o não dogmatismo, um cepticismo
investigativo da realidade, calcado numa forte lógica transcendental
à Kant; um intuito permanente de investigar o fenomênico em busca
de uma numinosidade pressuposta (isto é, ontologicamente não
necessariamente existente, mas gnoseologicamente exigida); na
melhor tradição kantiana, o sistema radbruchiano é no fundo um
realismo crítico.
A plena convicção de uma idealidade valiosa efetiva, esta
sim objeto de uma fé radical na justiça, na moralidade, na
espiritualidade transcendente e na liberdade, nunca, porém,
afirmando a certeza lógica dessa crença, o que só viria a se modificar
na segunda fase de seu pensamento13.
_______________
13

É realmente muito complexo o itinerário espiritual de Gustav Radbruch, o qual se
situa na correlação entre cognição e crença, dentre procedimentos gnoseológicos e
destinação espiritual. A própria evolução de sua linha de filosofia kantiana foi
modificada em função dessa reestruturação axiológica do pensamento radbruchiano
em sua segunda fase, e que tal reformulação de idéias se processou no sentido de
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Não se deve afirmar, como Cabral de Moncada no seu
“Prefácio” (1974, p.31), que o relativismo de Radbruch fosse um
cepticismo no sentido de uma suspensão do juízo; antes, é um
cepticismo convencional, meramente experimental, para a
investigação eficaz e não metafísica (no sentido da negação de uma
Metafísica utópica e abstrativista); no fundo o relativismo crítico de
Radbruch é um corolário extensivo do seu dualismo metodológico,
sendo ao mesmo tempo uma forma de investigação filosófica lógica
e empírica, seguindo o cerne do kantismo.

3.4 O CULTURALISMO RELATIVISTA CRÍTICO
Passando da esfera exclusiva do conhecimento
(gnoseológico), para o plano axiológico-cultural, o desdobramento
do relativismo crítico é o fator modificador das idéias culturalistas
outrora puramente teleológicas de Radbruch, o qual se iniciou na
filosofia da Escola de Baden sob os auspícios de Emil Lask e seu
culturalismo neokantista fenomenologista.
Cabral de Moncada (1974, p.25-6) em seu “Prefácio”
comenta o relativismo crítico em atinência à questão axiológica:
Não é tanto, em suma – note-se- a relatividade dos
valores aquilo que ele afirma, como sobretudo a
relatividade dos nossos juízos acerca deles, isto é,
dos nossos juízos de valor. Os valores e os juízos
_______________
abandonar a idéia kantiana de separação entre noumeno e fenômeno, integrando
definitivamente estes dois na essência última da divindade transcendente,
fundamento de toda a realidade humana e natural. Kant vacilara muito em sua posição
religiosa, tanto que é ora enquadrado como céptico agnóstico, ou em outros
momentos é considerado um religioso fervoroso que transpôs para o campo da
racionalidade a temática cristã da dualidade corpo-espírito. Radbruch, no mesmo
sentido, foi enquadrado como céptico em sua primeira fase de pensamento, mas na
fase jusnaturalista seu apego à religiosidade é fundamental para a estruturação de
suas idéias e não pode ser posta em dúvida, a partir de então, sua decisiva contribuição
para a fundamentação axiológica do Direito.
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de valor só poderão aspirar a uma absoluta e
universal validade dentro dum determinado sistema
de idéias já previamente escolhido e organizado
por nós em função dos valores cardiais que
elegemos, mas cujo valor supremo e polar será
sempre indemonstrável para a Razão.

Na problemática axiológica se revela toda a essência
paradoxal do pensamento de radbruchiano; nota-se isso
precipuamente quando ele conjuga formalismo, relativismo e
racionalismo, idéias impregnadas de um kantismo logicista, com as
modificações empreendidas pelos badenianos ao pensamento de
Kant, ou seja, teleologia, valoração e o culturalismo.
A corrente neokantista compreendia a valoratividade como
phaenomenon eminentemente formal, pois na linha do kantismo os
valores eram idéias apriorísticas presentes no espírito. Radbruch,
no entanto, observando os ensinamentos sociológicos de Max
Weber, como ensina Arruda (1996, p.57), deslocou para o extrato
social a primazia da concretização axiológica, porquanto para o
referido sociólogo é na experiência cultural que os homens assim
como coletividade determinam quais as valorações a serem
dominantes em dada época e em determinada sociedade.
Radbuch, assim como Weber, fundamentou a estrutura
jurídica nos conceitos de racionalidade finalística e de apriorismo
formalista, já que o sociólogo, conforme ensina Moreira (1999, p.
31-39), concebia essas duas estruturas racionais como
conformadoras da estrutura geral do direito.
A correlação entre os dois pensamentos é expresa de
maneira clara e objetiva por Kaufmann (1998, p. 29). Radbruch e
Weber adequaram a racionalidade de fins à racionalidade de valores,
colocando-a como fundamento racional da conduta e com teleologia
a ser perseguida. E teriam incorrido inclusive, segundo Kaufmann
(1998, p.29), no mesmo erro de considerar impossível a cognição
dos valores absolutos devido a um relativismo gnoseológico
fundamental.
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Weber com seus modelos ideais de conduta e com sua
teorização da racionalidade enquanto fator de compreensão da
conduta jurídica, como mostra Freund (2000, p.185), aproximava-se
muito do neokatismo em termos de análise sociológica. Asserta De
Trazegnies Granda (1993, p. 13): “Com uma clara influencia kantiana,
Weber considera que la racionalidad evoca lãs nociones de finalidad y de
generalidad: es racional la conduta con areglo a fines que puede ser aplicada
de manera general, sin entrar en contradicciones internas”.
Ligando o culturalismo neokantista a um posicionamento
sociológico axiológico à Weber, evitando resvalar na unilateralidade
de ambas as concepções, Radbruch soergueu seu culturalismo
relativista, que tinha por característica primordial a mediação entre
o plano exclusivamente fático a que tende a sociologia e o plano
unicamente transcendental no qual se lança o neokantismo.
Expressa Radbruch (1974, p.79) : “entre a categoria ‘juízo
de existência’ e a categoria ‘juízo de valor’ é preciso estabelecer
ainda uma categoria intermédia: a dos juízos referidos a valores
(wertbeziehend); assim como, correspondentemente, entre as
categorias de ‘natureza’ e ‘idéia’, é preciso dar lugar à categoria
“cultura”.
Destarte, por mais influência que recebeu do historicismo
e do sociologismo, é ainda no apriorismo kantiano que vai se pautar
vez mais o ideário radbruchiano, sendo mais correto descrever seu
sistema como um culturalismo relativista neokantiano, ou
culturalismo relativista crítico, pois ele jamais se afastou do
formalismo kantiano que apregoa uma pré-determinação dos
conceitos de um sistema de juízos para daí fundamentar um sistema
de valores, ainda que a concretização desses últimos se dê no âmbito
social por intermédio da cultura.
Daí porque, como foi acima colocado, Radbruch encontra a
ligação mais importante entre idéia (valor) e fato (social) no âmbito
da cultura, emanando uma necessária correlação entre eles.
Portanto, das premissas lógicas dos ‘juízos de cultura’ em
consonância com os ‘juízos de existência’ e os ‘juízos de valor’,
configura-se a rede de fatores que formam a realidade cultural
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enquanto objeto de cognição do espírito.
Ocorre que a cultura não é só o que se objetiva com tal,
não é somente aquilo que o espírito pretende enquanto finalidade;
é também aquilo que não atinge o fito proposto, é igualmente o
conjunto de erros e acertos, de virtudes e defeitos, de vícios e
grandezas da humanidade, como exposto na sub-seção 3.2.2.
Como assertou Paul Ricoeur apud Mondin (1980, p.290-1):
“A pessoa não é ainda uma plenitude experimentada, é um ‘a-ser’; A
pessoa é ‘a-ser’; a única maneira de alcançá-la é ‘fazê-la ser’(...) a
humanidade é o modo de ser sobre o qual deve regular-se cada
aparição empírica do que nós chamamos ser humano”.
Através da experiência cultural, portanto, é que o homem
se faz homem e concretiza os valores da idealidade. A cultura é
como um ‘grande palco de apresentações’ da personalidade no
sentido de realização dos valores. A religião consiste na superação
da ação valorativa mediante a fé na transcendência da realidade
fática em direção ao deve ser (valor).
Radbruch, utilizando-se do seu racionalismo abstrato e do
seu apriorismo kantista estatui o raciocínio de que a empiricidade
cultural só pode desdobrar-se em três atitudes fundamentais do
espírito no contato com a realidade: a apreensão interna dos valores
pelo indivíduo, a relação coletiva com os valores, e a cristalização
dos valores nas obras, isto é, nos bens valorados. São suas palavras
(1974, p. 125-6):
Há no domínio da experiência unicamente três
espécies de objetos susceptíveis duma valoração
absoluta: a personalidade humana individual, a
personalidade humana colectiva e os produtos da
própria actividade humana ou as obras humanas
(Werke). Assim, podemos distingir, correspondentemente, consoante estes três substratos, três
espécies de valores: os ‘valores individuais’, os
‘valores colectivos’ e os ‘valores de obra’(Werkwerte).
Valor individual é a personalidade moral. De
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natureza moral é também o valor de que é
susceptível a personalidade colectiva, no caso de
admitirmos esta. Porém, os valores lógico e estético
só se manifestam nas realizações da ciência e da
arte, como ‘valores de cultura’.

Após essa delimitação das esferas de possíveis valorações,
o que no fundo é uma classificação teorética das posições axiológicas
que podem ser adotadas dentro da cultura, o culturalismo relativista
crítico esforça-se por definir em termos precisos aquela primazia
anteriormente mencionada da concretização dos valores pelo
aspecto sociológico; assim, fez-se uma busca de qual seria a atividade
cultural que melhor representaria a possibilidade coletiva de escolha
e positivação do valor: outra não seria que a política, a qual perfaz
a síntese da vontade coletiva.
Como diz Radbruch (1974, p. 127-8):
trata-se muito simplesmente de decidir agora quais
destes valores- se aos individuais, se aos colectivos,
se aos de cultura (os ‘de obra’, Werkwerte)- vamos
nós dar primazia na escala hierárquica de todos os
valores. Consoante essa decisão for, consoante o
grupo de valores no sentido do qual iremos orientar
a nossa concepção do mundo (Weltanschauung) e,
especialmente, a nossa concepção acerca do direito
e do Estado, assim chegaremos a três possíveis
posições fundamentais distintas: a individualista,
a supra-individualista e a transpersonalista.

A cada cosmovisão axiológica possível (individualismo,
coletivismo e transpersonalismo), corresponde uma visão política
globalizante, que pugna em sociedade para a concretização daquela
visão axiológica de certos grupos ou mesmo da sociedade como
um todo. No conteúdo dos atos sociais está inserto, portanto, o
fulcro de uma realizabilidade axiológica, ponto no qual a teorização
de Radbruch se aproxima de Ronald Dworkin (1999, p.100), no
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sentido de que os valores são condicionados pelas estruturas sociais
quando da sua realização.
Com essa doutrina da precedência do elemento social
sobre o individual na positivação dos valores, há um direcionamento
do neokantismo no sentido sociológico, sem que se deturpe a
idealidade valorativa teórica apregoada pelos discípulos de Kant.
O aprofundamento de cada visão axiológico-política será
efetuado na Seção 5, onde bem assim se explicitará aos pormenores
o culturalismo relativista aplicado ao estudo do Direito e dos valores
jurídicos em especial.

3.5 CARACTERES GERAIS DO VALOR NO CULTURALISMO
RELATIVISTA CRÍTICO
Como conseqüência do relativismo crítico, do dualismo
metodológico, do formalismo logicista, do método teleológicocompreensional, do sociologismo weberiano, do racionalismo
abstrativista, do intelectualismo neokantista, a teoria valorativa do
culturalismo radbruchiano foi direcionada no sentido de uma
compreensão finalística do valor sempre corrigida e guiada por uma
poderosa carga intelectualista, relativista e racionalista. São as
seguintes características genéricas da valoração no pensamento de
Radbruch:
1) Quanto à questão gnoseológica do valor, o
culturalismo relativista segue ainda a vertente do
intelectualismo quanto à captação do valor na
idealidade, isto significa que a razão é sempre o
filtro por onde a valoração deve ser concretizada,
e a emoção é relegada para um plano secundário,
bem como a intuição, que foi completamente
descartada por Radbruch na captação valorativa.
Nesse ponto Radbruch afasta-se mais uma vez de
Lask, o qual pregava a intuição como primaz no
ato captador da valoração.
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2) Almejando conciliar o intelectualismo com o
sociologismo weberiano, o ideário radbruchiano
adotou um relativismo crítico na positivação do
valor; assim procedendo, uniu-se a esfera individual
à social para a concretização valorativa num plano
principalmente coletivo-social, sem abstrair a
importância da gnoseologia subjetiva na captação
do valor.
3) O papel primordial da cultura na positivação
axiológica, conforme delineado na sub-seção 4.2.2,
foi outro ponto chave da axiologia em Radbruch,
só que com a sua conhecida afirmativa de que a
cultura não é um puro meio de concreção valorativa,
estando em constante mutabilidade pela
experiência adquirida.
4) A fundamentação última do valor em Radbruch é a
parecida com a de Lask, ou seja, a objetividade
espiritual no plano idealístico, que nada mais é do
que a própria realidade reformulada pelo espírito,
o qual instala o valor num substrato ideal
capacitador da concretização axiológica humana,
sem, todavia, colocar no Absoluto transcendente a
origem do valor. Deus seria a superação do valor e
a plenificação deste num outro plano de existência
(o espiritual). A teoria de Windelband de um
realismo axiológico num plano espiritual
transcendente é abandonada por não se coadunar,
na acepção radbruchiana, com as premissas
relativistas e formalistas kantianas. Até Rickert teve
de ser rechaçado, pois sua “realidade valiosa” levava
igualmente a um fundamento absolutista do valor,
baseando este último numa transcendência
espiritual inadmissível para o formalismo kantiano.
5) Ausência de hierarquia é outra característica
valorativa aventada por Radbruch, sendo
decorrência lógica de seu relativismo crítico céptico
dos valores, porquanto desde que se negue a
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completa determinação axiológica em si, mas
dependente do sujeito captador e também em certo
grau do contexto histórico-social, a concepção de
uma organização dos valores numa escala de
importância é deslocada unicamente para a
dialética sujeito-sociedade, sendo eliminado todo
apriorismo hierárquico da valoratividade. Como diz
Moncada (1974, p.26) em seu “Prefácio”:
“Poderia dizer-se que os valores, na concepção do
autor, se distribuem por hemisférios celestes, como
as estrelas que contemplamos no céu. Cada um de
nós, consoante a latitude em que se acha colocado
como observador tem da esfera celeste uma visão
particular e diferente; tem um zênite particular, e
vê as suas ‘constelações’, ou grupos de valores, a
uma diferente altura do horizonte, não
percepcionando sequer mesmo as do hemisfério
oposto. Ora, não só não podemos demostrar que
esses grupos e constelações tenham um valor
absoluto, como não podemos pretender que todos
os vejam nas mesmas relações entre si, como nós
os vemos.”
6) A objetividade axiológica apriorística ao espírito
(como no neokantismo) é no sistema radbruchiano
condicionada em função da realidade sócio-cultural
que estatui a dominante cosmovisão valorativa em
dada época. Novamente o geral absorve o particular
na concretização axiológica, e o relativismo
culturalista mostra sua força. A idealidade do
espírito, para Radbruch, teria que ser confrontada
com a cultura, perdendo muito de seu apriorismo
nesse processo concretizante. O objetivismo radical
de Lask foi abandonado.
7) A polaridade do valor, isto é, seu caráter
direcionador dos atos humanos, é posta em voga,
porém como associada indeclinavelmente ao
relativismo histórico-cultural; não seria uma
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polaridade espiritual a priori, mas construída nos
embates entre idealidade e cultura historicamente
formada.
8) A idealidade do valor não é abandonada, continuase a concebê-lo como essência ideal, com ser, mas
sem existência (sub-seção 3.4.1), e posta pelo
espírito para a concretização (dever ser realizável).
9) A referência do valor ao sujeito é condição de
realização da sua idealidade, pois se não se referisse
ao ser humano o valor seria uma simples abstração
formal e jamais uma realidade efetiva.
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SEÇÃO 4: NUANCES DO CUL
TURALISMO
CULTURALISMO
REL
ATIVIST
A CRÍTICO
RELA
TIVISTA
4.1 A PRESENÇA DA VALORAÇÃO NO CULTURALISMO JURÍDICO
O desenvolvimento do movimento culturalista prende-se
à evolução do neokantismo das Escolas de Baden e Marburgo, após
estes definirem suas orientações dominantes de pesquisa, a primeira
com a Wertphilosophie e a Kulturphilosophie, e a segunda com o
logicismo formalista e o idealismo transcendental.
É no âmbito do neokantismo axiológico que se insere o
pensamento radbruchiano, que mesmo assimilando o logicismo de
Marburgo não renegou suas raízes culturalistas; daí o amplo espaço
conferido neste ensaio para a exposição do desenvolvimento da
Filosofia da Cultura, tanto no espectro inicial puramente idealista
(lotzeano), como no neokantista posterior (Windelband, Lask e
Rickert).
A corrente jusfilosófica de Gustav Radbruch é, portanto, o
culturalismo relativista crítico; as principiologias metodológicas e
gnoseológicas do culturalismo relativista crítico genérico foram já
explanadas na Seção 3, de modo que se deve aplicar aqueles
princípios filosóficos de pesquisa e fundamentação ao universo da
jusfilosofia, e depois especifica-os ainda mais como formadores da
valoração jurídica, para depois, exposto todo o embasamento
filosófico e jusfilosófico do culturalismo radbruchiano, clarificar
completamente a estrutura dos valores jurídicos na Seção 5.
Deve-se analisar primeiramente os componentes do
culturalismo relativista radbruchiano, para depois, dentro dessa
corrente jusfilosófica, situar-se a valoração jurídica.
Os elementos cardeais do culturalismo relativista crítico
discriminados na Seção 3 formam uma teoria do conhecimento em
geral e especificamente dos fenômenos culturais.
A aplicação destas idéias à compreensão do Direito foi a
contribuição específica do pensamento radbruchiano à jusfilosofia.
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Com base no culturalismo genérico já demonstrado, pode-se agora
delimitar os lineamentos genéricos da gnoseologia jurídica do
culturalismo jurídico relativista.
Assim, o relativismo crítico é o método de pesquisa e
fundamentação preponderante nos estudos jurídicos radbruchianos;
contra a pretensão de embasamento de certos sistemas jurídicofilosóficos de caráter autopoiético (fechados em si), que se vêem
como métodos e fundamentações irrefutáveis da juridicidade, o
sistema de Radbruch critica esses pretensos apriorismos como
destituídos de reavaliação gnoseológica em suas posições radicais.
Na vertente relativista crítica propugnada por Radbruch
os fundamentos devem sempre ser reexaminados e analisados de
acordo com a evolução histórico-social, porém sem que o conceito
a priori e formal do Direito e as categorias universais deste sejam
modificados. Diz Radbruch (1974, p. 93):
Quer dizer: não é indutivamente que obteremos a
determinação deste conceito, extraindo-a da
observação dos diferentes fenómenos jurídicos.
Obtê-la-emos dedutivamente, extraindo-a da
própria Idéia de direito. E assim este conceito não
terá, portanto, uma natureza jurídica, mas préjurídica; ou melhor: ele será, com relação à ciência
jurídica, um conceito a priori.

Dirigindo, portanto, o relativismo crítico pelo seu dualismo
metodológico formalista e compreensivo-teleológico, ataca o cerne
do direito natural, do historicismo jurídico, do materialismo
histórico aplicado ao Direito e do positivismo; quanto ao primeiro
diz Radbruch (1974, p. 64):
Se, ao contrário da concepção relativista, o direito
justo (quer se trate dum direito natural de conteúdo
invariável, à antiga, quer de conteúdo variável) fosse
inequivocamente susceptível de se fixar, a conclusão
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inevitável seria a de que, diante dele, todo o direito
positivo que o contrariasse, deveria ceder o passo
e sumir-se, como o erro deve ceder o passo e sumirse perante a verdade. Mas não só isso não acontece,
como, por mais esforços que se tenham feito, não
foi possível até hoje justificar a vigência dum direito
positivo, quando indubitavelmente reconhecido
como injusto.

Sobre o historicismo jurídico Radbruch (1974, p. 67)
leciona:
A Escola Histórica coloca-se na posição de quem
apenas obser va os factos históricos muito
posteriormente à sua produção, e este ponto de
vista, transformado em fonte de normas, em fonte
dum dever-ser, obrigando os homens a
considerarem-se vinculados historicamente ao
passado, equivale afinal a fazer parar os
movimentos da própria história. O erro de todo
historicismo consiste em transmudar num critério
normativo de acção política o que é apenas uma
‘categoria’ do conhecimento histórico.

Contra o materialismo histórico-dialético Radbruch (1974,
p. 70-1) proclamou:
Primeiro: a transposição dos interesses e das forças
econômicas para o plano do ‘jurídico’ significa o
aparecimento duma ‘auto-regência’ ou
autodeterminismo próprio deste último, com
tendência para se furtar cada vez mais ao
determinismo do factor económico. Segunda: o
direito, ou o ‘jurídico’, com suas leis próprias e o
seu movimento autónomo, mostra-se-nos, por seu
turno, capaz de reagir sobre os condicionalismos
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económicos de que brotou, vindo a haver, portanto,
entre a base económica e a superestrutura
ideológica e jurídica uma acção e reação recíprocas.

Criticando o positivismo jurídico e a “Teoria Geral do
Direito” apregoou Radbruch (1974, p. 72-3):
Se assim no Historicismo, no Hegelismo e no
Materialismo, apesar do positivismo que ameaçava
asfixiá-los, a chama da Filosofia nunca se apagou
de todo, e se neles a contemplação dos valores
nunca deixou de penetrar através da observação
empírica- agora, com o Positivismo, pode dizer-se
que essa chama se apagou por completo. Entramos,
finalmente, nas décadas do Positivismo. Agora já
se não procura captar nas realidades jurídicas o
valor jurídico. Pelo contrário, declara-se incientífica
toda a comtemplação valorativa e os espíritos
procuram, conscientemente, limitar-se à
investigação empírica do direito existente. O lugar
da Filosofia do Direito passa a ser ocupado pela
Teoria geral do Direito (Allgemeine Rechtslehre)...
Poderíamos limitar-nos a mencionar aqui esta
Teoria Geral do Direito puramente empírica,
chamando-lhe a Eutanásia da Filosofia jurídica.

Com essas críticas acerbas o sistema radbruchiano
demonstra toda a sua força relativista e refuta decisivamente as
concepções antivalorativas do Direito; dessa tarefa criticista se
depreende a faceta primordial de valoratividade que tem o
culturalismo jurídico relativista, dando prosseguimento a sua
inafastável missão neokantiana de combater as diversas
manifestações positivistas nos campos culturais.
Antes, pois, de desenvolver a axiologia no âmago do
culturalismo jurídico, Radbruch imiscuiu neste a carga relativista
(não aceitação de posições arbitrárias e radicais sem crítica),
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formalista logicista (não esquecimento da teoria das categorias a
priori e da lógica como estruturação do conhecimento). Conferindo
esses pressupostos formalistas e logicizantes à metodologia da
pesquisa jurídica, volve aos mestres de Marburgo, primordialmente
a Rudolf Stammler. Diz Radbruch (1974, p. 78):
O relativismo vê apenas em cada uma das diferentes
posições filosófico-jurídicas uma tentativa de
aclaração; vê nelas outras tantas diferentes
concretizações, repletas de personalidade, das
diversas possibilidades admitidas no seu sistema de
todos os sistemas, sem as quais uma filosofia
relativista do direito não passaria dum mundo de
sombras sem forma e sem cor. Mas do que ele não
pode prescindir é do direito de rejeitar as excessivas
pretensões a uma universal validade por parte
dessas diferentes tentativas, nem de tentar mostrar
o nexo que as prende a determinados pressupostos
filosóficos inerentes a uma certa concepção do
mundo e da vida.

Estatuídos os pressupostos apriorísticos do culturalismo
relativista, os quais foram expostos na sub-seção 4.2.1, Radbruch
utilizou seu racionalismo para concluir que são possíveis quatro
atitudes do espírito frente à realidade: a atitude cega para os valores
(wertblind), a referida a valores (wertbeziehend), a superadora da
valoração (wertüberwindend), a puramente valorativa (bewertend);
estabelece depois que a cultura é o meio para a positivação dos
valores, ainda que impuro. Radbruch (1974, p. 44) faz então a
seguinte consideração : “Resta agora colocar o direito dentro duma
destas quatro atitudes ou modos de encarar os dados da nossa
experiência”.
A aplicação do método racionalista conjugado ao método
compreensivo-teleológico revela o culturalismo referido a valores
na investigação da realidade cultural do fenômeno jurídico.Assevera
Radbruch (1974, p. 44-5):
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O direito é um facto ou fenômeno cultural, isto é,
um facto referido a valores. O conceito de direito
não pode pois ser determinado, nem definir-se, de
outra maneira que não seja esta: o conjunto de
dados da experiência que têm o ‘sentido’ de
pretenderem realizar a ideia de direito. O direito
pode ser injusto (summum jus summa injuria) e,
contudo, não deixa de ser direito, na medida em
que seu ‘sentido’ vem a ser precisamente este: o
de realizar o justo.

Essa correlação essencial, criada com a aplicação a tese
kantiana do poder nomotético espiritual entre valor, idéia e cultura,
é o que melhor caracteriza o pensamento jurídico-filosófico
radbruchiano. Larenz (1989, p.114-5) observa:
Radbruch pode dizer que o Direito é a realidade
que tem o sentido de servir a justiça. O que, sem
dúvida, Stammler já dissera; só que para ele a idéia
de Direito era apenas um critério de apreciação,
enquanto para Radbruch é também um princípio
fundamental “constitutivo”, ou seja, o princípio
fundamental do Direito positivo, que dá a este seu
sentido. Uma vez que o Direito, para Radbruch
como para Lask, não é uma simples ‘matéria’ alguma
coisa, quer dizer, que é significativamente referida
a valores, é preciso para a própria compressão do
Direito positivo- e não para a avaliação da sua
‘justeza’- um último ou central ponto de referência
que só a idéia de Direito nos pode fornecer.

Radbruch afasta-se, do formalismo marburguiano de
Stammler. Assume uma visão ‘material’ dos valores no escopo de
fundamentar no desenvolvimento histórico a concretização dos
valores e, assim fazendo, ligá-la à própria estrutura do direito
positivo.
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4.2 A TRÍPLICE ESSÊNCIA AXIOLÓGICA, GNOSEOLÓGICA E
FORMALÍSTICA DO FENÔMENO JURÍDICO
No entanto, a culturalização axiológica do fenômeno
jurídico empreendida desde os primórdios do neokantismo
axiológico por Windelband, Rickert e Lask, da qual Radbruch é o
legítimo sucessor, encontra nele uma modificação fundamental, pois
vislumbrava a possibilidade possível de uma adequação não
culturalista do Direito, que pode emergir se se tomar, por exemplo,
uma posição análitica unilateral do fenômeno jurídico. Diz Radbruch
(1974, p. 79) : “a idéia do direito é sem dúvida, um valor; o direito,
porém, esse, não passa de uma realidade referida a valores, ou seja,
de mero facto cultural”.
Prossegue Radbruch (1974, p. 45-6):
Contudo é conveniente notar que esta atitude
valorativa não nos dá ainda a última e definitiva
palavra que sobre o direito pode pronunciar-se. É
preciso não esquecer que é também possível
considerar o direito como valorável e, contudo,
considerá-lo ainda num último sentido, ‘em face
de Deus’(...) Do exposto se vê que três são, por
conseqüência, as maneiras por que podemos
encarar o direito. A primeira é a própria da atitude
que refere as realidades jurídicas aos valores
(wertbeziehend), considerando o direito como facto
cultural; é esta a posição da Ciência do Direito. A
segunda é a da atitude valorativa (bewertend) que
considera o direito como um valor de cultura; é
esta a atitude essencial da Filosofia do Direito. E
finalmente é a terceira a atitude superadora dos
valores (wertubewindend) que considera o direito na
sua essência, ou como não dotado de essência; e é
esta a atitude ou o tema da Filosofia religiosa do
direito.
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É levando em conta os elementos pura ou
predominantemente naturalísticos, axiológicos e normativos que
Radbruch, baseando-se em Lask e seu tridimensionalismo, e
criticando a teoria sociológica de George Jellinek, erige seu próprio
trialismo jurídico, agora não mais voltado para a correlação entre
valor e fenômeno jurídico como o trialismo jusfilosófico referido,
mas como uma teoria gnoseológica própria do Direito.
Assim, à Ciência do Direito corresponderia a apreciação
do aspecto normativo do fenômeno jurídico, porque esta vertente
da gnoseologia jurídica estaria ligada àquela atitude referida a
valores, bem típica do Direito enquanto fenômeno cultural; à
jusfilosofia corresponderia o estudo do valor jurídico em si; e à
Sociologia do Direito deveria ser dada a tarefa de compreender as
experiências sociais que formatam a juridicidade, apesar de
Radbruch não encarar como o objeto dela a isenção dos valores,
isto é, a consideração do Direito unicamente a partir do fato social.
A integração das três perspectivas de gnoseologia
‘tridimensionalista genérica e abstrata’ do Direito, assim Miguel
Reale as denominou porque na acepção radbruchiana o fundamento
delas é diversificado em funcionalidades abstraídas da concreção
sócio-cultural, é dada na prática jurídica, conforme explica Reale
(1984, p. 192):
É a luz dessa visão genérica da tridimensionalidade
que Cabral de Moncada nos apresenta o
pensamento de Radbruch, o qual se refere mais
precisamente à triconomia fatos, valores e “fatos
referidos à valores”, figurando estes como uma
realidade social ‘permeada de valores’, à maneira
de Lask, mas como um ‘elemento de mediação’
entre fatos e valores jurídicos.

