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INTRODUÇÃO

Vários motivos, de diversas ordens e de diversas origens, impulsionaram 
H�MXVWL¿FDUDP�D�WHRULD�SXUD�GR�GLUHLWR�GH�+DQV�.HOVHQ��(�SRU�LVVR�p�GLItFLO�
organizar e sistematizar satisfatoriamente os principais motivos que 
constituíram o ponto de partida dessa concepção, genuinamente moderna, 
de direito. Isso porque Kelsen é um teórico do direito com um pensamento 
EDVWDQWH�VR¿VWLFDGR��2�VHX�WUkQVLWR�HP�RXWUDV�iUHDV�GR�FRQKHFLPHQWR�H�D�
sua participação no Círculo de Viena – formado por físicos, matemáticos, 
SVLFyORJRV��¿OyVRIRV�� OLQJ�LVWDV�H� VRFLyORJRV�±�FRORFDUDP�R�SHQVDPHQWR�
de Kelsen em um nível muito mais abrangente do que até então se poderia 
conhecer sob o nome de ciência do direito.

Se até Kelsen a questão do direito estava sempre oscilando entre mais 
razão prática ou mais razão teórica – ou na linguagem dos juristas da época: 
mais segurança formal ou mais justiça material –, depois da teoria pura do 
GLUHLWR�HVVD�TXHVWmR�¿FRX�HQGHUHoDGD�SDUD�IRUD�GR�GLUHLWR��FRPR�XPD�TXHVWmR�
GH�¿ORVR¿D�SUiWLFD�±�H�TXH�KRMH�YROWD�D�VHU�LQWURGX]LGD�SHODV�FRQFHSo}HV�
jurídicas reunidas sob o nome de pós-positivismo.

Diante da disputa entre razão prática (mais justiça material) e razão 
teórica (mais segurança formal), Kelsen introduz uma distinção importante 
entre direito como normas jurídicas (questões de dever-ser, questões de 
correção normativa) e ciência do direito (questões de ser, questões de 
verdade), tecendo assim um cordão de isolamento cognitivo entre as 

1 Doutor em Direito (Unisinos), Mestre em Direito (UCS), Professor do Programa de Mestrado em 
Direito da Faculdade de Direito do Sul de Minas.
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TXHVW}HV�GH�MXVWLoD�PDWHULDO�H�DV�TXHVW}HV�GH�YHUGDGH�FLHQWt¿FD�D�UHVSHLWR�
das proposições jurídicas.

E desse modo, Kelsen vai colocar-se à margem também da disputa 
entre as recomendações interpretativas do direito, por um lado, com base 
nas concepções psicológicas (querer e reconhecimento) da vontade do 
legislador ou da lei e, por outro, com base nas concepções sociológicas 
dos fatores sociais causais (interesses) dessa vontade do legislador  
ou da lei.

Esse cenário da situação da ciência do direito da época também tinha 
um ambiente societal favorável à teoria pura do direito. Isso porque, entre as 
duas guerras mundiais, muitas coisas mudaram na forma de organização da 
VRFLHGDGH��&RQÀLWRV�WUDEDOKLVWDV��SUREOHPDV�WHFQROyJLFRV�H��HVSHFLDOPHQWH��
D� FRQFHSomR� GR�(VWDGR� GH�%HP�(VWDU� 6RFLDO�� H[LJLUDP�GR� GLUHLWR� XPD�
capacidade de transformação e adaptação muito rápida às sempre novas 
políticas públicas do Estado. Tornou-se necessário um direito ao mesmo 
WHPSR�VHJXUR��SUHYLVtYHO�H�PRGL¿FiYHO��8P�GLUHLWR�FDSD]�GH�GDU�FRQWD�GD�
FRPSOH[LGDGH�GDTXHOD�VRFLHGDGH�TXH�Mi�QmR�VH�RUJDQL]DYD�PDLV�VHJXQGR�
estratos ou classes sociais. Um direito ligado à idéia de Estado. Um direito 
capaz de continuar a desempenhar a sua função de ordenação das condutas 
sociais e, ao mesmo tempo, de servir como instrumento das políticas públicas 
do Estado de Bem-Estar Social. Para isso, foi imprescindível separar o direito 
da moral, da ética e da justiça. A validade do direito passa a repousar no 
próprio direito – no fundamento limite: a norma fundamental. E assim o 
direito ganha, de Kelsen, uma estrutura formal e uma organização normativa 
EDVWDQWH�IXQFLRQDO�SDUD�DV�H[LJrQFLDV�VRFLDLV�GD�pSRFD�

Por trás de toda essa série de motivações políticas, econômicas, 
históricas e sociais, está uma concepção de ciência rigorosamente metódica. 
Trata-se do neopositivismo lógico da segunda fase do Círculo de Viena. 
Uma concepção de ciência como forma de conhecimento verdadeiro, oposta 
a qualquer tipo de metafísica, como era, no caso do direito, a concepção 
jusnaturalista do Direito Natural. Com base nessa concepção neopositivista 
de ciência, Kelsen vai procurar fundar uma ciência genuinamente jurídica, 
LVWR�p��XPD�FLrQFLD�GR�GLUHLWR�GLIHUHQFLDGD�GD�VRFLRORJLD��GD�¿ORVR¿D�H�GD�
política jurídica. Para tanto, o objeto dessa ciência não vai ser os fatos sociais 
(como na sociologia positivista da época), nem os fatos psíquicos (como na 
SVLFRORJLD�SRVLWLYLVWD�GD�pSRFD���WDPSRXFR�DV�¿QDOLGDGHV��FRPR�QD�SROtWLFD�
GD�pSRFD���PDV�VLP�DV�QRUPDV�±�PDLV�HVSHFL¿FDPHQWH��D� OLQJXDJHP�GDV�
QRUPDV��8PD�FLrQFLD��SRUWDQWR��OLQJ�tVWLFR�QRUPDWLYD��TXH�SURFXUD�H[SOLFDU�
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o sentido das proposições jurídicas e as relações lógico-sintáticas que elas 
estabelecem umas com as outras.

'LDQWH�GHVVH�FHQiULR�±�TXH�p�H[WUHPDPHQWH�FRPSOH[R�H�TXH�DTXL�QyV�R�
DSUHVHQWDPRV�GH�PRGR�VLPSOL¿FDGR��SDUD�¿QV�GLGiWLFRV�±�WRUQD�VH�SRVVtYHO�
entender as motivações da teoria pura do direito a partir de três vetores de 
racionalidade: a) uma crítica às concepções psicológicas e sociológicas 
de ciência do direito; b) a virada lingüística do neopositivismo lógico do 
Círculo de Viena; e c) a fundação de uma ciência genuinamente jurídica – e 
por isso pura – do direito.

1R�TXH�VHJXH��HVVH�WH[WR�REMHWLYD�FRQFHQWUDU�VH�QD�TXHVWmR�GD�YLUDGD�
OLQJ�tVWLFD�GR�QHRSRVLWLYPR�OyJLFR�GR�&tUFXOR�GH�9LHQD�H�H[SOLFLWDU�RV�VHXV�
aportes teóricos mais importantes utilizados por Kelsen na sua teoria pura 
GR�GLUHLWR��(VSHFLDOPHQWH�SRUTXH� HVVHV� DSRUWHV� VmR� VLJQL¿FDWLYRV�SDUD�R�
entendimento dos motivos pelos quais Kelsen decidiu erigir a norma jurídica 
como a unidade analítica da sua teoria pura e separar o direito da ciência do 
direito na forma da relação entre linguagem e metalinguagem. A linguagem 
é a norma jurídica. A metalinguagem é a ciência do direito, cujo objeto são 
as normas jurídicas.. Kelsen separa dois níveis linguísticos: o nível objeto, 
que são as normas jurídicas, e o nível metalingüístico, a ciência do direito. 
No nível das normas, pergunta-se pelo dever-ser. No nível da ciência do 
direito, pergunta-se pelo que é.

E essa estratégia teórica é muito mais avançada do que o positivismo 
clássico. Porque o que está no fundo dessa distinção de níveis linguísticos 
é a própria virada lingüística do neopositivismo lógico do Círculo de Viena.

1  AS TRÊS FASES DO CÍRCULO DE VIENA

O positivismo lógico da primeira fase do Círculo de Viena (Wiener 
Kreis��DSUHVHQWDYD�XPD�FDUDFWHUtVWLFD�EHP�SUHFLVD��XP�UHS~GLR�j�¿ORVR¿D�
PHWDItVLFD� H� XPD� H[LJrQFLD� EDVWDQWH� IRUWH� GH� FODUH]D� H� ULJRU� OyJLFR� QD�
DSOLFDomR�GH�PpWRGRV�GH�LQYHVWLJDomR�FLHQWt¿FD�VREUH�IDWRV�HPStULFRV2.

Já o neopositivismo lógico da fase madura do Círculo de Viena 
apresentava as mesmas características e ideais da primeira fase, mas agora 
a problemática lingüística constitui um ponto fundamental de observação, 
mais importante do que a própria faticidade empírica3. Tanto o velho quanto 

2 Cf. BARONE, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma: Laterza, 1986, Tomo I, p. XV.
3  Cf. SCHLICK, Moritz. Positivismo e realismo. In: __________; CARNAP, Rudolf; POPPER, Karl 
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o neopositivismo lógico se inserem em uma perspectiva estritamente 
analítica. Só que enquanto o velho positivismo analisava fatos empíricos, o 
neopositivismo lógico inaugurou um movimento teórico baseado na análise 
da linguagem que procura descrever e organizar o sentido daqueles fatos 
empíricos.