O conteúdo da idéia do Direito, por outro lado, para
Radbruch, não é unitário, é antes um agregado de valores que se
dirigem a um fim. Essa noção teleológica fundamental foi dada a
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Radbruch por Rudolf von Ihering; defendia este jurista que todo o
Direito se conforma no sentido de colimar um fim, e que o principal
dentre estes é a justiça. Para ele o cerne da justiça seria a igualdade
como um fim a atingir.
Radbruch, apesar de concordar com ele de modo
susbstancial, critica-o, assertando que a igualdade é inerência da
justiça e que esta é um valor absoluto (claro que dentre das
especificidades do que ele concebe como sendo o absoluto). Mas a
idéia de fim foi impreterivelmente assimilada pelo filósofo e jurista
de Heidelberg (RADBRUCH, 1974, p. 162): “ao lado da idéia de justiça,
nos surge agora, como segundo ingrediente da idéia do direito, a
idéia do seu fim ou finalidade”.
Assim, à idéia do Direito são intrínsecas essências tríplices,
as quais se relacionam entre si na aprioridade e na praticidade do
fenômeno jurídico. Aqui emerge a terceira faceta do fenômeno
jurídico, a relativa à idealidade do Direito.
A idéia desdobra-se em três níveis de desenvolvimento
possíveis: a idéia de justiça (a qual em verdade é um valor a ser
atingido cuja essentia é a igualdade), a idéia de segurança e paz
social (que é a meta da positividade do Direito) e a de fim; as duas
primeiras são os valores principais que deve perseguir a estrutura
jurídica, a terceira é a própria teleologia inerente ao Direito tomada
em si e para si, e que assim encarada pode servir para fundamentar
qualquer conteúdo que deve ser regulado, pois a matéria jurídica é
aquilo que reveste a forma de Direito, dada a formalidade do
conceito e do fim.
Ocorre que para o sistema jurídico-filosófico essas idéias
podem apresentar contradições de aplicação prática, na
predominância do fim e da justiça sobre a segurança, ou da
segurança (RADBRUCH, 1974, p.163) sobre a positividade, ou da
justiça sobre o fim (RADBRUCH, 1974, p.162): nisto consistem as
antinomias da idéia do Direito.
A solução hipotética desenvolvida por Radbruch propugna
por uma suposta divisão de tarefas entre elas, cada uma com uma
missão específica (1974, p. 165): à justiça competiria estatuir a forma
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a ser travestida pela matéria da juridicidade (conceito formal do
Direito); a finalidade decidiria da correção e direcionamento do
conteúdo do Direito; a segurança, como garantia principal da
positividade do Direito, delimitaria o campo de validade deste.
Todavia, sempre que as três vertentes do fenômeno jurídico
entrassem em conflito entre si, segundo a solução radbruchiana, a
resolução correta do conflito dar-se-ia com o predomínio da
segurança e do Direito positivo, tendo em vista o caráter
eminentemente teórico e formal, ainda que pertencente à estrutura
mesma da juridicidade, conferido pelo relativismo crítico às idéias
de finalidade e justiça, motivo pelo qual, em última análise, o
fundamento de obrigatoriedade do Direito para Radbruch é a
autoridade, concepção esta que ele só iria modificar após a II Guerra
Mundial e o holocausto nazista, que o fez conceber limites ao
relativismo que até então propugnava. Diz Radbruch (1974, p. 1779):
Ora, como segundo a doutrina relativista, a razão
e a ciência não podem ser essa força, é preciso logo
que a vontade e o poder tomem seu lugar e
desempenhem essa função. Se ninguém pode
definir dogmaticamente o ‘justo’, é preciso que
alguém defina dogmaticamente, pelo menos ‘o
jurídico’, estabelecendo o que deve observar-se
como direito (...) Quem se acha em condições de
fazer cumprir e respeitar o direito, já só com isso
demonstra que é também competente para o
definir. Inversamente: quem não tem poder
bastante para defender um cidadão contra outro,
também não tem o direito de lhe dar ordens
(Kant)...É esta a norma fundamental sobre que
descansa a obrigatoriedade de todo o direito
positivo.

Reale (1993, p. 522) afirma sobre o ‘1° Radbruch’ que :
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“Em 1934 Radbruch concebia ainda a fundamentação ética como
relativa e carente de fulcro: ‘Em lugar de um ato de verdade, que é
impossível, o que se realiza é um ato de autoridade. O relativismo
jurídico desemboca no positivismo”.
A discussão sobre a questão a compreensão conceitual do
Direito no âmbito da filosofia de Radbruch pode ser distendida ainda
para a negação da validade do formalismo, tal como se apresenta o
problema de um conceito formal do direito nas filosofias jurídicas
oriundas do sistema kantiano.
A forma adquire a mais alta importância no sistema de
Radbruch; na visão do jusfilósofo, o Direito define-se como realidade
a partir da formalização de seu conceito e de sua estrutura
axiológica; no entanto, percebe-se que o formalismo da idealidade
do valor da Escola de Baden, assimilado fortemente por Radbruch,
insere problematizações teóricas em seu sistema.
Dentro da crítica à acepção de idealidade em Radbruch,
tem-se que referir a tríplice ideação do Direito por ele empreendida
como possivelmente problemática, assim como aquilo que serve
de fundamento a ela: o conceito de Direito; partindo do conceito a
priori do fenômeno jurídico, e afirmando a perseguição dessa idéia,
Radbruch identifica-o com a idéia de justiça (igualdade e
proporcionalidade no trato das pessoas e na concessão dos bens).
A noção do conceito unificador e a priori do fenômeno
jurídico, conquista indelével do kantismo, é o instrumento de maior
eficiência para se distinguir o jurídico do não-jurídico, trazendo à
baila a matéria jurídica, evitando que aquilo que deva ser tutelado
em prol do bem comum ou para a aplicabilidade da justiça não seja
perdido. Longe de constituir mero excesso formalista e
intelectualismo supérfluo, o conceito apriorístico do Direito exerce
elevada função social. Como advertiu Santi Romano apud Reale
(1998-A, p. 102):
Direito é aquilo que se reveste de forma jurídica. É
perfeitamente inútil, diz ele, propor-se, como
ocorre freqüentemente, a fixar os caracteres
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diferenciais do fenômeno jurídico a respeito dos
da religião, da moral, do costume, das chamadas
convenções, da economia, das regras técnicas etc.
Cada uma dessas manifestações do espírito humano
pode ser, em todo ou em parte, adotada no mundo
jurídico e formar-lhe o conteúdo.

E o que é a forma além do que conceito? Exatamente é o
que realiza o kantismo e seus sistemas afins, como o radbruchiano,
é tentar definir o conceito, para estatuir a forma e discriminar o
fenômeno jurídico em si, na perspectiva de depois de concluída
essa tarefa fazer emergir a positividade.
Para os sistemas neokantianos, pela análise formal do
conceito compreende-se o fenômeno jurídico; e ainda que não haja
uma definição inequívoca do conceito de Direito, os legisladores e
juristas de todas as épocas sempre se pautarão por uma “idéia de
Direito”. A importância da forma para o estudo do fenômeno jurídico
foi expressa por Giorgio Del Vecchio apud por Reale (1998-A, p. 47):
Uma proposição jurídica só é tal, enquanto partícipe
da forma lógica, universal, do Direito. Fora dessa
forma, que é indiferente à variabilidade do
conteúdo, nenhuma experiência jurídica é possível,
pois lhe falta justamente a qualidade que permitiria
incluí-la nessa espécie. A forma lógica do Direito é
um dado a priori, isto é, não empírica, e constitui
precisamente a condição-limite da experiência
jurídica em geral.

No entanto, é preciso esclarecer que da forma conceitual
do Direito não se origina a valoração do mesmo. O valor é o que o
Direito deve ser enquanto concreção e materialidade; o conceito é
o momento abstrato e totalmente formal da juridicidade.
O conceito é a definição de algo e não sua destinação à
concreção de conteúdo, pertencendo à ordem do ser, e não do dever
ser. É impossível extrair do conceito de alguma realidade ou
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fenômeno aquilo que este tenha de tomar como destinação. O
conceito do Direito é estático, os valores jurídicos (a justiça, o fim
e a segurança) são finalísticos e, portanto, dinâmicos. Já observava
Kelsen (1984, p. 38):
O conceito de algo exprime que, quando alguma
coisa tem as qualidades determinadas na definição
do conceito, cai sob este conceito, isto é, é aquilo
que o conceito designa; e, quando não tem estas
qualidades, não se enquadra neste conceito, isto é,
não é aquilo que este conceito designa. O conceito
não exprime que algo deve ter as qualidades
determinadas na definição.

O conceito exprime o que o Direito é: realidade que se
deve conformar à justiça, consoante Radbruch; a relação do Direito
como ligado à justiça é que consiste na idéia do Direito, sendo que
justiça em si, como valor, não pode ser extraída do conceito; este
último “não exprime que algo deve ter as qualidades determinadas
na definição”, como afirma Kelsen (1984, p.38). Sgarbi (2007, p. 84)
define a concepção kelseniana como relativista e céptica na definição
de valores e do conceito de direito- ora, a posição do ‘1º Radbruch’,
na senda do neokantismo, é precisamente a mesma.

4.3 DIREITO E MORAL
Esta afirmativa de que a obrigatoriedade do Direito
encontra-se na força da autoridade parece contraditar frontalmente
com a afirmação anterior de Radbruch (1974, p. 109), no sentido de
que:
Sustentamos que só a moral é capaz de servir de
fundamento à força obrigatória do direito. Com
efeito, dos preceitos jurídicos, considerados como
imperativos ou manifestações de vontade, pode
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talvez fazer-se derivar, como já foi mostrado,
quando muito um tem-de-ser, isto é, um müssen;
nunca, porém, um dever-ser, um sollen. Só pode
rigorosamente falar-se de normas jurídicas, dum
dever-ser jurídico, duma validade jurídica e,
portanto, de deveres jurídicos, quando o imperativo
jurídico for dotado pela própria consciência dos
indivíduos com a força obrigatória ou vinculante
do dever moral.

Continuando, diz Radbruch (1974, p. 112-3):
O direito é apenas a possibilidade da moral e por
isso mesmo também a possibilidade da
imoralidade. Ele torna possível a moral. Não a torna
forçosamente necessária, porque o acto moral, por
natureza do seu próprio conceito, não pode ser
senão um ato de liberdade. Mas porque o direito
apenas torna possível a moral, por isso mesmo deve
também tornar possível a negação da moral (...)
como meio para a realização de certos valores
morais, o direito toma, porém, parte no valioso
deste fim. Deste modo, embora com reserva da sua
autonomia, é absorvido pela moral.

Todavia, a aparente contradição do fundamento da
obrigatoriedade do Direito no sistema radbruchiano é tão-somente
mais uma faceta da intricada gama de fontes teóricas formadoras
de seu ideário jusfilosófico, todas coordenadas e dispostas em
função do relativismo crítico ínsito ao sistema, corrente
metodológica que efetivamente ocasionou um parodoxo para quem
observa suas construções teóricas externamente, mas que concede
à construção interna de suas idéias uma coerência lógico-formal.
Como analisado na sub-seção 3.4, do conceito de
moralidade como exteriorização do dever prático da vontade guiada
pela razão, em oposição ao formalismo da pura racionalidade
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abstrata, Radbruch e o neokantismo derivaram o valor, como
liberdade de fundamentar o querer posto pela vontade.
Radbruch mantém fiel, em linhas gerais, ao pensamento
kantiano de que só a moral é que contém originária e verdadeiramente
a fundamentação para o dever, tal como expressa-se Bobbio (2000,
p.88) ao explicar o ideário ético do “filósofo de Köningsberg”.
Conforme o pensamento kantiano, o dever é fruto de uma volição
racionalmente estabelecida (RADBRUCH, 1974, p.110).
A moralidade constitui, por conseguinte, a esfera de
validade última do fenômeno jurídico, pois ela é a fonte de toda a
deontologia (dever-ser), que é a própria essência da normatividade.
A adesão interna da consciência ao dever de que fala Radbruch (1974,
p. 110), pautado em Kant, é que funda o caráter obrigatório dos
deveres jurídico e moral.
Mas como correlacionar a adesão ao dever como o
fundamento da obrigatoriedade jurídica, se num segundo momento
Radbruch deriva da idéia de segurança a autoridade do poder
positivo como um também fundamento da mesma obrigatoriedade?
Em outros termos: o indivíduo se obriga juridicamente por
aderir e compreender um ordenamento como justo e legítimo, ou
compreende o ordenamento como justo e legítimo por causa do poder
que este exerce por meio da força num determinado grupo social?
E qual a fonte prioritária de formação da consciência
obrigacional da norma no seio social: as consciências individuais
enquanto aderentes a um dever, ou a consciência coletiva ou ‘espírito
do povo’ com sua gama de tradições, tal como quer o historicismo
de Savigny?
Radbruch rediscute a clássica problemática romana da
legitimidade do Direito: iussum quia iustum (ordenado porque justo)
ou iustum quia iussum (justo porque ordenado)?
Na interpretação da visão radbruchiana, constata-se uma
dualidade entre o individual e o coletivo na priorização da
constituição do cerne axiológico, assim como analogamente podese conceber uma dualidade na constituição do fundamento
obrigacional do Direito.
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Se no campo axiológico há uma conjugação de
individualidade e coletividade na formação do valor a ser colocado
como principal histórica e socialmente num determinado grupo
social, correlatamente pode-se cogitar de uma reciprocidade
interativa entre indivíduo e grupamento social na legitimação do
Direito, sendo que em ambos os campos, o valorativo e o
estritamente jurídico, há aquela impostergável liberdade do indivíduo
em pôr - tanto o valor a partir do espírito (como idealidade realizável),
como a norma na qualidade de dever (como obrigação lícita).
Tomando a autoridade como um poder reconhecido
socialmente, ainda que uma minoria a renegue, poder-se-ia dizer
que para o ideário radbruchiano no momento mesmo em que a
norma é posta ela já constitui um dever, pois pelo fato de sua
aceitação, ela já se incorpora à consciência como obrigatória. Se a
maioria dos cidadãos aceita a norma, é porque as consciências
individuais já se dispuseram a conformar-se com a obrigatoriedade
do ordenamento jurídico.
Resolvendo assim o problema do fundamento normacional
em função do iustum quia iussum (justo porque ordenado) dá-se
margem para identificar no pensamento de Radbruch aquele
positivismo ético acima relatado, ao mesmo tempo em que,
seguindo o culturalismo relativista, conjugue-se indivíduo e
sociedade; essa talvez seja uma interpretação coerente do sistema
radbruchiano, mas certamente não será a única.
Proposta essa explicação para as questões deontológica e
obrigacional do Direito, no sentido de uma supremacia da forma
positiva por sobre a liberdade de constituição do dever num plano
totalmente subjetivista, emerge uma segunda problemática inerente
ao relacionamento entre positividade e juridicidade, que é a questão
do conteúdo da norma enquanto ente jurídico; o direito positivo
não é simplesmente aplicação normacional, é antes a absorção de
um conteúdo a ser regulado em sociedade, das finalidades
depreendidas socialmente.
Atinge-se, desse modo, o objeto da axiologia jurídica para
Radbruch, que é exatamente o de determinar quais as valorações
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que no âmbito político-estatal, isto é, de direito positivo, são
suscetíveis de preferência pelo legislador na fundamentação do
processo de confecção normativa.
Lourival Vilanova (2003, p. 224-5) assevera que a concreção
de valores no âmbito social é fruto da tensão dialética da atividade
política, e que no jogo de concreção axiológica os elementos estatais
se amálgamam com fatores sociológicos.
Tem-se assim que são os valores dominantes em dado
grupamento social que devem orientar, consoante Radbruch, o
processo legiferante do ordenamento jurídico, a aplicação legal ao
caso concreto e a fundamentação do conteúdo da positividade posta
pelo Estado. Como disse explicitamente Radbruch (1999-A, p. 2):
El relativismo jusfilosófico parte, pues, de la tesis de que
cada concepto de um contenido de derecho justo seria
solo válido com base em el pressupuesto de uma
determinada situación de la sociedad e um sistema
concreto de valores. Por ello es dable erigir uncompleto
sistema de valores posibles em uma determinada
situación social. Pero es imposible decidir, sobre una de
estas posibilidades de manera científica, comprobable e
irrefutable, va que la elección entre ellas es posible solo
por medio de una decisión que emerja de lo profundo de
la conciencia individual.

O culturalismo de Radbruch se desenvolve de maneira
ampla em direção ao enquadramento do fenômeno do direito no
âmbito da cultura e da Axiologia, sem esquecer, contudo, a
predominância do racionalismo formalista sobre toda a concepção
conceitual e doutrinária do fenômeno jurídico.

4.4 CARACTERÍSTIC AS PRINCIPAIS DO CULTURALISMO
RELATIVISTA CRÍTICO
Após a exposição feita na Seção 3 acerca da fundamentação
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filosófica das idéias culturalistas e axiológicas radbruchianas a Seção
4 expõe a peculiaridade daquelas concepções no universo jurídico,
através da vertente jusfilosófica conseqüente: o culturalismo
relativista crítico; demostrar-se-ão desde agora os pontos capitais
dessa corrente jurídico-axiológico-filosófica:
1) A metodologia de investigação e pesquisa do
fenômeno jurídico é pautada no dualismo
metodológico inerente ao relativismo crítico
filosófico, isto é, a combinação entre racionalismo
formalista e hermenêutica compreensiva e
teleológica, sendo que o primeiro engloba a
logicidade da proposição conceitual ínsita ao
culturalismo radbruchiano, e a segunda insere-se
numa forma que concebe as humanidades sob a
ótica da valoração compreensiva, que é próprio no
estudo do Direito como fenômeno cultural e
axiológico; para Radbruch, adotando um esquema
compreensivo que deixe o valor aflorar da aparente
normatividade e positividade encobridoras da
realidade jurídica, é que se poderá construir uma
efetiva visão axiológica do Direito, percebendo
neste mais que fatos e normas, mas um
direcionamento superador da simples pugna de
interesses para uma integração concretizante de
altos ideais sociais, políticos e humanitários.
2) O relativismo crítico como fator diretivo da
esquematização culturalista do Direito,
pressupondo uma compreensão não dogmática da
Jusfilosofia, isentando-a de um positivismo fechado
na compreensão da matéria a ser regulada, bem
como depreendendo do fenômeno jurídico uma
tridimensionalidade gnoseológica composta de um
plano fático (Sociologia do Direito), positivo
(Ciência do Direito) e axiológico (Filosofia do
Direito).
94 _____________________________________________________

___________ TEORIA DOS VALORES JURÍDICOS: O NEOKANTISMO E O PENSAMENTO DE GUSTAV RADBRUCH

3) O desenvolvimento do Direito como sendo um
eminentemente cultural (ou seja, que refere fatos
a valores), sem que com isso se afaste a
possibilidade de se compreendê-lo nos aspectos
estritamente axiológico (valor jurídico como ideal
a ser atingido), sociológico (não referência ao lado
valorativo do fenômeno jurídico, analisando este
somente como fato social ou processo sociológico)
e até mesmo concebendo a organização jurídica
como ligada e submetida a um plano supraexistencial, que é a visão transcendente do valor
jurídico, rumo à concepção da Filosofia Religiosa
do Direito.
4) A erigição da categoria da finalidade, tal como
concebia Ihering, o qual afirmara que todo Direito
tende a um fim; Radbruch, assimilando e ampliando
essa acepção, asseverou que o Direito tinha três
idéias básicas: a de fim, a de segurança e a de
justiça, sendo que só as duas primeiras poderiam
orientar materialmente o Direito, pois elevariam a
concretização da norma a um plano pragmático e
positivo que a idéia de justiça puramente
considerada dificulta, devido ao seu conteúdo
radicalmente formal. Só essa delimitação de
funções, que em verdade é uma espécie de “divisão
de trabalho” entre a tríplice idealidade jurídica (fim,
segurança e justiça), afastaria as antinomias
intrínsecas às respectivas idéias do direito.
5) Em decorrência do predomínio pragmáticomaterial das idéias de segurança e finalidade do
Direito, o sistema radbruchiano termina por se
resolver numa espécie de “positivismo ético”, o que
leva Radbruch a fundamentar a obrigatoriedade do
Direito na autoridade, pois remete ao uso da força
(possibilidade mesma de coerção) como meio
necessário para assegurar a segurança e a
positividade jurídicas.
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6) Radbruch após sofrer as agruras do nacionalsocialismo, envereda num iusnaturalismo
racionalista, e afirma que o Direito, apesar de ser
obrigatório mediante a autoridade e a legalidade,
tem de conhecer limites atuacionais nos direitos
humanos, que são a expressão jurídico-normacional
do componente axiológico inerente à estrutura
jurídica, a fim de que esta não se reduza a mero
substrato legal destituído de sentido axiológico e
social, transformando-se, se assim ocorrer, em
instrumento de grupos espoliadores da sociedade,
desprezando os valores éticos e coletivos.
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SEÇÃO 5: AXIOLOGIA JURÍDIC
A NO
JURÍDICA
CUL
TURALISMO REL
ATIVIST
A CRÍTICO
CULTURALISMO
RELA
TIVISTA
5.1 O VALOR JURÍDICO COMO PARTE DA AXIOLOGIA FILOSÓFICA
A concepção filosófica e axiológica até aqui estudada em
Radbruch desvenda que esse pensador do Direito pauta suas
investigações jusfilosóficas em uma visão completamente dualista
do fenômeno valorativo, porquanto, apesar de ter-se originado
intelectualmente no centro axiológico neokantiano de Baden, fez
seu aprofundamento intelectual no âmbito do logicismo oriundo
de Marburgo e do positivismo relativista de Ihering, bem como das
contribuições de Weber para o estudo do Direito, dentre outras
vertentes jurídico-filosóficas.
O valor jurídico é uma faceta da valoratividade em geral
para o neokantismo culturalista, pois o espírito que os coloca é o
mesmo, a espiritualidade humana que se desdobra em diversos
momentos de atribuição de importância aos objetos da realidade.
A explanação acerca da questão valorativa do Direito em
Radbruch deve ser baseada na ampla fundamentação axiológica e
filosófica da sua concepção acerca do valor; somente desenvolvendo
um arbabouço explicativo claro e amplo, tal como se fez até aqui,
poder-se-ia analisar um pensamento complexo como o de Radbruch;
a partir daqui, entretanto, somente se construirá uma explicação
da jusfilosofia do culturalismo relativista como uma teoria em si,
deixando a correlação com o campo filosófico num plano menor.
Tratar-se-á nesta Seção do posicionamento axiológico do
Direito na teoria de Radbruch, a Bewertend (referência a valores), pois
apesar do próprio mestre situar o fenômeno jurídico como
eminentemente cultural o que se visa nesse ensaio é a análise
valorativa do Direito, e não seu aspecto normativo puramente
considerado; no entanto, far-se-à uma correlação com a questão dos
direitos humanos, que assumiu importantíssimo lugar na filosofia
axiológica radbruchiana em sua segunda fase, após a II Guerra Mundial.
______________________________________________________ 97

Newton de Oliveira Lima ______________________________________________________________________

5.2 POSICIONAMENTO TEÓRICO DA AXIOLOGIA RADBRUCHIANA
Antes de adentrar especificamente na filosofia jurídica
axiológica radbruchiana, é interessante situá-la no contexto geral
das correntes axiológicas. Com esse fito, organizou-se um quadro
comparativo e demonstrativo das principais vertentes da axiologia
contemporânea14.
Três grandes correntes se apresentam como direcionadoras
da axiologia contemporânea, primacialmente na questão da
fundamentação do valor, com suas correspondentes influências na
estrutura jurídica: 1- Absolutismo, que apregoa os valores como
independentes do espírito humano e centrados numa realidade
última e superior transcendente (plano de existência supra-natural)
ou transcendental (plano das condições cognitivas de realização);
2- Relativismo, que percebe no valor uma componente do espírito
humano (ainda que só inicialmente, para depois exteriorizar-se
objetivamente na cultura) e, portanto, sujeito a alguma espécie ou
grau de variação, ainda que com objetividade afeita a uma
determinada realidade; 3- Niilismo, que nega a possibilidade da
existência dos valores, concebendo uma inconsistência na vontade
humana que impossibilita o soerguimento de uma instância
axiológica determinada. Todo valor para o niilista é aparente, sendo
uma irrealidade cultural e existencial.
O absolutismo é sempre objetivista, pois a instância
transcendente na qual se fundamenta impõe validade incondicional
ao valor; o relativismo diversifica-se em objetivismo, que apregoa
uma instância valorativa válida supra-pessoalmente, e em
subjetivismo, que vê somente na individualidade a possibilidade
de fundar-se a valoração.
Essas vertentes são temperadas com as mais diversas
_______________
14

Veja-se como referências Machado Paupério (1991, p.27-8), Hessen (1980, p. 2931), Alexy (1993, p.140) e Reale (1998-B, p. 100)
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colorações filosóficas, que lhes dão fundamentos peculiares, mas
que seguem a diretriz dessas linhas axiológicas acima esboçadas15.
Esquematicamente tem-se:
1- Niilismo - existencialismo fenomenológico ateu (Sartre)
2- Absolutismo
2.1 - ontologismo-idealista (Platão)
- imanentista (Hartmann)
2.2 - fenomenologista (Brentanno)-cristã (Scheler)
- cristã existencialista (Marcel)
- cristã personalista (Bernadieff)
2.3 - cristão-tomista (São Tomás)-neotomista (Geyser,
Maritain)
- realista (Agostinho)-neocriticista (Windelband)
2.4 - idealista (Hegel)-neocriticista (Munch)
2.5 - neocriticista (Rickert, 2o Radbruch)
3 - Relativismo
3.1 - Objetivismo
3.1.1-criticista (Kant)
- neofichtiano (Cohn, Stammler, Del Vecchio)
- neocritista-céptico (1o Radbruch)
- histórico (Mayer)
_______________
15

Esquematização oriunda das fontes de Hessen (1980, p. 34), Del Vecchio (1960,
p.200) e Resweber (2002, p. 71-91)
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- fenomenológico (Lask)
3.1.2-historicista
- histórico-dialético (Marx)
- neoidealista (Dilthey)
- personalista (Reale)
3.1.3 - idealista (Fichte, Lotze)
- neofichtiano (Münsterberg)-realista (Stern)
3.1.4 - naturalismo (Nietzsche)
3.1.5 - fenomenológico (Reinach)
3.2 - Subjetivismo
3.2.1 - neocriticista-céptico (Kelsen)
3.2.2 - positivista (Durkheim)
3.2.3 - individualista
- psicologista-hedonista (Epicuro, Hobbes, Bentham)
- voluntarista (Aristóteles, Ehrenfels)
- individualista utilitarista (Perry)
- individualista pragmatista (Dewey)
Dessarte, essas são as correntes que foram relacionadas, e
logo nota-se que a posição de Radbruch na primeira fase de seu
pensamento é um relativismo objetivista criticista céptico.
Relativista, porque propugna que os valores não são fundados numa
instância absoluta, como são em Hegel (Espírito Absoluto) ou Scheler
(ideal religioso), mas numa pura idealidade formal e abstrata captada
subjetivamente por cada ente humano (relativismo no conhecimento
dos valores). Assim, os indivíduos sob um prisma subjetivista
concretizariam através das suas realizações culturais os valores, após
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interpretá-los de modo relativista.
O relativismo em Radbruch refere-se, portanto, à
gnoseologia (conhecimento) dos valores, e não ao embasamento
ontológico dos mesmos. Para ele o valor calca-se numa instância
transcendental, mas não transcendente e metafísica em sua
fundamentação. Como o conteúdo material do valor somente é dado
na experienciação sócio-histórico-cultural, ele acaba sendo um ente
cuja concreticidade existencial se dá fora de si, num dever-ser
extrínseco à sua pura ontologia de idéia transcendental com
tendência à realizabilidade.
Radbruch é objetivista, porque concebe o valor como
fundado numa instância de validade supra-pessoal, tal qual em Reale
(invariante axiológica) ou Marx (supestrutura ideológica), vendo na
idealidade transcendental (ser que é, mas não existe) do valor um
critério de objetividade, ainda que formal e adiáforo.
É criticista, porque como já foi exaustivamente
demonstrado, filia-se ao neokantismo e seus pressupostos axiológicos.
Ainda que com várias ressalvas teóricas, o ‘mestre de Heidelberg’
(Radbruch) é seguidor do ‘filósofo de Köningsberg’ (Kant).
É céptico, porque em decorrência do seu racionalismo
abstracionista e cético e de seu relativismo crítico de índole kantiana,
embora reconheça a existência de um objetivismo idealístico dos
valores, concebe que não seja facultado ao homem conhecer
plenamente esse âmbito ideal (somente na segunda fase de seu
pensamento iria modificar esse posicionamento).
Quanto à fundamentação Metaética da Justiça
(fundamentação filosófica da justiça), têm-se as concepções do
cognitivismo (descriptivismo ou convencionalismo) e do nãocognitivismo, que correspondem respectivamente a correntes que
afirmam ou negam a possibilidade de se conhecer a justiça como
valor.
No cognitivismo, há correntes empiristas, que pregam a
necessidade de se experenciar o justo histórica e socialmente e
intuicionistas (que consideram o justo captável imediata e
intuitivamente pelo sujeito).
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No não-cognitivismo existem as vertentes emocionalista
(que concebem a impossibilidade de cognição do justo a partir da
indefinição emocional do sujeito) e prescriptivismo (que resolve o
problema do conhecimento do justo em função da instauração de
uma norma objetivamente válida). Veja-se Oppenheim no verbete
“Justiça” (1994, p. 665) e Kelsen (2003, p. 45). Esquematicamente
tem-se:
1 - Cognitivismo
1.1 - Empirismo (Aristóteles)
1.1.1 - Objetivista (Reale)
1.1.2 - Subjetivista (Radbruch)
1.2 - Intucionismo (Scheler, Moore, Hartmann)
1.2.1 - objetivo
- moral (Platão)
- racional (São Tomás)
1.2.2 - subjetivo (religioso) - Sto. Agostinho
2 - Não-cognitivismo
2.1 - Emocionalismo (Hume, Kelsen, Ross)
2.2 - Prescriptivismo (Hobbes, Comte)
- o positivismo em geral
Radbruch situa-se na linha cognitivista empirista
subjetivista, pois admite a possibilidade de se conhecer o justo,
ainda que se faça por meio da experiência histórica do sujeito no
meio social. Essa experienciação social do justo para Radbruch é
subjetiva porque, seguindo as premissas do relativismo céptico, não
se pode definir a priori qual o conteúdo material do justo. Somente
num segundo momento, definido no próprio contexto histórico, é
que se notará a possibilidade de aferir-se valores socialmente
determinantes e seus respectivos conteúdos extensivos e concretos.
Estatuído o valor como elemento central da concepção
jurídica de Radbruch, deve-se então estudá-lo com desenvolvimento
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específico no âmbito axiológico jurídico.

5.3 CONCEITO DE VALOR JURÍDICO EM RADBRUCH
O valor em Radbruch teve seus pressupostos estruturais
lançados na sub-seção 3.5. Recapitulando-os em seus pontos
específicos mais relevantes tem-se: 1- intelectualismo gnoseológico
no conhecimento do valor; 2-concretização preeminentemente
coletiva e cultural do valor; 3-essência na valoratividade ideal com
base supra-histórica e meta-individual; 4- objetividade concreta
histórico-coletiva; 5- ausência de hierarquia valorativa, ou seja, os
valores não estão escalonados, mas postos livremente no espírito;
6- dever-ser axiológico realizado no âmago histórico e coletivo; 7impossibilidade gnoseológica plena do homem em relação às
valorações objetivas.
Esses caracteres voltam a revelar, agora no campo jurídico,
o caráter dual metodológico da pesquisa valorativa no pensamento
de Radbruch, formado pelo racionalismo abstrato e formalista por
um lado e pela hermenêutica compreensivo-teleológica na
perscrutação do valor, por outro.
Quanto à pluralidade do embasamento filosófico-jurídico,
vários fatores componentes assomam: relativismo crítico, finalismo
jurídico, tridimensionalismo jurídico e o principal, síntese de todos
os demais: culturalismo jurídico relativista crítico.
Como todas essas correntes jurídicas já foram explicadas
anteriormente, tem-se apenas que chegar à conclusão fundamental
decorrente da aplicabilidade dessas correntes quanto à valoração
jurídica (que corresponde ao conceito a priori de valor jurídico em
Radbruch): a de que o valor jurídico no culturalismo relativista crítico
é um objeto ideal com concretização histórico-cultural e
prioritariamente social, condicionado pelo direito positivo no plano
social, mas formalmente descrito por um conceito supra-histórico.
Propõem-se a seguir os aspectos centrais caracterizadores
de uma análise fenomenológica do valor jurídico, os quais serão
analisados à luz do conceito de valor jurídico exarado acima:
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fundamentação, cognição, concreção, não escalonamento
axiológico, deontologia. Depois de analisados estes aspectos, será
feita uma compreensão fenomenológica dos valores jurídicos
particularmente considerados.

5.3.1 A FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR JURÍDICO
Destarte, a primeira indagação a ser feita é a seguinte:
como se passa do âmbito estritamente axiológico para o jurídicoaxiológico sem perda de sentido de um conceito unificado de valor?
Utilizando-se o caráter ideal do valor responder-se-ia
objetivamente a essa pergunta no sentido de que a característica
de idealidade transcendental (objetividade da forma) do sistema
valorativo radbruchiano aplicar-se-ia a todos os campos de incidência
da compreensão axiológica, tanto os jurídicos como os extrajurídicos.
Entretanto, não há tamanha simplicidade no sistema
radbruchiano, porquanto, como observa Karl Larenz (1989, p. 114),
só aos últimos e irredutíveis valores chama Radbruch de idéias.
Cabe então um esclarecimento : idéia para Radbruch era a
própria essência valorativa enquanto abstração e formalidade, pois
quanto mais genérico e distante da realidade fática, o valor
resguardar-se-ia no plano ideal, assegurando, dessa maneira, sua
separabilidade do mundo contingente da realidade factível.
A metodologia formalista do racionalismo abstrato
radbruchiano parte do conceito apriorístico (formal) para descrever
o fenômeno, sendo um desdobramento da fenomenologia
conceptualista de Kant. Diz Radbruch (1974, p. 93-4):
O conceito de direito não será um conceito
puramente causal e contingente, mas um conceito
geral e necessário. O direito não será direito só
porque os diferentes fenómenos jurídicos se
deixam ordenar e arrumar debaixo desse conceito.
Pelo contrário, os fenómenos chamados jurídicos
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serão realmente jurídicos, porque o conceito a priori
de direito os abrange a eles. Não são os fenómenos
quem vai buscar e colocar sobre si,
democraticamente, o conceito de direito. É o
conceito de direito quem, por “graça de Deus”- quer
dizer, por graça da Idéia- toma nas mãos a soberania
sobre os fenómenos jurídicos.

Visto o fundamento teorético de como se encontrar o
conceito de Direito, a resposta para a questão de Larenz só pode
ser encontrada no relativismo crítico. Assevera Radbruch (1974,
p.159) : “O conceito de direito, um conceito cultural, isto é, referido
a valores, conduziu-nos até ao valor jurídico: à Idéia de direito”.
Essa observação feita para o orbe jurídico pode estenderse a todo o esquema axiológico pautado no relativismo crítico, bem
como no idealismo transcendental neokantiano de Radbruch: é pelo
conceito que se identifica teoricamente a idéia, a qual é o valor em
essência.
O valor como essência é descrito pelo seu conceito formal;
dessa maneira ele é conhecido e o plano da objetividade lógica dos
valores no neokantismo se revela.
A idéia como valor em seu modo essencial é essa pureza
que se apresenta na forma, exatamente esta última garante a
continuidade e a unidade do conceito nos diversos campos
fenomenais. Esse é o cerne do idealismo formalista transcendental
neokantiano aplicado a análise do fenômeno jurídico.
Então surge a primeira dificuldade proposta pela
fenomenologia descritiva contra o idealismo formalista
transcendental (inserto no campo da fenomenologia conceitual).
Como do conceito formal (que é um ser ideal e teórico), pode-se
identificar o dever-ser do valor, a fim de que se concretize o mesmo?
Essa polêmica paradoxal entre os campos fenomênico-gnoseológico
(conceitual) e o deontológico (dever-ser concreto) permeia todo o
problema axiológico calcado no sistema neokantiano.
Na sub-seção 5.3.2 se analisará essa parodoxal característica
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do sistema radbruchiano. Basta dizer-se que o caráter (natureza)
idealístico-formalístico-transcendental do valor em Radbruch é que
fundamenta seu conceito de Direito e, conseguintemente, a unidade
do fenônemo jurídico, por ser este uma referência a valores.
Pela formalidade pode-se empregar o mesmo valor no
campo jurídico e meta-jurídico sem perda de identidade intrínseca
do mesmo. Se a idealidade garante a unidade do fenômeno, ele é a
base para sua projeção sócio-histórica, ampliando sua base de
concretização sobre a realidade; é assim que Radbruch chega ao
cerne do conceito de Direito, pois prende a realidade deste à
essência da idéia no Direito: o valor jurídico justiça. Assere Radbruch
(1974, p. 159): “direito é a realidade cujo sentido consiste
precisamente em estar a serviço desta idéia de direito”.
Seguindo de perto o racionalismo formalista neokantiano,
Radbruch afirma que a estruturação lógica da idéia garante a unidade
do fenômeno valorativo; assim, reduz-se o valor a um ente ideal de
natureza lógica.
Até esse momento da explanação ainda se estar no plano
do conhecimento intelectualista dos valores, revelando-se a
estruturação formal destes. Só na troca de experiências
intersubjetivas na comunidade é que se realiza a concretude daquela
idéia inicial presente no espírito do sujeito cognoscente. Mas então
já se estar adentrando em outra questão: a cognição dos valores
jurídicos e sua posterior concretização (dever-ser).
Tentando esclarecer a fundamentação do valor jurídico,
pode-se afirmar que a fundamentação daquele é a mesma do valor
em geral no sistema radbruchiano: essência ideal posta pelo espírito.
A idealidade do ente valorativo já estava compreendida no âmbito
da “Teoria dos Objetos”, anteriormente explanada (sub-seção 2.4),
para a qual o objeto ideal tem ser mas não existência.
O ideal seria, dessa forma, uma estrutura lógica criada
pensamentalmente, idéia esta que pode ser preenchida de conteúdo
ao longo da vivência concreta da individualidade ou da coletividade.
Para o criticismo formalista o espírito subjetivo (autoconsciência humana), ao evoluir e crescer junto ao sistema biológico
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e diferenciar-se da natureza, toma o valor para si colocando-o na
idealidade, e faz isto mediante a própria atividade do pensamento
(sub-seção 3.2.1).
Continuando sua análise da idéia de Direito, Radbruch
(1974, p. 160) encontra nela outras nuances, pois ao caracterizar o
conteúdo mínimo e abstrato da idéia de direito vista sobre o
elemento justiça (igualdade, proporcionalidade), chega à conclusão
de que:
A justiça ensina-nos, sem dúvida, a tratar
igualmente coisas iguais e desigualmente coisas
desiguais, mas não como e em que ponto de vista
devemos considerar os homens iguais ou desiguais;
permiti-nos, além disso, estabelecer uma relação,
mas não nos ensina a determinar a espécie de
tratamento a aplicar aos termos dessa relação. A
resposta a ambas estas interrogações, que ficam
em aberto, só pode ser dada depois de se ter uma
opinião acerca de qual deve ser o fim do direito. E
assim temos que, ao lado de idéia de justiça, nos
surge agora, como segundo ingrediente da idéia
de direito, a idéia de seu fim ou finalidade.

Estabelecida a tríplice idéia do Direito (justiça, finalidade
e segurança), de antemão afirma-se que estes são os três valores
jurídicos fundamentais, os quais serão estudados mais
pormenorizadamente adiante. Por hora, basta citar-se a explicação
de Moncada (1974, p. 29) em seu “Prefácio” a respeito da triplicidade
ideativa do Direito:
A idéia de direito, segundo ele, é constituída por
três elementos distintos e heterogêneos: a idéia
de justiça, a do fim último para que ele é meio, e a
de segurança ou paz social de que ele é
instrumento. A primeira corresponde ao momento
mais formal e, portanto, mais universal do direito;
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a segunda, ao seu momento material ou de
conteúdo ético e político; a terceira, enfim, ao seu
momento positivo, como direito estável e certo.

Para finalizar esse item, volta-se a comentar a
caracterização fundamentadora das correntes axiológicas em
atinência ao posicionamento do sistema radbruchiano, o relativismo
stricto sensu desse sistema não deve ser confundido com a acepção
ampla de relativismo ali utilizada, pois o relativismo acolá referido
é de ordem estritamente axiológica, atendo-se ao embasamento
transcendente dos valores; o radbruchiano, que se consagra à
questão da cognição valorativa, é um pressuposto cognitivo
genérico, tanto axiológico como não-axiológico. O relativismo
radbruchiano é essencialmente uma postura gnoseológica (voltado
para o aspecto teórico da realidade).
A conseqüência jurídica desse relativismo de conhecimento
com implicação na relatividade da compreensão dos valores, é que
o culturalismo relativista crítico é um conjunto possibilitador de
valorações abertas a se efetivar, o que deve ser traduzido por um
grau de liberdade de escolha de quais valores nortearão o Estado e
a sociedade.
O fato de Radbruch, nessa primeira fase de seu
pensamento, centrar a concretização dos valores a partir dessa
possibilidade de escolha de entes valorativos a serem concretizados,
revela uma vez mais o apego à concepção racionalista neokantiana,
a qual é a matriz de seu relativismo; nesse ponto ele explicita a
questão da subjetividade e das vertentes axiológicas políticas que
orientam a concretude do valor socialmente, o que será
posteriormente estudado.
O ceticismo quanto ao conhecimento afirma a incapacidade
da cognição apriorística do valor; apenas com base na necessidade
é que se escolherão as valorações a serem seguidas no campo
individual e social.
Ora, a noção de necessidade é prementemente social, no
sentido de que as condições objetivas da vida humana em sociedade
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determinam a caracterização das atividades a serem efetivadas pelos
próprios indivíduos em sua luta pela sobrevivência e pela adquirência
de uma melhor comodidade e conforto materiais e também de
crescimento cultural.
Logo, a necessária concreção do valor é de cunho social,
através dos grandes programas axiológico-políticos, e não pela
atividade meramente individual e particular, como já foi mostrado
quando do estudo da ascendência de Weber sobre Radbruch e
consoante será aprofundado adiante, quando se tratar da concreção
dos valores jurídicos.

5.3.2 O CONHECIMENTO DO VALOR JURÍDICO
A inserção do valor no cerne do espírito tem como premissa
gnoseológica o culturalismo relativista crítico, uma extensão a todos
os campos existenciais humanos em que se possa aplicar a referida
teoria e em que se possa valorar, e o espectro jurídico, como fato
cultural referido a valores, evidentemente, não permanece de fora
nem material nem formalmente dessa órbita teórica e material do
fenômeno axiológico.
Os valores jurídicos são co-naturais ao espírito, como todas
as outras valorações; seu conhecimento imediato e inicial é visto
por Radbruch, seguindo os passos de Rickert e da Escola de Baden,
sob a óptica do racionalismo axiológico, o qual apregoa que a razão
define seu objeto axiológico de modo direto e autônomo, sem
necessitar a priori da interferência emocional ou intuicional.
É por isso que ele parte do conceito formal de Direito
para chegar à idéia de justiça e às demais valorações jurídicas. Fiel
às posições kantianas, o sistema radbruchiano eiva-se dum
formalismo primacial, e com ele atinge os demais elementos da
idéia do Direito, que como a justiça são, concomitantemente, os
valores jurídicos: o fim e a segurança.
Radbruch, todavia, apregoa a existência de um sentimento
jurídico, ou seja, uma exigência de justiça naturalmente presente
no homem, como idéia natural de igualdade e proporção. Nesse
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sentido, ele se revela um seguidor, em mais este pormenor, de
Ihering, que também comungava deste mesmo ideário a respeito
da questão da postura gnoselógica do homo juridicus (RADBRUCH,
2000, p. 33-5).
Todavia, mesmo na descrição de como esse sentimento
atua na psique do homo juridicus, no sentido de despertar o valor da
justiça no espírito, Radbruch (1974, p. 218) arremata que o
conhecimento axiológico é intelectual, e a concretização é
sentimental:
O sentimento jurídico exige, por conseqüência, uma
inteligência viva e ágil, tão capaz de poder elevarse rapidamente do particular ao geral, como,
inversamente, de baixar do geral ao particular. É
por isso que o tipo do lutador do direito se
caracteriza por um misto curioso de intelectualismo
e de paixão. Se o seu intelectualismo lhe permite
ver facilmente o particular no geral, habilitando-o
portanto a formular com rapidez juízos justiceiros,
é, porém, a paixão que lhe permite depois realizar
a sua idéia abstracta de justiça, lançando dentro
dela o fogo do seu temperamento activo.

5.3.3 A CONCRETIZAÇÃO DO VALOR JURÍDICO
Como culturalismo que é, o sistema radbruchiano não
poderia olvidar as premissas concretas que esse sistema jusfilosófico
comporta, se bem que bastante direcionadas pelos pressupostos
fundacionais de natureza abstrata e formal provenientes do
criticismo.
Explanados o fundamento e o conhecimento apriorísticos
do valor jurídico, far-se-á agora o estudo de como se concretizam os
estes valores. A concretização valorativa exige uma nova metodologia
de conhecimento, mais específica que a cognoscibilidade racionalista
a priori dos valores descrita no item precedente.
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Requer-se o complemento da politicidade, do sociologismo
e do historicismo que igualmente marcam o culturalismo relativista
radbruchiano. Mencionados já nas sub-seções 3.2.3 e 3.2.4, devem
ser novamente explicados em suas respectivas relevâncias para o
sistema radbruchiano.
Por politicidade deve-se entender a referência
concretizadora que tem o campo político na captação concreta que
necessita a abstração do valor na consciência de cada indivíduo.
Por historicismo, não se deve entender o sistema idealista
ou materialista que apregoa a experiência histórica como fonte de
vivência e de cognição para o indivíduo, mas a relevância do fazer
histórico para o auxílio da atividade política de concretizar
abstrações valorativas e, ao mesmo tempo, a importância teorética
da História enquanto ciência para o estudo compreensivo e para a
hermenêutica da axiologia e da filosofia jurídicas.
Por sociologismo, não se aplica ao ideário de Radbruch a
posição e a ambição positivistas de reduzir a compreensão das
humanidades e da cultura em geral em função do corpo social, como
se a pessoa humana não fosse uma realidade, podendo-se reduzí-la
a elemento orgânico da sociedade; sociologismo em Radbruch é a
importância conferida na aferição do leitmotiv (motivo central) que
dirige certa sociedade em suas aspirações políticas concretizantes
de valores no âmago social, valores estes decorrentes da livre opção
social; até que ponto essa opção é soberana e consentânea ao
próprio povo, é que indaga a base sociológica do culturalismo
radbruchiano, amplamente assentada na concepção sociológica de
Max Weber.
Retomando a sub-seção 3.2.2, o culturalismo radbruchiano
concebe a cultura como uma categoria independente do espírito,
no sentido de que uma vez criada por aquele, assume características
peculiares, tais como a complexidade de influências sobre ela; a
referência a valores, a independência de seus objetos para com quem
os fez; enfim, a cultura é uma espécie de “mundo 3” de idéias
objetivadas, tal como descreve Karl Popper (1975, p.152), ao
contrapô-la ao “mundo 2”, que é a subjetividade humana, e ao
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“mundo 1”, que é o da natureza em seu determinismo físicobiológico.
Através da cultura, transforma-se o objeto ideal que é o
valor em objeto cultural; seguindo a Teoria dos Objetos (sub-seção
2.4), o ideal é sem existência, possuindo tão-somente o ser; na
cultura ele adquire o ser e a existência concretizando-se.
Emil Lask (sub-seção 2.4.1), ampliando a teorização dos
objetos proposta por Meinong, colocou que o Direito, assim como
os objetos culturais em geral, embora façam parte da categoria dos
objetos sensíveis, não estão vinculados ao fator tempo, porquanto
as obras culturais possuem substancialiade e significado espirituais
perenes, e a qualquer época podem referir-se a valores, desde que
quem as aprecie tenha a sensibilidade axiológica suficiente.
Mesmo as normas jurídicas, embora percam validade,
podem servir de modelo e estudo aos juristas do porvir, ou mesmo
revalidarem-se noutro ou no mesmo ordenamento jurídico
(repristinação); o que se quer demonstrar é que sua função como
objeto cultural lato sensu pode não se perder, embora não tenham
validade como direito positivo em determinado momento histórico.
Em termos lógicos, os “juízos de existência”, que versam
acerca do ser, opõem-se aos “juízos de valor”, que se baseiam no
ser que deve ser. Os primeiros fundam-se nas categorias natureza e
realidade como sua base teórica, e os segundos pautam-se na
categoria ideativa.
Cabe à cultura enquanto realidade de referência valorativa,
funcionar como categoria intermédia entre realidade natural e
idealidade valorativa (vide sub-seção 3.4.4).
Ocorre que a cultura possui uma imperfectibilidade quanto
a essa atividade de concretização do valor. Radbruch nota que ela
não é o mesmo que realização de valores, mas é como se fosse um
filtro por onde passam uma série de dados imperfeitos que dão
certa significação à atividade valorativa do homem; é, em suma, o
campo fenomenal onde se processa a ação concretizante que leva
invariavelmente à materialização valorativa (sub-seção 4.2.2).
Como aspecto da cultura, o Direito é instrumento e campo
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realizador de valores, concretizando valorações específicas a ele; é
também filtro não perfeito por onde passa a valoratividade jurídica,
pois sua estruturação ínsita abriga elementos que funcionam como
impuros reveladores e realizadores de valor. Mas com que e como o
Direito instrumentaliza o valor?
A quase totalidade das manifestações sociais são
influenciadas pelo Estado, que como instituição social é mediador
de conflitos e ente organizador da sociedade. O Estado concede
positividade à ordem jurídica; nele o Direito assume a roupagem
normacional; através dele a vontade popular (coletiva) se expressa.
Política e sociologicamente, é a vontade do povo que deve
preponderar no sistema de poder, e na forma e regime de governo
adotados. Porém, filosoficamente analisando, o que significa essa
vontade popular é o que os alemães denominam de Weltanschauung
(cosmovisão).
Radbruch prega que é precisamente pela visão-de-mundo
do povo, que se aufere o conjunto valorativo a que ele aderiu; aqui
ele opera outra importantíssima inovação em seu ideário: a ação
política como veículo concretizador de valores, fazendo o antes
citado (sub-seção 3.4.4) deslocamento da esfera individual e
subjetiva para a objetividade coletiva da concretude estimativa
(iniciada na subjetividade ideal). Manifestam-se, assim, o
historicismo e o sociologismo de Radbruch.
Partindo da empiricidade axiológica no decorrer da
História, podem-se selecionar grupos de valores que se cristalizaram:
os valores de obra (Werkwerte ), os da coletividade e os da
individualidade (vide sub-seção 3.4.4); cada um desses conjuntos
axiológicos se reestrutura no âmbito político como respectivas
correntes ideológicas que propugnam fins especiais para a
sociedade: transpersonalismo, coletivismo (supra-individualismo) e
individualismo; em verdade, cada uma delas tem emergido no
desenleio histórico como propostas valorativas para o corpo social.
Asserta Radbruch (1974, p. 136) que é como política
partidária que as ideologias axiológicas se desenleiam: “A
materialização destas concepções só nos aparece, porém, nos
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partidos políticos. É, com efeito, na política que todas estas
concepções, à excepção da transpersonalista, encontram a sua
fundamentação última”.
Como diz Batalha (1981, p.361-2) vinculando-se ao
neokantismo culturalista, a Axiologia Jurídica é o pensamento
jurídico como reflexo das ideologias políticas. Não se pode e não
se deve, entretanto, reduzir a Axiologia a um conhecimento tãosomente reflexo ideologicamente, quer por reducionismo político
ou econômico, ou de qualquer outra ordem, pois seu objeto íntimo
é o valor jurídico, que se manifesta nos campos diversificados da
cultura.
O transpersonalismo é a corrente política que encampa
valores puramente culturais como sendo os mais relevantes para a
sociedade; coletivismo é a vertente que coloca no todo social a
importância singular ante as demais valorações; o individualismo
concebe a pessoa humana, e as valorações da individualidade, como
as mais importantes. Batalha (1981, p. 348) traça os movimentos
políticos e filosóficos que se adequam a cada uma das correntes
político-ideológicas:
Há três concepções fundamentais para os valores
jurídicos históricos: a) o individualismo
(contratualismo, humanismo transcendental,
existencialismo); b) o supra-individualismo
(substanciação do coletivo, hegelismo, romantismo,
invocação do espírito do povo, da alma popular, da
alma rácica, da consciência coletiva e da consciência
da massa: Hegel, Savigvy e sua Escola histórica,
Filosofia nazista do Direito, teorias de Durkheim e
Duguit); e c) o transpersonalismo (cosmopolitismo,
realização de mônadas de valor: Wilhelm Sauer).

Radbruch (1974, p.130-1) comenta as correntes políticas
em três esquemas conceituais distintos. Primeiro, perfaz uma análise
no aspecto puramente axiológico:
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Para a concepção individualista os valores culturais
e os colectivos acham-se, portanto, ao serviço dos
valores da personalidade. A cultura é apenas um
meio para a formação e desenvolvimento da
personalidade. O Estado e o direito não passam de
instituições para a segurança e promoção do bem
estar dos indivíduos.
Para a concepção supra-individualista, pelo contrário,
tanto os valores da personalidade como os da cultura
acham-se subordinados e ao serviço dos valores
colectivos. Moralidade e cultura ao serviço do Estado
e do direito.
Para a concepção transpersonalista, enfim, os
valores individuais e os coletivos acham-se
colocados ao serviço da Cultura e estão-lhe
subordinados.

Finalmente, o aspecto sociológico é abordado por
Radbruch (1974, p. 133), que o vê sob a óptica de Ferdinand Tönnies,
outro sociólogo que assim como Weber influenciou seu pensamento:
a palavra ‘Sociedade’ (Gessellshaft) para designarmos
a forma de vida em comum que se funda no
individualismo; a palavra “totalidade unitária” ou
“personalidade do todo ou colectiva” (Gesamtheit),
para a forma de vida em comum que se funda no
supra-individualismo; enfim a palavra
“Comunidade” (Gemeinshaft) para designar a forma
transpessoal das relações entre os homens.
Enquanto que as expressões “sociedade” e
“personalidade colectiva” exprimem sempre
relações sociais imediatas de homem para homem,
a expressão ‘comunidade’ exprime antes uma figura
especial cuja essência é constituída por uma relação
mediata entre os homens, derivada da existência
duma obra comum que os prende entre si.
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Embora não se possa afirmar incontestavelmente que
Radbruch aderira ao transpersonalismo, pode-se certamente
asseverar que era mais simpático a este, devido a ele adequar-se
melhor ao relativismo e ao culturalismo do mestre; além disso, pode
ser demonstrado que Radbruch era firme adepto da democracia,
regime onde também defende-se e pressupõe-se a relatividade das
concepções políticas e ideológicas, mas sob a valoratividade
unificante da atividade cultural, especial contribuição radbruchiana.
Miguel Reale e Cabral de Moncada observam o fato de que
Radbruch é adepto do transpersonalismo, assim como genericamente
os membros da Escola de Baden. Diz Reale (1998, p.199):
Embora Radbruch não o declare fácil é ver que a
sua predileção, como, aliás, a de quase todos os
culturalistas de Baden, é pelo primado da cultura
sobre a pessoa, isto é, por um sistema
transpersonalista de Direito, o que o conduz a uma
concepção toda especial do socialismo ético que
lembra tanto Jean Jaurés como Henri de Man.

O transpersonalismo professado por Radbruch é um
corolário do sistema político, um substrato axiológico da sociedade,
capaz de unificar as vontades individuais que erigem os valores a
serem admitidos no corpo social; e assim fazendo o
transpersonalismo transcendentaliza esses valores, perpetuandoos historicamente como diretrizes ideais que os povos podem
sempre recorrer para substanciar seus atos concretos.
O espaço democrático é igualmente fundamentado por
Radbruch como sendo o livre campo de embate valorativo entre os
homens e os partidos, cuja premissa básica é um relativismo
gnoseológico e existencial e, consequentemente, axiológico que
não elege em absoluto nenhum conjunto de valores, deixando, ao
contrário, espaço aberto para as variegadas ideologias políticas se
confrontarem.
Gusmão (1992, p. 161) explica a acepção de relatividade
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como diretiva apriorística da Democracia: “Na democracia as
antinomias são provisoriamente conciliadas e o resultado das urnas
dá, periodicamente, a preponderância de uma das formas possíveis
da Idéia do direito resultante da opção da maioria pelo programa
de um dos partidos políticos”.
Paulo Nader (1994, p. 161) comenta o ideário radbruchiano
concernente à Democracia e ao Direito nos seguintes termos: ‘Na
Democracia, segundo Radbruch, o direito tem a possibilidade de
corresponder melhor à sua Idéia, por ser o regime que, pressupondo
o relativismo, permite a convivência pacífica dos contrários,
tornando a vida mais criativa, que seria monótona se o mundo não
fosse uma grande contradição’.

5.3.4 NÃO ESCALONAMENTO A PRIORI DO VALOR JURÍDICO
Prosseguindo a atividade analítica das nuances
fenomenológicas do valor jurídico, tem-se agora que comentar os
efeitos da ausência da hierárquia dos valores na concepção
radbruchiana axiológica do Direito em sua primeira fase. Dados os
primordiais valores jurídicos, a justiça, finalidade e segurança,
porque motivo não teriam uma hierarquia? Não há a primordial
posição da justiça frente às demais valorações?
Retomando as lições relativistas e racionais formalistas que
envolvem todos os conteúdos doutrinários do culturalismo, diz
Cabral de Moncada (1974, p. 27-8) no seu “Prefácio”:
a Filosofia do direito não poderá ter senão uma
visão panorâmica. Deve ser uma visão muito bem
focada das diferentes “constelações” de valores; ou,
se se quiser, uma teoria e um sistema unitários de
todas as teorias e todos os sistemas pensáveis sem
contradição. A visão perspectivistica destes
sistemas, relativos aos valores jurídicos, é que é
para o autor o verdadeiro objecto da Filosofia do
direito. A sua missão consiste, unicamente, em nos
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mostrar com rigor tudo o que devemos
coerentemente pensar acerca do direito nas nossas
valorações, consoante o grau de latitude, norte ou
sul, em que, como observadores, nos formos
colocar sob o céu dos valores objectivos que vemos,
que existem, mas que não podemos teoricamente
demonstrar serem os únicos, senão tão só
coordenar entre si em função dum valor máximo e
polar, escolhido por nós previamente como ponto
de partida.

Esclarece bastante o pensamento radbruchiano em sua
primeira fase estes dizeres de Moncada (1974, p. 28) que não se
pode, coerentemente ao relativismo radbruchiano, admitir uma
valoração absoluta que funcione como pináculo de uma hierarquia
abstrata e inderrogável, somente a escolha democrática em nível social
de um determinado programa de atuação axiológico-político pode
sistematizar quais são os valores mais importantes, a fim de garantir
a ordem social e direcionar a sociedade.
O que Moncada afirma é corroborado naquela passagem
em que Radbruch asserta que a justiça é um valor absoluto
(RADBRUCH, 1974, p.87), mas não no sentido de uma validade que
em si a coloca num patamar supremo de concretude a que as outras
valorações não atinjam, ou no sentido de que elas tenham que servir
incondicionalmente à justiça; o sentido de absoluteidade da justiça
parece ser o de que ela não deriva de nenhum outro valor
(RADBRUCH, 1974, p.87), porquanto ela situa-se no cerne da idéia
de Direito (sub-seção 4.3.1).
Entretanto, no campo pragmático da desenvoltura sóciohistórica do Direito positivado, Radbruch admitia que o terceiro
valor integrante da idéia do Direito, a segurança jurídica, poderia
ter prioridade sobre os demais, a justiça e o fim, porque a paz social
assim o exigiria (sub-seção 4.3.1).
Isto, porém, nem de longe induz ao fato de uma possível
absoluteidade ou primazia hierárquica da segurança, apesar dela
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constituir uma espécie de critério do positivismo pragmático. O
que significa verdadeiramente essa predominância da certeza
jurídica apregoada por Radbruch é uma concessão que ele faz ao
historicismo, ao sociologismo e até ao positivismo, e um
rompimento ao cerco racionalista formalista e abstrato que circunda
seu sistema axiológico jurídico, numa clara e efetiva concessão à
realidade histórico-social.
Há de se lembrar ainda a precariedade dessa
preponderância prática da certeza valorada juridicamente,
porquanto a efetividade dos valores dá-se conjuntamente no
processo resolutório das lides jurídicas, e no bojo dessa efetivação
axiológica ocorrem interpenetrações recíprocas das valorações,
impeditivas de que se afirme qual o valor jurídico que predominou
no solucionamento do caso concreto.
Não custa recordar que é o valor segurança aquele que
Radbruch dá primazia para a resolução dos conflitos (as antinomias)
entre as tríplices idéias e valores do Direito (RADBRUCH, 1974,
p.162), mas o faz tão-somente por uma necessidade de responder
à realidade do mundo jurídico que exige a ordem social e a
estabilidade, e não por dedução inerente a seu sistema filosóficoaxiológico.
Na Seção sexta será visto como Radbruch modifica essa
posição em decorrência da própria realidade histórica do Direito
rumo a um jusnaturalismo axiológico, priorizando, a partir de então,
a justiça como valor fundamental do Direito.
No ‘1° Radbruch’, pode-se dizer, há a construção de um
escalonamento pragmático forçoso e frágil dos valores jurídicos,
colocando a segurança em primeiro plano e a justiça no segundo,
sendo esta última seguida pelas demais valorações jurídicas.

5.3.5 A DEONTOLOGIA DO VALOR JURÍDICO
A teoria axiológica do culturalismo relativista crítico
radbruchiano, fiel à Escola de Baden, não admite uma deontologia
(dever-ser) inerente à estrutura mesma no valor em seu plano
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originário ideativo, ou seja, o dever-ser é extrínseco ao valor, tal
como já compreendia Emil Lask (sub-seção 2.4.1).
Colocado fora da idealidade, o dever ser dos valores
jurídicos só poderia resolver-se,no plano fático, reavivando aquela
afirmação antecedente de que o plano ideal não está separado do
real, mas unidos numa correlação ser-dever-ser que se resolve
formalmente no espírito como objeto ideal e na realidade efetivase como objeto sensível, cultural, como exemplarmente é o Direito
(sub-seção 5.3.2).
Firmando-se nesses construídos teoréticos do neokantismo
da Escola de Baden, Radbruch une-os a uma concepção sociológica
à maneira de Max Weber, em sua lição de que é no social que se
fundamenta a concretude axiológica (sub-seção 3.3).
O valor se desenvolve, para Radbruch, no plano de deverser da cultura, com sua referência axiológica aos fatos, e
conseguintemente à sociedade, onde o processo cultural se
desdobra historicamente.
Destarte, o ponto de ligação específico dos valores
jurídicos com seu dever-ser, é a estrutura sócio-cultural do direito
positivo, quer seja o consuetudinário, onde a positividade dá-se
nos costumes e precedentes judiciais, quer no sistema positivoestatal, onde a norma expressa o dever-ser do comando jurídico,
entendido este último como a vontade social expressa pelo direito;
e esta vontade social outra coisa não é que a própria expressividade
da valoração política, daqueles grandes grupos ideológicos
mencionados na sub-seção 5.3.3.
Na norma é que se abrigam positivamente os valores
jurídicos, e por conseqüência da efetividade normativa, concretizamse no corpo social. Reale (1963, p.217) define o processo
concretizante do valor dentro da normatividade: “Um valor convertese em fim quando se escolhe um determinado caminho axiológico:
a norma jurídica é, assim, um caminho, o meio, através do qual se
deve atingir um valor, que é o elemento que lhe dá conteúdo, e
sem o qual a norma não teria significado e vida”.
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5.4 A JUSTIÇA COMO VALOR ABSOLUTO DO DIREITO
Na sub-seção 5.3.4, observou-se que o sentido de
absoluteidade de uma valoração no contexto das idéias
radbruchianas é o de que um valor absoluto é um tal valor que não
deriva de nenhum outro.
Sendo a justiça um valor em si (absoluto) que se liga
diretamente à idéia do Direito, o qual é um complexo cultural cujo
fito é a realização da justiça, logo se atingirá a conclusão de que a
justiça é o principal valor jurídico para Radbruch, ainda que no plano
prático ele atribuísse o predomínio da segurança.
Quando se observa que esta questão atrela-se a outra, a
da relação do justo com os variados valores jurídicos enquanto
constituintes da idéia do Direito, o sistema radbruchiano parece
apresentar-se ainda mais complexificado.
Essa problemática do relacionamento do valor do justo
com as demais valorações do Direito era já observada por Herbert
Hart (1996, p. 180), quando apregoava : “Não apenas ela é distinta
de outros valores que as leis podem conter ou não, mas por vezes
as exigências da justiça podem estar em conflito com outros valores”.
Radbruch, ao afirmar que o fim e a segurança são também
elementos da idéia do Direito assim como a justiça, parece colocar
seu sistema numa contraditória posição, pois anteriormente também
afirmara que somente a justiça é elemento da idéia do Direito. Diz
Radbruch (1974, p. 87):
A Idéia de Direito, porém, não pode ser diferente
da idéia de justiça. Como já dizia a glosa (Dig.I,I,I,p.):
“est autem jus a justitia, sicut a matre sua, ergo prius
fuit justitia quam jus”- e assim acha-se perfeitamente
justificado que nos detenhamos um momento
perante a idéia de justiça, como o verdadeiro ponto
de partida para a determinação do conceito de
direito, visto o “justo” ser, assim como o bem, o
belo e a verdade, um valor absoluto, que não se
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pode fazer derivar de nenhum outro.