Pode-se dizer, assim, que o neopositivismo lógico do Círculo de Viena 
é uma metalinguagem sobre a linguagem do velho positivismo clássico, uma 
observação de segunda ordem. Uma forma analítica de observação que tem 
por objeto a forma analítica de observação da lógica do positivismo clássico 
e que, desse modo, coloca uma das questões mais importantes da ciência 
H�GD�¿ORVR¿D�GR�6pFXOR�;;��D�OLQJXDJHP�WRFD�D�UHDOLGDGH"�$TXLOR�TXH�VH�
fala sobre a realidade é uma representação ou uma construção simbólica 
GD�UHDOLGDGH"�4XDLV�VmR�DV�JDUDQWLDV�GH�UHDOLGDGH�H�GH�YHUL¿FDomR�TXH�XPD�
GHVFULomR�FLHQWt¿FD�SRGH�UHDOL]DU�SRU�PHLR�GRV�VHXV�PpWRGRV�GH�REVHUYDomR"

Inicialmente, o neopositivismo lógico vai trabalhar com a questão 
OyJLFD�QR�SODQR�GD�VLQWD[H�OLQJ�tVWLFD��TXHU�GL]HU��QR�SODQR�GD�UHODomR�DQDOtWLFD�
entre símbolos linguísticos. Kelsen vai usar esses aportes. Somente em um 
outro momento, especialmente depois da dissolução do Círculo de Viena em 
razão do nazismo, é que o neopositivismo lógico vai investigar a questão 
lógica no plano da semântica lingüística, quer dizer, no plano da relação 
analítica entre os símbolos linguísticos e a realidade. Esses aportes não vão 
DSDUHFHU�HP�.HOVHQ��DR�PHQRV�GH�PRGR�VLJQL¿FDWLYR�

Pelos seus resultados, o neopositivismo lógico pode ser dividido em três 
grandes fases: a primeira é a fase analítico-sintática, baseada na investigação 
das relações lógicas entre os símbolos linguísticos; a segunda fase é a 
analítico-semântica, baseada na questão da relação entre a linguagem e o 
mundo (o problema da correspondência entre uma proposição lingüística e 
a realidade do mundo); e uma terceira fase é a analítico-pragmática, baseada 
na questão dos efeitos práticos produzidos ou desencadeados pela linguagem.

Kelsen vai usar apenas os aportes da primeira fase – analítico-sintática. 
E por esse motivo, vamos nos limitar a observar essa fase como uma das 
motivações da teoria pura do direito, que começa com Hans Reichenbach, 
Moritz Schlick e Rudolf Carnap.

R.; Os pensadores. Trad. Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1975, Vol. XLIV, [p. 45-70], 
S������³2�TXH�R�HPSLULVWD�GL]�DR�PHWDItVLFD�QmR�p��µ$V�WXDV�SDODYUDV�D¿UPDP�XPD�FRLVD�IDOVD¶��PDV��
µ$V�WXDV�SDODYUDV�QmR�D¿UPDP�QDGD¶��1mR�R�FRQWUDGL]��PDV�D¿UPD��³1mR�FRPSUHHQGR�R�TXH�TXHUHV�
dizer’.”
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2  O PROBLEMA DA REPRESENTAÇÃO LÓGICA DA REALIDADE

2�SUREOHPD�GRV�DSULRULV�H�R�SUREOHPD�GR�VLJQL¿FDGR�IRUDP�RV�SRQWRV�
fundamentais do pensamento de Hans Reichenbach (da corrente berlinense) 
e de Moritz Schlick e Rudolf Carnap (da corrente vienense). As questões 
giram em torno das condições de possibilidade de uma ciência física, por 
um lado, e as implicações da estrutura lógica da ciência matemática, por 
outro4. Para tanto, esse movimento vai colocar a questão da lógica formal 
HP�SULPHLUR�SODQR�SDUD�D�FRQVWUXomR�GH�XPD�FLrQFLD�FRPSOH[D�H�H[DWD��$�
idéia era construir um processo de demonstração das inferências lógicas 
FRP�LQGHSHQGrQFLD�GH�TXDOTXHU�UHIHUrQFLD�DR�VLJQL¿FDGR�GDV�SURSRVLo}HV�
FLHQWt¿FDV�� WDO� FRPR� DFRQWHFH� QD� DEVWUDomR�PDWHPiWLFD��(� SDUD� LVVR� IRL�
importante um desenvolvimento prévio, que iniciou especialmente com a 
semântica lógica de Gottlob Frege, passando pela lógica de Bertrand Russell 
até a virada lingüística (na versão lógica) de Wittgenstein. Aqui começa o 
neopositivismo lógico do Círculo de Viena.

Gottlob Frege partiu de uma análise das representações do conteúdo 
de conceitos por meio de funções proposicionais5. A sua conclusão foi a de 
TXH�WDQWR�R�VLJQR�GH�XPD�FODVVH�TXDQWR�D�H[WHQVmR�GH�XP�FRQFHLWR�SRGHP�
VHU�DEUHYLDGRV�SRU�XPD�H[SUHVVmR�TXH�FRQWHQKD�D� IXQomR�SURSRVLFLRQDO��
Frege inaugura, assim, em 1903, uma lógica proposicional, mais avançada 
do que as tradicionais lógicas de classes. Mas essa lógica proposicional, 
cujo fundamento de validade apontava para a sua rigorosa coerência formal, 
ORJR�DSUHVHQWRX�SUREOHPDV�GH�DQWLQRPLD��FRQWUDGLomR�H�SDUDGR[R��%HUWUDQG�
Russell foi quem encontrou a contradição nesse sistema lógico de Frege, 
TXH�¿FRX�FRQKHFLGD�FRPR�R�SDUDGR[R�GH�5XVVHOO��R�FRQMXQWR�GH�VtPERORV�
TXH� FRQWpP� WRGRV� RV� FRQMXQWRV� FRQWpP� WDPEpP�D� VL�PHVPR"�2X�QXPD�
versão analógica: quem faz a barba do barbeiro que faz a barba de todos os 
KRPHQV�GD�FLGDGH"

Bertrand Russell, com a colaboração de Alfred Whitehead, publicou em 
1910 seu famoso Principia Mathematica, no qual demonstra, entre outras 
coisas, que não é possível traçar uma linha clara de demarcação entre a 
lógica e a matemática, já que tanto a lógica quanto a matemática utilizam 

4 Cf. BARONE, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma: Laterza, 1986, Tomo I, p. 13.
5 Cf. FREGE, Gottlob. /yJLFD�H�¿ORVR¿D�GD�OLQJXDJHP��7UDG��3DXOR�$OFRIRUDGR��6mR�3DXOR��&XOWUL[��

1978; __________. (QVD\RV�GH�VHPiQWLFD�\�¿ORVRItD�GH�OD�OyJLFD. Trad. Luis M. Valdés Villanueva. 
Madrid: Tecnos, 1998.
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os mesmos princípios diretivos6��(�DV�DQWLQRPLDV�H�SDUDGR[RV�SRGHP�VHU�
resolvidos pela introdução de proposições de nível superior ao sistema ou 
conjunto de referência. E o resultado disso – que inaugura a motivação 
SDUD�D�YLUDGD�OLQJ�tVWLFD�GH�:LWWJHQVWHLQ�±�p�TXH�DV�DQWLQRPLDV�H�SDUDGR[RV�
passam a constituir problemas não puramente lógicos, mas linguísticos.

Precisamente esses problemas linguísticos da lógica formal são os que 
revelam a questão epistemológica mais importante: a relação entre a lógica 
formal e a realidade. Pois se a lógica formal é analítica, quer dizer, se a 
lógica formal constitui um instrumento de controle e direção do pensamento 
D� UHVSHLWR� GH� SURSRVLo}HV� H� VLJQRV�� VHPSUH�¿FD� D� TXHVWmR� GD� UHDOLGDGH�
representada nessas inferências lógicas. Se a lógica formal não estabelece 
relações para além da analítica de conceitos, signos ou proposições, então 
¿FD�FODUR�R�SUREOHPD�VHPkQWLFR�GD�LQH[LVWrQFLD�GH�FRUUHVSRQGrQFLD�HQWUH�DV�
inferências lógicas e a realidade do mundo. Nesse sentido, a própria lógica 
constitui uma metafísica em relação ao mundo real. Ela mesma trabalha 
sob um plano abstrato, desvinculado da realidade do mundo. Então surgiu 
a questão dos vínculos entre a lógica formal e a realidade do mundo. A 
pergunta era: como estabelecer um ponto de contato entre a inferência 
OyJLFD�H�D�UHDOLGDGH�GR�PXQGR"�&RPR�ID]HU�FRP�TXH�XPD�LQIHUrQFLD�OyJLFD�
WRTXH�D�UHDOLGDGH"

Antes da virada lingüística lógica de Wittgenstein – importante ter 
presente que essa virada lingüística lógica não se confunde, em seus motivos 
e em seu script� WHyULFR�� FRP�D�YLUDGD� OLQJ�tVWLFD�RQWROyJLFD�GD�¿ORVR¿D�
hermenêutica de Martin Heidegger –, uma perspectiva teórica aberta pelo 
neopositivismo lógico foi a crítica a qualquer tipo de apriori. A lógica formal 
desenvolvida pelo neopositivismo constituiu uma via para um novo tipo de 
SHQVDPHQWR�FLHQWt¿FR��D�DQWLPHWDItVLFD�H��FRP�HOD��WDPEpP�XPD�DQWL¿ORVR¿D7. 
Com a formalização lógica do conhecimento, o neopositivismo procurou 
IRUPXODU�XP�PpWRGR�FDSD]�GH�PDWHPDWL]DU�D�H[SHULrQFLD��0DWHPDWL]DU�WDQWR�
no sentido do rigor lógico, quanto no sentido de se trabalhar com elementos 
ou valores puramente ideais, puramente abstratos, mas contudo empíricos. 
&RPR�LVVR�IRL�SRVVtYHO"

Hans Reichenbach, Moritz Schlick e Rudolf Carnap realizaram isso por 
PHLR�GD�VXEVWLWXLomR�GDTXHOD�PHWDItVLFD�GD�¿ORVR¿D�GD�FRQVFLrQFLD�NDQWLDQD�
por um empirismo na teoria do conhecimento. Substituíram a doutrina 

6 Cf. RUSSELL, Bertrand; WHITEHEAD, Alfred North. Principia mathematica. 2ª ed. Cambridge: 
University Press, 1927, 3 vol.

7 Cf. BARONE, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma: Laterza, 1986, Tomo I, p. 56.
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sintética do apriori�SRU�XPD�WHRULD�HPSLULVWD�GD�H[SHULrQFLD��2�UHVXOWDGR�GLVVR�
IRL�XPD�FRPELQDomR�H�XPD�LQWHUGHSHQGrQFLD�HQWUH�WpFQLFD�H�UHÀH[mR�FUtWLFD��
Ernst Mach, Poincaré, Pierre Duhem são alguns que seguiram essa linha 
DQWLPHWDItVLFD��SURFXUDQGR�DSHQDV�RV�HOHPHQWRV�HPStULFRV�GD�H[SHULrQFLD�
sensível capazes de serem trabalhados em termos idealmente lógicos. O 
critério de verdade, aqui, passa a ser bastante diferente do da ciência clássica. 
3RLV�D�YHUL¿FDomR�GD�YHUGDGH�DJRUD�SDVVD�D�VHU�SURYDGD�SHOD�FRQFRUGkQFLD�
dos resultados obtidos pela coordenação lógica de um sistema simbólico 
de campos empíricos de observação8. Os resultados disso, no campo das 
FLrQFLDV�H[DWDV��HVSHFLDOPHQWH�QD�)tVLFD��IRUDP�HQRUPHV��0XLWDV�WHFQRORJLDV�
foram criadas a partir dessa concepção teórica do neopositivismo lógico.

0DV�VH�RV�UHVXOWDGRV�IRUDP�LPSRUWDQWHV�QR�FDPSR�GDV�FLrQFLDV�H[DWDV��
eles não foram, contudo, no campo das ciências humanas e sociais. Isso 
porque a criação de um esquema de coordenação lógica de um sistema 
simbólico de elementos empíricos não constituía mais que um tipo especial 
GH�HVTXHPD�FDWHJRULDO��(�LVVR�VLJQL¿FD��QDGD�PDLV�TXH�XP�HVTXHPD�OyJLFR��
DFHLWR�GH�PRGR�FRQYHQFLRQDO��SDUD�SURGX]LU�H[SUHVV}HV�VLPEyOLFDV�TXH�Vy�
são consideradas verdadeiras porque corretas do ponto de vista do esquema 
mesmo, sem nenhuma garantia de realidade para além do esquema formal.

Uma possível resposta a essa questão foi dada por Hans Reichenbach, 
em seu famoso Philosophie der Raum-Zeit-Lehre, no qual a estrutura lógica da 
H[SHULrQFLD�HPStULFD�GR�FRQKHFLPHQWR�SDVVD�D�VHU�FRPSUHHQGLGD�HP�WHUPRV�
GH�XPD�OyJLFD�GD�SUREDELOLGDGH��2V�GDGRV�GD�H[SHULrQFLD�±�GDGRV�HPStULFRV��
REMHWLYDPHQWH�YHUL¿FiYHLV�±�SDVVDP�D�FRQVWLWXLU�R�FULWpULR�IXQGDPHQWDO�SDUD�
DV�IRUPXODo}HV�FLHQWt¿FDV��(�LVVR�FRORFD�DJRUD�XP�RXWUR�SUREOHPD��D�UHGXomR�
GD� WHRULD�GR�FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR�D�XPD�DQiOLVH� OyJLFD�GD� OLQJXDJHP�
(sistemas simbólicos ou esquemas de observação) revelou o problema da 
diferença entre questões sintático-semânticas e questões de fato9. De um lado 
se tem sistemas simbólicos baseados em leis lógicas rigorosas e, do outro, 
D�FRQWLQJrQFLD�GD�H[SHULrQFLD�HPStULFD��5HLFKHQEDFK�SURFXURX�D�PHGLDomR�
disso através de uma lógica das probabilidades10. Mas persiste a questão: até 

8 Especialmente: SCHLICK, Moritz. A causalidade na física atual. In: __________; CARNAP, Rudolf; 
POPPER, Karl R.; Os pensadores. Trad. Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1975, Vol. 
XLIV, p. 9-43.

9 Cf. BARONE, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma: Laterza, 1986, Tomo I, p. 106.
10 Cf. FRIEDMAN, Michael. Geometry, convention, and the relativized a priori: Reichenbach, Schlick, 

and Carnap. In: SALMON, Wesley; WOLTERS, Gereon (orgs.). Logic, language, and the structure 
RI�VFLHQWL¿F�WKHRULHV��proceedings of the Carnap-Reichenbach centennial, University of Konstanz. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh e Universitätsverlag Konstanz, 1994, p. 21-34; e CARNAP, 
Rudolf. An introduction to the philosophy of science.�1HZ�<RUN��'RYHU�3XEOLFDWLRQV��������S��������
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que ponto um sistema simbólico baseado em regras lógicas pode realmente 
JDUDQWLU�R�FRQWDWR�FRP�D�YHUGDGH�HPStULFD�GRV�IDWRV"

3 A virada linguística na versão lógica de Wittgenstein
Segundo Russell, sendo uma ciência formal, a lógica e a matemática 

QmR�IDODP�GH�H[LVWrQFLD�HP�VHQWLGR�DEVROXWR��PDV�Vy�HP�VHQWLGR�KLSRWpWLFR��
Mi�TXH�XPD�SURSRVLomR�OyJLFD�VHPSUH�SUHVVXS}H�DSHQDV�R�D[LRPD�GD�TXDO�HOD�
é inferida. E desse modo, a lógica não toca a realidade. Ela não representa 
a realidade. Ela a constitui. A lógica não é uma cópia da realidade, mas sim 
XPD�IRUPD�GH�VtPERORV��RUJDQL]DGRV�VHJXQGR�D[LRPDV��TXH�UHFRQVWUyL�XPD�
imagem lógico-formal da realidade de modo hipotético. E por esse motivo, 
para Russell, a lógica deve ser desenvolvida de modo a dar conta também 
GD�TXHVWmR�GD�IRUPDOL]DomR�GH�FRQMXQWRV�GH�VLJQL¿FDGRV�VLPEyOLFRV11.

A resposta a essa questão veio com Wittgenstein, segundo o qual o 
ponto de contato da lógica formal com a realidade do mundo só pode ser 
adequadamente realizado por meio da linguagem. A introdução escrita por 
Russell ao Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein é ilustrativa dos 
modos de encaminhamento dessas questões lógico-lingüísticas na época:

Em primeiro lugar está o problema do que é o que efetivamente acontece 
HP�QRVVD�PHQWH�TXDQGR�XVDPRV�D�OLQJXDJHP�FRP�D�LQWHQomR�GH�VLJQL¿FDU�
algo com ela; este problema pertence à psicologia. Em segundo lugar 
HVWi� R� SUREOHPD�GD� UHODomR� H[LVWHQWH� HQWUH� SHQVDPHQWRV�� SDODYUDV� H�
SURSRVLo}HV�H�DTXLOR�DR�TXH�VH�UHIHUHP�RX�VLJQL¿FDP��HVWH�SUREOHPD�
pertence à epistemologia. Em terceiro lugar está o problema do uso das 
SURSRVLo}HV�GH�WDO�PRGR�TXH�H[SUHVVHP�D�YHUGDGH�PDLV�TXH�D�IDOVLGDGH��
isto pertence às ciências especiais que tratam das matérias próprias das 
proposições em questão. Em quarto lugar está a seguinte questão: que 
UHODomR�GHYH�KDYHU�HQWUH�XP�IDWR��XPD�SURSRVLomR��SRU�H[HPSOR��H�RXWUR�
IDWR�SDUD�TXH�R�SULPHLUR�VHMD�FDSD]�GH�VHU�XP�VtPEROR�GR�VHJXQGR"�(VWD�
última é uma questão lógica e é essa que interessa a Wittgenstein12.

Nessa perspectiva de Russell, que vai ser questionada pelo próprio 
Wittgenstein, a lógica formal passa a constituir mais do que um instrumento 

11 Cf. RUSSELL, Bertrand; WHITEHEAD, Alfred North. Principia mathematica. Cambridge: 
Cambridge University Press; London: Fetter Lane, 1910, Vol. 1, p. 29 e ss.

12 5866(//��%HUWUDQG��,QWURGXFWLRQ��,Q��:,77*(167(,1��/XGZLJ��Tractatus logico-philosophicus. 
7UDQVODWHG�E\�'��)��3HDUV�DQG�%��)��0F*XLQQHVV��/RQGRQ��1HZ�<RUN��5RXWOHGJH��������>S��,;�;;9@��
p. X (tradução livre).
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GR�SHQVDPHQWR�FLHQWt¿FR��(OD�SDVVD�D�FRQVWLWXLU��DJRUD��D�SUySULD�HVWUXWXUD�
do pensamento13. E precisamente contra isso se insurgiu Wittgenstein, 
procurando demonstrar que entre o pensamento e a realidade não há nada 
além da linguagem. Os pontos de contato da lógica com o mundo real só 
podem ser realizados, portanto, por meio da linguagem: “os limites da minha 
linguagem denotam os limites de meu mundo”14. Wittgenstein inaugura, 
assim, a versão lógica da virada lingüística, ao lado da versão ontológica 
de Martin Heidegger15. E os impactos disso são enormes sobre a concepção 
SRVLWLYLVWD�GD�UHDOLGDGH�FLHQWt¿FD��Mi�TXH�DJRUD��HVVD�UHDOLGDGH�Vy�SRGH�VHU�
uma realidade lingüística, simbólica, sem nenhuma garantia de realidade 
para além da própria realidade simbólica construída pela linguagem – ou, 
na segunda fase de Wittgenstein: construída pelos “jogos de linguagem”16.

Não se pode entender adequadamente o pensamento de Kelsen sem 
conhecer essas questões que estão por trás dos seus referenciais teóricos. Por 
isso queremos insistir mais um pouco, ainda que de modo demasiadamente 

13 Cf. BARONE, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma: Laterza, 1986, Tomo I, p. 34.
14 :,77*(167(,1��/XGZLJ��Tractatus logico-philosophicus. Trad. José Arthur Giannotti. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1968, p. 111 [5.6]. E continua no item 5.6.2: “A lógica preenche o 
mundo, os limites do mundo são também seus limites. Não podemos pois dizer na lógica: isto e 
LVWR�H[LVWHP�QR�PXQGR��DTXLOR�QmR��3RUTXDQWR�VH�SUHVVXSRULD�DSDUHQWHPHQWH�TXH�H[FOXtPRV�FHUWDV�
possibilidades, o que não pode ocorrer pois, do contrário, a lógica deveria colocar-se além dos limites 
do mundo, como se pudesse considerar esses limites também do outro lado. Não podemos pensar o 
que não podemos pensar, por isso também não podemos dizer o que não podemos pensar” (ibidem, 
p. 111).