Na sub-seção 5.3.1 se disse que quanto mais um valor se
aproximar de sua forma ideal mais ele será cardeal para o Direito;
sendo o valor justiça o de maior abstratividade, generalidade e
formalidade dentre os valores jurídicos, ele é conseguintemente o
mais importante para a idéia do Direito, sendo seu escopo maior tudo isto, é claro, no campo teórico do sistema radbruchiano.
Ocorre que não se pode olvidar que mesmo a justiça sendo
o valor teoricamente mais relevante, o sistema radbruchiano teve
de admitir, nessa sua primeira fase pensamental agora estudada,
que a efetivação pragmática dos valores em função do poder
socialmente dominante resolveria a aparente contradição, a saber,
o justo ser erigido teoricamente como o principal valor jurídico,
mas nem sempre possuir a preponderante incidência prática.
Essa aparente contradição será resolvida por Radbruch,
nessa primeira fase de seu pensar, ao apregoar que os valores política
e socialmente dominantes é que vingam na prática, podendo haver,
dessa forma, o predomínio prático de efetividade tanto do valor
justiça como de outra valoração determinada pelo sistema político
dominante.
Analogicamente ao sistema kantiano, que contém as
antinomias da razão pura, o radbruchiano congrega as antinomias
da idéia do Direito, sendo que ambos os desencontros teoréticos
devem ser solucionados no campo pragmático da razão e na arena
social, onde transcorrem os conflitos humanos.
Volvendo à questão do conteúdo da justiça, depois de
clarear a relação desta com os demais valores, deve-se observar
que Radbruch (1974, p. 87) coloca que há de se distingir o elemento
objetivo do subjetivo na justiça, sendo o primeiro o valor jurídico
no campo objetivo do ideal, e o segundo a acepção subjetiva e
contingente, derivada da visão da justiça como forma do ‘bem’ moral,
que seria um “estado consciencial” do indivíduo.
Esta última compreensão da justiça estaria presente já em
Ulpiano, quando proclamou sua celebérrima definição: justitia est
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constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (justiça é dar a
cada um o que é seu). E também em Kant, explica Salgado (1995, p.
19):
O pensameno de Kant aparece como momento
decisivo na formulação teórica de um novo conceito
de justiça: a idéia de justiça como liberdade e
igualdade e que, como idéia, não se realiza
totalmente no momento histórico em que se
ofereceram as condições concretas do seu
aparecimento, mas fixa um projeto de realização
futura (...)

É, no entanto, insuficiente para a sociedade e mesmo para
uma individualidade aprofundada, erguer uma consciência jurídica
puramente subjetivista, que não congregue a essencialidade de um
objetivismo idealístico para a justiça, capaz de delimitar quais as
características universais e genéricas, aí sim abrangentes e
transcendentalmente válidas em geral.
O racionalismo formalista abstrativista não permitia
Radbruch aceitar tal contigência no trato do valor justiça, por isso
ele buscou uma fórmula capaz de superar esse particularismo do
valor do justo. Afirma Hart (1996, p. 88): “Ora ‘justo’, no sentido
duma justiça objetiva, só pode ser uma relação entre homens. O
modelo do bem moral exprime-se sempre num tipo ideal de homem.
O da justiça num tipo ideal de relação entre homens”.
Partindo do direito positivo, onde o que se almeja é a
efetivação do justo in casu, há de se entender que o parâmetro diretor
da lei é a justiça, e não o oposto, e nesse direcionamento que a
justiça exerce aparece seu primeiro elemento característico, a
igualdade. Diz Radbruch (1974, p. 20):
Não se trata de uma justiça que se mede pela
medida do direito positivo, mas duma justiça que
é, ela, a medida do próprio direito positivo e pela
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qual este tem de ser aferido.
Justiça, neste último sentido, quer dizer tanto como
Igualdade. Acontece, porém, que a Igualdade é
também susceptível de receber diferentes
significações. Ou se refere, segundo o seu objeto,
por um lado, a bens; ou se refere, por outro lado, a
pessoas (...) E pode ainda a Justiça ser, segundo o
seu critério da aplicação, absoluta ou relativa.

Radbruch (1974, p. 91) deixa clara sua intenção de dizer
que a justiça e seu elemento igualdade, é um valor absoluto no
sentido da não derivabilidade de nenhum outro, quando afirma:
“Jhering vê na igualdade uma conseqüência apenas dum fim a atingir,
enquanto que para mim é ela um valor absoluto”.
Baseado em Aristóteles e sua doutrina das justiças
comutativa e distributiva, Radbruch (1974, p. 89-90) disseca o interrelacionamento entre os bens e as pessoas em função dos critérios
de absoluteidade e relatividade do valor justiça: “A Justiça comutativa
é a justiça própria das relações de coordenação. A distributiva é a
própria das relações de subordinação ou de supra-ordenação. A
primeira é a justiça do direito privado; a segunda a do direito público”.
Nota-se a renovada preocupação com o social devido ao
fato da justiça distributiva ser aplicada como Direito Público pelo
Estado, e o publicismo tutela o Direito em função do atendimento
das necessidades sociais, prepondera sobre o Direito Privado, na
lição de Francis Bacon, mencionado pelo próprio Radbruch (1974,
p. 251): Jus privatum sub tutela juris publici latet.
Radbruch foi um dos primeiros juristas a abrir espaço para
a moderna visão da justiça como justiça social. Seu apreço pela
justiça distributiva, “pública”, em comparação com a comutativa,
“privada”, era tamanho, que considerava a primeira um valor
absoluto, ao passo que a segunda era entendida como apenas um
instrumento promovedor da justiça, como assevera Radbruch (1974,
p. 89-90): “Além disso, não deve a justiça comutativa, em oposição
à distributiva, ser considerada um valor absoluto, mas apenas um
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procedimento adequado para obter a maior satisfação simultânea
possível de dois egoísmos”.
Mesmo assim Radbruch não se contentava com esta
caracterização fenomenológica do valor justiça, porquanto criticava
a abstratividade da igualdade presente nesse valor, ao mesmo tempo
em que a definindo somente nesse aspecto não chegaria ainda ao
aprofundamento necessário que o valor justiça teria de ter para
levar à plena caracterização da idéia de Direito.
Esses outros preceitos a que se refere Radbruch são as
demais valorações jurídicas, e primeiramente uma derivação do valor
justiça, que é a eqüidade, a qual especifica e concretiza a abstração
e a formalidade da justiça ao caso concreto. Exprime-se Radbruch
(1974, p. 91):
A justiça considera o caso individual no ponto de
vista da norma geral; a equidade procura achar a
própria lei do caso individual, para depois
transformar também numa lei geral, visto que
ambas tenderem por natureza, em última análise,
para a generalização. Assim se manifesta, na
distinção entre justiça e equidade, a distinção
metodológica, a que já nos referimos, entre a noção
dum direito justo extraída por dedução de certos
princípios gerais, e um conhecimento do mesmo
direito justo, mas conquistado por via indutiva e
extraído da própria “natureza das coisas.

De tudo o quanto foi exarado como conteúdo do valor
justiça, pode-se resumir o seguinte: 1- Há uma objetividade
axiológica da justiça, independente do sentimento e conceito
subjetivos de justiça; 2- Essa objetividade comporta dois elementos
chave: igualdade e proporcionalidade, que são as expressões da
justiça, a primeira é genérica, formal e abstrata, mais próxima do
âmago do conceito de justiça e da idéia do Direito; a segunda é de
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se da efetividade normativa que direciona a idealidade do valor
para sua concreção material.
Depois de explicitar-se como o justo é em si (igual e
proporcional), e como ele atua realisticamente se estendendo na
sociedade (distributivamente ou comutativamente), resta então
versar acerca do relacionamento entre o justo e os demais valores.
Previamente, ensinara Radbruch (1974, p. 162) que as
estruturas axiológicas do Direito se complementam e se exigem
reciprocamente. Por outro lado, se a justiça é o cerne da idéia de
Direito, não teria ela precedência efetivadora em atinência às outras
valorações do Direito?
Interpretes há que consideram que Radbruch dava primazia
à justiça, assim o faz Paulo Nader (1974, p. 161): “entendeu ser o
direito a realidade de cujo sentido é servir à sua Idéia, isto é, aos
valores jurídicos, dentre os quais tem destaque a justiça,
prescrevendo tratamento igual para os iguais e desigual, para os
que assim o forem”.
Nader não explicita o sentido e o alcance do destaque que
a justiça possui em relação aos outros valores jurídicos; porém, isto
é primordial para se aferir sua precedência ou não frente àqueles.
Consoante as próprias asseverações radbruchianas, o indivíduo é
incapaz gnoseologicamente de decidir qual das valorações do Direito
devem predominar (RADBRUCH, 1974, p. 181), sendo a vontade do
Estado, motivada racionalmente pelas necessidades de paz social e
ordem, que definirá a predominância de um determinado valor, pois
o critério que deve decidir a escolha de qual valor subsistirá ante os
demais é o fundamento obrigacional do Direito: ordem que se impõe
como meio de assegurar a paz social.
Radbruch, tentando fazer uma escala pragmática e histórica
dos valores, na qual a segurança assume a primeira posição e a
justiça a segunda, apenas indicou uma resolução, mas não a
dogmatizou, mantendo-se leal ao seu relativismo crítico. Tanto isso
é verdade que Radbruch modificou esse posicionamento na sua fase
jusnaturalista, passando a conceber a justiça como valor prioritário,
devido a experiências de cunho histórico-social.
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5.5 A FINALIDADE COMO VALOR JURÍDICO INSTRUMENTAL
Rudolf von Ihering e seu positivismo finalista influenciaram
por demais a Radbruch; a categoria de fim assumiu no pensamento
deste último proporções até então inimagináveis no âmbito da
Jusfilosofia e da Axiologia jurídicas. Estudando os conceitos centrais
de Ihering, Edgar Bodenheimer (1966, p. 106) expressa-se:
A concepção central da filosofia do direito de
Ihering é a do fim. No prefácio da sua principal obra
jurídica mostrou ele que “à idéia fundamental da
presente obra jurídica consiste no pensamento
segundo o qual o Fim é o criador de todo o direito,
não havendo norma legal que não deva a sua origem
a um fim, isto é, a um motivo prático”. A lei,
declarou ele, foi conscientemente estabelecida pela
vontade humana para a consecução de resultados
desejados. Ele admitia que o direito tinha parte das
suas raízes na história; porém rejeitava a tese dos
juristas históricos, inconscientes e imprevistas. A
seu ver, o direito era em grande parte moldado por
uma ação do estado intencionalmente dirigida a
um determinado fim.

Tratar a categoria formadora do Direito - o fim, como valor
jurídico, foi realização de Radbruch. Na sub-seção 5.3.1, explanouse como a finalidade é indispensável, pois a formalidade e
abstratividade da idéia de justiça exigem uma categoria que
instrumentalize o conteúdo dessa mesma idéia do justo, e como já
fora demonstrado por Ihering, é a finalidade que realiza tal função.
A finalidade (da norma) representou para Radbruch o
elemento formal, porém instrumentalizador de que o Direito
necessitava para concretizar-se. Então, logicamente ele só poderia
ser um dos componentes da idéia de Direito, e como valor
formalístico, acumulou além da função de categoria jurídica que
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tinha em Ihering, uma novel posição no âmago da juridicidade - o
de valor jurídico relativo, sendo utilizado para instrumentalizar a
justiça.
Essa dependência da finalidade em atinência ao justo é
descrita por Radbruch (1974, p. 166) : “É também certo que a maioria
dos conteúdos jurídicos se encontra, sobretudo, dominada pelo
princípio da Finalidade (subordinação a um fim) e sob a alçada dele.
Mas não o é menos que esses mesmos conteúdos são ainda, muitas
vezes, modificados pelo princípio da justiça”.
A finalidade é um valor relativo do Direito, visto que
depende de conteúdos meta-jurídicos para caracterizar-se, ao tempo
em que o Direito e suas demais valorações necessitam do fim para
captar campos culturais que constituirão a expressão concreta da
regulação jurídica.
O que posssibilitou a absorção teorética do fim como
categoria do Direito para o sistema radbruchiano foi seu caráter
essencialmente relativo e instrumental, visto que ele dá apenas a
direção que a norma deve tomar para assimilar certo conteúdo.
Essa relatividade inerente à finalidade coadunou-se perfeitamente
com o relativismo estrutual propugnado no culturalismo
radbruchiano.
No fundo, para Radbruch justiça e a segurança disputam a
primazia dentre os valores jurídicos, pois sendo valores substanciais,
e não apenas formais, devem incidir com predomínio sobre o Estado
e a sociedade.
Não deixa de ser polêmica, do ponto de vista filosófico, a
transmutação da categoria fim como valor do Direito, dado que
para Ihering o fim era uma estrutura categorial eminentemente
formal. Disse esse último, citado por Batalha (1981, p.146-7): “a
razão de ser (quia) explica os fundamentos, ao passo que a finalidade
(ut) indica a direção”.
Ora, coerentemente como o pensamento de Ihering, não
há possibilidade de se transformar o conceito em valor, tal qual faz
Radbruch, porquanto ele é apenas direção e não fundamento do
Direito; se algo é “razão de ser”, ou fundamento, não pode ser
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concomitantemente direção do Direito, numa interpretação
“purista” ou lógico-literal das idéias do mestre do finalismo jurídico.
Somente modificando a estrutura lógica e dogmática do
pensamento de Ihering, através da união das conceituações de
“razão de ser” e “direção”, pôde Radbruch mudar a concepção
conceitual do fim categorial como componente da idéia do Direito,
para o fim como constituinte axiológico do mesmo.

5.6 A SEGURANÇA COMO VALOR JURÍDICO PRAGMÁTICO
A positividade jurídica requer sempre primaciedade, por
mais axiologicamente bem preenchido que esteja determinado
ordenamento. A História está aí para não desmentir este fato.
Quando o Estado arroga para si exclusividade da segurança estar-se
em pleno positivismo jurídico.
Todavia, não foi isso que almejou Radbruch. Buscou antes
o equilíbrio entre as valorações do Direito, mas a prática e a
experiência vivas da juridicidade jamais o levaram a ter certeza
absoluta, mesmo porque seu cepticismo filosófico não o permitiu
na fase inicial de seu pensamento, eleger em definitivo e sem um
minimum de dúvida qual o valor que deveria predominar
teoricamente, nem muito menos empiricamente.
Na verdade, é fato que Radbruch jamais abandonou a
tendência subjetivizante da linha de raciocínio do criticismo
transcedental na qual se formara, possuindo dificuldades para
adentrar no âmbito do estudo axiológico objetivista e, portanto,
fenomenologista dos valores, sendo essa caraterística do criticismo
dificilmente modificável, como observa Garcia (1999, p.85-86).
Todavia, em sua obra despontam indicações de que o
elemento da idéia do Direito que deveria dominar a experiência
jurídica seria a segurança que se conjuga perfeitamente com a
fundamentação de obrigação da ordem jurídica, o que constitui
uma tendência para a interpretação objetivista do fenômeno
jurídico-axiológico. Miguel Reale (1998-B, 199-200) interpreta dessa
maneira o pensamento radbruchiano:
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O terceiro elemento heterogêneo da idéia do
Direito é o princípio da segurança e da ordem, de
maneira que a justificação preliminar de todo o
Direito é a exigência da segurança e da paz. Nem é
por outro motivo que muito freqüentemente
sacrificamos a justiça pela ordem e pela segurança.
A idéia de justiça, responde ele, por ser absoluta e
formal, está acima das divergências de partido; por
sua vez, a idéia de segurança e de paz prima sempre
sobre todas as dissenções. Já o mesmo não se pode
dizer quanto ao terceiro elemento- o fim- sujeito a
permanente crítica e relatividade.

Desa forma, o elemento positivo (normativo) que é
internalizado pelo valor segurança, garante sua supremacia empírica
frente aos demais, conferindo-lhe primazia sobre os demais valores
e a estabilidade da ordem jurídica. Conseguintemente, os outros
valores não adquirem concretização a não ser por intermédio da
própria segurança jurídica.
Radbruch (1974, p. 417) exprime a relação entre
positividade e segurança jurídica nesses termos:
Certamente, a lei, mesmo quando má, conserva
ainda um valor: o valor de garantir a segurança do
direito perante as situações duvidosas (...) Será,
muitas vezes, necessário ponderar se uma lei má,
ou nociva ou injusta, deverá ainda reconhecer-se
validade por amor da segurança do direito; ou se,
por virtude da sua nocividade ou injustiça, tal
validade lhe deverá ser recusada. Mas uma coisa
há que deve estar profundamente gravada na
consciência do povo e de todos os juristas: pode
haver leis tais, com um grau tal de injustiça e de
nocividade para o bem comum, que toda a validade
e até o caráter de jurídicas não poderão jamais
deixar de ser negados.
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Radbruch (1999, p. 228) considera na primeira fase de seu
pensamento que mesmo o Direito maculado de injustiça pode ser
aplicado, pois a segurança jurídica lhe confere legitimidade:
mesmo o direito injusto não é inútil, que mediante
sua vigência ele já cumpre sua finalidade: a da
segurança jurídica. Essa finalidade exige um duplo:
que as disposições jurídicas sejam aplicadas a todos
os casos, e somente àqueles casos para os quais
valem; segurança do direito de um lado, segurança
perante o direito por outro; de um lado ordem, do
outro, liberdade.

Todo o direito tem como objetivo principal, sempre que
possível, a realização da justiça. Só que nem sempre é possível a
efetivação do justo, devido às contingências históricas que lhe
tolhem a plenitude efetivadora, tanto axiológica como normativa.
A justiça geralmente cede quando confrontada de modo exclusivo
com a segurança: a ordem parece mais cara aos homens do que a
justiça.
A segurança cria condições de desenvolvimento para outra
valoração jurídica: a paz social, que mesmo não fazendo parte da
idéia de Direito, é uma espécie de valor agregado à estrutura jurídica,
dado o caráter social do Direito.

5.7 BEM COMUM E PAZ SOCIAL: VALORES SOCIAIS DO DIREITO
O bem comum, assim como a paz social, não compõe a
idéia do Direito, mas é um genuíno valor jurídico. Ambos os valores
são garantidos pela segurança jurídica, que pela manutenção da
ordem jurídica positiva possibilita a consecução do bem comum e
sustenta a paz social.
Deste último, pode-se afirmar, com validade idêntica para
o bem comum, que são valores absolutos extra-jurídicos, talvez de
natureza moral, mas fortemente integrados à sistemática axiológica
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do Direito, pois são pressupostos da vida em sociedade que exigem
efetivação pela ordem jurídica. Henkel apud Nader (1994, p. 58),
disse: “A idéia do bem comum, que corresponde à regra fundamental
de todo ordenamento jurídico, existe anteriormente à toda
conformação jurídica a que serve de diretriz e de convergência”.
Heinrich Henkel de certa forma comunga com Radbruch,
pois admite, como este último, que paz e bem comum são
estimativas que se em última análise não são jurídicas são, todavia,
bastante relevantes socialmente, e terminam por se constituir em
valores de todo e qualquer ordenamento jurídico. Radbruch (1974,
p. 160) apenas aduz complementarmente que ambos são
sustentados pelo valor segurança (certeza) jurídica.
Especialmente em relação ao bem comum Radbruch (1974,
p. 417) proclama: “Certamente, ao lado da justiça o bem comum é
também um dos fins do direito (...) os três valores que todo o direito
deve servir: o bem comum, a segurança jurídica e a justiça”.
Essa atenção especial para com o bem comum deixar
implícita a preferência de hirarquização de Radbruch por este valor
em detrimento da paz social, mas tirar tal conclusão de um sistema
relativista e céptico como o radbruchiano é perigoso e até arbitrário.
Mais prudente manter ambas as valorações no plano da igualdade
formal e teórica, legando à experiência concreta do Direito quais
os valores predominantes em determinada sociedade.
Hebert Hart (1996, p. 181-2) pode ser citado como
corroborador desse pensamento radbruchiano, quando assere
concernente à justiça e ao bem comum como valorações
complementares entre si:
Deve-se notar um importante ponto de junção entre
as idéias de justiça e de bem social ou de bem-estar
da sociedade. São muito raras as mudanças sociais
ou as leis que estão em harmonia com o bem-estar
de todos os indivíduos por igual ou para que
contribuem (...) a justiça neste sentido é, pelo menos,
uma condição necessária que deve ser satisfeita por
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qualquer escolha legislativa que pretenda ser
assumida para o bem comum.

5.8 A CONVENIÊNCIA COMO VALOR SUBORDINADO DO DIREITO
Uma valoração muito pouca estudada no pensamento de
Radbruch é a conveniência, que pode ser definida como estimativa
concernente à atuação do profissional do Direito e daqueles que
exercem o poder de uma forma geral quando praticam atos sob a
prerrogativa de agirem nome do Estado. É, portanto, um valor do
mundo jurídico que se traveste de um caráter personificado, ligado
aos atributos inerentes ao sujeito agente.
Porém, não deixa de ser um valor objetivo do Direito, pois
o agente jurídico ou político age em função dos princípios e ditames
normacionais da estrutura jurídica objetiva. É valor instrumental
do Direito, só que de posição mais inferior que a finalidade, porque
para Radbruch este se insere na própria idéia do Direito, ao passo
que a conveniência é exterior, pertencendo à constituição do
ordenamento jurídico, e não dos pressupostos lógicos do Direito.
Conforme deixa transparecer Radbruch nestas linhas, a
conveniência é valor meramente subordinado do Direito, que se
presta a favorecer a consecução dos demais, principalmente
segurança e justiça. Assevera Radbruch (1999-A, p. 34):
Junto a la seguridad jurídica se colocan más bien
otros dos valores: conveniencia y justicia. En el
orden jerárquico de estos valores, hemos colocado
en último lugar la conveniencia del derecho para
el bienestar de la comunidad. De ningunha manera
es derecho todo lo que es útil al pueblo, sino que
en último término solo es útil al pueblo lo que es
derecho, lo que crea seguridad jurídica y tiende a
la justicia.
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5.9 QUADRO COMPARATIVO -SINTÉTICO DOS VALORES
JURÍDICOS
Expostas as valorações jurídicas no bojo do culturalismo
jurídico relativista crítico, e de seu subsistema axiológico, o
relativismo objetivista crítico céptico, pode-se resumi-las em seus
atributos cardeais:
1 - Justiça - valor absoluto formal, o mais abstrato e
genérico, dividido em dois elementos: igualdade
(absoluto, cerne da justiça) e proporcionalidade
(equidade, relatividade da justiça). Formas
atuacionais: distributiva e comutativa.
2 - Fim - valor mais relativo que instrumentaliza
genericamente todos os demais valores.
3 - Segurança (certeza) - valor absoluto formal, eivado
de positividade, salvaguarda a normatividade,
sustenta a paz social e possibilita o bem comum.
4 - Paz social - valor absoluto formal de origem metajurídica é encampado pelo Direito.
5 - Bem comum - mesmos caracteres que o
antecedente.
6 - Conveniência - valor relativo e subordinado aos
demais no campo jurídico.
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SEÇÃO 6: O JUSNASTURALISMO
AXIOLÓGICO TEOLÓGICO

6.1 A EVOLUÇÃO FILOSÓFICA DE RADBRUCH RUMO AO
JUSNATURALISMO AXIOLÓGICO
O sistema radbruchiano, como é ancorado no relativismo
e no cepticismo, afastou de si em sua fase inicial, antes da
experiência nazista, qualquer concepção material de uma ordem
de valores para o direito e para a cultura. Todavia, após a reviravolta
da verificação prática dos efeitos devastadores de adesão a um
sistema político desrespeitador dos direitos humanos como o
nacional-socialista, Radbruch evoluiu para uma concepção afirmativa
dos direitos naturais.
A formulação que a idéia de Direito recebera na primeira
fase de seu pensamento, onde Radbruch afirmara não ser possível
haver um Direito justo em si, de modo a afugentar pela sua aparição
qualquer outra manifestação do fenômeno jurídico, descartava, por
isso, qualquer sistema possível de jusnaturalismo.
Concordando com esse posicionamento asserta Lask, citado
por Radbruch (1974, p. 99): “O Direito Natural em sentido material é
a crença, fundada nos mais gerais pressupostos histórico-filosóficos
de caráter racionalista, de que toda a realidade, todo o conteúdo do
direito pode ser elaborado, até o último resíduo, por via de mera
construção, com idéias de validez universal sobre o direito”.
O relativismo e o cepticismo ínsitos ao sistema
radbruchiano, bem como seu respeito pela positividade e
historicidade inerentes ao Direito Positivo, o impediram de validar
o jusnaturalismo. Mas então veio a II Guerra Mundial e, com ela, o
sistema jurídico nazista. Quais as conseqüências dele para o Direito?
O nazismo foi fruto de uma vertente política totalitária, que
ascendera na Itália com sob o movimento facista e depois passou à
Alemanha, apregoando uma ideologia radicalmente coletivista, que
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subordinava a pessoa humana aos fins estatais, os quais, por sua vez,
representariam as verdadeiras e íntimas aspirações populares.
O nazismo complementou esse totalitarismo político com
uma antiga ideologia social germânica: a da superioridade, por sobre
os outros povos, de sua comunidade e de sua raça. Tudo isso teve
surpreendentes conseqüências jurídicas, que Reale (1998-A, p. 263)
expõe:
É a hipotastização romântica da idéia de
comunidade que constitui o tema central da
Filosofia jurídica de Carl Schmitt, Otto Kollreuter,
Reinhard Hoehn, Larenz etc, que combinam de
maneira curiosa a teoria sociológica da Comunidade
com a teoria hegeliana do Estado total, expressão
ética da comunidade, a cujos fins se destina o
Estado, estrito senso, como simples instrumento
da Volksgemeneinshaft.
É na comunidade que está imanente o espírito
coletivo (Gemeingeist ou Kollektvgeist ) o qual
pressupõe a comunidade, mas a torna completa e
fechada, como seria a realizada pelo nacionalsocialismo, é aquela na qual o Espírito coletivo
abrange inteiramente os indivíduos e os transforma
em seus portadores.

A teoria desenvolvida pelos juristas nazistas de que justo
é o que aproveitava ao povo, foi combatida por Radbruch, com
base na argumentação de que o justo é o verdadeiro fim do Direito,
e que o fim era apenas a relatividade instrumental do fenômeno
jurídico. O nazismo feria mortalmente o absolutismo do valor
jurídico do justo, sujeitando-o à inconstância do decisionismo
político, numa clara ascendência do ideário de Carl Schmitt, como
explica Macêdo Junior (2001, p.133). Diz Radbruch (1974, p. 86-7):
Justiça, e não o fim a atingir, é que constitui a ideia
do direito. Cfr. a este respeito o Bispo Conrad
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Groeber, no seu discurso do dia de S.Silvestre de
1940, contra a doutrina que sustenta ser direito
“tudo o que for útil ao povo.” Esta doutrina equivale
a afirmar que os fins justificam os meios; equivale
a dizer que não há nenhum bem nem nenhum mal
em si mesmos; é dizer que isto é válido para todos
os povos, mesmos para os inimigos, podendo
justificar todas as monstruosidades que lhes forem
úteis; é afirmar que quem decide da justiça é afinal
apenas o êxito1

Radbruch, estarrecido pelas agruras perpetradas por um
positivismo falsamente legitimado na vontade popular, absurdidades
estas que consistiam em genocídio, belicosidade arbitrária,
desrespeito aos próprios valores jurídicos da justiça, paz social etc,
reformulou sua concepção de um escalonamento “pragmático” dos
valores, concepção até então dominada pela segurança jurídica, o
que no plano prático tinha por conseqüência um positivismo
axiológico, quando muito “ético”, tal como disse Arthur Kaufmann,
mencionado por Sérgio S. Cunha no seu “Prefácio” (1999, p. XI).
Mas de que modo reformularia suas idéias?
_______________
1

Radbruch (1974, p. 415-6) proclama em seus “Cinco minutos de Filosofia do Direito”:
“Primeiro minuto (...) Esta concepção da lei e sua validade, a que chamamos
Positivismo, foi a que deixou sem defesa o povo e os juristas contra as leis mais
arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas. Torna equivalentes, em última análise, o
direito e a força, levando a crer que só onde estiver a segunda estará também o
primeiro. Segundo minuto Pretendeu-se contemplar, ou antes, substituir este
princípio por estoutro: direito é tudo aquilo que for útil ao povo. Isto quer dizer:
arbítrio, violação de tratados, ilegalidade serão direito desde que sejam vantajosos
para o povo. Ou melhor, praticamente: aquilo que os detentores do poder do Estado
julgarem conveniente para o bem comum, o capricho do déspota, a pena decretada
sem lei ou a sentença anterior, o assassínio ilegal de doentes, serão direito. E pode
até significar ainda: o bem particular dos governantes passará por bem comum de
todos. Desta maneira, a identificação do direito com um suposto ou invocado bem
da comunidade, transforma um “Estado-de-Direito” num Estado-contra-o-direito.
Não, não deve dizer-se: tudo o que for útil ao povo é direito; mas, ao invés: só o que
for direito será útil e proveitoso para o povo”
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Preliminarmente, Radbruch buscou em seu próprio sistema
culturalista relativista crítico uma saída lógica para a desconsideração
das leis chamadas injustas. Explicando o posicionamento do
jusfilósofo, aduz Sérgio S. da Cunha em seu “Prefácio” (1999, p. XI):
Segundo ele, é impossível traçar uma linha precisa
entre os casos em que a lei escrita deve dar lugar à
justiça e aqueles onde uma lei precisa ser
reconhecida como válida a despeito de seu
conteúdo danoso e injusto. Há, porém uma linha
distintiva que pode ser traçada com absoluta clareza:
se a igualdade, que é o cerne da justiça, é repudiada
deliberadamente ao editar-se uma regra de Direito
positivo, então a regra não só é injusta, mas não
possui a verdadeira natureza de Direito; porque este
não pode ser definido senão como uma instituição
ou ordem das relações humanas cujo sentido e
propósito é servir à justiça. “Medida por esse critério,
partes inteiras da legislação nacional-socialista jamais
alcançaram o patamar de Direito.