15 Cf. especialmente: HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Parte I. 14ª ed. Trad. Márcia Sá Cavalcante 
Schuback. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Universidade de São Francisco, 2005.

16 &I��:,77*(167(,1��/XGZLJ�� ,QYHVWLJDo}HV� ¿ORVy¿FDV� Trad. Marcos G. Montagnoli. 3ª Ed. 
Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco; Petrópolis: Vozes, 2004, p. 19 [7], 27 [23] 
e, especialmente, p. 290 [Parte II, XI]: “A espécie da certeza é a espécie do jogo de linguagem. [...] 
A indizível diversidade de todos os jogos de linguagem do dia-a-dia não nos chega ao consciente, 
SRUTXH�DV�YHVWLPHQWDV�GH�QRVVD�OLQJXDJHP�WRUQDP�WXGR�LJXDO��2�QRYR��R�HVSRQWkQHR��R�µHVSHFt¿FR¶��
p�VHPSUH�XP�MRJR�GH�OLQJXDJHP´��9HU�VH�WDPEpP��:,77*(167(,1��/XGZLJ��Generally known as 
the blue and brown books: SUHOLPLQDULHV�VWXGLHV�IRU�WKH�³SKLORVRSKLFDO�LQYHVWLJDWLRQV´�����HG��2[IRUG��
&DPEULGJH��%ODFNZHOO��������S������³,�VKDOO�LQ�WKH�IXWXUH�DJDLQ�DQG�DJDLQ�GUDZ�\RXU�DWWHQWLRQ�WR�ZKDW�,�
VKDOO�FDOO�ODQJXDJH�JDPHV��7KHVH�DUH�ZD\V�RI�XVLQJ�VLJQV�VLPSOHU�WKDQ�WKRVH�LQ�ZKLFK�ZH�XVH�WKH�VLJQV�
RI�RXU�KLJKO\�FRPSOLFDWHG�HYHU\GD\�ODQJXDJH��/DQJXDJH�JDPHV�DUH�WKH�IRUPV�RI�ODQJXDJH�ZLWK�ZKLFK�
D�FKLOG�EHJLQV�WR�PDNH�XVH�RI�ZRUGV��7KH�VWXG\�RI�ODQJXDJH�JDPHV�LV�WKH�VWXG\�RI�SULPLWLYH�IRUPV�
RI�ODQJXDJH�RU�SULPLWLYH�ODQJXDJHV��,I�ZH�ZDQW�WR�VWXG\�WKH�SUREOHPV�RI�WUXWK�DQG�IDOVHKRRG��RI�WKH�
DJUHHPHQW�DQG�GLVDJUHHPHQW�RI�SURSRVLWLRQV�ZLWK�UHDOLW\��RI�WKH�QDWXUH�RI�DVVHUWLRQ��DVVXPSWLRQ��DQG�
TXHVWLRQ��ZH�VKDOO�ZLWK�JUHDW�DGYDQWDJH�ORRN�DW�SULPLWLYH�IRUPV�RI�ODQJXDJH�LQ�ZKLFK�WKHVH�IRUPV�RI�
WKLQNLQJ�DSSHDU�ZLWKRXW�WKH�FRQIXVLQJ�EDFNJURXQG�RI�KLJKO\�FRPSOLFDWHG�SURFHVVHV�RI�WKRXJKW��:KHQ�
ZH�ORRN�DW�VXFK�VLPSOH�IRUPV�RI�ODQJXDJH�WKH�PHQWDO�PLVW�ZKLFK�VHHPV�WR�HQVKURXG�RXU�RUGLQDU\�
XVH�RI�ODQJXDJH�GLVDSSHDUV��:H�VHH�DFWLYLWLHV��UHDFWLRQV��ZKLFK�DUH�FOHDU�FXW�DQG�WUDQVSDUHQW��2Q�WKH�
RWKHU�KDQG�ZH�UHFRJQL]H�LQ�WKHVH�VLPSOH�SURFHVVHV�IRUPV�RI�ODQJXDJH�QRW�VHSDUDWHG�E\�D�EUHDN�IURP�
RXU�PRUH�FRPSOLFDWHG�RQHV��:H�VHH�WKDW�ZH�FDQ�EXLOG�XS�WKH�FRPSOLFDWHG�IRUPV�IURP�WKH�SULPLWLYH�
RQHV�E\�JUDGXDOO\�DGGLQJ�QHZ�IRUPV�
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resumido, nesses desenvolvimentos do neopositivismo lógico do Círculo 
de Viena, que precederam a Teoria Pura do Direito.

A questão da relação entre uma proposição lógica e a realidade foi 
então respondida por Wittgenstein do seguinte modo: “O mérito de Russell 
é ter mostrado que a forma aparentemente lógica da proposição não deve 
VHU�VXD�IRUPD�UHDO��$�SURSRVLomR�p�¿JXUDomR�GD�UHDOLGDGH��$�SURSRVLomR�p�
modêlo da realidade tal como a pensamos”17. Uma proposição não passa 
de um esquema. E um esquema de observação da realidade não tem que 
corresponder à realidade. O esquema não é a realidade. De modo que uma 
asserção lógica sempre é tautológica – baseada em si mesma – e, por isso, 
a única fonte de conhecimento só pode ser os dados empíricos mesmos. 
Pois a relação entre asserção ou proposição lógica e a realidade só pode ser 
entendida como uma relação sintático-linguística.

5HVXOWDGRV��D��D�OLQJXDJHP�p�XP�FRPSOH[R�GH�SURSRVLo}HV�H��FRPR�
tal, uma totalidade de fatos18; b) a linguagem produz, no limite, negações 
RX�D¿UPDo}HV�GH�IDWRV��(�DVVLP�R�QHRSRVLWLYLVPR�OyJLFR�HQJUHQD�SDUD�XPD�
FLrQFLD�GD�OLQJXDJHP�HP�WHUPRV�GH�DQiOLVH�OyJLFD�GDV�FRQH[}HV�VLQWiWLFDV�
HQWUH�SURSRVLo}HV�FLHQWt¿FDV��(�p�H[DWDPHQWH�LVVR�TXH�.HOVHQ�YDL�ID]HU�QR�
campo do direito.

Os símbolos linguísticos passam a ser pesquisados como representações 
projetivas da realidade. Já que não há mais nenhuma garantia de 
FRUUHVSRQGrQFLD�HQWUH�XPD�SURSRVLomR�FLHQWt¿FD�H�D�UHDOLGDGH��DV�SURSRVLo}HV�
FLHQWt¿FDV�SDVVDP�D�VHU�FRQVLGHUDGDV�SURMHo}HV�VLPEyOLFDV�GHVVD�UHDOLGDGH�

Mas ainda há um problema aqui, pré-kesleniano, que é a concepção 
de que a função da linguagem é meramente de produzir conhecimento. 
A linguagem era considerada, nessa época, apenas como um instrumento 
GH�FRQKHFLPHQWR��1mR�VH�DQDOLVDYD��SRU�H[HPSOR��D�IXQomR�QRUPDWLYD�GD�

17 &I��:,77*(167(,1��/XGZLJ��Tractatus logico-philosophicus. Trad. José Arthur Giannotti. São 
3DXOR��&RPSDQKLD�(GLWRUD�1DFLRQDO��������S�����>�����������@��(�DQWHV�GLVVR�HOH�D¿UPD��³2�KRPHP�
SRVVXL�D�FDSDFLGDGH�GH�FRQVWUXLU�OLQJXDJHQV�QDV�TXDLV�FDGD�VHQWLGR�VH�GHL[D�H[SULPLU��VHP�FRQWXGR�
pressentir como e o que cada palavra denota. — Assim se fala sem saber como os sons singulares são 
produzidos. A linguagem corrente forma parte do organismo humano e não é menos complicada do 
que ele. É humanamente impossível de imediato apreender dela a lógica da linguagem. A linguagem 
YHGD�R�SHQVDPHQWR��GR�PHVPR�PRGR��QmR�p�SRVVtYHO�FRQFOXLU��GD�IRUPD�H[WHULRU�GD�YHVWH��D�IRUPD�
GR�SHQVDPHQWR�YHVWLGR�SRU�HOD��SRUTXDQWR�D�IRUPD�H[WHULRU�GD�YHVWH�QmR�IRL�IHLWD�FRP�R�LQWXLWR�GH�
GHL[DU�FRQKHFHU�D�IRUPD�GR�FRUSR��2V�DF{UGRV�VLOHQFLRVRV�SDUD�HQWHQGHU�D�OLQJXDJHP�FRUUHQWH�VmR�
enormemente complicados” (ibidem, p. 70 [4.002]).

18 &I��:,77*(167(,1��/XGZLJ��Tractatus logico-philosophicus. Trad. José Arthur Giannotti. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968, p. 62 [3.14]: “O signo proposicional consiste em que 
seus elementos, as palavras, estão relacionados uns aos outros de maneira determinada. O signo 
proposicional é um fato.”
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linguagem. A linguagem é considerada um instrumento cognoscitivo de 
D¿UPDomR�RX�QHJDomR�GH�IDWRV��R�TXH�UHVXOWD�HP�XPD�DQiOLVH�OyJLFD�SDUFLDO�
da estrutura da linguagem. A imagem simbólica dos fatos, constituída por 
meio da linguagem – Wittgenstein chama isso de “forma de representação”19 
– , passa a poder ser analisada em termos de lógica sintática. Mas a forma 
OyJLFD�QmR�p�D�IRUPD�GH�WRGD�D�UHDOLGDGH��VHQmR�DSHQDV�D�IRUPD�GD�D¿UPDomR�
ou da negação de fatos em sua correspondência com o sentido da realidade. 
E é precisamente esse sentido da realidade que aparece como problema, 
já que não há nenhuma possibilidade de se conhecer esse sentido senão, 
novamente, por meio de proposições lingüísticas, isto é, por meio de uma 
forma de representação, por meio de uma imagem simbólica que sempre 
GHL[D�HP�DEHUWR�D�SHUJXQWD�SHOD�VXD�FRUUHVSRQGrQFLD�RX�FRHUrQFLD�FRP�
a realidade.

Seguindo essa linha, Carnap não hesitou em considerar que a estrutura 
lógica da linguagem se encontra inevitavelmente desvinculada de sua 
UHIHUrQFLD� RQWROyJLFD� FRP� D� UHDOLGDGH��4XHU� GL]HU�� D� HVWUXWXUD� VLQWiWLFD�
da linguagem não apresenta nenhuma garantia de correspondência com 
a realidade. Há, portanto, um princípio convencional na linguagem. E 
por isso ele vai por em evidência o problema da intersubjetividade do 
FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR��1mR�LPSRUWD�PDLV�VH�XP�HQWH�p�FULDGR�RX�FRQKHFLGR�
linguisticamente. O que importa é encontrar a estrutura que realiza isso. Daí 
YHP�D�GLVWLQomR�HQWUH�VLJQL¿FDQWH��Sinn��H�VLJQL¿FDGR��Bedeutung) de um 
mesmo signo lingüístico20. A realidade, para Carnap, não se trata mais de 
um problema de fato, mas sim de um problema de convenção, de acordo 
LQWHUVXEMHWLYR�HQWUH�R�VLJQL¿FDQWH�H�R�VLJQL¿FDGR�GH�VLJQRV�OLQJXtVWLFRV�

4  A QUESTÃO DA NORMATIVIDADE LINGÜÍSTICA

Esses desenvolvimentos do neopositivismo lógico não colocam, 
contudo, a questão da normatividade da linguagem, pois a concepção da 
época era a de que a ciência tem a ver com objetividade. E objetividade 
H[LJH�UHQ~QFLD�D�TXDOTXHU�YDORU�JQRVHROyJLFR��PRUDO��pWLFR��ERP�RX�PDO��
justo ou injusto), já que só os valores lógicos (verdade ou falsidade) podem 
JDUDQWLU�D�REMHWLYLGDGH�GDV�SURSRVLo}HV�FLHQWt¿FDV��2V�YDORUHV�JQRVHROyJLFRV�

19 &I��:,77*(167(,1��/XGZLJ��Tractatus logico-philosophicus. Trad. José Arthur Giannotti. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968, p. 60 [2.173-2.174].

20 Cf. BARONE, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma: Laterza, 1986, Tomo I, p. 178.
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são questões endereçadas para as subjetividades, para aquilo que Carnap 
chama de “campos psíquicos”.

Moritz Schlick também procurou uma mediação entre sistemas 
simbólicos conceituais e referências à realidade. Para ele, um conceito 
é apenas uma relação interna ao simbolismo da linguagem21. O uso da 
linguagem é uma combinação – e uma coordenação lógica de símbolos – que 
apenas fala dos fatos, sem nenhuma correspondência lógica aos fatos, senão 
uma correspondência apenas interna ao próprio simbolismo22. E por esse 
PRWLYR��XP�FULWpULR�GH�YHUGDGH�FLHQWt¿FD�Vy�SRGHULD�VHU�SHQVDGR�D�SDUWLU�GH�
XPD�UHIHUrQFLD�DRV�GDGRV�REVHUYiYHLV�SRU�PHLR�GD�H[SHULrQFLD�VHQVtYHO23. 

&DUQDS��FRQWXGR��LQWURGX]LX�XPD�GLVWLQomR�LPSRUWDQWH�HQWUH�VLQWD[H�
JUDPDWLFDO�H� VLQWD[H� OyJLFD�GD� OLQJXDJHP��$�VLQWD[H�JUDPDWLFDO�p�DTXHOD�
que declara quais as combinações de palavras que podem ser lidas e quais 
QmR��DLQGD�TXH�HVVD�VLQWD[H�QmR�SRVVD�H[FOXLU�FRPELQDo}HV�JUDPDWLFDOPHQWH�
FRUUHWDV��PDV�VHP�VHQWLGR��FRPR�SRU�H[HPSOR��³-RmR�p�D]XO´���-i�D�VLQWD[H�
lógica é aquela que determina o sentido das proposições. Não se trata, aqui, 
de regras gramaticais, mas de regras lógicas que determinam o sentido 
das proposições. Daí a diferença entre o controle de consistência lógico 
H�JUDPDWLFDO��3DUD�D�VLQWD[H�JUDPDWLFDO��DV�UHJUDV�D�VHUHP�REVHUYDGDV�VmR�
LQWHUQDV��0DV�SDUD�D�VLQWD[H�OyJLFD��R�FRQWUROH�GH�FRQVLVWrQFLD�Vy�SRGH�VHU�
UHDOL]DGR�DWUDYpV�GD�YHUL¿FDomR�GH�XPD�SURSRVLomR�OLQJ�tVWLFD�HP�UHODomR�
aos fatos empíricos.

21 Vale a pena transcrever estas conclusões de SCHLICK, Moritz. Positivismo e realismo. In: 
__________; CARNAP, Rudolf; POPPER, Karl R.; Os pensadores. Trad. Luiz João Baraúna. São 
Paulo: Abril Cultural, 1975, Vol. XLIV, [p. 45-70], p. 68-69: “Parece-me ser um núcleo justo e 
incontestável das correntes ‘positivistas’ o princípio de que o sentido de qualquer proposição se 
HQFHUUD�DEVROXWDPHQWH�QR�IDWR�GD�VXD�YHUL¿FDomR�QR�µGDGR¶��>���@�2�UHIHULGR�SULQFtSLR�QmR�VLJQL¿FD�
– e tampouco segue dele – que só ‘dado’ seja real. [...] Pelo contrário, também para o positivista, 
p�UHDO�WXGR�DTXLOR�TXH�R�SHVTXLVDGRU�GD�QDWXUH]D�FRQVLGHUD�UHDO��TXDQGR�HVWH�QmR�VH�S}H�D�¿ORVRIDU��
O objeto da física não p�FRQVWLWXtGR�SRU�VHQVDo}HV��PDV�SRU�OHLV��>���@�&RUUHWR�p�DSHQDV�D¿UPDU�TXH�
as proposições sobre os corpos podem ser transformadas em proposições de sentido equivalente 
relativas à regularidade natural da ocorrência das sensações.”

22 SCHLICK, Moritz. O fundamento do conhecimento. In: __________; CARNAP, Rudolf; POPPER, 
Karl R.; Os pensadores. Trad. Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1975, Vol. XLIV, [p. 
71-87], p. 87. Cf. BARONE, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma: Laterza, 1986, Tomo I, p. 
231.

23 &I��6&+/,&.��0RULW]��6HQWLGR�H�YHUL¿FDomR��,Q��BBBBBBBBBB��&$51$3��5XGROI��3233(5��.DUO�5���
Os pensadores. Trad. Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1975, Vol. XLIV, [p. 89-116], 
p. 116: “a representação singela do mundo, qual a vê o homem da rua, é perfeitamente correta; que 
D�VROXomR�GRV�JUDQGHV�SUREOHPDV�¿ORVy¿FRV�FRQVLVWH�HP�UHWRUQDU�D�HVWD�PXQGLYLVmR�RULJLQDO��DSyV�
WHUPRV�GHPRQVWUDGR�TXH�RV�SUREOHPDV�SHQRVRV�VH�RULJLQDUDP�H[FOXVLYDPHQWH�GH�XPD�GHVFULomR�
inadequada do mundo mediante uma linguagem defeituosa.”
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E novamente aqui os juízos de valor ficam relegados a meras 
H[SUHVV}HV�HPRWLYDV24. Isso porque, no neopositivismo lógico, a ciência 
deve trabalhar com fatos. E as questões normativas, as questões de juízo, 
só podem ser desenvolvidas no âmbito de uma ciência normativa, cuja 
base era, na época, um psicologismo que procurava as leis da motivação 
das condutas práticas segundo uma distinção emocional entre prazer e dor 
ou felicidade e sofrimento – nada muito distante do empirismo inglês de 
Bentham25. Uma redução dos juízos de valor a proposições segundo um 
critério de utilidade social.

Assim, a partir da análise lingüística de Moritz Schlick e da mediação 
entre empirismo e lógica formal de Rudolf Carnap, o neopositivismo lógico 
VH�DSUHVHQWRX�FRP�XPD�LPSRUWDQWH�FRUUHQWH�¿ORVy¿FD�TXH�D¿UPD�D�UHGXomR�
DRV� GDGRV� LPHGLDWRV� GD� H[SHULrQFLD� VHQVtYHO� FRPR� R� ~QLFR� FULWpULR� GH�
VLJQL¿FDomR�GD�OLQJXDJHP��(�FRP�LVVR��WDPEpP��H[FOXLX�LQ~PHURV�RXWURV�
problemas, como são os problemas normativos, os problemas de juízos de 
valor, os problemas práticos. Essa concepção neopositivista de ciência foi 
PXLWR� LQÀXHQWH�QD�(XURSD�DWp�DV�GpFDGDV�GH� WULQWD�H�TXDUHQWD�GR�6pFXOR�
XX – contemporânea, portanto, à primeira edição da Teoria Pura do Direito 
do Kelsen.

1HVVD�pSRFD�WDPEpP�HVWDYD�HP�GLVFXVVmR�R�¿VLFDOLVPR�GH�2WWR�1HXUDWK��
XP�GRV�UHSUHVHQWDQWHV�GD�DOD�H[WUHPD�GR�HPSLULVPR�OyJLFR26, para quem a 
análise dos sistemas simbólicos da linguagem deveria ser substituída pela 
DQiOLVH�GD�OLQJXDJHP�FRPR�IDWR�HPStULFR��XP�IDWR�ItVLFR��3DUD�1HXUDWK��H[LVWH�
(positivamente) uma intersubjetividade física na linguagem. E a respeito 
das ciências éticas e seus juízos de valores normativos, com mais razão, 
Neurath só poderia considerá-los como resíduos metafísicos27. E assim o 
¿VLFDOLVPR�SURFXURX�GHVHQYROYHU�XPD�OLQJXDJHP�XQLYHUVDO�SDUD�D�FLrQFLD��
uma universalização da linguagem da física para a ciência.