Chega-se, portanto, ao cerne da nova visão jurídica de
Radbruch: a proposição de uma hierarquização de valores onde a
justiça se fez sociologicamente prioritária sobre os demais valores,
e onde a mesma se firmou como garantidora da concretização dos
direitos humanos2.
Viu-se que a concepção de valor absoluto, no primeiro
Radbruch, era a não derivação de uma valoração de qualquer outra
(vide sub-seção 5.4). Isso, no entanto, não estatuía qualquer
escalonamento valorativo do Direito, porque havia outros valores
_______________
2

A importância dos direitos humanos como fundamento ético do ordenamento
jurídico aponta a necessidade de proteção dos mesmos no pós-guerra, e a filosofia
de Radbruch incita a essa proteção, na medida em que desenvolve mecanismos como
o ‘critério de correção’ para afastar leis indignas e, portanto, injustas.
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com absoluteidade, e a liberdade de escolha do jurista, intérprete
ou do aplicador da lei recairia sobre qualquer dos valores que se
poderiam considerar absolutos; apesar de se proclamar que a
finalidade do Direito era a justiça, inexistiam impeditivos teóricos
no sistema radbruchiano que impossibilitassem uma possível não
obrigatoriedade ou não priorização da justiça durante o ato
efetivador da normatividade.
Levantando uma hipótese, pode-se cogitar que, pautado
no culturalismo radbruchiano positivista (posição de Radbruch até
1934), um jurisconsulto nazista poderia, baseado no interesse do
povo alemão, tomá-lo como fim do Direito e justificar a morte de
milhares de judeus; ou então, era-lhe facultado afastar o valor justiça,
invocar a segurança e o bem comum da comunidade germânica, e
exarar um parecer favorável ao fuzilamento de compatriotas
considerados traidores do regime hitlerista.
Até a própria moral deontológica e de fins abstratos calcada
na obediência e no dever pode ter influenciado o ethos nazista, que
exigia a adesão completa dos indivíduos como um dever, fato bem
colocado por Arendt (1993, p. 133).
E infelizmente isso ocorreu, não que calcado no sistema
do culturalismo relativista crítico, mas devido à torrente de
positivismo em que então viviam os germanos; e talvez o sistema
de Radbruch, assim como tantos outros (normativismo, neoromantismo, decisionismo etc), tenham uma parcela de contribuição
nessa “avalanche de positividade.” A intensidade e extensão desta
“culpa” é questão que a Historiografia do Direito deve responder.
Dadas essas possíveis conseqüências práticas do sistema,
procedeu Radbruch a concepção de que a justiça seria um valor
pragmaticamente prioritário: este seria doravante o valor de
impostergável efetividade dentre os demais, concretizável não
formalmente, mas com preponderância político-cultural sobre todos
os outros valores.
A nova concepção de Radbruch para o fim da justiça como
valor prioritário no âmbito da positividade jurídica e jurisdicional:
concretização da igualdade e da proporcionalidade para a efetivação
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do bem comum (justiça social) e proteção incondicional dos direitos
humanos.
Essa priorização material da justiça na segunda fase do
pensamento radbruchiano foi uma necessidade histórica e social
de respeitabilidade aos direitos humanos a partir do reconhecimento
de que só a justiça e o conjunto dos direitos humanos postos como
prioridade efetivada pelo Estado, seriam capazes de realizar a correta
fundamentação teórica dos direitos fundamentais (legais) garantidos
às pessoas humanas.
Sem essa diretiva de concreção material, os valores e
direitos fundamentais poderiam ser postos em perigo quando do
supercrescimento do poder normativo estatal sob a batuta de
regimes ditatoriais.
Analisando o pensamento radbruchiano, diz Vasconcelos
(1996 p. 253-4):
Na posição de jusnaturalista moderado encontra-se
Gustav Radbruch, que, após a Segunda Guerra,
integra-se ao último surto renascentista do Direito
Natural. Contra o antigo dogma da unidade do
Direito, que recebera de Karl Bergbohm sua
expressão positivista definitiva, passa a admitir a
existência de “leis que não são Direito”, por
conterem injustiça, e de “Direito por cima das leis”,
assim os chamados os Direitos humanos. Desse
modo, renega o lema segundo o qual “antes de tudo
as hão de cumprir as leis”, que propiciara a Adolf
Hitler a criação e manutenção da mais terrível
ditadura legal de nossos tempos. Esse nefasto
princípio é apontado como responsável pela
eliminação das defesas dos juristas alemães para o
combate aos abusos da legislação nacional-socialista.
Diante de tal situação, afirma Radbruch, “se quedaba,
además, sin posibilidad de fundar tal validez jurídica de
las leyes”, porquanto, “en la fuerza se puende fundar tal
vez una necessidade, nunca un deber y una validez.
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Só na valoração livre e conscientemente assumida pelo
indivíduo e assimilada coerente e prioritariamente pelo Estado
poder-se-ia, para Radbruch, fundar o dever jurídico, a obrigação
que o cidadão tem de respeitar a lei. E somente com o valor na
base de sustentação da norma soergue-se a validade do
ordenamento; ambas as categorias jurídicas, dever e validade,
somente se firmam pela concreção incondicional do justo; antes,
rejeitava a teoria da obrigatoriedade filosófica do Direito (1974, p.
177), mas na fase jusnaturalista de seu pensamento, é a justiça que
assumirá a tarefa de validar e obrigar juridicamente o ordenamento
jurídico. Diz Radbruch (1974, p. 416):
Direito quer dizer o mesmo que vontade e desejo
de justiça. Justiça, porém, significa: julgar sem
consideração de pessoas; medir a todos pelo
mesmo metro.
Quando se aprova o assassínio de adversários
políticos e se ordena o de pessoas de outra raças
ao mesmo tempo que acto idêntico é punido com
as penas mais cruéis e afrontosas se praticado
contra correligionários, isso é a negação do direito
e da justiça.
Quando as leis conscientemente desmentem essa
vontade e desejo de justiça, como quando
arbitrariamente concedem ou negam a certos
homens os direitos naturais da pessoa humana,
então carecerão tais leis de qualquer validade, o povo
não lhes deverá obediência, e os juristas deverão
ser os primeiros a recusar-lhes o caráter de jurídicas.

Radbruch, na primeira fase de seu pensamento, inseria-se
dentro de uma paradoxal posição céptica quanto ao conhecimento
teórico e a aplicação pragmática dos valores, imiscuindo-se numa
corrente relativista objetivista de fundamentação axiológica.
Conforme foi demonstrado, o cepticismo por ele propugnado
consistia principalmente numa postura a respeito da dificuldade de
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se obter um preciso conhecimento dos valores.
Somente a inserção da justiça no cimo de outros valores
jurídicos resolveu, em parte, esse aferamento radbruchiano à
radicalidade do relativismo céptico, pois o ceticismo gnoseológico
que até então o impedia de reconhecer a priorizição material de
determinado valor do Direito sobre os demais, foi suplantado pela
adequação do formalismo de seu sistema às exigências pragmáticas
de imposição da justiça enquanto finalidade prioritária do Direito,
e no prosseguimento da tradição neokantiana de considerar os
valores culturais superiores aos valores naturais.
A colocação da justiça no topo da escala valorativa, não
partiu, entretanto, de uma mera escolha volitiva acerca de um valor
(como poderia almejar um decisionismo), ou de uma dedução
racional (como poderia concluir um formalismo logicista), nem muito
menos pelo reconhecimento intuitivo-racional puro de uma instância
absoluta/material apriórica de valor (como poderia intuir o
fenomenologismo ontológico), mas como se demonstrou
anteriormente, teve origem na experimentação histórico-cultural
das valorações do Direito em sua efetivação pragmática.
A partir da experiência alemã das agruras anti-humanísticas
e antipersonalistas a que pode levar a concepção supra-individualista
do Direito e da Política, é que Radbruch, reafirmando suas origens
intelectuais weberianas de captação social e compreensiva da
valoração, pôde enfim reconhecer que a justiça deve ser considerada
a valoração cardeal da idéia do Direito; depois dela viria a finalidade
e, por fim, a segurança.
Assim, o jusnaturalismo axiológico de Radbruch insere-se
na torrente de concepções jusnaturalistas pós - II Guerra; e mesmo
num pensamento mais longínquo e atualizado como o póspositivismo de Dennis Lloyd, se observam componentes de
relativismo, certamente influência direta ou indireta do pensamento
de Radbruch, especialmente na problemática de relatividade do valor
do justo. Citando uma relevante passagem teórica de Lloyd (1998,
p.136-9) confirma-se isso:
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o jurista precisa lidar com o sistema de valores
inerente à sua sociedade e enfrentar os numerosos
problemas que surgem no desenvolvimento do
sistema legal como mecanismo para a realização
da justiça no âmbito desse sistema de valores (...)
podemos classificar os vários bens ou valores da
sociedade humana numa hierarquia, de modo que
alguns deles sejam tão-somente meios para atingir
valores mais altos, todos eles culminando em algum
bem supremo (...) o que é o bem supremo é uma
questão de escolha e não de demonstração, e
poderíamos, se quisséssemos, colocar a própria
justiça nesse pináculo.

Dessa forma o drama teorético radbruchiano, revelandose sua paradoxal contribuição para o estudo dos valores jurídicos,
que é precisamente impelir o homem à busca de valores absolutos
sem, porém, ter a certeza de encontrá-los, apenas admitindo que
existam. Essa, contudo, não é como julgou Rudolf Stammler apud
Radbruch (1974, p. 42) uma “fraca e triste filosofia” a primeira fase
do pensamento radbruchiano, mas constitui a revitalização da
preocupação antidogmática kantiana, que tolhe a afoita pretensão
de encontrar facilmente verdades “claras e distintas” (racionalismo
cartesiano), “verdades subjetivas e sentimentais” (intuicionismo
subjetivista) ou absoluteidades materiais apriorísticas (ontologismo
intuicionista fenomenologista absolutista).
O lado positivo do ceticismo racional radbruchiano é
exatamente aquele que leva a uma experienciação concreta na busca
do sentido dos valores na cultura, evitando um intuicionismo
superficial ou imediatista que julga encontrá-los sem dificuldades
ou um racionalismo logicista que os afasta formalmente de modo
definitivo; ainda que o primeiro Radbruch tenha inclinado-se mais
para esta última posição, o segundo, unindo-se a um decisivo
transcendentalismo espiritual, experiência histórica anti-positivista
e visão social decisiva - atinge um grau de compreensão axiológica
______________________________________________________ 143

Newton de Oliveira Lima ______________________________________________________________________

no qual puderam aflorar as valorações por ele idenficadas
consideradas socialmente prioritárias porque humanísticamente
exigíveis - a justiça, o bem comum, a moralidade, a religiosidade.
Radbruch não abandonou sua acepção estrutural da
valoração como tendo esta um cerne de cunho formal, no sentido
de apregoar a idealidade transcendental dos valores, e de identificar
o a priori com o formal e o a posteriori com o material.
Dentro dessa mesma tradição os valores da cultura superam
os valores da natureza, e se colocam numa disposição acentuada e
mesmo hierarquicamente superior, assim como o valor religioso
supera a própria cultura rumo à espiritualidade transcendente.
Procurou resolver seu problema céptico da impossibilidade
de uma escala a priori e materialmente válida de valores através da
erigição de um pragmático escalonamento dos mesmos, no sentido
de uma concreção material e empírico-histórica dos valores jurídicos.
Continuou a propugnar um conteúdo ideal e formal mínimo da justiça
- igualdade e proporcionalidade na distribuição dos bens e no trato
das relações humanas.
Por isso Reale (1998, p. 251) acentua a oposição entre
Radbruch, representante da filosofia transcendental, idealista
subjetiva e formalista e Max Scheler, representante da
fenomenologia essencialista.
A grande diferença entre Scheler e Radbruch é que o
primeiro resolve a concretização de valores com conteúdos válidos
e aprioristicamente ordenados, unindo o formal e o material, o a
priori e o a posteriori, dentro de leis fenomenológicas invariáveis e
de fundamento espiritualista. Na sub-seção 7.1 busca-se fazer uma
crítica da concepção axiológica de Radbruch a partir de uma
dimensão comparativa com a compreensão valorativa de Scheler.
Radbruch resolve o relacionamento dos valores no sentido
da concretização cultural da natureza idealística, formal e meramente
transcendental dos mesmos, buscando, por uma necessidade
pragmática oriunda de um reconhecimento histórico, concretizar os
valores dentro de uma visão efetivadora dos direitos humanos.
Radbruch passou a compreender, na segunda fase de seu
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pensamento, que o mundo dos valores jurídicos, quer se preconize
uma visão neokantiana ou fenomenológica, é voltado, em última
análise, para a concreção do Direito na sociedade, conferindo aos
homens aquilo que eles necessitam como bens existenciais, afeitos
à vida em sua expressão comum, e não a fins imaginários ou utópicos
(como no pensamento jurídico nazista)3.
Dentro dessa linha de pensamento, Radbruch passou a dar
à justiça, ao bem comum e os direitos humanos, sendo estes últimos
entendidos na contemporânea acepção da Declaração Universal de
1948 (direito à liberdade, às condições materiais mínimas de
existência, à segurança pessoal etc), uma posição nuclear em seu
sistema. Para o Radbruch da segunda fase, os direitos humanos,
expressão atualizada dos direitos naturais, deveriam ser respeitados
e efetivados pelo Estado (direito positivo).
Os direitos naturais são o parâmetro pelo qual devem as
leis se adequar, se não quiserem ser banidas do mundo jurídico.
Este é o jusnaturalismo axiológico do segundo Radbruch, e a
reestruturação de seu ideário conjuga-se nessa compreensão de
um direito natural atuante socialmente e concretizável
axiologicamente.
Igualdade e proprocionalidade, elementos formais do valor
do justo, transpostos e reinterpretados como diretivas concretas
de ação social transformadora e conseqüente distribuição de bens
e direitos subjetivos dentro dos parâmetros isonômicos exigíveis
concretamente na tradição jurídica específica em que se inserem e
nos meandros traçados nos ordenamentos jurídicos particularmente
constituídos: esse seria o novo conteúdo de um princípio de justiça
_______________
3

Nesse sentido de interpretação pragmática da justiça o elemento de planificação e
administração do justo entre em cena, e a correlação da mesma à Economia para
efetivar mudanças nas estruturas sociais e na distribuição de renda é uma técnica de
procedimentalização do justo, como bem colocou Serge Kolm (2000, p. 95), sendo
que as planificações e tácticas de administração capitalistas da justiça devem ser
repensadas constantememte, pois não vem funcionado para a efetividade da
legitimação do sistema, como mostra Habermas (2002, p. 39).
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material e prioritariamente social.
Tudo isso explica a finalidade da advertência de Radbruch
(1999, p.X): “precisamos voltar a refletir sobre os direitos do homem,
que estão acima de todas as leis, sobre o Direito Natural, que recusa
validade às leis contrárias à justiça (Erneuerung des Rechts, 1946)”.
Reajustando suas diretrizes relativistas com um
racionalismo mais concreto, isto é, perpassado de experiência
histórica, Radbruch pôde efetuar essa passagem de uma concepção
formal para uma acepção material dos valores; embora esse sempre
fora seu intento, como advertira Karl Larenz (sub-seção 5.1), o
relativismo o impedia de levar à cabo uma acepção das valorações
como materialmente absolutas.
No fundo, está presente a questão da hierarquia valorativa,
que fora relegada ao plano da praticidade jurídica em seu
pensamento da primeira fase, aceitando-se o predomínio fático do
valor segurança e sua exacerbação em positivismo jurídico; na fase
jusnaturalista axiológica, colocou-se a justiça no ápice hierárquico,
agora com prioridade perante o próprio direito positivo, consoante
proclama Radbruch (1999, p. 417): “Só podemos definir o Direito, e
também o Direito Positivo, como uma realidade cujo sentido é servir
à justiça (Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, 1946)”.
Não é que Radbruch passou a defender a simples supressão
da segurança jurídica, e muito menos a irrelevância da positividade
normacional; ao contrário, esperava contribuir para o
rejuvenescimento do direito positivo, inserindo neste a
indispensável reformulação legitimadora. A predomância do justo
passa a ser inconstestável, pois Radbruch constatou, a partir da
experiência histórica, que a segurança subordina-se à justiça.
O pensamento de Lacambra (1951, p.400) coaduna-se ao
de Radbruch, e serve de elucidativo ao mesmo: “La seguridad no
puede sobrevivir a la muerte de um ordinamiento jurídico; por eso el nuevo
no tiene ese limite lógico; sólo queda aquella más alta justicia que permite
valorar - justificar o repudiar- el ‘punto de vista sobre la justicia’ que
representa el orden nuevo”.
A estrutura ética foi também modificada no pensamento
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do segundo Radbruch, pois a novel fundamentação valorativa do
Direito, centrada em direitos humanos de caráter absoluto, levantou
a concepção de moralidade a um patamar objetivo, alargando os
horizontes éticos do pensamento do “jusfilósofo de Heidelberg”.
O abandono do positivismo pelo direito natural de sentido
axiológico teve como conseqüência mais radical a doutrina da
subordinação da lei à justiça. Veja-se este “Quinto minuto de Filosofia
do Direito” de Radbruch (1974, p. 417):
Há também princípios fundamentais de todo direito
que são mais fortes do que todo e qualquer preceito
jurídico positivo, de tal modo que toda lei que os
contrarie não poderá deixar de ser privada de
validade. Há quem lhes chame direito natural e
quem lhes chame direito racional. Sem dúvida, tais
princípios acham-se, no seu pormenor, envoltos em
graves dúvidas. Contudo o esforço de séculos
conseguiu extrair deles um núcleo seguro e fixo,
que reuniu nas chamadas declarações de direitos
do homem do homem e do cidadão, e fê-lo com
um consentimento de tal modo universal que, com
relação a muitos deles, só um sistemático
cepticismo poderá levantar dúvidas.

Dessa forma, Radbruch atinge o ponto máximo de seu
racionalismo jusnaturalista: a afirmativa conclusiva de que nos
direitos humanos estão abrigados em normas supra-estatais, a que
qualquer direito positivo deve se coadunar.
Robert Alexy (1994, p. 68) também apregoa que a tese
radbruchiana pode vir a ser atualizada a partir da colocação dos
direitos humanos como um critério de correção da aplicabilidade e
da valoração do Direito Positivo, e que tal critério se justifica como
meio do juiz decidir, em cada caso concreto, da incoerência existente
entre o Direito Positivo e os direitos humanos e da moralidade social.
Essa colocação dos direitos humanos num patamar de
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superioridade é também a conseqüência da aplicabilidade de sua
teoria axiológica, a qual funda a normatividade no valor fundamental
da justiça, como demonstra Azevedo (2000, p. 64-5) ao colocar a
mediação que a obra de Radbruch representa para o direito positivo
em relação ao nazismo, o qual, seguindo o positivismo, poderia ser
justificado pela valoração da segurança jurídica.
No entanto, na segunda fase do pensamento do mestre de
Heidelberg, assomam como primaciais outros valores jurídicos. Leiase a transcrição do pensamento de Radbruch por Azevedo (2000, p.
64-5): “toda norma jurídica contém um valor, independentemente
de seu conteúdo, pois sua simples existência enseja ao menos a
segurança jurídica. Mas esta não é nem o único, nem o valor decisivo
que cumpre ao Direito realizar. Junto a ela há outros valores que
são a conveniência e a justiça”.
Por isso, Radbruch critica a ordenação jurídica nazista com
fulcro na respeitabilidade e imposição forçosas dos valores jurídicos
e dos direitos humanos supra-estatais, os quais afastam de vez
qualquer pretensão positivista de justificar todo totalitarismo, como
diz Azevedo (2000, p. 64-5).
A caracterização cabal dessa mudança de fundamentação
do Direito encontra-se expressa na substituição do fundamento
pragmático do Direito, que antes era concebido no valor da segurança
e passou a ser no da justiça. Diz Machado Paupério (1991, p. 120):
O grande jurista alemão Gustavo Radbruch também
assim encarava a segurança antes do nazismo. Para
ele, a segurança era o valor por excelência do
direito. Mas, com o nazismo, compreendeu
Radbruch que o valor supremo do Estado é a Justiça
e não a Segurança.
Com segurança, pode não haver justiça mas sem
justiça é impossível não haver, em geral, segurança
interna. Com a justiça implantada e mantida, a
segurança nasce e decorre naturalmente daquela,
que lhe é fonte e razão.
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Como assertou também Vasconcelos (2001, p. 45), a adoção
de um sistema jusnaturalista implica no mínimo na construção de
uma barreira para a proteção do cidadão contra a arbitrariedade do
poder constituído expresso no direito positivo.
Ora, Radbruch, ao erigir seu jusnaturalismo axiológico tinha
precisamente como escopo central a coibição dos desmandos do
poder, dada a experiência de vivência dos mesmos durante o regime
nazista.
Radbruch, afinal, empreendeu dessa maneira uma mudança
radical na sua concepção político-axiológica, que na primeira fase
de pensamento aproximava-se do transpersonalismo, e na segunda
fase aproxima-se do personalismo, consubstanciado numa expressão
bastante forte, de caráter jusnaturalista e de abertura metafísicoreligiosa.
Na parte final desse “Quinto minuto” Radbruch coloca o
questionamento relativo aos direitos naturais na órbita de discussão
de seu basilarmento religioso, ou seja, retoma a problemática da
transcendência em seu sistema, concluindo que Deus é o
fundamento último da Axiologia, do Direito e da Moral.
Para Radbruch, a religião como fonte da consciência moral
açambarca a consciência jurídica a fim de direcioná-la a uma
compreensão da conduta eticamente aceita e socialmente
concretizável, assim é que se pode interpretar a afirmativa
radbruchiana de que a “voz de Deus” é a voz que se dirige à
consciência para que ela respeite e efetive os direitos humanos, é a
matriz de onde se devem retirar os ditames de conduta básicos
para a construção de uma sociedade livre e igualitária (1974, p.
417-8):
Na linguagem da fé religiosa estes mesmos
pensamentos acham-se expressos em duas
passagens do Novo Testamento. Está escrito delas
(S. Paulo, Aos romanos, 3,1): “deveis obediência à
autoridade que exerce sobre vós o poder”. Mas
numa outra (Actos dos Apost., 5, 29) está escrito
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também: “deveis mais obediência a Deus do que
aos homens.” E não é isto aí, note-se, a expressão
dum simples desejo, mas um autêntico princípio
jurídico em vigor. Poderia tentar-se resolver o
conflito entre estas duas passagens, é certo, por
meio de uma terceira, também do Evangelho, que
nos diz: “daí a Deus o que é de Deus e a César o
que é de César.” Tal solução é, porém, impossível.
Esta última sentença deixa-nos igualmente na
dúvida sobre as fronteiras que separam os dois
poderes. Mais: ela deixa afinal a decisão à voz de
Deus, àquela voz que só nos fala à consciência em
face de cada caso concreto.

Não se deve interpretar as teses jurídico-religiosas de
Radbruch como uma limitação do aspecto jurídico pela imposição de
uma predominância tirânica da religiosidade cristã (católica ou
protestante), reconstruindo a juridicidade a partir somente de ditames
ético-teológicos, retomando o sistema jurídico-teológico medieval4.
Deve-se, ao contrário, interpretar a tese radbruchiana de
um jusnaturalismo teologicamente sustentável como sendo a
tentativa da recuperação da “espiritualidade” do Direito, dos valores
jurídicos como integrados a um sistema axiológico objetivo que
ofereça ao homem não apenas a possibilidade de se empreender a
tutela a bens materiais ou a direitos subjetivos, mas que reconheça
como prioritária a superação das alienações e dominações sociais
sob todas as suas nuances - a defesa da liberdade e da dignidade
humana pelo Direito como interferência do orbe jurídico sobre a
realidade social.
A “voz” da consciência religiosa como reforço e diretiva
central para a consciência moral e desta para a consciência jurídica,
_______________
4

É preciso frisar que Radbruch (1878–1949) teve educação religiosa protestante,
nascido que foi em Lübeck, norte da Alemanha, região de predominância desse
seguimento do cristianismo.
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a fim de colocar-se um freio na reificação das relações sociais e,
conseqüentemente, nas relações jurídicas. Nesse sentido, a filosofia
jurídico-religiosa radbruchiana pode ser entendida como uma
filosofia da “consciência jurídica”, uma acepção da jusfilosofia que
se calca na possibilidade de instauração de uma visão hermenêutica
concretamente destinada a expressar uma vivência do justo
enquanto reflexo de uma inspiração de fundo religioso.
A posição de Radbruch é interessante porque aponta para
uma crítica ao sistema de tutela de valores do constitucionalismo
positivista do século XX: o conflito entre o conteúdo de valores
exigidos pela sociedade e as normas jurídicas que os pretendem
traduzir em linguagem prescritiva foi resolvido pela teoria positivista
no sentido de que o conteúdo dos bens e valores culturais e seus
possíveis entrechoques seriam solucionados por sua inserção no
sistema positivo da juridicidade ou por uma interpretação de sentido
a partir dos padrões do mesmo, muitas vezes tolhendo a liberdade
de discussão da fundamentação dos valores entre os indivíduos ou
grupos destinatários da norma.
A limitação normativa que o Direito moderno, pelo uso da
coerção e da definição descritiva dos espaços exercitadores da
liberdade estanca a liberdade de criação e de manifestação das
expressões culturais como fatores subjetivos a serem precisamente
limitados - e não plenamente vivenciados, empobrecendo existencial
e culturalmente o direito.
O processo de não discussão da confecção da lei pela
sociedade leva a uma deturpação da construção da norma como
processo lingüístico e social que expressa e, ao depois, regula valores
– isso novamente corrói a legitimação do direito enquanto projeto
comunicativo intersubjetivo e democrático.
O direito passou a ser a “camisa-de-força geral” com que
se manipula a subjetividade espontânea e criativa das manifestações
culturais e das expressões axiológicas.
A não discussão de posicionamentos diversos na sociedade
no processo legislativo leva a uma carência da expressividade de
valores, fazendo das normas juridicamente positivadas atos “pobres”
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em expressão axiológica e, conseguintemente, sem legitimidade
social, reduzindo a eficácia na regulação da conduta, o que extende
a instabilidade na sociedade.
A retomada do jusnaturalismo ou pós-positivismo com as
teses do direito comunitário (“direito achado na rua”, “direito social”)
que são expressões sociológico-jurídicas de ponta (“direito
alternativo”, “direito livre”, exemplarmente), direito internacional
humanitário, da jusnaturalidade dos direitos humanos (tese
radbruchiana), foram meios que se encontraram para a retomada
de uma frente de batalha no campo jurídico que encontre a
possibilidade do resgate da legitimidade axiológica do direito.
No entanto, o que falta a essas expressões de protesto é
precisamente um debate cônscio das possibilidades axiológicas
dentro de padrões de comunicação expressivos desses valores
pessoais, culturais e sociais – a deficiência da sociedade pósmoderna em estabelecer esses padrões críticos da linguagem e em
dificultar os canais de comunicação entre os indivíduos ocasiona a
ilegitimidade das expressões axiológicas, construindo um direito
sem legitimidade.
O fato é que o exercício da liberdade crítica sobre a cultura
jurídica pode desenvolver uma correção do direito positivo em
função da análise do mesmo dentro de um processo de concretização
de valores tendo como finalidade a efetivação dos direitos humanos,
não apenas os fortalecendo no aspecto de um discurso políticoideológico ou formal-constitucional, mas como elemento de
construção da linguagem jurídica, tanto legiferante (nomogenética)
como hermenêutica.

6.2 DESDOBRAMENTOS DAS ESTRUTURAS GNOSEOLÓGICAS DO
JUSNATURALISMO TEOLÓGICO AXIOLÓGICO
Pensamento jurídico tão complexo quanto o de Gustav
Radbruch deve ser analisado à luz de uma visão completa acerca de
seu sistema, uma visão que não perda de vista as variadas
conseqüências que seu pensamento jusfilosófico possui. Noteando
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a análise por esse caminho pode-se observar, de logo, que o ideário
de Radbruch, inicialmente assentado na díade formalismo/logicismo
de um lado e de teleologia compreensional e Axiologia de outro,
foi caracterizado pela presença desses elementos a um tempo
racionalistas e intuicionistas.
As Escolas de Baden e Marburgo, das quais se originam os
ensinamentos neokantianos do “1o Radbruch”, não conseguiram
fornecer uma base estática definida para o sistema do “mestre de
Heidelberg”, pois o mesmo não fugiu jamais à dualidade
característica da contraposição entre conhecimento formalístico
(marburguiano) e atuação teleológico-valorativa (badeniana).
Essa dualidade característica do pensamento de Radbruch
foi inserida em seu sistema devido a este apego à tese kantiana da
separação entre ser e deve-ser, entre a priori e a posteriori, entre o
elemento formal e o material, e seu fenomenologismo conceitual e
método formalístico-dedutivista (partindo dos conceitos para os
fenômenos)5.
No sentido do pensamento de Kant a categoria é condição
a priori do entendimento, estrutura intrínseca que proporciona ao
agir humano objetivos teleológicos prévios sem, porém, conter
qualquer conteúdo espiritual substancial - essa seria a estruturação
da categoria valorativa no âmbito do sistema de Kant, conforme
_______________
5

Batista Mondin (op. cit., 1980) diferencia os métodos fenomenológicos em descritivo
(Heidegger) e conceptualista (Kant). O primeiro consiste na descrição do fenômeno
tal qual ele se apresenta em sua objetualidade específica, em seu ser em si, por
assim dizer. Seguindo Husserl, Heidegger busca captar o eidos (essência) fundamental
dos fenômenos. O segundo parte da compreensão hermenêutica e teleológia do
sujeito na construção dos conceitos, dentro da ampla gama de reconstrução categorial
e metodologia racional que Kant busca imprimir no processo cognitivo, reconstruindo
através dos conceitos teóricos o em-si fenomênico que ele julga no fundo inatingível,
daí porque gnoseologistas como Hessen (op. cit., 2000) classificarem Kant de
fenomenalista. Radbruch segue a metodologia fenomenológica kantiana sem aderir
ao fenomenalismo, pois concebe que os conceitos, que são a matriz de descrição
dos fenômenos, efetivamente atingem a essência da realidade em si mesma, e não
apenas a fenomenalidade exterior.
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explana Birck (1993, p. 20-22).
Por esse excessivo apego à fundamentação formalística
dos objetos do conhecimento, Radbruch recebeu críticas de juristas
como Erich Kaufmann, cujo pensamento Larenz (1989, p. 119)
comentou:
O que Kaufmann censurava ao neokantismo era não
ter atingido o fim a que se propusera, a saber:
“estabelecer com segurança, acima da realidade e
como seu alicerce e medida, um reino de valores
absolutos”, porque se quedou num racionalismo
gnoseológico-formal”, porque nao teve a ousadia de
contrapor, ao positivismo empirista, uma metafísica
positiva. A sua atitude básica, diz Kaufmann, foi uma
fuga ao real: uma fuga à multiplicidade infinita,
opressiva e esmagadora, da realidade, em face da
qual só as construções conceituais puramente
abstractas, puramente formais e unidimencionais,
das quais tudo o que é material e intuitivo tivesse
dido erradicado, poderiam, como último refúgio,
oferecer um pouco de paz.