O próprio Carnap concordou em termos com a proposta de Neurath. 
Mas Carnap preferiu distinguir as proposições protocolares das proposições 
¿VLFDOLVWDV��LQDXJXUDQGR�DVVLP��WDO�FRPR�D�OyJLFD�GRV�QtYHLV�GH�5XVVHOO��XPD�
GLVWLQomR�HQWUH�GRLV�QtYHLV�OyJLFRV��D�DQiOLVH�OyJLFD�GD�OLQJXDJHP�¿VLFDOLVWD�

24 Cf. BARONE, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma: Laterza, 1986, Tomo I, p. 250.
25 Cf. BENTHAM, Jeremy. Introdução aos princípios de moral e legislação. Tradução de Luiz João 

Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1984.
26 Cf. BARONE, Francesco. Il neopositivismo logico. Roma: Laterza, 1986, Tomo I, p. 284.
27 Cf. NEURATH, Otto. Philosophical papers 1913-1946. Dordrecht: D. Reidel, 1983. Ver-se também: 

NEURATH, Otto; SIEVEKING, Heinrich. Historia de la economía I: antigüedad y edad media. 
Trad. Manuel Sánchez Sarto. Barcelona; Buenos Aires: Editorial Labor, 1926.
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(que se refere a fatos linguísticos) e a análise lógica, agora “meta-analítica”, 
dos protocolos linguísticos convencionais utilizados para a realização da 
DQiOLVH�OyJLFD�GD�OLQJXDJHP�¿VLFDOLVWD28 – tal como Kelsen vai fazer entre 
direito e ciência do direito, quer dizer, entre a linguagem e a metalinguagem 
do direito.

5  SINTAXE E SEMÂNTICA

Nós vemos então duas grandes ordens de problemas no neopositivismo 
OyJLFR�GR�&tUFXOR�GH�9LHQD��8PD�p�D�TXHVWmR�GD�VLQWD[H�OyJLFD��2XWUD�p�D�
TXHVWmR�GD�VHPkQWLFD� OyJLFD��$�TXHVWmR�GD�VLQWD[H�OyJLFD� WHP�D�YHU�FRP�
a análise das relações formais entre signos linguísticos. E a questão da 
semântica lógica tem a ver com a análise das relações formais entre os 
VLJQRV� OLQJXtVWLFRV� H� D� UHDOLGDGH� GR�PXQGR��$� VLQWD[H� SURFXUD� DQDOLVDU�
DV�HVWUXWXUDV� IRUPDLV�GD� OLQJXDJHP��DV�FRQH[}HV� OyJLFDV�HQWUH�RV� VLJQRV�
OLQJXtVWLFRV�H�DV�UHJUDV�TXH�JRYHUQDP�HVVDV�FRQH[}HV29. A semântica pretende 
analisar a relação entre as estruturas sintáticas e a realidade do mundo, quer 
dizer, a semântica enfrenta o problema da correspondência lógica entre a 
representação simbólico-lingüística do mundo e a realidade desse mundo.

$�VLQWD[H�GR�QHRSRVLWLYLVPR�OyJLFR�p�XPD�HVSpFLH�GH�PDWHPiWLFD�RX�
física da linguagem, que trabalha com os signos linguísticos como entidades 
imateriais, como formas abstratas, como formas puramente ideais: como 
sistemas simbólicos. Já a semântica é uma espécie de hermenêutica analítica, 
pois a semântica procura analisar as relações entre esses sistemas simbólicos 
linguísticos puramente ideais e a realidade do mundo.

Nós não vemos no pensamento de Hans Kelsen uma preocupação 
VHPkQWLFD�VLJQL¿FDWLYD��(P�FRQWUDSDUWLGD��D�SUHRFXSDomR�VLQWiWLFD�p�HYLGHQWH�

28 &$51$3��5XGROI��7HVWDELOLGDGH�H�VLJQL¿FDGR��,Q��6&+/,&.��0RULW]��&$51$3��5XGROI��3233(5��
Karl R.; Os pensadores. Trad. Pablo Rubén Mariconda. São Paulo: Abril Cultural, 1975, Vol. XLIV, 
p. 177-225; e usando uma distinção entre linguagem observacional e linguagem teórica: __________. 
O caráter metodológico dos conceitos teóricos. In: SCHLICK, Moritz; CARNAP, Rudolf; POPPER, 
Karl R.; Os pensadores. Trad. Pablo Rubén Mariconda. São Paulo: Abril Cultural, 1975, Vol. XLIV, 
p. 227-260.

29 Ver-se, especialmente, CARNAP, Rudolf. The logical syntax of language. Trad. Amethe Smeaton. 
Illinois: Open Court, 2002, p. 1: “By the logical syntax�RI�D�ODQJXDJH��ZH�PHDQ�WKH�IRUPDO�WKHRU\�RI�
WKH�OLQJXLVWLF�IRUPV�RI�WKDW�ODQJXDJH�±�WKH�V\VWHPDWLF�VWDWHPHQW�RI�WKH�IRUPDO�UXOHV�ZKLFK�JRYHUQ�LW�
WRJHWKHU�ZLWK�WKH�GHYHORSPHQW�RI�WKH�FRQVHTXHQFHV�ZKLFK�IROORZ�IURP�WKHVH�UXOHV��>«@�$�WKHRU\��D�
UXOH��D�GH¿QLWLRQ��RU�WKH�OLNH�LV�WR�EH�FDOOHG�formal�ZKHQ�QR�UHIHUHQFH�LV�PDGH�LQ�LW�HLWKHU�WR�WKH�PHDQLQJ�
RI�WKH�V\PEROV��IRU�H[DPSOH��WKH�ZRUGV��RU�WR�WKH�VHQVH�RI�WKH�H[SUHVVLRQV��H�J��WKH�VHQWHQFHV���EXW�
VLPSO\�DQG�VROHO\�WR�WKH�NLQGV�DQG�RUGHU�RI�WKH�V\PEROV�IURP�ZKLFK�WKH�H[SUHVVLRQV�DUH�FRQVWUXFWHG�´
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e transparece em toda a sua obra. Isso porque os desenvolvimentos no campo 
da semântica lógica ocorreram posteriormente à primeira edição da Teoria 
Pura do Direito, de 1933, especialmente com a publicação de Meaning and 
necessity de Carnap em 193630, a semiótica de Charles Morris31 e com a 
VHPkQWLFD�OyJLFD�GH�$OIUHG�7DUVNL��1mR�SRGHPRV�D¿UPDU�TXH�.HOVHQ�QmR�
tenha assimilado os desenvolvimentos do neopositivismo lógico no campo 
da semântica analítica. Mas esses desenvolvimentos não aprecem na edição 
revisada da Teoria Pura do Direito de 1960. Por hipótese, isso indica que 
.HOVHQ�GHFLGLX�PDQWHU�VH�QR�FDPSR�GD�DQDOtWLFD�IRUPDO�GD�VLQWD[H��3RLV�D�
sua única preocupação semântica, quer dizer, a sua única preocupação com o 
estabelecimento de relações entre o direito e a realidade política, econômica, 
social etc. do mundo está, não na sua negação, mas na construção de formas 
de isolamento da linguagem normativa do direito diante de todo o restante 
da realidade societal.

Ao pretender uma pureza normativo-lingüística do direito, Kelsen não 
QHJD�D�UHDOLGDGH�GR�PXQGR�H[WHULRU�DR�GLUHLWR��7DQWR�TXH�D�VXD�SUHRFXSDomR�
VLQWiWLFD�HVWi�H[DWDPHQWH�HP�FRQVWUXLU�DV�FRQGLo}HV�GH�SRVVLELOLGDGH�GH�
uma teoria pura, uma teoria capaz de isolar o direito das demais referências 
VRFLDLV��HVSHFLDOPHQWH�DV�LQÀXrQFLDV�SROtWLFDV��LGHROyJLFDV��VRFLROyJLFDV�
H�SVLFROyJLFDV�QD�GH¿QLomR�H�RUJDQL]DomR�FLHQWt¿FD�GR�GLUHLWR��)H]�IDOWD�
na teoria de Kelsen as preocupações semânticas, as quais vão aparecer 
na teoria do direito sob o nome de hermenêutica. Mas para os objetivos 
GH�.HOVHQ��TXH�HUDP�D�HGL¿FDomR�GH�XPD�WHRULD�FLHQWt¿FD�HVSHFLDO�SDUD�
o direito, não havia outro modo senão diferenciar o direito da moral, da 
pWLFD��GD�MXVWLoD�H�GD�SROtWLFD��9HMD�VH�TXH�.HOVHQ�QmR�QHJRX�D�H[LVWrQFLD�GH�
UHODo}HV�HQWUH�R�GLUHLWR�H�HVVHV�RXWURV�FRQWH[WRV�VRFLHWDLV�GH�VLJQL¿FDomR��
0DV�QHJRX�D�SRVVLELOLGDGH�H�D�FRQYHQLrQFLD�GH�VH�WUDEDOKDU�HVVHV�FRQWH[WRV�
GHQWUR�GDV�H[LJrQFLDV�DQDOtWLFDV�GD�VXD�WHRULD��(�LVVR�FRORFD�.HOVHQ�HP�
uma posição estritamente analítica, dentro da concepção sintática do 
neopositivismo lógico.

30 Cf. CARNAP, Rudolf. Meaning and necessity: a study in semantics and modal logic. 2ª ed. Chicago; 
London: University of Chicago, 1956, p. III: “The main purpose of this book is the development 
RI�D�QHZ�PHWKRG�IRU�WKH�VHPDQWLFDO�DQDO\VLV�RI�PHDQLQJ��WKDW�LV��D�QHZ�PHWKRG�IRU�DQDO\]LQJ�DQG�
GHVFULELQJ�WKH�PHDQLQJV�RI�OLQJXLVWLF�H[SUHVVLRQV��7KLV�PHWKRG��FDOOHG�the method of extension and 
intension��LV�GHYHORSHG�E\�PRGLI\LQJ�DQG�H[WHQGLQJ�FHUWDLQ�FXVWRPDU\�FRQFHSWV��HVSHFLDOO\�WKRVH�
of class and property”

31 Cf. MORRIS, Charles W. Fundamentos da teoria dos signos. Trad. Milton José Pinto. São Paulo; Rio 
de Janeiro: Universidade de São Paulo; Eldorado Tijuca, 1976, originalmente publicada em 1938.



RAFAEL LAZZAROTTO SMIMIONI

136 NOVOSDIREITOS • V. 2 Nº 02

6  A SINTAXE LÓGICA DE CARNAP E A TEORIA  
DA INTERPRETAÇÃO DE KELSEN

Por esse motivo, torna-se desnecessário apresentar os aportes teóricos 
da semântica lógica do neopositivismo, já que esses aportes não aparecem 
GH�PRGR� VLJQL¿FDWLYR�QD� WHRULD� GH�.HOVHQ��0DV� HP� UHODomR� DRV� DSRUWHV�
GD�VLQWD[H�OyJLFD��HVVHV�VmR�IXQGDPHQWDLV�SDUD�VH�HQWHQGHU�RV�PRWLYRV�GD�
SURSRVWD�GH�.HOVHQ�D�UHVSHLWR�GD�LQWHUSUHWDomR�MXUtGLFD��4XHUHPRV��SRUWDQWR��
insistir um pouco mais em um ponto fundamental da obra de Carnap, de 1934, 
VREUH�D�VLQWD[H�OyJLFD32, que apresenta uma relação bastante estreita com 
as recomendações analíticas de Kelsen a respeito da interpretação jurídica.

$�VLQWD[H�OyJLFD�GH�&DUQDS�IRL�LQVSLUDGD�QR�WHRUHPD�GD�LQFRPSOHWXGH�
de Kurt Gödel, que demonstrou, entre outras coisas, não ser possível 
comprovar uma proposição matemática dentro da sua própria analítica 
interna33. Carnap vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de trabalhar 
com símbolos linguísticos da matemática, vai trabalhar com símbolos da 
linguagem em geral.

Tal como Gödel procurou estabelecer relações sintáticas entre 
aritmética e álgebra, Carnap introduziu uma distinção entre Linguagem I 
e Linguagem II34. A Linguagem I apresenta cinco espécies de signos, com 
operadores lógicos diferentes que permitem a passagem dedutiva de uma 
proposição para outra, de modo a abranger tanto juízos puramente analíticos 
quanto juízos sintéticos35��$�/LQJXDJHP� ,,� p� XPD� OLQJXDJHP� LQGH¿QLGD��
PDLV� ULFD��PDLV� FRPSOH[D� H�PDLV� FRQWLQJHQWH� TXH� D�/LQJXDJHP� ,�� ,VVR�

32 Cf. CARNAP, Rudolf. The logical syntax of language. Trad. Amethe Smeaton. Illinois: Open Court, 
2002.

33 Cf. GÖDEL, Kurt. On formally undecidable propositions of Principia Mathematica and related 
systems.�7UDG��%��0HOW]HU��1HZ�<RUN��'RYHU�3XEOLFDWLRQV��������8PD�LQWURGXomR�j�TXHVWmR�SRGH�
ser lida em NAGEL, Ernest; NEWMAN, James. R. A prova de Gödel. Trad. Gita K. Guinsburg. São 
Paulo: Perspectiva, 2003.

34 Cf. CARNAP, Rudolf. The logical syntax of language. Trad. Amethe Smeaton. Illinois: Open Court, 
������S������³7KH�¿UVW�RI�WKHVH�ODQJXDJHV���ZH�VKDOO�FDOO�LW�/DQJXDJH�,��RU��EULHÀ\��,���LQFOXGHV��RQ�
WKH�PDWKHPDWLFDO�VLGH��WKH�HOHPHQWDU\�DULWKPHWLF�RI�WKH�QDWXUDO�QXPEHUV�WR�D�FHUWDLQ�OLPLWHG�H[WHQW��
URXJKO\�FRUUHVSRQGLQJ�WR�WKRVH�WKHRULHV�ZKLFK�DUH�GHVLJQDWHG�DV�FRQVWUXFWLYLVW��¿QLWLVW��RU�LQWXLWLRQLVW��
>���@�/DWHU�RQ��ZH�VKDOO�EH�GHDOLQJ�ZLWK�/DQJXDJH�,,��ZKLFK�LQFOXGHV�/DQJXDJH�,�ZLWKLQ�LWVHOI�DV�D�
VXE�ODQJXDJH��/DQJXDJH�,,�FRQWDLQV�LQ�DGGLWLRQ�LQGH¿QLWH�FRQFHSWV�DQG�PDWKHPDWLFDO�DQDO\VLV�WR�
WKH�H[WHQW�WR�ZKLFK�LW�LV�GHYHORSHG�LQ�FODVVLFDO�PDWKHPDWLFV��DQG�IXUWKHU�WKH�WKHRU\�RI�DJJUHJDWHV��
/DQJXDJHV�,�DQG�,,�GR�QRW�RQO\�LQFOXGH�PDWKHPDWLFV��KRZHYHU��DERYH�DOO��WKH\�DIIRUG�WKH�SRVVLELOLW\�
of constructing empirical sentences concerning any domain of objects.”

35 Cf. CARNAP, Rudolf. The logical syntax of language. Trad. Amethe Smeaton. Illinois: Open Court, 
2002, p. 11: “We attach special importance to the syntactical treatment of the synthetic (not purely 
ORJLF�PDWKHPDWLFDO��VHQWHQFHV��ZKLFK�DUH�XVXDOO\�LJQRUHG�LQ�PRGHUQ�ORJLF�´
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porque a Linguagem II abrange tanto a Linguagem I (que é uma matemática 
puramente aritmética de números naturais), quanto uma teoria de tipos, que 
pressupõe um princípio de tolerância36. Mas mesmo para a Linguagem II, 
&DUQDS�FRQVLGHUD�DV�GLVFLSOLQDV�QRUPDWLYDV�RX�DV�¿ORVR¿DV�GRV�YDORUHV�±�
como a ética, a moral, o direito – na forma de proposições metafísicas, que 
ele prefere ver como pseudoproposições, porque não tratáveis em termos 
lógico-formais37��(�LVVR�H[SOLFD�SRU�TXH�.HOVHQ�YDL�D¿UPDU�TXH�WDQWR�D�PRUDO�
TXDQWR�D�MXVWLoD�QmR�VmR�WUDWiYHLV�FLHQWL¿FDPHQWH�QR�TXDGUR�GD�VXD�WHRULD�
pura do direito.

2V�UHVXOWDGRV�GD�VLQWD[H�OyJLFD�GH�&DUQDS�VmR�FRPSDUiYHLV�DR�WHRUHPD�
da incompletude de Kurt Gödel. Do mesmo modo que Gödel demonstrou a 
LPSRVVLELOLGDGH�GH�XP�VLVWHPD�GH�D[LRPDV�PDWHPiWLFRV�DR�PHVPR�WHPSR�
completo e consistente, Carnap demonstrou que uma proposição lingüística 
sintaticamente correta no nível da Linguagem I não pode ser comprovada no 
QtYHO�GD�/LQJXDJHP�,,��4XHU�GL]HU��XPD�SURSRVLomR�OLQJ�tVWLFD�VLQWDWLFDPHQWH�
correta no nível da linguagem objeto não pode ter seu sentido comprovado 
QR�QtYHO�GD�PHWDOLQJXDJHP��(�LVVR�VLJQL¿FD�TXH�R�VHQWLGR�GH�XPD�SURSRVLomR�
lingüística é indecidível fora do nível sintático-analítico da linguagem 
objeto. Ainda que se construa uma linguagem objeto rigorosa em termos 
lógicos, isto é, uma linguagem rigorosa em termos de não-contradição, de 
consistência e coerência sistemática, ela sempre apresentará uma margem 
inevitável de indecidibilidade quando se passa do nível lógico-sintático 
(Linguagem I) para o metanível da linguagem que fala sobre o nível lógico-
sintático (Linguagem II). Ou em termos mais simples: toda linguagem, por 
mais rigorosa que seja, sempre produzirá lacunas na passagem de um nível 
para o outro. 

Essa passagem de um nível lingüístico para outro nós podemos observar 
também em Hans Kelsen, tanto na diferença entre direito (norma) e ciência 
do direito (proposição), quanto na diferença entre os níveis normativos do 
ordenamento jurídico, que vão desde a norma fundamental, passando pelas 

36 Cf. CARNAP, Rudolf. The logical syntax of language. Trad. Amethe Smeaton. Illinois: Open Court, 
2002, p. 51.

37 &I��&$51$3��5XGROI��3VHXGRSUREOHPDV�QD�¿ORVR¿D�� ,Q��6&+/,&.��0RULW]��&$51$3��5XGROI��
POPPER, Karl R.; Os pensadores. Trad. Pablo Rubén Mariconda. São Paulo: Abril Cultural, 1975, 
Vol. XLIV, p. 149-175; e CARNAP, Rudolf. The logical syntax of language. Trad. Amethe Smeaton. 
Illinois: Open Court, 2002, p. 278: "The supposititious sentences of metaphysics, of the philosophy 
RI�YDOXHV��RI�HWKLFV��LQ�VR�IDU�DV�LW�LV�WUHDWHG�DV�D�QRUPDWLYH�GLVFLSOLQH´��/RJR���KH�KDV�VKRZQ�WKDW�WKH�
so-called sentences of metaphysics and of ethics are pseudo-sentences" (ibidem, p. 282).
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Constituições, leis ordinárias, até os atos jurídicos, tais como as decisões 
judiciais e os contratos.

'R�PHVPR�PRGR�TXH� D� VLQWD[H� OyJLFD� GH�&DUQDS�� WDPEpP�.HOVHQ�
observa a impossibilidade de se garantir uma única resposta correta no 
direito. Isso porque a linguagem das normas, por mais rigorosa que seja em 
WHUPRV�OyJLFR�VLQWiWLFRV��VHPSUH�GHYHUi�VHU�LQWHUSUHWDGD�WDQWR�QR�FRQWH[WR�
das demais normas superiores – que lhe conferem validade, como as 
&RQVWLWXLo}HV�±��TXDQWR�QR�FRQWH[WR�GDV�SURSRVLo}HV�FLHQWt¿FDV�GD�FLrQFLD�
GR�GLUHLWR��(�LVVR�VLJQL¿FD�TXH�R�GLUHLWR��FRPR�XP�WRGR��DSUHVHQWD�VH�SDUD�D�
GHFLVmR�MXUtGLFD�FRPR�XPD�PROGXUD��GHQWUR�GD�TXDO�SRGHP�H[LVWLU�GLYHUVDV�
SRVVLELOLGDGHV� MXUtGLFDV�GH�GHFLVmR�TXH� LPSHGHP�D�H[SHFWDWLYD�VRFLDO�GH�
uma única resposta correta para os casos concretos. Se a linguagem, mesmo 
QR� VHX�Pi[LPR� ULJRU� OyJLFR�IRUPDO�VLQWiWLFR�� VHPSUH� WHP�XPD�PDUJHP�
de indecidibilidade, também a linguagem normativa do direito, por mais 
rigorosa que seja, sempre produzirá a possibilidade de decisões divergentes.