Para os neokantianos, seria no cerne da subjetividade que
se daria a formação do valor (feita através da consciência valorativa
de seu ego), formação esta que uma vez realizada e cristalizada no
âmago espiritual como objeto ideativo do espírito, não mais se
mostra na totalidade de sua essência; então, o valor se aliena do
próprio espírito subjetivo que o formou instalando-se na idealidade
objetiva; e assim o espírito não mais conhece o cerne do valor e
todas as suas possíveis manifestações, e nem mesmo por meio de
outra estrutura psíquica (intuição, intelecção, sentimento) poderá
determinar essa operação fundamentadora do valor.
É como se o espírito subjetivo, uma vez construída a
valoração por meio da diferenciação que o eu faz em relação à
natureza, jogasse fora a escada com que subiu ao alto do edifício
por ele mesmo erguido, e tentasse novamente subir, mas
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perpetuamente sem êxito. O momento histórico da ‘gestação’ do
valor no espírito perder-se-ia na evolução temporal do homem.
Esse formalismo gnoseológico racionalista se refletiu
também prioritariamente no aspecto cognoscivo do valor enquanto
tal, pois Radbruch, ao enveredar pela senda do cepticismo, não mais
se definiu por uma sede cognitiva do valor enquanto objeto dota
de dever-ser e concretizável; ao realizar a quebra da hierarquização
ínsita à estrutura valorativa, preferiu colocar o valor no rol dos
objetos de conhecimento alcançáveis através da racionalidade,
sendo os mesmos objetos de crença e sem possuírem gradação
hierárquica apriorística.
Dentro da postura gnoseologista do kantismo adotada por
Radbruch, com sua ênfase na construção do conhecimento idealista
subjetivo transcendental, envolveu a estrutura do valor de modo a
tolher sua espontânea e natural presença como objeto existencial
da vida humana, separando-o da subjetividade livre.
Se o conhecimento mata a ação, como mostra Shakespeare
em “Hamlet” (1989, p. 568), ele também tolhe a espontaneidade da
vivência do valor, mirrando sua força existencial pela adoção de um
racionalismo exarcebado.
É a primazia do ser que conhece sobre o ser que vive livre
e espontaneamente, reinterpretando o significado pessoal de cada
valor para seu ser-em-si e seu ser-para-os-outros (para usar uma
terminologia sartriana) como mero objeto de cognição, e não como
ente existencial com concreção material (realizabilidade). Esse é
um dos aspectos mais criticados por Friedrich Nietzsche (2002, p.
_______________
6

Friedrich Nietzsche criticava igualmente o idealismo transcendental de Kant e o
cristianismo por seu apego ao racionalismo e ao transcendentalismo platônicos,
ambos oriundos da fundação do “mundo-verdade” e da visão otimista e idealizadora
da realidade. Para ele, os valores deveriam ser baseados numa outra concepção: a da
tragicidade existencial da vivência valorativa, a acepção heróica de uma existência
criadora de valores e não simplesmente constatadora da existência dos mesmos. No
fundo, Nietzsche concebia os valores como naturalisticamente orientados por uma
força interna do Cosmos e o homem como agente captador da vida natural em sua
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109) em sua crítica à axiologia idealista e ao transcendentalismo6.
No pensamento radbruchiano da primeira fase, o valor
aparece como um ser que se concretiza dentro de um processo de
“escolha” e “crença” do sujeito abstrato da racionalidade formal
kantiana. O paradigma iluminista do ser autodeterminante e
gnoseológico volta com toda força, posto que a razão assume um
papel demasiado determinante no conhecimento e na própria
referência do valor para o ente humano.
Esse seria um quadro crítico mínimo dos inerentes
caracteres de uma teoria neokantiana do valor, tal qual a de
Radbruch. Na primeira fase de seu ideário, o pensador germânico
adota uma compreensão axiológica centrada na subjetivação
gnoseológica sobre o valor.
No entanto, o que há de verdadeiramente revolucionário
em sua postura de filósofo e de jurista é a radical mudança na
concepção dos valores prioritários socialmente, rompendo com o
processo formalista de construção dos mesmos, o que se deu em
decorrência de sua experiência existencial no âmbito da Segunda
Guerra Mundial.
Essa “conversão” radbruchiana a um jusnaturalismo de
conteúdo variável, com a colocação do valor do justo por sobre os
demais valores, foi uma retomada de seu sempre presente intuito
de construir uma base constante e definida de valores, no que foi
impedido pela formalidade e cepticismo de seu pensamento teórico.
_______________
plenitude, devendo-se confrontar a atitude criadora de valores com a Natureza
enquanto fonte de vitalidade, advindo daí a tragicidade existencial humana em sua
eterna luta com o Cosmos, pugna esta representada pela idéia de um eterno retorno,
num tempo cíclico de criação, plenitude existencial e cultural e depois de destruição,
cujo modelo representativo seriam os mistérios do deus grego Dionísio Zagreu.
Nietzsche, Friedrich. O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música. São Paulo:
Nova Cultural, 1999. No fundo, ao contrário do comumente concebido, Nietzsche
não era um relativista, mas um objetivista naturalista quanto à fundamentação e
criação dos valores, já que para ele a liberdade não era individualizadoramente posta,
mas sim direcionada, ainda que conscientemente imperceptível, pelos instintos
naturalescos do homem.
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O que mais impressiona em Radbruch é o dinamismo
intrínseco de sua experienciação histórico-cultural, captando as
agruras sofridas pelo povo alemão (e pela Cultura Ocidental em
geral) em meio à aterradora II Guerra Mundial.
O meio social circundante a Radbruch na ocorrência do
nazismo influenciou-lhe no pertinente à mutação de seu sistema
teórico, dada a constatação da completa inadequação do esquema
organizacional dos valores até então por ele propugnado com a
concretização dos mesmos enquanto entes teleológicos a que o
Direito deve seguir.
Somente pela experiência o pensamento axiológico formal
se modificou, vendo sua imagem refletida no espelho social como
sendo bem mais feia e deturpada que sua idealização e conceito de
si próprio cogitavam.
O sistema valorativo de Gustav Radbruch também se
modificou diretamente quando passou a adotar uma visão axiológica
centrada em valores constantes e definidos perante seus respectivos
campos de incidência: justiça, para o campo social, e religioso, para
o campo axiológico como um todo.
A inexistência, na teoria radbruchiana, de uma polaridade
e coordenação valorativa por um valor-chave dentro de determinado
campo de incidência, conforme referido por Cabral de Moncada na
sub-seção 3.4 foi, na fase jusnaturalista de Radbruch, definitivamente
abandonada.
Essa modificação concepcional e existencial da Axiologia
é crucial do ponto de vista da sistematização de pensamento de
Radbruch, posto que a fundamentação da valoração passou a centrarse não a partir do sujeito abstrato e suas possibilidades volitivoaxiológicas voltadas para a formalidade racional, porém dentro dos
meandros socialmente necessários à concreção e vivência do valor.
A supervalorização do conhecimento no Radbruch da
primeira fase foi postergada em função da necessária vivência
pragmática dos valores na segunda fase do pensamento
radbruchiano, pois ele constatou que mais importante do que buscar
os fundamentos teoréticos e até mesmo, dentro do cepticismo,
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adotar uma postura de infindável investigação da natureza do
fenômeno jurídico, seria estatuir um sistema atuacional e pragmático
de valores, que respondesse às necessidades dos indivíduos e da
sociedade.
Radbruch segue, nesse aspecto, a lição de Nietzsche (2002,
p. 121): “A questão dos valores é mais fundamental do que a questão
da certeza: esta última somente alcança a sua seriedade sob o
pressuposto de que a questão axiológica esteja respondida”.
A razão enquanto faculdade de revelação da valoração foi
característica essencial ao neokantismo de Radbruch da primeira
fase. Na renovação do pensar radbruchiano na segunda fase, a tônica
da acepção valorativa calca-se no reconhecimento de valorações
objetivamente necessárias e prioritárias, que devem impor-se com
conteúdo de significação cujo cerne é a proteção aos direitos das
pessoas humanas em relação ao Estado e às instâncias de poder em
geral, bem como na busca de uma justiça social.
A razão enquanto fator de concreção do valor perde sua
força informadora de conteúdo existencial, e se coloca num plano
secundário, reconhecendo-se a objetividade ínsita do valor e as
necessidades valorativas sociais e, por último, os fundamentos
espirituais e transcendentais que informam o mundo axiológico em
sua expressão mais profunda. Nesse sentido é que o pensamento
de Radbruch, enquanto direcionado para o fenômeno jurídico, terá
no valor justiça o fulcro de seu jusnaturalismo, e no valor religioso
a meta fundamental de seu idealismo subjetivo kantiano.
O valor enquanto ente essencial frente à contingência da
cultura e seus aspectos histórico-sociais perfaz uma nova maneira
de conceber a realidade existencial do ser humano. Radbruch passa
a enfatizar a natureza transcendente e espiritual do homem,
voltando-se para a questão da divindade de maneira cabal; no campo
temporal, a justiça emerge como a valoração mais promissora e
nitidamente centrada na questão social e no respeito aos direitos
humanos.
O justo como valor concretizado é, na segunda fase do
pensamento radbruchiano, concebido como a efetivação dos
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elementos genérico-abstratos da igualdade e da proporcionalidade.
A nova mentalidade jurídica em direção à justiça social e,
concomitantemente, a relação espiritual da justiça com o valor
religioso, são as questões mais importantes que afetam o novel
tratamento do problema axiológico no pensamento de Radbruch
em sua fase jusnaturalista.
A revigoração da Filosofia Religiosa do Direito, com o
estabelecimento da ligação entre justiça e religiosidade, que marcou
o pensamento radbruchiano em sua fase final, demonstra que a
manifestação do problema axiológico em Radbruch nutre-se das
questões circundantes do deve-ser e da efetivação maximizada dos
conteúdos valorativos emergentes, prenchidos cultural e
socialmente.
Nas investigações de Radbruch, é primordial para o
esclarecimento do fundamento último do valor, abarcando o
problema axiológico em termos de cognição, de ontologia e de
deontologia, a estruturação do valor rumo ao problema religioso,
que se refere ao aspecto da oposição radical entre ser e valor.
Para Radbruch, somente a esfera religiosa, nos domínios
verbalmente inexpressíveis do misterium tremendum et fascinans do
qual falava o fenomenologista Rudolf Otto, estudado por Birck (1993,
p. 59), é que se poderá encontrar, até mesmo para a questão
valorativa e sua independência cabal ao mundo do ser, a resposta
definitiva para a oposição entre fato e valor, ou seja, entre realidade
fática e a concreticidade dos valores.
O justo, assim o intuiu Radbruch, só pode fazer parte dessa
essência divina a que se dirigem os valores em conjunto, e não
como valoração à parte, que se esgote em simples realização
imediata de prática de atos e de intenções justas através do direito
positivo.
Na etapa secundária de seu pensamento, Radbruch
abandona dois aspectos em que incorreu na primeira fase de seu
sistema: a impossibilidade gnoseológica dogmática dos valores e a
irrealização de um escalonamento valorativo devido a esse
cepticismo gnoseológico.
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O não escalonamento dos valores na fase cético-relativista
do pensamento de Radbruch é resolvido pela constatação pragmática
de que o valor religioso é superior aos demais no plano
transcendente (isto é, enquanto destinação espiritual humana), e
constitui o fundamento integrador dos valores. Disso decorre a tese
de que no sistema jurídico, o valor do justo é para o direito aquilo
que o valor religioso é para a totalidade do orbe axiológico: fator
diretivo e unificante.
Logo, seguindo o raciocínio, se for eliminado o fundamento
do direito na justiça não se terá outra saída a não ser aderir ao
positivismo em suas variadas manifestações. Tal possibilidade é,
para Radbruch, demonstrada pela experiência da realidade jurídica
ao longo da História.
O formalismo da estrutura ontológica dos valores
continuou a ser mantido por Radbruch no sentido de que ele
permanece concebendo o valor como um ente ideal e
transcendental, e que sua efetivação concretizadora é um aspecto
exterior à estrutura ideal ínsita, sendo, portanto, um desígnio, uma
finalidade consciente do ser humano enquanto ente volitivo.
Radbruch, no entanto, apesar de fazer uma revalidação
fenomenológica e sociológica de sua teoria valorativa, manteve suas
convicções neokantianas.
Basta constatar que ele continuou a propugnar, ainda em
sua segunda fase pensamental, por várias conceituações axiológicas
nitidamente impregnadas de formalismo neokantiano, tais como a
afirmação da existência de valores instrumentais da conveniência e
da finalidade; a adesão aos pressupostos constitutivos e conceituais
incondicional e apriorísticamente válidos do Direito; a manutenção
da concepção culturalista do fenômeno jurídico.
Pode-se assertar a plena continuidade e coerência
neokantiana de Radbruch ao observar-se que até mesmo na sua
adesão definitiva ao teísmo, o “mestre de Heidelberg” põe-se
perante o problema tal qual um autêntico filósofo kantiano, que
apregoa que Deus é uma força de natureza também moral, um Ser
que julga os homens e que representa um princípio supremo de
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Justiça, analogamente como concebeu Kant, como explica Giovanni
Sala (OLIVEIRA, 2003-A, p. 171).
Um jusnaturalismo de tais características somente pode
ser uma autêntica filosofia de finalização transcendente, que requer
uma destinação espiritual rumo a uma realidade absoluta e que
exige de seus seguidores uma fé na transcendência humana como
fonte de força espiritual a garantir a efetivação do justo no âmago
das relações pessoais e sociais, novamente seguindo a acepção de
Kant (2003, p. 100) de considerar Deus como um julgador moral a
efetivar uma justiça completa e definitiva.
A atitude de superação dos valores por meio da Religião,
o que em si constitui uma adesão ao valor religioso como superior
aos demais, foi referida na Seção 4 como sendo uma nota
característica do pensamento de Radbruch, levando-o a um
jusnaturalismo axiológico de fundo religioso, que exige a fé na
divindade como fator de direcionamento e unificação do mundo
valorativo.
Daí decorre que a característica desse jusnaturalismo é o
embasamento transcedente e não meramente transcedental, como
na primeira fase de seu pensamento, do valor religioso: enquanto
todas as demais manifestações valorativas são apenas ideais com
essências formais, o valor religioso passa a ser encarado em
definitivo como sendo concomitantemente um ideal e um existencial
transcendente que se baseia em um Ser supremo e absoluto que é
Deus7.
_______________
7

A concepção do valor religioso como sendo calcado em Deus e a noção deste como
ser existencial e transcendente, teve implicações profundas na teoria axiológica
fenomenologista de Max Scheler. Deus seria a origem imediata de todos os valores
e a religiosidade humana o valor primordial por sobre os demais. Ocorre que tal
concepção é paradoxal em relação à própria concepção valorativa da fenomenologia
scheleriana, uma vez que se concebe que os valores teriam um fundamento na
idealidade e no ser que deve ser, um ser sem existência. Como então Deus seria um
valor, se ele necessariamente deve existir e em plenitude existencial ? Somente
apelando para o conceito de Ser-valor, de um valor ancorado num Ser transcendente,
é que filósofos discípulos de Scheler, tal como Jonhannes Hessen (op. cit., 1980),
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Acrescenta-se, dessa forma, ao fator social dominante na
efetivação e priorização de valores, um fator transcendente, que é
a presença da crença num Deus sobrenatural, que representa um
fundamento transcendente e uma resolutividade final para o
problema da Justiça, a qual Radbruch proclama jamais se resolver
em definitivo no âmbito da realidade vivencial humana.
Por isso é que Radbruch exige adesão a Deus na parte
conclusiva de sua jusfilosofia, e para isso procura expressar a ligação
da consciência do justo com a consciência religiosa pela fórmula da
“voz da consciência”, que seria a voz de Deus atuando sempre como
direcionadora da ação humana no caso concreto de aplicação da
Justiça.
Para Radbruch, Deus funciona como verdadeiro principium
transcendental (condição e possibilidade) de perfectibilidade moral
e espiritual. Essa é uma clara reinterpretação da filosofia de
Immanuel Kant. Este último proclamara claramente que Deus atuava
como uma idéia transcendental de perfeição moral (2001, p. 42):
“Mas donde é que nós tiramos o conceito de Deus como bem
supremo? Somente da idéia que a razão traça a priori da perfeição
moral e une indissoluvelmente ao conceito de vontade livre”.
Deus como fonte de toda a “boa consciência” e de toda a
moralidade garantiria, por conseguinte, a fundamentação última
do agir ético e da ação humana justa, cumprindo o papel de força
_______________
admitem a não-contradição inerente a tal concepção. Comparativamente, a concepção
neokantiana de Radbruch é bem mais coerente, visto que separa religiosidade de
divindade, não possuindo Deus, dessa forma, origem na Cultura ou na idéia formal
que o homem faz da divindade, idéia esta formada pelo próprio espírito humano e
que é a base da Religião. Deus está num plano de absoluta transcendência a toda
contingência humana, o que assegura sua alteridade e absoluteidade. No fundo,
Radbruch adota a tese luterana da separação radical entre divindade e religiosidade,
resguardando aquela das nuances transitórias e cambiantes do processo cultural e
do formalismo do idealismo transcendental, seguindo a tendência da filosofia pósmoderna neokantiana de encarar Deus como o fundamento transcendente da
realidade, como explica Urbano Zilles em O Deus dos Filósofos Contemporâneos.
Petrópolis: Vozes, 2003, p. 64.
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espiritual integradora entre o ser (realidades natural e humana em
si, enquanto existenciais ontológicos) e o deve-ser (realidade
valorativa transcendental) no plano espiritualmente transcedente,
superando, assim, os próprios meandros valorativos transcendentais
pela adesão ao domínio sobrenatural.
Deus como fundamento transcendente de toda a realidade,
inclusive da realidade humana e dentro desta do orbe valorativo é,
portanto, uma conclusão fundamental a que chegou Radbruch, o
qual, se não aderira à fenomenologia axiológica teológica, concebia
a plenificação dos valores através de uma realidade espiritual divina.
Assim, a concepção já esboçada na primeira fase de seu
pensamento da Religião como atitude fundamental do espírito rumo
à superação dos valores (wertüberwindend) é definitivamente
consagrada e levada às suas últimas conseqüências.
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SEÇÃO 7: VISÃO CRÍTIC
A DO JUSNA
TURALISMO
CRÍTICA
JUSNATURALISMO
RADBRUCHIANO

7.1 CRÍTICA AO NEOKANTISMO E AO FENOMENOLOGISMO DE
RADBRUCH
A concepção neokantiana de conceber a cultura como meio
realizador de valores foi uma construção teórica que contribuiu
para a fixação definitiva dos valores enquanto entes objetivos frente
à subjetivação axiológica proposta pelas teorias psicologistas e
subjetivistas do valor, que conceberam as valorações como desejos.
A noção da cultura como reino intermédio de realização
dos valores foi amplamente desenvolvida pelo neokantismo, sendo
então sua marca característica a realizabilidade dos valores como
entes transcendentais, escalonados de baixo para cima: na base, os
valores biológicos, no topo, os culturais e, por fim, o valor religioso,
como finalidade espiritual máxima a ser atingida.
Se se colocar a cultura como meio de realização de valores,
ter-se-à necessariamente que conceber estes últimos como entes
objetivos (ainda que abstratos, como no neokantismo).
Assim, estar-se mais próximo em reconhecer, através da
teoria do discurso argumentativo racional, da ética do agir
comunicativo, da hermenêutica existencialista e histórica, do
método crítico-dialético, enfim, das técnicas de construção e
interpretação do valor centradas no aprofundamento gnoseológico
de natureza crítico-discursiva, que o valor deve ser construído dentro
da cultura e que essa construção é um processo intersubjetivo de
comunicação, um processo de construção de sentidos no âmbito
da dialética social da cultura, o que implica instauração de
determinados valores em detrimento de outros e a modificação da
escala de valores – jamais a erigição a priori de determinados valores
sobre outros em um processo metafísico de referibilidade entre
vontade social e fins transcendentes impessoais, como no
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pensamento da segunda fase de Radbruch.
Esse é um primeiro marco crítico a Radbruch, objetivando
referir a impossibilidade de se construir a um sistema axiológicocultural metafísico rcional-abstrato, mas sim processual, dialético e
crítico-discursivo, racional-pragmático.
Outro aspecto da teoria axiológica neokantiana é que para
salvaguardar a objetividade e absoluteidade espirituais dos valores,
tanto no idealismo neokantiano como no fenomenologismo
essencialista, ambas fazem confrontação com as filosofias causalista,
psicologista e materialista (representadas primacialmente pelo
positivismo e materialismo).
O acentuamento dessa oposição das filosofias idealistas
subjetivas e espiritualistas às filosofias causalistas e hedonistas, deve
ser reforçada pela busca dos pontos em comum e das finalidades
últimas das filosofias neokantista e fenomenologista, ambas
seguidoras do “idealismo da liberdade” e do idealismo subjetivo,
como bem colocou Wilhelm Dilthey (1992, p. 148)1.
As filosofias que se opõem às concepções pensamentais e
atitudes existenciais determinísticas e positivistas centraram
esforços no sentido de combater a essas concepções nos âmbitos
culturais específicos nos quais elas se inserem. No campo jurídico,
a teoria axiológica expressa no neokantismo e da fenomenologia,
deve ser oposta decisivamente ao normativismo, ao neopositivismo,
ao realismo jurídico, enfim, a todas as filosofias que rejeitam o
elemento histórico, social, crítico como construtores dos valores.
_______________
1

Will Durant em A História da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 2000, estabelece
uma atualização do pensamento de Dilthey no sentido de classificar as correntes
básicas de pensamento em empirismo, idealismo objetivo e idealismo subjetivo. A
esta última estariam ligados o idealismo subjetivo cristão, o neokantismo e o
fenomenologismo axiológicos. Diz-se que ambas são filosofias espiritualistas porque
centram a liberdade humana numa instância irredutível à matéria, às relações causais
da realidade física (empirismo) nem a colocam em dependência a uma realidade
impessoal, tal como o ‘Espírito Absoluto’ de Hegel (idealismo objetivo), e também
porque concebem um fundamento transcendente do Ser à realidade física. Por isso
Dilthey (1992, p. 148) denominava o idealismo subjetivo de ‘idealismo da liberdade’.

166 _____________________________________________________

___________ TEORIA DOS VALORES JURÍDICOS: O NEOKANTISMO E O PENSAMENTO DE GUSTAV RADBRUCH

O resgate da importância histórica e a atualização das
possibilidades axiológicas e jusfilosóficas do neokantismo
radbruchiano é mais uma frente de combate que se abre contra a
tendência e os pressupostos positivistas do Direito, que sempre se
reforçam, tal como a ascensão do nazismo, quando não atacados
por concepção opostas; à hermenêutica positivista lógico-literal
deve-se contrapor uma hermenêutica crítico-discursiva e históricodialética.
Enfim, uma teoria dos valores implica um projeto
existencial e social de crítica à alienação e a predominância,
conseguintemente, de uma teoria social positivista, marcadamente
caracterizada: 1- Cientificização dos pressupostos gnoseológicos,
reduzindo todo o conhecimento a experienciação e racionalidade,
desqualificando o conhecimento compreensivo e crítico do objeto
axiológico; 2- Redução da cultura ao fazer irracional da pósmodernidade desconstruída e egoísta, com uma teoria da sociedade
sem objetividade em projetos coletivos e sem realização de valores
culturais. 3- Desconhecimento de uma transcendência individual
existencial e de um projeto de crítica e libertação social que implique
na liberdade frente às posturas axiológicas causalistas e
determinísticas.
Gustav Radbruch foi um jusfilósofo que buscou, na segunda
fase de seu pensamento, suprimir as deficiências gnoseológicometodológicas de seu ideário em prol de uma acepção bem mais
completa da questão axiológica, na medida em que sua
sistematização do sistema axiológico foi das mais edificantes ao
tentar aproximar fenomenologia e formalismo na captação da
natureza do valor.
Admitindo valores absolutos, Radbruch não pecou pela
radicalização gnoseológica e pela unilateralização metodológica
essencialista acima descrita, como ocorreu com Scheler (1994, p.
101) ao conceber na Idade Média cristã uma época perfeita de
realização de valores, mas continuou a buscar na História e na
experiência concreta da vivência cultural do Direito respostas, ainda
que com finalidades transcendentes e espirituais, para a questão
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da implementação pragmática, na sociedade, de valores jurídicos e
culturais2.
A questão valorativa, em Radbruch, apresenta-se como
modificativa da realidade efetiva do mundo empírico do Direito,
que pela roupagem formalista que o positivismo lhe dá, encontrase alienado de sua natureza teleologicamente orientada para a
concreção de valores sem levar em conta a presença da
intersubjetividade e da crítica social, bem como sem preocupar-se
com a existência livre do homem como ser autodeterminante e
construtor de sentidos axiológicos.
A existência da estrutura jurídica enquanto voltada para
valores é redirecionada, dentro da tese radbruchiana de captação
fenomenológica (ainda que não dentro da pureza essencialista
scheleriana) para a transformação do Direito, não mais entendendo
este como preso à permanência abstracionista dos valores formais
do neokantismo, mas na dinamicidade histórica de fundo
fenomenológico, captando a manifestação concreta dos valores no
contexto histórico.
Se o Direito é manifestação da cultura, para Radbruch ele
o é dentro da pressuposição neokantiana e fenomenológica de uma
natureza substantiva das valorações como sendo a idéia central ou
essência do Direito.
A estrutura valorativo-cultural do direito no pensamento
radbruchiano é amplamente marcada pela formalidade ontológica
dos valores, pela destinação teleológica do direito rumo valores
“superiores” e pela liberdade existencial de interpretação que o
sujeito deve empreender para encontrar um caminho que o leve a
_______________
2

Realizar um confronto entre as posições de Scheler e Radbruch é observar duas
visões que se distanciam, pois Radbruch foi protestante, kantiano, relativista e
formalista quanto à fundamentação dos valores, em sua primeira fase de pensamento;
Scheler foi católico, fenomenologista, essencialista e preconizador de uma “ética
material dos valores”. Na segunda fase de seu sistema jusfilosófico é que Radbruch
vai aproximar-se uma fundamentação absoluta e religiosa do direito, como já presente
em Scheler.
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vivenciar esses valores.
No entanto, a teoria radbruchiana com seu fundo
axiologista historicista apenas captou intuitivamente ou
racionalmente valores, mas não desnuda os processos gnoseológicos
e ideológicos efetivos pelos quais se constroem os mesmos.
Radbruch não esclarece como os valores são construídos
na cultura, apenas coloca-os como existentes num sentido de
objetividade pressuposta, como wertränger (fundamentação do ser
dos valores na realidade), aproximando-se da tradição hegeliana de
compreensão dos valores, onde a realidade porta valores, como se
por uma virtualidade intrínseca eles pudessem aflorar da natureza
ou misteriosamente no seio da cultura; o ser humano descobre
sentidos de concretização de valor diretamente a partir dessa última.
Isso compromete a teoria axiológica, pois afasta os valores
do homem e da cultura, colocando-os num pedestal ideativo
intangível ou artificial, como se a cultura não se constituísse em um
procedimento dialético e lingüístico, mas captável logicamente.
O valor foi considerado por Radbruch como ente ideal,
como essência “misteriosa” (espiritual) a ser concretizada, a fim de
preservar sua estrutura fenomenológica ideal. Radbruch tentou, na
segunda fase de seu sistema, esboçar uma tese nesse sentido, e sua
formação religiosa contribuiu decisivamente, conforme visto na subseção 7.1 e na Seção 6.
Apesar de ser ele um idealista subjetivo, de cunho
relativista, não aceitando a tese da plena cognoscibilidade dos
valores, ele tende na segunda fase de seu pensamento a aderir à
visão fenomenológica (VILLEY, 2003, p. 178) dos valores como
realizações de funções concretas na sociedade segundo disposições
ideais do espírito humano, asssumindo em parte a tese scheleriana
de concretização material dos valores, sendo estes entendidos por
Scheler (HESSEN, 1980, p. 71) como entes finalísticos não abstratos,
porém, de concreção imediata e necessária pelo espírito subjetivo
por serem norteamentos essenciais e absolutos da conduta.
Scheler (HESSEN, 1980, p. 70) concebia um querer e uma
“intuição emocional” captadoras do valor em sua manifestação
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concreta; concebia, ainda, a ligação de todos os valores rumo a
uma significação espiritual última dos mesmos (autotranscendência
espiritual do homem).
A contribuição de Scheler é que ele dota a compreensão
axiológica de um sentido de concretização no âmbito do humano
(contra o ontologismo absoluto de Nicolai Hartmann), fazendo
depender a manifestação dos valores da humanidade, da condição
humana.
Mesmo considerando relevantes as posições de Scheler e
de Radbruch, este último no sentido de uma fundamentação
teológica dos valores por evitarem a reificação dos mesmos, dentro
de um relativismo democrático construtor do Direito é necessário
se abstrair do cerne do intuicionismo material de valores de Scheler
para o campo jurídico, do racionalismo gnoseológico próprio do
neokantismo e do absolutismo ético cristão para o campo do Direito.
Para a construção de valores comuns democrática e
republicanamente vicenciados deve utilizar-se um método discursivo
que possa construir e debater valores visando um norte de
fundamentação crítica, existencial e democrática capaz de formar
uma ‘anti-cultura’ que combata a sociedade utilitarista e materialista
pós-moderna - daí a importância da tese de Adorno (2002, p. 103104) de resistência à ideologia de “cultura de massa” do sistema
capitalista, tal como faz Radbruch em seu sistema secundário de
pensamento, ao abandonar o formalismo neokantiano e lançar-se a
uma filosofia material de valores jurídicos ancorada na defesa radical
dos direitos humanos, justiça e democracia.
Radbruch não pode ser acompanhado em sua
fundamentação metafísica e absolutista dos valores para o Direito3,
_______________
3

Não se vai defender uma postura atéia ou anti-religiosa para toda a esfera cultural,
mas deve-se entender a manifestação do direito como intersubjetiva e, dessa forma,
somente pode ser construída pela conduta interferente e voltada para um
construtivismo e cognitivismos éticos de fundo discursivo. Não se vai adentrar aqui
nos problemas do fundamento transcendente da fé e na existência de um
conhecimento teológico objetivo.
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pois seu fundamento gnoseológico está voltado para a construção
de um sentido culturalista atrelado a uma teoria fenomenológicoessencialista e teológico-metafísica enquanto embasamento do
processo de criação e de concessão de fins teleológicos absolutos
para o direito.
Além de descartar o conteúdo da liberdade na criação do
valor (NIETZSCHE, 2002, p. 60), isto é, a concepção da vontade
individual nas interpretações do valor- que abra caminho para uma
acepção existencialista, ele descarta completamente o fator
hermenêutico básico de toda a vivência e concretização da vida
valorativa: o sentido lingüístico da axiologia, a interação homemsociedade e a visão dialética da individualidade como contraponto
com as imposições de valores que são construídas pelos poderes
socialmente dominantes.
Em Radbruch a questão da liberdade não se fundamenta
claramente como se deveria vislumbrar, na medida em que a coloca
como mais um daqueles elementos do campo subjetivo da vivência
psicológica humana, e não como explícito valor moral. Ele não centra
a liberdade sequer como um dos valores acessórios do Direito (as
suas chamandas “idéias do Direito”), quando em verdade ela é
procedimento principal na manifestação axiológica que embasa o
processo de linguagem e hermenêutica intersubjetiva que constrói
valores.
A liberdade de destinação axiológica do idealismo alemão
clássico (kantiano-hegeliano), como faculdade e meio de captação
da essência axiológica, deve ser re-compreendida como fator
integrante da existência concreta no fazer histórico-cultural, e
somente pode sê-lo se entendida ela própria como meio construtor
de sentidos na interação lingüística a que está submetida e dentro
de um esforço crítico, dialético e hermenêutico constante.
Liberdade entendida teleologicamente, destinada a um fim,
realizar valores, tal como concebeu Kant, conforme Merquior (1991,
p. 31), não pode simplesmente ser aceita intuitivamente, mas dentro
de um contexto de referência lingüística e dialético-social.
Apesar, portanto, de certas deficiências filosóficas, as bases
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de uma teoria integrada do valor em geral e do valor jurídico em
especial estão, portanto, insertas na obra de Radbruch; entretanto,
não fungiu dos pressupostos neokantianos, criticáveis no âmbito de
uma filosofia social e jurídica crítica e dialética, de uma teoria da
linguagem na análise da comunicação de massa e da construção
intersubjetiva do discurso axiológico do direito, e uma visão
hermenêutica existencialista dos problemas axiológicos, devendo
passar o ideário do neokantismo por uma crítica cabal, abrindo o
campo de onde ele parou para um desenvolvimento atualizado
gnoseologicamente de todas as possibilidades cognitivas, sociológicas
e existenciais que possam advir da teoria dos valores para o direito.

7.2 TRANSFORMAÇÃO DO NEOKANTISMO JUSFILOSÓFICO
O fato é que o sistema neokantiano passou por
transformações profundas no século XX, sofreu a influência de uma
decisiva teoria da linguagem, passando por uma virada lingüísticohermenêutica adentrando, especificamente, no campo dos valores
para a configuração de uma discursividade fundamental.
O fato é que os fundamentos badenianos de uma axiologia
culturalista centrada no sujeito transcedental kantiano, calcados
nos pressupostos analisados nas Seções 3 e 4 e que podem ser
resumidos na configuração de um poder nomotético (ordenador e
revelador do espírito subjetivo) em relação à cultura, na
racionalidade ética dos fins axiológicos (teleologia do espírito
subjetivo), na colocação da unificação dos valores num orbe
espiritual, objetivo-transcendente (Radbruch fundamentando na
religiosidade espiritual a unificação dos valores).
O fato é que a “filosofia da consciência” em que se calca o
neokantismo, com a categoria nomotética ordenando a Cultura e
interferindo na estrutura de pensamento como fator decisivo, que
satisfaz a subjetividade com padrões de cognição correlacionados
às estruturas de pensamento formalístico e preenche tais categorias
com a atividade do pensamento racional-ordenador, está sendo
substituída por uma acepção hermenêutica e lingüística que,
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partindo da precariadade da própria noção de sujeito na pósmodernidade, difunde uma novel forma de conhecimento filosófico,
baseado na reconstrução da subjetividade dentro de um processo
semiótico, lingüístico-hermenêutico e retórico-discursivo, as teorias
do conhecimento do pós-modernismo estão aí para fundamentar
essa tendência: desconstrucionismo pós-estruturalista (Foucault,
Derrida); ética discursiva (Apel); ética do agir comunicativo
(Habermas); hermenêutica do sujeito na história (Ricouer);
hermenêutica histórico-existencial (Gadamer); retórica (Perelman);
argumentação racional construtivista (Alexy) dentre outras.
A estrutura do sujeito de conhecimento do idealismo
subjetivo como o kantiano, não pode mais ser aceita em sua
vinculação com um plano racional abstrato nem com um palno de
racionalidae teleológica voltada a valores abstratos, que
desconsidere a capacidade de atuação dos fatores sociais,
lingüísticos, ideológicos e semióticos sobre o processo de escolha
e de determinação de valores pelo sujeito abstrato da ética kantiana.
A própria noção central de sujeito na filosofia clássica,
criada pelo tomismo e pelo cartesianismo encontra-se em xeque,
visto que desde a psicanálise freudiana demonstra-se a não
centralidade do sujeito em sua racionalidade teleológica, mas em
processos inconscientes e determinados por fatores traumáticos e
extra-subjetivo-racionais; desde o estruturalismo demonstra-se a
não centralidade do sujeito nele mesmo, mas desnuda-se o sujeito
como articulado a partir de forças externas, de fatores exógenos
provenientes ao status social e não ao status subjetivo; com o
marxismo, de igual maneira, demonstra-se a preeminência não de
uma consciência formal e subjetiva, mas da consciência individual
como produto da estrutura econômica objetiva e destinada à
construção de uma identidade do sujeito no processo de identificação
com os valores e o sistema de produção e consumo capitalista.
Foucault estatui o paradigma do sujeito-função, envolvido
nas teias de relações sociais e de poder que caracterizam a sociedade
pós-moderna – isso representa sério afastamento da possibilidade
de um eu gnoseológico e nomotético à Kant, como ainda concebe
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Radbruch.
A posição do sujeito conhecedor no marco neokantiano
de Radbruch, passa a ser concebido pela “ética do discurso” de
Apel, como dependente da linguagem para possibilitar sua
reconstrução de munidade de comunicação (APEL, 2000, p. 277),
pode ser questionado como válido à luz da ética procedimental,
pois a mesma destitui o sujeito do centro do processo de
comunicação para colocar a sociedade de massas e suas categorias
ideológicas em função privilegiada na formação do contexto ético.
Ora, se a tradição neokantiana ainda sobrevive em Apel,
ela somente o faz na construção de uma ética do discurso que leve
em consideração a comunicação social – assim o fazendo, estatui a
própria limitação do sujeito, que deve ser reconhecido pelo sistema
social e não criador de objetos no âmbito de sua subjetividade,
como aprogoava a Escola de Marburgo (vide Seção 4).
A teoria dos objetos na qual se sustenta a visão radbruchiana,
em oposição ao método lógico-formalista de Marburgo não confere,
todavia, uma solução eficaz para o problema de interrelacionamento
sujeito-objeto na teoria do conhecimento.
A relação metafísica sujeito-objeto, estatuída pela filosofia
cartesiana-kantiana, o sujeito encontra-se separado radicalmente
do objeto e recria-o em sua subjetividade a fim de conferir-lhe um
sentido hermenêutico específico (sentido teleológico-axiológico)
capaz de determiná-lo em sua especificidade “concreta”.
Kant denominou de capacidade reveladora de sentido
(nomotética-teleológica) essa visão de reconstrução, no espírito
subjetivo, do sentido de realizabilidade do valor pelo ser em si da
gnoseologia racionalista: o ser-sujeito recria a objetividade.
Radbruch assumiu o projeto kantiano em nível axiológico:
do relativismo de sua primeira fase, reconheceu, em sua fase
secundária de pensamento, a possibilidade de determinação pelo
sujeito do objeto-valor, que congregaria a possibilidade de
refundação do objeto axiológico como ser ideal que se revela no
ser cultural, colocando no sujeito a capacidade de direcionamento
e aplicação do objeto.
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O Direito seria o ser-cultural recriado pelo espírito
subjetivo à luz dos valores, na função de reconstrução de sentido
do valor pela subjetividade, perseguindo, na fase secundária do
pensamento radbruchiano a especulação de caráter racionalinstrumental que consiste na fundamentação racional e
fenomenológica do direito: ordem de valores formais destinada à
realização da justiça e inspirada no valor religioso como meta maior.
Ora, essa reconstrução de valores pelo sujeito somente
pode ser entendida não como um processo racional-subjetivo que
parta da fenomenologia dos objetos para a cultura permeada pela
racionalidade formal-abstrata, mas lingüístico-hermenêutico e
racional-crítico, que recrie o objeto dentro de um horizonte
lingüístico procedimental construtivo (Apel-Habermas) e
hermenêutico-histórico (Gadamer-Ricoeur).
O sistema formalista radbruchiano, que não trabalha com
a estrutura de linguagem dos valores nem com o obstáculo
hermenêutico da historicidade e singularidade do sujeito construtor
da linguagem, estabelece um paradigma construtivista dos valores
ético-jurídicos por certo, mas devido ao seu diálogo com a
fenomenologia axiológica e com a sociologia compreensiva busca
construir valores com base na apreensão da fenomenologia
descritiva kantiana, contentando-se com o processo de revelação
de sentido do valor pela atividade compreensiva-essencialista do
sujeito em relação ao objeto.
Interessante é que Radbruch em sua fase relativista e
céptica admitia a capacidade de uma razão dialética, que trabalhava
com a cognição de fatores indeterminados na cultura, daí mesmo a
impossibilidade de construção de um sistema que fosse ancorado
na racionalidade, na singularidade de uma formação cultural presa
ao mundo da vida não se estribaria a universalidade absoluta de
qualquer escala de valores.
Radbruch não leva em consideração a capacidade dialógica
(dialética e lógica) da razão comunicativa, nem a função da
hermenêutica histórica na construção dos valores.
O fato é que o construtivismo ético da racionalidade
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procedural apregoado por Habermas (2003, p.22) implica no
reconhecimento de uma função integradora e transcendedora entre
o mundo da vida, baseado principalmente no fulcro sócio-fáticocultural, e objetividade racional da teoria da linguagem enquanto
construção racional – o cerne da construção argumentativa trabalha
calcado na possibilidade de manejo dos conceitos lingüísticos dentro
de um processo de reconstrução de sentido dos fatos da vida (sóciobiológica-cultural)4.
A possibilidade de construção de uma argumentação
racional e dialética para a fundamentação da ação moral implica na
integração dos fatos culturais em sua reconstituição de sentido
lingüístico, sem isso, tanto a cultura é cega para a construção das
categoriais racionais da linguagem, como também essa última não
consegue reestruturar-se enquanto função de integração da
linguagem com a facticidade. Dito em termos (neo) kantianos, a
cultura (mundo da vida) sem a linguagem (razão crítica, hermenêutica
e comunicativa) é cega, a linguagem sem a cultura é vazia5.
Se o neokantismo possui um caminho de sobrevivência,
ele por certo não estará na razão como logos metafísico, nem na
racionalidade técnica cega à racionalidade dos fins e dos valores,
mas numa razão integral, que faça a crítica da proceduralidade
dentro da visão dialógica e hermenêutica.
Radbruch em seu esforço de reencontrar o absoluto retoma
o objetivo de Hegel: crítica ao formalismo da razão kantiana em torno
de um esforço intuitivo para encontrar o absoluto, para reconduzir a
razão ao seu pedestal de Ser e não apenas de dever-ser formal.
_______________
4

A indicação da dialogicidade entrelaçadora entre razão procedural e mundo da
vida implica na recomposição da dialética entre o dever-ser racional e o ser do mundo
da vida, buscando indicar um caminho de resolução da polêmica entre o dado (fato
natural) e o construído (normativo).

5

Alusão à definição de KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 6. ed. Trad. de
Alexandre Fradique Mourujão e Manuela Pinto dos Santos. Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 2008, p. 56, de que as intuições sem as categorias são cegas e as
categoriais sem as intuições são vazias.
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Se a razão possui um caminho de sobrevivência na pósmodernidade este é certamente a fundamentação construtiva e
procedimental, ainda que nas teias do dialógico reconhecendo a
possibilidade de re-construção de sentidos valorativos (razão prática)
que remete não ao absoluto metafísico, mas ao lingüístico-pragmático
e, portanto, resolve-se no horizonte histórico-hermenêutico.
Habermas (2003, p. 62) indica isso ao estabelecer a crítica
do formalismo de Apel e dos neokantianos como Lorenzen dentre
outros que indicam ainda resoluções centradas na constituição da
racionalidade formal olvidando a dialogicidade lingüística (razão
dialética).
Nesse sentido pode-se também concordar com a crítica
de Habermas mediante o giro hermenêutico que implica a fusão
dos horizontes da linguagem e da cultura, portanto, da razão e da
história na recomposição constante de uma teoria da interpretação
como função criadora de sentidos, como concessão de sentido para
a existência e, enfim, enquanto esclarecimento integral das
representações metafísicas em nível existencial e sócio-cultural.
O neokantismo é a continuação do projeto iluminista de
esclarecimento da existência pela racionalidade, pois a dialética do
esclarecimento não pode e não deve parar em prol da manutenção
da capacidade de pensar do (e no) ser humano. Se essa racionalidade
pós-moderna afeiçoa-se à hermenêutica ou à linguagem do agir
comunicativo são parâmetros discursivos que somente uma
maturação intelectual histórica poderá deslindar.
O neokantismo defronta-se, na atualidade, com os sistemas
positivistas e neopragmatistas, principalmente com a vertente
hartiana e rortyana influente nos Estados Unidos da América e na
Inglaterra, e a partir da visão de Habermas, Drier e Alexy (FAZZIO,
2008) pretende fundar uma teoria do reconhecimento da norma
jurídica dentro de um processo de aceitabilidade comunitária da
norma através da desenvoltura do consenso ou de uma
discursividade racionalmente construída.
A partir da posição de Dworkin o neokantismo pode
revigorar-se dentro da busca da fundamentação moral da norma
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jurídica e de um construcionismo moralista e político da norma
jurídica.

7.3 REESTRUTURAÇÃO DA FUNÇÃO DA JUSTIÇA NO SISTEMA
JURÍDICO A PARTIR DAS TEORIAS DA LINGUAGEM E
ARGUMENTAÇÃO JURÍDICAS
Partindo do reconhecimento da relevância da teoria dos
valores em geral, pode-se conceber, por conseguinte, a importância
dos valores para a atividade jurídica. Esta, enquanto reguladora da
vida social exige a concretização de um conjunto axiológico
componente do Direito.
Os valores no mundo jurídico não são meras abstrações
que servem apenas para o debate teórico; na verdade, são idéias
matrizes e direcionadoras da atuação prática do operador do direito
e são lócus de debate crítico sobre o direito, pois se os valores
concedem à norma seu aspecto mais fundamental, que é o sentido
e a significação social dos conteúdos regulados.
Dessa forma, não se pode deixar de criticar o direito a
partir de uma visão axiológica como reconstrução de sentidos
constantemente exigida para orientá-lo como voltado para a
construção de um projeto coletivo e existencial de liberdade, de
dignidade humana, de respeito aos direitos fundamentais etc.
Ideais valorativos como justiça, segurança etc, devem
informar e direcionar a ação cotidiana do promotor, do juiz, do
advogado. Devem também direcionar a atuação política, a fim de
que o ente estatal não descambe seu poder num sentido diverso
ou maculador do bem comum.
Como assertou Nelson Saldanha (1984, p. 67): “o
enriquecimento histórico da experiência jurídica não seria
compreensível sem uma referência aos valores, pois eles é que
preenchem a experiência e conferem um sentido existencial às
estruturas com as quais se procura escrever a História. Conferelhes uma definição e um caráter”.
Ordinariamente, estes valores estão inseridos
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(interpretados linguisticamente em normas) no âmbito legal,
expressa ou implicitamente, na forma de disposição normativa
estrita ou de princípios gerais; entretanto, a previsão no plano da
legalidade não exaure o conteúdo e a abrangência dos valores
jurídicos, exatamente porque eles são subsistentes na estrutura da
comunicação intersubjetiva da sociedade e refazem constantemente
o sentido das normas do direito positivo.
Por isso é que desde Schleiermacher (2000, p.53) se
apregoa a interpretação como ato essencial de compreensão, compreender o âmbito de incidência dos valores. Entende-se que numa
sociedade democrática o âmbito de compreensão dos valores seja
o lingüístico-discursivo e não o âmbito intuitivo irracional (pelo
menos dos valores que possuem inter (subjetividade) e inter
(ferência)6 de condutas como os valores jurídicos e éticos ou o
âmbito lógico-racional-formalista.
A liberdade para conceder sentidos aos valores deve ser
entendida como agir comunicativo na compreensão lingüística do
processo de comunicação social (HABERMAS, 2003, p.164), devendo
discutí-los e vivenciá-los em situações concretas da existência
engajada do ser-aí (o homem concreto no mundo), num processo
existencial sócio-dialético.
Não sendo possível a harmonização da vivência de valores
entre os homens, é de se cogitar da limitação da liberdade pelas
esferas de poder em último caso, e não pressupostamente – daí o
promisso do Estado Democrático de Direito contra o arbítrio, a
censura, a opressão, enfim, em defesa da liberdade e não
“orientando” a liberdade.
O conceito de justiça de Radbruch como valor central do
direito ainda é pertinente. Na lição do culturalismo
_______________
6

Pensar os horizontes da intersubjetividade como conduta que se volta para a
pragmática fundante do entendimento e, conseguintemente, para o esclarecimento,
e não o agir estratégico de resultados individualistas e de perspectivas utililaristas e
hedonistas é fazer com que a interferência de condutas seja voltada para o
entendimento mutuamente esclarecedor.
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tridimensionalista de Miguel Reale (1994, p. 187), apesar dele não
reconhecer a natureza crítico-discursiva dos valores, pode-se aferir
uma descrição do cerne dos valores jurídicos e do próprio Direito:
“toda Axiologia Jurídica tem como fonte o valor do justo, que, em
última análise significa a coexistência harmônica e livre das pessoas
segundo proporção e igualdade”.
O justo como norteamento discursivo do direito é uma
noção fundamental para o esclarecimento da relevância dos valores
no Direito, pois deixa claro que os valores não são “apêndices” da
atividade jurídica e jurisdicional, são, ao contrário, os norteadores
das ações dos operadores do Direito e dos fins jurídico-políticos
visados pela comunidade (o que foi bem caracterizado por Radbruch
na exposição dos três sistemas de concreção sócio-política de valores
expostos na sub-seção 5.3.3). Como disse Dietrich von Hildebrand
apud Hessen (1980, p. 77): “é o fim que deve estar ancorado no
valor e não o valor no fim”.
A confrontação entre justiça e segurança é um dos
momentos mais espinhosos do pensamento jurídico radbruchiano,
pois o nível de profundidade do conflito é tamanho que chega ao
paradoxo de se reformular a própria concepção estrutural das
valorações em conflito, e as consequências disto para um sistema
formal do Direito como é o de Radbruch são tremendas.
A própria evolução da idéia formal de justiça deu-se no
sentido de que os conteúdos concretos das acepções subjetivas e
históricas acerca do justo fossem sendo postos de lado, para
convergirem a um ideal de perfectibilidade teórica fornecido pelo
conceito do justo e pela idéia transcendental (valorativa) do mesmo.
Nesse sentido o pensamento radbruchiano se insere na corrente
moderna de racionalização do valor justiça, consoante a explicação
de Serge Kolm7.
_______________
7

KOLM, Serge C. Teorias Modernas da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 912: “A referência à razão mobiliza tanto as racionalidades fortes quanto as fracas, e
invalida tanto as concepções de justiça logicamente superficiais quanto as
logicamente elaboradas. As racionalidades fortes usadas na teoria da justiça são
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Apesar de concordar-se com Kolm de que a concretização
específica da Justiça deve dar-se somente em função de uma
racionalidade lingüística justificadora da aplicabilidade de um
princípio “justo” a cada situação concreta que se apresenta, faz-se
uma crítica a ele quando da fundamentação última e finalística da
Justiça, que deve ser encarada em seu aspecto axiológico vinculado
ao sistema social que lhe originou e na construção de seu sentido
tendo em vista a dialética das relações sociais.
Conjugando-se a tese racionalista-concretizante de Kolm
a uma interpretação sociológica crítico-discursiva do direito, podese repensar a pretensão de uma fundamentação cultural axiológica
da justiça, como proposta por Radbruch, como sendo um dado
fenomênico que integra o direito circundante à estrutura sóciocultural.
Do fundo cultural sobre o qual o direito deve normatizar
podem ser tomados como elementos discursivos que indiquem uma
construção racional da “justeza’ inter-partes, afinal, como apregoa
Habermas (2003-A, p. 568) os conteúdos construtivos (transfundo
cultural) da práxis discursiva em sociedade são retirados do mundo
da vida, que engloba a cultura e suas manifestações axiológicas e
ideológicas.
A “voz da consciência” como sendo a “voz de Deus” a que
_______________
deduções, e racionalidades do tipo das razões negativas (ou razões in absentia),
como aquela que impõe a igualdade, descritas mais adiante (e no capítulo 2). Contudo,
ainda permanece um lugar para as racionalidades mais fracas, como a dialética
sistemática, o “senso de justiça” informado e educado, a justeza do julgamento ou a
“sabedoria”. A racionalidade, contudo, exclui totalmente o intuicionismo moral, o
emotivismo e o esteticismo, isto é, as opiniões baseadas em pontos de vista
apriorísticos da solução, em emoções como a indignação, e na satisfação propiciada
pela beleza, ainda que todas possam sinalizar a existência de um problema. O
progresso ético da justiça consiste na substituição de pontos de vista irracionais por
pontos de vista racionais, na substituição das racionalidades fracas pelas fortes e,
em especial, do preconceito pelo julgamento, da justeza pela justificação, e da emoção
e intuição pela razão (...)” A justiça, portanto, é necessariamente poliarquia moral e
racional circunscrita. Somente o método de justiça como justeza e justificação é
universal”.
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se referia Radbruch como fundamento da ação concreta do fazer
justiça, implica uma postura claramente irracional, é verdade, pois
apela para pressuposições religiosas e morais, reteme à ideologia
dos direitos humanos historicamente consolidados no Ocidente, à
priorização da questão social no âmbito da ação política, sendo
todos elementos que não são puramente racionais, mas antes
histórica, subjetiva e até mesmo ideologicamente construídos.
Partindo-se do fato de que a justiça é uma exigência
discursiva impregnada de uma carga ético-político-ideológica que
representa um norteamento na regulação das relações humanas com
base em critérios de igualdade e na proporcionalidade, é necessário
concretizá-la em nível de discurso jurídico, não descatando
argumentos aderentes a conteúdos culturais e sociais, elementos
irracionais que servem de parâmetro para a justeza, isto é, para a
justificação argumentativa instrumental que organiza
discursivamente certos valores (liberdade, bem comum, utilidade,
paz, ordem, segurança dentre outros) no sistema jurídico
coordenando-os em função do “justo”.
Partindo dos elementos culturais os mais diversos (religiosos,
políticos, éticos etc) do mundo da vida, este informa os conteúdos
axiológicos a ser trabalhados no processo comunicativo construtor
do valor discursivo-formal do justo (igualdade e proporcionalidade).
O conteúdo do justo dialética e criticamente construído a
partir da congregação de elementos os mais diversos do ponto de
vista cultural, desde a preocupação com o social, a moral cristã, o
humanismo moderno como fundo de construção de uma eticidade
que, expressa nos direitos humanos fundamentais, constituiria uma
base ética de fundamentação meta-jurídica (intercâmbio do direito
com os outros sistemas culturais) e de critério de valoração das
normas jurídicas.
Alexy8 analisa a acepção radbruchiana de se colocar um
_______________
8

Alexy (1994, p. 34) cita a fórmula radbruchiana: “El conflicto entre la justicia y la
seguridad jurídica puede ser solucionado en el sentido de que el derecho positivo assegurado
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conteúdo moral como critério de validade das normas jurídicas
quando ocorrer conflito entre positividade e inadequação ética do
Direito a certo caso concreto: a tese de Radbruch de que em caso
de tal conflito, diante de uma desarmonização entre a norma jurídica
e seu significado ético, a solução estaria na conformação da norma
jurídica dentro de um processo de interpretação “ética” de seu
conteúdo e na possibilidade de assim compreendendo, afastar a
aplicação de eventual norma inadequada aos direitos humanos.
Alexy (1994, p. 35) mostra que, calcado na análise dos póspositivistas Norbert Hoerster e Herbert Hart, o critério de avaliação
que Radbruch busca situar o direito positivo é passível de crítica:
primeiro, que depende tal critério ético de uma avaliação subjetiva
(posição de um obser vador), como coloca Hoerster, que
estabelecesse as conexões lógicas entre as normas éticas e as
jurídicas a cada caso concreto.
Assim, seria impossível a erigição de uma conexão lógica
necessária e abstrata entre norma jurídica e norma ética, o que
desconstrói a estrutura logicista da Escola de Marburgo e ataca o
formalismo de Radbruch.
Por isso Alexy (1994, p. 40) considerou obscura a fórmula
radbruchiana de se adequar o direito positivo à finalidade de servir
os valores jurídicos e a idéia de Direito. Assim, somente
estabelecendo um critério de correção entre positividade (valor
segurança jurídica) e eticidade (valor justiça), é que se poderia
admitir a tese radbruchiana do julgamento do direito positivo por
um direito supra-estatal eticamente valorado.
Como forma de atualizar a teoria radbruchiana e adotar
esse critério corretivo, Alexy (1994, p. 53) admite a fórmula de
Rabruch somente em casos extremos, de absoluta incompatibilidade
do direito positivo com a justiça pela adoção de exigências morais
_______________

por su sanción y el poder tiene prioridad aun cuando su contenido sea injusto e disfuncional,
a menos que que la contradición entre la ley positiva y la justicia alcance una medida tan
insoportable que la ley, en tanto ‘derecho injusto’, tenga que ceder lugar ante la justicia”.
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mínimas como critério de correção, é que se poderia invalidar a
aplicabilidade de determinada norma positiva em função de
considerações de ordem deontológica e dikelógica9.
Diz Alexy (1994, p. 58): “La formula radbruchiana adopta
evaluación que básicamente confiere prioridad a la seguridad jurídica y
sólo en casos extremos invierte esta jerarquía”.
Alexy (1994, p. 67) preconiza ainda que, a partir do critério
crítico do pós-positivismo de que deve haver um observador para a
avaliação da pertinência lógica entre positividade e eticidade, ele
coloca tal tarefa na função judicial de analisar os casos concretos e
concretizar o conteúdo ético mínimo que o direito agrega.
O juiz seria o intérprete em condições de avaliar, através
da fundamentação racional e da adoção de um ‘mínimo ético’ as
condições de aplicabilidade de determinada norma positiva que
“en el transcurso del procedimiento de aplicación, se niega el caráter
jurídico (ALEXY, 1994, p. 48)”.
Diz expressamente Alexy (1994, p. 48):
(...) el argumento de Hoerster sólo sería correto si nunca
puderian haber buenas razones jurídicas para decidir
en contra del texto de una ley extremamente injusta. Si
en algunos casos puden haber tales razones, desde la
perspectiva del participante, el argumento linguístico
de Hoerster es falso. Pero, el nunca puedan haber buenas
razonas jurídicas del mencionado tipo es una cuestión
substancial que no es solucionable sobre la base de una
reflexión acerca del uso funcional del lenguaje. Esto
significa que el argumento linguístico de Hoerster no
_______________
9

Alexy (1994, p. 53) denomina esse critério de valoração radbruchiano do direito
positivo de ‘tese débil da vinculação’ entre jus positivum e jus iustum. Como exemplos
de concreção dessa tese Alexy (1994, p. 67) cita várias aplicações da teoria
radbruchiana: do princípio penal da nulla poena sine lege como critério de correção
do Direito Penal; dos direitos humanos como metas da concreção do Direito Positivo
em geral. Assim fazendo, Alexy (1994, p. 58) reconhece as deficiências do positivismo,
e diz que uma superafetação da segurança jurídica conduz a um fanatismo jurídico.
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puede fundamentar ninguna objeción en contra de la
inclusión de argumentos morales en el concepto de
derecho adecuado desde la perspectiva del participante.

O sentido ético-jurídico a ser adotado pelo juiz na
hermenêutica legal não seria outro que a própria vontade de
maximizar os direitos humanos fundamentais como conteúdo
concreto e positivo a ser efetivado na concretização da positividade
jurídica, conforme Alexy (1994, p. 67).
Deve haver uma postura hermenêutica do juiz, mas definida
previamente sob o conceito e a concepção de um Direito construído
a partir de valores estruturantes, que garantam um aparato e uma
finalidade para o operador perscrutar o “justo”.
Assim, a teoria radbruchiana de valoração do direito
positivo com base em critérios éticos e dikelógicos pode ser
resgatada em termos de fundamentação decisória racional, em que
o magistrado considere adequado preencher lacunas jurídicas ou
mesmo tomar decisões com base em avaliação axiológica e afastar
ou reinterpretar a aplicabilidade do direito positivo em certo caso
concreto.
Seguindo a tese radbruchiana, pode-se preconizar que o
fundamento axiológico (idéia formal) do Direito seja realmente
levado em conta quando da aplicação judicial, e assim conceder
uma interpretação diferente da mera aplicação da positividade como
forma de concretização do Direito.
Uma interpretação lingüístico-pragmática e racional dos
valores jurídicos, que não os trate somente como fundamentos
genéricos, formalísticos e ideais, mas seja sociologicamente
concretizante e metodologicamente científico-racional é o que se
busca estatuir como “jurisprudência das valorações”.
Pela caracterização sempre mais determinante da presença
do valor no âmbito do sistema jurídico e pela elaboração de uma
organização sistematizada do ordenamento jurídico (que não se
resume a ordem legal, como almeja o positivismo) como sistema
de coordenação de valorações, Gustav Radbruch foi um precursor
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do pensamento sistemático axiológico e da jurisprudência das
valorações, como bem demonstra Canaris10.
A assim chamada “jurisprudência das valorações” é na
verdade uma tentativa de, a partir da adoção da linha axiológica na
construção dos modelos decisórios, fazer com que a estrutura
jurídica (normativa e principiológica) seja implementada e
concretizada através das valorações do Direito.
Os sistemas positivistas e normativistas, bem como a
denominada “jurisprudência dos conceitos”, foram todos
impossibilitados de se constituírem enquanto sistemas jurídicos
valorativos por seu abstracionismo conceitual ínsito, pois segundo
Canaris (1996, p. 27) só se pode soerguer um autêntico sistema de
Direito quando nele se impregnam valores efetivamente atuantes e
concretizáveis.
Radbruch abriu caminho para essa indelével conquista da
juridicidade contemporânea que é a concepção axiológica como
fator norteador da sistematicidade do ordenamento jurídico; o
sistema jurídico constitui a expressão das valorações do Direito
enquanto fontes da elaboração e direcionadoras da aplicabilidade
das normas e princípios jurídicos.
Assim revela-se a importância do pensamento de Radbruch
para o soerguimento de uma visão concretizante dos valores do
Direito e de uma justiça operacional e concretizável dentro de um
sistema jurídico que funcione como uma efetiva ordem coordenada
por valores, tal qual pretende Canaris (1996, p.86).
_______________
10

CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência
do Direito. Trad. de A. Menezes Cordeiro. Portugal, Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian, 1996, p. 34-35, asserta que ao contrário do que preconiza o positivismo,
a Ciência do Direito não se limita a estabelecer conexões lógicas entre enunciados
normativos e situações concretas numa mera pertinência lógica formal, mas a
interpretar hermeneuticamente a norma e, valorando-a, aplicá-la ao caso concreto.
Daí porque os valores não podem jamais ser concebidos como entes lógicos (op. cit.
p. 33), mas como seres deontológicos, que imprimem uma vivificação ontológica ao
Direito e se prestam a compor a fundamentação meta-jurídica da aplicação normativa,
servindo de critério de avaliação do Direito Positivo.
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Como critérios de controle externo ao sistema jurídico
considera-se o sistema político e social e sua construção de sentido
político do discurso jurídico: as transformações sociais que não
param de reconstruir as tendências de legitimação do sistema
jurídico, o qual, sem essa vinculação com os valores mutáveis da
sociedade, torna-se um positivismo formalista.
Se os valores devem basear e direcionar o sistema jurídico
e a estrutura do direito de modo abrangente, não se pode mais
almejar um sistema jurídico que seja destituído de preocupações
ou impregnações valorativas, mas de valores o mais ampla e
dialetimente discutidos em sociedade (construídos culturalmente),
assimilados ao Direito, mas provenientes de uma construção social
obtida com transparência, liberdade, crítica, isto é, um ideal de
democracia participativa e de discursividade ampla dos problemas
sociais - somente assim esse direito superará a crise de legitimidade.
A forma do sistema jurídico não pode deixar de visualizar
um fim maior nem deixar-se tolher num sistema auto-referente que
busque apenas soluções “internalistas” em normas destituídas de
uma visão hermenêutica axiológica direcionadora: o fim (axiológico)
ancora o Direito e não o contrário, somente faz-se concreção de
valores jurídicos se existir um fundamento axiológico que circunde
o sistema formal da lei - os valores são o círculo maior que deve
determinar o sistema de pensamento ideológico do jurista e do
aplicador do Direito, bem como impregna-se na norma desde sua
feitura legislativa.
A forma estrutural do sistema jurídico não pode ser o ideal
positivista de um sistema construído com base numa hierarquia
composta pelo mero poder político decisório enquanto definidor
do conteúdo normativo material, e pela ciência jurídica enquanto
erigidora de conceitos e normas em seu escalonamento e
organização formais.
A verdadeira estrutura do Direito, concebendo-se o
conceito de estrutura enquanto fundamento e finalidade de
institutos, normas e princípios jurídicos, há de ser aquela que preveja
a sistematização e a unidade desses entes jurídicos mencionados
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em torno de valores construídos critica, discursiva e dialeticamente
na cultura sócio-política.
Os valores justiça, paz, bem comum, segurança,
conveniência, liberdade, dentre outros não são estruturas ideais,
apriorísticas e formais que se ligam entre si logicamente, mas são
todos eles os lócus de argumentação que se desenvolvidos dentro
de uma linguagem crítica e socialmente significativa, podem
funcionar como diretivas teleológicas (dever-ser) da aplicação
regulatória do direito. O dever-ser é exterior à norma jurídica, é
incidente socialmente, como já alertara Weber e com ele concordou
Radbruch (sub-seção 5.3.5).
Nesse sentido é que deve se pautar a nova compreensão
hermenêutica do direito: estrutura sócio-cultural com finalidade
crítico-discursiva de valores e sócio-dialética na construção da
legitimidade do sistema jurídico.
Encerrando a explanação crítica das idéias de Radbruch,
podem ser selecionados os seguintes pontos em que a teoria
radbruchiana influenciou decisivamente sobre a jusfilosofia
contemporânea:
1 - A inserção definitiva da questão axiológica nos
estudos jusfilosóficos, soerguendo uma original
vertente jusfilosófica: o culturalismo jurídico
relativista crítico, que teve como subsistema de
Estimativa Jurídica o relativismo objetivo crítico
cético;
2 - A colocação do valor justiça no cimo de um conjunto
axiológico de valores jurídicos - finalidade,
segurança, paz, bem comum, conveniência, ainda
que sem abandonar a tradição neokantiana de
conceber um cerne formal e transcendental dos
valores;
3 - A definição do Direito como estrutura cultural e
social referida a valores específicos e
historicamente preechidos em seu conteúdo
material;
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4 - A revitalização do estudo do próprio direito positivo
como direcionado a valores e portador de
categorias transcendentais próprias;
5 - O realce da importância das correntes políticoaxiológicas no embate dos valores no campo
cultural;
6 - Manutenção do projeto cosmopolita kantiano de
construção de uma paz perpétua entre as nações
com fundamentação ética nos direitos humanos.
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8 - CONCLUSÃO

O século XXI, que começa ainda incipiente em sua
estruturação ideológica tem a marca, já definida, da possibilidade
existencial característica da pós-modernidade, direcionada no
sentido do tempo real coincidir com o tempo virtual, o que significa
basicamente para a existência uma falta de perspectiva especulativa
e de auto-projeção do sujeito no tempo.
A sensação do transcorrer do fluído existencial parece um
tempo sempre presente de vivência humana, dada a dinâmica
incalculável e impensavelmente rápida das condições de desenvoltura
da existência produtiva em seus meandros condicionados pela
totalidade do “mundo globalizado”, capitalistamente construído com
base na necessidade produtiva econômica e no avanço científico que
leva a uma envoltura técnica pré-determinadora do saber e da
existência em seus recônditos mais íntimos.
O saber da era pós-moderna, condicionado por essa
temporalidade existencial sempre atualizadora, não mais representa
um fator de liberdade do ser humano como no ideal de humanitas
do Renascimento, do ideal de “esclarecimento” do iluminismo, do
impulso criativo do modernismo, da crítica existencialista (Martin
Heidegger), mas encerra um saber escravizado aos valores impostos
pela temática existencial do progresso produtivo material da
sociedade economicista1.
Longe se vai a época em que de valorização do saber, da
auto-consciência como busca da transcendência pessoal, assim como
a procura do maravilhamento cognitivo e artístico como fatores de
libertação humana do condicionamento alienador e opressivo da
_______________
1

Castiñeira, Angel em A experiência de Deus na pós-modernidade. Rio de Janeiro:
Vozes, 1999, p. 122-124, menciona a crítica da Escola de Frankfurt e da sociologia
weberiana à impossibilidade da razão teorética e técnica na era pós-moderna de
oferecer uma legitimação ao conhecimento e à conduta moral dos indivíduos.
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natureza-sociedade sobre o homem. Afirma Marcuse (1999, p. 102):
Os vínculos reais entre o indivíduo e sua cultura
estão soltos. Essa cultura era, no e para o indivíduo,
o sistema de inibições que gerava e regenerava os
valores e instituições predominantes. Agora, a força
repressiva do princípio de realidade parece não
mais ser renovada e rejunevescida pelos indivíduos
reprimidos (...) Os grupos e os ideais grupais, as
filosofias, as obras de arte e literatura que ainda
expressam, sem transigências, os temores e
esperanças da humanidade, situam-se contra o
princípio da realidade predominante; constituem
a absoluta denúncia.

Todas as grandiosas construções artísticas, intelectuais e
culturais da humanidade em sua marcha pela verdadeira liberdade
“existencial” e “axiológica”2, as portentosas construções do “idealismo
da liberdade” e do idealismo cristão como trincheiras de combate
contra o domínio do natural e do social sobre a individualidade e a
liberdade da pessoa humana destinada a valores, foram e são
rechaçadas cotidianamente pela imposição da idéia burguesa de
colocar a vida em prol da sociedade “progressista”.
Ao homem pós-moderno também não é dado comer do
‘fruto da árvore do conhecimento’ porque simplesmente a totalidade
do saber é direcionada pelo aparato técnico-científico imposto pela
“sociedade total”.
_______________
2

Por liberdade “existencial” e “axiológica” plena quer-se dizer liberdade não somente
de consumir, ou de trabalhar, como a colocada pelo sistema capitalista, mas uma
efetiva liberdade de realização de valores culturais diversos dos valores hedônicos
ou utilitários. A efetiva vivência concreta de valores como sendo a manifestação sui
generis, completamente diferente dos valores integrados ao sistema capitalista, mas
de estimativas políticas, artísticas etc em suas expressões concretas e pessoalmente
significativas, ao mesmo tempo socialmente transformadoras das estruturas de
opressão.
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O padrão cultural da pós-modernidade expressa isso de
maneira clara quando se verifica a não instauração de uma instância
de conhecimento e de criação teoréticas dinamizadas pela livre
criação. A sucessão das escolas artísticas, das correntes de
pensamento filosófico, das ideologias políticas parece ter
desvanecido pelo estancamento da força criativa presa ao lugar
comum do que está dado sem poder ser reconstruído, profanado,
como asserta Agamben (2007, p. 70).
A cultura torna-se representação do sempre igual presente
pós-moderno com suas exigências imediatistas e realistas do
progresso técnico e econômico incessante.
A representação teorética do novo e do individual cedeu
lugar ao estar-aí do materialismo generalizado, à
unidimensionalidade das possibilidades ou, melhor dizendo, das
duas possibilitações existenciais em seus fundamentos valorativos:
a utilitária economicista e a hedônica materialista.
Existência efetiva e auto-conhecimento do indivíduo na
sociedade pós-moderna somente possuem significação em sede de
utilização de seus potenciais para a dinâmica totalizadora e
completamente sempre atual incontornavelmente aí-posta e
condicionadora da vida humana, que cada vez mais vai perdendo em
termos de individualidade e caminha, numa velocidade atômica, para
a uniformidade da existência no presente produtivo e técnico.
Formas alternativas de se experenciar o tempo de vida
existencial que não se aferrem ao fator decisivo da temporalidade
sempre presente da vida consumista e ‘produtiva’ em favor do
sistema passam por inócuas, infrutíferas e até mesmo perigosas,
pois o desapego mínimo aos ditames capitalistas significa profanar
a ‘religião do capitalismo’ (AGAMBEN, 2007, p. 70).
Cada vez mais o perigo da teoria terrivelmente alertadora
do “fim da História” de Francis Fukuyama3 vai ganhando realização
_______________
3

O historiador inglês Perry Anderson em O Fim da História - de Hegel a Fukuyama.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 45, descreveu como se processaram
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progressiva e intensiva por sobre o terreno histórico na medida em
que a “sociedade total” avança sobre os escombros da
individualidade cada vez mais deteriorada em sua criatividade
axiológica, surge a imposição das formas de conduta prédeterminadas, fragmentárias da existência, falseadoras das
possibilidades existenciais autênticas.
A uniformização das condutas humanas na sociedade não
é mais um aspecto externo ao existir, mas constitui, sim, o
cerceamento da própria intimidade da vida humana em sua liberdade
axiológica, aquela liberdade de vivenciar valores não
predeterminados pelo sistema, mas de coexistir com valores
colocados à disposição da individualidade para sua concatenação
íntima com os mesmos.
Anteriomente ao advento da sociedade industrial havia um
fórum externo e um fórum interno da existência humana como
apregoou Thomasius apud Gusmão (1992, p. 50), este último voltado
para as valorações mais significativas e, portanto, íntimas, aquelas
valorações que caracterizam o homem em sua real liberdade.
O avanço da forma existencial pré-determinada pelo
sistema capitalista em suas imposições de desenvoltura da liberdade
foi, aos poucos, minando a intimidade do indivíduo, afastando a
possibilidade de experimentação e construção de valores
significativos para sua existência.
A valorização da atividade política e jurídica como meio
de realização dos grandes ciclos de valores (individuais, culturais e
coletivos) foi expressão encontrada por Radbuch para pensar uma
ação transformadora das opressões sociais (políticas) e econômicas
pelas quais passava a sociedade de seu tempo, tal como o nazismo,
_______________
historicamente as diversas concepções da teorização de “finalização” do processo
histórico. A mais recente dessas teorizações, de Francis Fukuyama, apregoa que
com o advento da democracia liberal e da absolutização da sociedade de massas e
de consumo, a estabilização ideológica da Humanidade atingiu um ponto que
dificilmente poderá ser superado, levando indiscutivelmente, segundo Fukuyama,
ao ‘fim da História’.
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agruras que atualmente adquirem roupagens não menos violentas
e detratoras da humanidade com a continuação das guerras,
terrorismo etc.
A proposição de Radbruch de encarar a política como
agente implementador de valores passa necessariamente pela
constante construção crítica de expressões culturais que podem
servir como meio de realização axiológica.
Tomar a cultura como espaço de transformação crítica, de
auto-reconhecimento da miséria material e existencial humana, serve
como protesto em favor da transmutação da realidade opressiva da
sociedade e até mesmo como meio protetor da personalidade humana
das construções culturais alienantes, ideologicamente dominantes
no processo de massificação da estruturas culturais no capitalismo,
como disse Eagleton (1997, p.115).
A transformação cultural como atividade referida a valores
seria um modo de reencontro do homem consigo mesmo e com o
próximo, para Radbruch. Assim, a vivência cultural com sentido
axiológico crítico-discursivo embasa a construção de um espaço de
redimensionamento da existência individual e social, libertando-a
da opressão massificadora da realidade onipresente e “progressista”
da sociedade pós-moderna.
Esse o grande desiderato da obra de Radbruch, culmina
na proposição da possibilidade de um “novo humanismo” através
da “culturalização” da existência individual e coletiva pelo resgate
dos valores políticos e jurídicos afeitos ao direito.
A contribuição da tese radbruchiana é uma crítica à
neutralização histórica da cultura empreendida pela ‘cultura de
massa’ e pela ‘indústria cultural’ do sistema capitalista de produção,
que deterioram o processo hermenêutico e discursivo de criação
de valores4.
Desde Maquiavel a Política, e desde Francis Bacon o Direito,
_______________
4

Theodor Adorno em Indústria Cultural e Sociedade. Tradução de Júlia Levy. São
Paulo: Paz e Terra, 2002, p.102, observa que: “A cultura tornou-se ideológica não só
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ganhando a autonomia que lhes deve ser em parte concedida,
porque efetivamente visam fins específicos, separaram-se do grande
campo axiológico da Ética, e esta por sua vez do campo da religião,
quebrando-se uma interpenetração tradicional, que Saldanha (1993,
p. 56) identifica com o processo de laicização radical que gerou a
crise da legitimidade política do Estado moderno, e a um tempo a
gestação desse direito positivo com validade em si, mas que a
justificação de legitimidade nem sempre é aceita sem tortuosos
questionamentos.
O próprio bem comum, se desligado dos valores éticos,
perde seu conteúdo efetivo em função de uma concepção de
realização individualista da “vontade de potência” ou “vontade de
poder” e rebaixa-se a “bem individual egoístico”.
O bem comum, num sentido axiológico mais profundo,
efetivamente constitui um bem a ser atingido e legitimamente
concretizado pelo ser humano, mas que deve, todavia, ser
direcionado em função dos valores ético-jurídicos que em última
análise ampliam seu significado e dão-lhe sentido e eficácia
transformadora da realidade social, o que introduz o debate acerca
da necessidade da construção de um projeto discursivo de
legitimação do direito na sociedade Habermas como coloca Maia
(2008, p. 47-63).
O desprezo pelo esclarecimento do sentido do ser, a
existência alienada e a incapacidade da sociedade pós-moderna
efetivamente discutir os fundamentos da existência individual e
coletiva, devido ao paradigma de valores estabelecido pela
modernidade cristalizada em torno de representações não
esclarecidas (LEAL, 2002, p. 34), levou a cabo a manifestação
completamente estanque dos diversos campos valorativos, como
_______________
como quintessência das manifestações subjetivamente elaboradas pelo espírito
objetivo, mas, em maior medida, também como esfera da vida privada. Esta esconde,
sob a aparência de importância e autonomia, o fato de que é mantida apenas como
apêndice do processo social”.
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se o atingimento finalístico de cada campo valorativo não fosse
concomitantemente culminância de uma vivência axiológica
construída socialmente passível de ser reelaborada mediante uma
atividade hermenêutica e discursiva entre os seres humanos.
O debate em torno dos valores pode propiciar um plus
existencial sobre a mera vida psicobiológica (contentamento com o
paradigma dos valores utilitários e hedônicos pós-modernos).
Deve haver a concretização de valores pela existência
humana (VILANOVA, 2003, p. 314-316) mediante um ato de liberdade
de discussão e interpretação da conjuntura cultural de criação de
valores na sociedade, numa discussão crítica entre os homens,
respeitando a manifestação recíproca, alargando, dessa maneira, o
espaço da legitimidade democrática5.
O direito envolve uma opção do legislador por conjuntos
de valores sendo evidente que o processus concretizante de
implementação dessa destinação do direito ‘direcionado por valores’
somente pode ser feita pela verificação pragmática e discusiva do
estado em que se encontra a juridicidade de um determinado
ordenamento, implicando, assim, na tensão dialética entre a
estrutura jurídica normatizada com os elementos axiológicos
mutantes na sociedade.
O direito pós-moderno, ao contrário de realizar essa tensão
dialética entre faticidade e validade para produzir tutela jurídica
válida opta, em geral, por extratos de valor mais concernentes a
_______________
5

A tortuosa questão de se conceituar o que é a liberdade só pode ser respondida
mediante uma acepção decisivamente ligada aos valores e nesse contexto entendese, em última análise, que liberdade é a autodeterminação de cada individualidade
humana tomada em sua totalidade existencial (pessoa humana) que almeja uma ação
concretizadora de projetos existenciais que expressam pretensões de dever-ser
(valores). Fazer essa escolha concretizadora de determinados valores é o que se
concebe como agir livremente ou com liberdade. O ato hermenêutico unificado de
interpretar-criar valores é interpretativo-produtivo (GADAMER, 2004, p. 464-466),
nele, o homem reencontra sua mais íntima expressão de liberdade, a qual é a essência
do fundamento do ser-aí (HEIDEGGER, 1988, p. 105), inclusive da decisão de vivência
dos valores.
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uma visão social utilitarista e axiologicamente unilateral, traduzindo
valores naquelas estruturas jurídicas destinadas ao sistema de valores
publicistas ou para elementos economicistas, naqueles sistemas de
valores jurídicos estruturados a partir de elementos de direito
privatista, individualista e patrimonialista.
A estruturação de valores na matriz publicista ou privatista
implica na projeção de um direito economicista e tecnocrático6,
que o mais das vezes é considerado um direito voltado para a
fundamentação de elementos pragmáticos da função econômica,
seja para aparentemente garantir ou procrastinar elementos de uma
“justiça social” oriunda de uma “visão de cima”, que provém do
Estado sobre a comunidade.
Nesse sentido, a filosofia do direito pós-II Guerra Mundial,
bem como as escolas utilitaristas e positivistas do direito, são
devedoras do modelo hermenêutico de um publicismo que esconde
a face gigantesca do Estado e fere a autonomia do indivíduo. Sob o
pretexto de garantir conquistas de valores sociais impuseram-se
restrições à pessoa humana (investigação da privacidade com as
inúmeras quebras de sigilo, desrespeitos aos direitos humanos etc),
possuindo na esfera da juridicidade normativa sua expressão cabal,
denominada de “proteção da dignidade da pessoa humana pelo
Estado”, que muitas vezes não passou de um discurso manipulado
para fazer emergir o “Estado de Exceção” (AGAMBEN, 2004, p.98).
Encampar a pessoa humana como ideal constitucional
formal sem interpretá-lo dentro de uma construção legitimadora
da função crítico-discursiva na sociedade, implica na limitação e
compartimentalização dessa consciência axiológica inerente à
pessoa, açambarcando a mesma no publicismo reinante, levando o
personalismo e a axiologia a ser encampados e pretensamente
_______________
6

Veja-se atualmente a tendência unilateral que o movimento Law and Economics
(‘Direito e Economia’) nos EUA assume como pressuposição de desenvolvimento
utilitarista maximizado da normatização jurídica, expressão final do utilitarismo
radical e da redução do direito a objetivos meramente economicistas.
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‘esgotados’ pela qualificação e “proteção” legalista.
A “axiologização” do direito praticamente não foi cogitada
pelo positivismo dominante até a segunda metade do século XX.
Esqueceu-se o papel da liberdade, da existência, da consciência
individual; esqueceu-se principalmente que os valores são
norteamentos concretos do sistema jurídico como agente
transformador da sociedade.
A reinterpretação e a atualização do pensamento
culturalista neokantiano é tão possível de ser implementada na
época atual que basta dizer que as grandes diferenças entre os povos
atualmente são precisamente diferenças culturais (religiosas, éticas
etc) – a cultura é apontada no pensamento de Radbruch como fator
de embasamento da estrutura constitutiva dos valores.
Pode-se aproveitar a concepção culturalista de fundo
axiológico de Radbruch no pós-1934 como fomento geral da cultura,
pela concepção da cultura como meio de vivência de valores gerando
‘consciência política crítica’; a partir daí a luta pelo espaço de
manifestação das expressões artísticas, ético-humanitárias e
religiosas deve ser plenamente resguardado no campo democrático
e respeitada a liberdade de criação de possibilidades existenciais a
respeito desses valores culturais.
Preconiza Habermas (2002-A, p. 452) que os potenciais de
significação das manifestações culturais da sociedade podem gerar
legitimação e cooperação social em torno de valores comuns
somente se estes forem tratados intersubjetiva e criticamente e
não vivenciados dogmaticamente (o que gera fundamentalismos).
As questões circundantes ao direito atual versam o
problema da fundamentação do direito nos valores culturais e
políticos, que por sua vez se refletem nos valores jurídicos
(primordialmente a justiça) havendo incidência na construção de
um direito efetivamente tutelador dessas problemáticas.
As teorias atuais do direito, se não desprezam
completamente, muitas vezes minimizam o problema axiológico e
apóiam-se em questões periféricas, procedimentais e/ou formalistas
da estrutura do Direito: argumentação formalista ou retórica na
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construção da interpretação jurídica, esquecendo um sentido
existencial, axiológico, hermenêutico e crítico; descrição
autopoiética do sistema jurídico, sem ligá-lo à discussão jurídica
no meio social e aos valores extrínsecos ao Direito; a tendência de
problematizar as questões de fundo da estrutura jurídica através
da tópica e da retórica sem, contudo, oferecer uma solução de
regulação específica e eficaz para os problemas jurídicos que cada
vez mais refletem conflitos de valores.
As vertentes ideológicas da atualidade, com sua valorização
excessiva dos procedimentos gnoseológicos e ao realismo jurídico
que parece almejar estruturar o direito em fatores sociais ligados
ao poder em detrimento de valores jurídicos; às questões de
substância do conteúdo valorativo dá-se um tratamento meramente
de descaracterização ideológica, abstraindo de uma concreção
efetiva de valores.
As correntes da metodologia jurídica na atualidade,
dominadas que estão pela idéia da procedimentalização, como fator
de coordenação da atividade tuteladora do direito e como elemento
de informação de conteúdo da juridicidade, olvidam a
fundamentação da estrutura jurídica calcada na existência dos
valores jurídicos (justiça, bem comum, liberdade, segurança) e
mesmo as correntes de teorias procedimentais que em sua
configuração receptam esses valores, não conseguem ser mais do
que construtoras de valores formais, deduzindo-os abstratamente
de princípios vazios de significado existencial7.
Paulo F. Cunha enfoca o problema da relação entre os
valores jurídicos e culturais, como a tutela do direito nas disputas
em torno do valor religioso como problema de legitimação do direito
_______________
7

Arthur Kaufmann em La Filosofia Del Derecho en la Postmodernidad. Trad. de Luis
Villar Borda. Colômbia, Bogotá: Temis, 1998, p. 31, asserta que: “Pero el mérito
permanente de Radbruch es que condujo a la filosofia del derecho de nuevo a su
verdaduera cuestión: a la pergunta sobre la diferencia esencial, de contenido, entre
derecho e injusticia (entuerto)”.
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na sociedade pós-moderna8.
A crítica de Habermas (2003-A, p. 442-443) ao
procedimentalismo de Niklas Luhmann também deve ser lembrada
como momento decisivo contra a burocratização da sociedade que
expressa a dominação ideológica, como se a reprodução do sistema
fosse suficiente para garantir legitimação para as relações sociais,
como se não fosse necessária a estrutura comunicacional como meio
de desconstrução das limitações lingüísticas e dominações
ideológicas.
A estrutura fundamental que se pode aproveitar para uma
crítica do direito vigente a partir do sistema pensamental radbruchiano
é a ligação deste com a questão valorativa objetiva, principalmente
ressaltada na segunda fase de seu pensamento (fase pós-1934).
Na sociedade massificada em que a ‘pós-modernidade’
desenvolve-se, o que guia os indivíduos são as estruturas ideológicas
fundamentais do sistema, o utilitarismo e o pragmatismo, que
_______________
8

Os episódios que atualmente marcam os conflitos entre a liberdade de expressão
religiosa e direitos de liberdade de expressão, como no caso dos mulçumanos que
se revoltaram contra as charges de Maomé feitas em jornal dinamarquês exprimem
exatamente uma ausência de sentido hermenêutico jurídico para a questão da
expressão religiosa, carência da mentalidade jurídica pós-moderna que não está
sabendo regular o fenômeno religioso de maneira satisfatória ante ao pluralismo da
sociedade atual, como leciona Paulo F. Cunha (2007, p. 151): “Tem de ser respeitada
é a igualdade e a eqüidade entre as religiões. E entre estas e a liberdade de não ter
religião. Com sensibilidade múltipla e capacidade de sopesar as situações e os valores
em presença em cada caso”. Cunha (2007, p. 151) analisa o problema da vivência dos
valores religiosos na convivência entre respeito mútuo entre os credos e a consciência
da liberdade de auto-fundamentação das condutas culturalmente diversas, matrizes
de interpretação dessa expressão cultural. A discussão racional dos problemas da
diferença cultural e principalmente religiosa é necessária à formação de uma
consciência de convivência ética entre os povos: o respeito aos credos, com o
rechaçamento de meios desrespeitosos de crítica quando efetivamente agredirem a
honra objetiva dos grupos religiosos e seus valores íntrisecos deve ser feito pelo
direito, mas sempre em ponderação/harmonização prática com o princípio da
liberdade de expressão, o que inclui eventualmente a própria crítica religiosa dentro
de limites éticos.
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direcionam o atingimento dos valores econômico e hedônico9,
Radbruch faz ver que os valores são muito mais que amálgama entre
hedonismo e utilitarismo, entre absolutismo e relativismo, mas sim
esferas culturais passíveis de concetização e de vivência concreta
em diversos campos – o jurídico, o ético, o estético etc.
Ainda que não se possa problematizar (Seção 7)
fundamentos teológicos e ontológicos esposados por Radbruch,
francamente a contribuição de uma teoria axiológica objetiva e
cultural deve ser levada em conta como relevante para o direito –
_______________
9

Seja o valor encarado como objeto ideal referido a uma pressuposta estrutura
volitiva e espiritual do homem e apreendido pelo lado emocional do Espírito (SCHELER
apud HESSEN, 1980, p. 37), seja no neokantismo (Rickert) concebido como estrutura
ideal e formal construído logicamente e dotado de conteúdo concreto e teleológico
no campo cultural, ambas as concepções ainda concebem o valor como um dado do
espírito humano irredutível ao aspecto pragmático do ter e do fazer, que juntamente
com o ser constituem as três faculdades existenciais, conforme Sartre (1999, p. 533).
O fato é que o trabalho como realidade ontológica da ação e do fazer, não constitui
efetivamente um valor, pois não é estrutura ideal teleológica (neokantismo) nem
discursivo-pragmática de fundo axiológico; ele se insere, quando pragmaticamente
considerado, no âmbito dos fins práticos (úteis) de conservação da vida. O capitalismo,
que visa a consecução de valores hedônicos e no máximo de valores vitais, lança
mão de feroz utilitarismo, colocando como ideologia de massa a adesão ao trabalho
como ‘valor’, fortalecendo a concepção utilitária dos valores, como se a existência
fosse atividades-meio voltada prioritariamente ao ‘trabalho’ e depois, ao “gozo”. A
degradação dos valores transformando-os em mera ação laboral, e não em vivências
autênticas se concretiza no trato “científico” das atividades valorativas. A pretensão
de se construir um saber científico universal é uma avalanche gnoseológica a serviço
da técnica legitimadora da dominação social do sistema, reduzindo valores culturais
e existenciais à técnica profissional e a procedimento gnoseológico, retirando-se a
possibilidade efetiva de vivência de valores pela pessoa humana. A religião já foi
anulada e esvaziada de conteúdo, efetivamente neutralizada e historicamente
colocada como atividade non-sense (sem sentido) nos campos existencial e metafísico.
A arte e a cultura, em geral, pretendem se localizar no âmbito da estruturação das
atividades ‘profissionais’ mutiladoras da criatividade subjetiva. O direito e a política
são tratados como se por fundamentos dos mesmos não existissem os valores justiça
e bem comum, os quais são irredutíveis à concepção utilitarista de seus conteúdos.
Com a manipulação técnica que recebem, direito e política não se efetivam mediante
a ação verdadeiramente preocupada com o ser humano concreto, mas se estruturam
dentro de um esquematismo organizacional tecnocrata que despreza a pessoa
humana.
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como des-alienante e possibilitadora de um novo modo de vivenciar
a estrutura jurídica que não o legalismo anti-axiológico e
pretensamente ‘neutro’ no plano do conhecimento e da
operacionalização do direito.
Em um empreendimento atualizador do pensamento
radbruchiano, pode-se assertar que a maneira pela qual os valores
deveriam ser concretizados para uma transformação radical da
sociedade seria exatamente a abertura para o debate, em espaços
cada vez mais democráticos, dos fundamentos (dependendo da
concepção a ser defendida) dos valores dos indivíduos e os grupos
sociais (debate efetivamente sem qualquer direcionamento estatal,
a não ser o fomento à liberdade de expressão e ao fomento à
qualificação intelectual dos debatedores).
A concepção de concreção valorativa política, deve lançar
no círculo do debate dialético e hermenêutico as três espécies de
agregados político-axiológicos descritos por Radbruch, o
transpersonalismo, que valorizaria mais os valores de obra cultural
(Werkwerte), o individualismo e o socialismo, transcendendo a
oposição estática da alienação entre homem e sociedade e refletindo
uma dialética da cultura que anima a exterioridade social e a
interioridade pessoal10.
_______________
10
Por dialética da cultura (reinterpretada aqui num sentido não estritamente
hegeliano-marxista, mas buscando ampliar os horizontes da dialética pela chamada
“dialética da complementaridade” entre os fatores do ser e do dever-ser no âmbito
cultural, como expõe Reale (1998-B, p. 25) pode-se dizer do processo cultural que
reflete as contradições internas da Cultura, produzidas em função do conflito entre
a Cultura social enquanto objetividade e a criação cultural dos indivíduos em sua
subjetividade. Ora, esse processo dialético reflete a oposição entre valores
socialmente dominantes e valores reintepretados pelos indivíduos criadores da
realidade cultural renovada. Somente o entendimento dessa contradição ínsita e
irremovível entre subjetividade e objetividade dos valores esclarecendo os pontos
básicos dessa oposição crucial é que revelam a significância de uma filosofia críticoconstrutiva-discursiva-hermenêutica dos valores em seu aspecto analítico mais
profundo, abrindo caminho para uma melhor atividade interpretativa e concretizante
dos valores na sociedade, pela conscientização das formas e condições pelas quais o
processo cultural desenvolve-se.
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No fundo, não se pode reduzir a proteção e o
direcionamento político e estatal para a realização dos valores a
nenhuma das três escolas de pensamento. A objetividade e a
complexidade do mundo valorativo e cultural importa numa
conjugação dialética, crítica e discursiva de fatores políticos que
protejam os três grandes conjuntos de bens delineados por
Radbruch, os bens coletivos (socialismo), os individuais (liberalismo)
e os culturais (transpersonalismo).
Observa-se a necessidade de construir um ‘culturalismo
crítico’, que dirija uma transformação cultural da humanidade dentro
de uma senda de conquista a um tempo social, respeitando as
exigências do elemento coletivo da humanidade, e liberal,
priorizando a incidência da personalidade humana e seus direitos à
individualidade, à intimidade, à privacidade, à liberdade de crença
e de expressão.
Faz-se necessário ao homem, para sua libertação, a vontade
decisiva e autoconsciente de mudar, de se tornar cada vez mais um
propagador da liberdade existencial em um concomitante projeto
coletivo, voltado para a construção discursiva de valores e contrário
à reificação da sociedade e da cultura.
A forma de luta deve ser a atuação do sujeito levando em
conta a participação e construção de um projeto coletivo que opere
nos setores social, econômico e cultural, objetivando a conjugação
entre as três vertentes de avaliação de bens valorativos
(individualismo, coletivismo e culturalismo) numa síntese dominada
pela atuação concreta e eficaz, crítico-teorética (discursiva na
comunidade e democraticamente participativa), norteadora da
transmutação política e jurídica que se pretende realizar.
Inserir as conquistas da tradição cultural do Ocidente,
humanismo, democratismo etc, em diálogo com as demais tradições
culturais orientais (conjugar no possível as posturas cosmopolita e
multiculturalista) no plano de uma ação política crítica e
axiologicamente construída pode contribuir para uma transformação
da sociedade pós-moderna, a fim de que a mesma pela reificação
crescente, não se torne também “pós-humana”.
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