Infelizmente Kelsen não procurou assimilar em sua teoria pura do 
direito os avanços conquistados com a semântica lógica, para a qual 
o próprio Carnap afirma ser mais avançada, mais abrangente e uma 
QHFHVViULD� FRPSOHPHQWDomR�GD� VLQWD[H� OyJLFD38. Como antes observado, 
os desenvolvimentos do neopositivismo lógico no campo da semântica 
ocorreram posteriormente à publicação da primeira edição da Teoria 
Pura do Direito de Kelsen. A obra Meaning and Necessity, que inaugura 
a fase semântica de Carnap, foi publicada, a primeira parte, em 1936 e 
a segunda parte em 1937, quando o Círculo de Viena já se encontrava 
dissolvido pelo nazismo e seus integrantes já haviam migrado para outros 
lugares, especialmente para os Estados Unidos39. Também a semântica 

38 Cf. CARNAP, Rudolf. Meaning and necessity: a study in semantics and modal logic. 2ª ed. Chicago; 
London: University of Chicago, 1956; CARNAP, Rudolf. Introduction to Semantics. Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1942, p. 247; CARNAP, Rudolf. Empiricism, Semantics, 
and Ontology. Revue Internationale de Philosophie, n. 4, p. 20-40, 1950; CARNAP, Rudolf. 
Introduction to symbolic logic and its applications. Trad. William H. Meyer e John Wilkinson. 
1HZ�<RUN��'RYHU�3XEOLFDWLRQV��������H�&$51$3��5XGROI��6LJQL¿FDGR�H�VLQRQtPLD�QDV�OLQJXDJHQV�
naturais. In: SCHLICK, Moritz; CARNAP, Rudolf; POPPER, Karl R.; Os pensadores. Trad. Pablo 
5XEpQ�0DULFRQGD��6mR�3DXOR��$EULO�&XOWXUDO��������9RO��;/,9��S�����������(P�VXD�DXWRELRJUD¿D��
Carnap escreveu: “El análisis del lenguaje, a nuestro entender la herramienta más importante de la 
¿ORVRItD��VH�VLVWHPDWL]y�SULPHUR�HQ�OD�IRUPD�GH�OD�VLQWD[LV�OyJLFD��SHUR�HVWH�PpWRGR�WDQ�VyOR�HVWXGLD�
OD�IRUPD�GH�ODV�H[SUHVLRQHV��QR�VX�VLJQL¿FDGR��8Q�SDVR�LPSRUWDQWH�HQ�HO�GHVDUUROOR�GHO�DQiOLVLV�GHO�
OHQJXDMH�FRQVLVWH�HQ�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�OD�VLQWD[LV�FRQ�OD�VHPiQWLFD��HV�GHFLU��OD�WHRUtD�GH�ORV�FRQFHSWRV�
GH� VLJQL¿FDGR�\� YHUGDG´� �&$51$3��5XGROI��$XWRELRJUD¿D� LQWHOHFWXDO� Trad. Carmen Castells. 
%DUFHORQD��%XHQRV�$LUHV��0p[LFR��3DLGyV��8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�%DUFHORQD��������S�������

39 &I��3$648,1(//,��$OEHUWR��Carnap e o positivismo lógico. Trad. Armindo José Rodrigues. Lisboa: 
Edições 70, 1983, p. 106-107.
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lógica de Alfred Tarski, embora possua publicações na década de trinta, 
foi desenvolvida com mais abrangência no seu The semantic conception of 
truth, publicado em 1944, depois da sua passagem pelos Estados Unidos40.

7  FUNDAÇÃO DE UMA CIÊNCIA GENUÍNA (“PURA”) DO DIREITO

$� VLQWD[H� OyJLFD� GH�&DUQDS� WUDEDOKD� FRP� HQWLGDGHV� DEVWUDWDV�� e�
um positivismo lógico no qual a faticidade está nos símbolos sintático-
linguísticos e na sua organização lógica. Carnap construiu a Linguagem 
I para constituir o objeto da sua ciência sintático-lógico. Hans Kelsen, no 
campo do direito, vai fazer a mesma coisa: vai diferenciar uma Linguagem 
I (linguagem objeto, sintaticamente lógica em termos formais) de uma 
Linguagem II (metalinguagem, sintaticamente lógica em termos formais, mas 
mais abrangente e, por isso, com proposições potencialmente indecidíveis). 
A Linguagem I de Kelsen é o direito, o conjunto ou sistema de normas que 
regula o comportamento humano41. A Linguagem II é a ciência do direito, 
R�FRQMXQWR�GDV�SURSRVLo}HV�FLHQWt¿FDV�TXH�H[SOLFLWDP�R�VHQWLGR�GDV�QRUPDV�
jurídicas42.

0DV� DLQGD�Ki� XP�SUREOHPD�TXH�YDL� H[LJLU� GH�.HOVHQ�XPD�GHFLVmR�
teórica importante. O problema é este: qual é o sistema simbólico que uma 
WHRULD�HVSHFt¿FD�GR�GLUHLWR�GHYH�HOHJHU�FRPR�VHX�REMHWR�GH�FRQKHFLPHQWR"�
Ou em outras palavras: qual é o objeto positivo-lingüístico que uma ciência 
HVSHFt¿FD�GR�GLUHLWR� GHYH� HOHJHU� FRPR� D� VXD� HQWLGDGH� DEVWUDWD� QXFOHDU"�
4XDO�GHYH�VHU�D�XQLGDGH�DQDOtWLFD�GR�GLUHLWR"�1D�PHVPD�OLQKD�GD�VLQWD[H�
lógica de Carnap, Kelsen vai eleger uma entidade abstrata especial para ser 
trabalhada e organizada em termos de uma ciência rigorosa da linguagem. 
E essa entidade nuclear do direito e da ciência do direito vai ser a norma 
MXUtGLFD��1mR�R�WH[WR�GDV�OHLV��PDV�R�VHQWLGR�VLQWiWLFR�DQDOtWLFR�GHVVHV�WH[WRV��
a norma jurídica, quer dizer, o arranjo sintático dos signos linguísticos que 
HGL¿FDP�D�SRVLWLYLGDGH�GR�GLUHLWR�

Uma breve comparação entre as recomendações de Carnap e as 
motivações de Kelsen permite ilustrar isso. Vale a pena destacar esta 

40 Ver-se: TARSKI, Alfred. The semantic conception of truth: and the foundations of semantics. 
Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 4, Issue 3, Mar., 1944, 341-376.

41 Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 5.

42 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 80.
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D¿UPDomR�GH�&DUQDS��HVSHFLDOPHQWH�D�SDUWH�HQWUH�SDUrQWHVHV��D�UHVSHLWR�GDV�
questões prático-normativas:

$V�VXSRVWDV�SURSRVLo}HV�GD�PHWDItVLFD��GD�¿ORVR¿D�GRV�YDORUHV��GD�
ética (essas devem ser tratadas como disciplinas normativas e não 
como pesquisas psicológico-sociológicas de fatos) são peseudo-
SURSRVLo}HV��QmR�WrP�FRQWH~GR�OyJLFR��VmR�VRPHQWH�H[SUHVV}HV�
de sentimentos com as quais são suscitados novos sentimentos 
H�WHQGrQFLDV�YROLWLYDV�SDUD�TXHP�SDUWLFLSD�QHVVDV�H[SUHVV}HV43.

4XHVW}HV�GH�YDORUHV��SRUWDQWR��Vy�SRGHP�VHU�WUDWDGDV�FRPR�TXHVW}HV�
QRUPDWLYDV�±�H�TXHVW}HV�QRUPDWLYDV�VLJQL¿FDP��DTXL��TXHVW}HV�TXH�QmR�WrP�
a ver com verdade ou falsidade, e sim com correção moral, com a ética ou 
FRP�D�MXVWLoD��&DUQDS�UHFRPHQGD�H[SUHVVDPHQWH�TXH�DV�TXHVW}HV�QRUPDWLYDV�
não devem ser tratadas como pesquisas psicológicas ou sociológicas de 
IDWRV��Mi�TXH�SDUD�HOH�HVVDV�TXHVW}HV�H[LJHP�D�XWLOL]DomR�GH�FULWpULRV�OyJLFRV�
de verdade e falsidade. A positividade de uma ciência normativa, portanto, 
só pode estar endereçada não a fatos – a respeito dos quais as proposições 
FLHQWt¿FDV�SRGHP�VHU�YHUGDGHLUDV�RX�IDOVDV�±��PDV�D�XPD�HQWLGDGH�DEVWUDWD�
FXMDV�SURSRVLo}HV�FLHQWt¿FDV�SRVVDP�VHU�WUDEDOKDGDV�VRE�XPD�OyJLFD�GH�GHYHU��
diante da qual apenas em outro nível (o metanível da ciência do direito) se 
pode observar as proposições sobre esse dever como verdadeiras ou falsas.

Assim torna-se possível entender com muito mais profundidade os 
motivos que levaram Kelsen a escrever que:

Há mais de duas décadas que empreendi desenvolver uma teoria 
MXUtGLFD�SXUD��LVWR�p��SXUL¿FDGD�GH�WRGD�D�LGHRORJLD�SROtWLFD�H�GH�WRGRV�
os elementos de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua 
HVSHFL¿FLGDGH�SRUTXH�FRQVFLHQWH�GD�OHJDOLGDGH�HVSHFt¿FD�GR�VHX�REMHWR��
Logo desde o começo foi meu intento elevar a Jurisprudência, que – 
aberta ou veladamente – se esgotava quase por completo em raciocínios 
de política jurídica, à altura de uma genuína ciência, de uma ciência 
GR�HVStULWR��,PSRUWDYD�H[SOLFDU��QmR�DV�VXDV�WHQGrQFLDV�HQGHUHoDGDV�j�

43 Tradução livre de: CARNAP, Rudolf. The logical syntax of language. Trad. Amethe Smeaton. 
Illinois: Open Court, 2002, p. 278: "The supposititious sentences of metaphysics, of the philosophy 
of values, of ethics (in so far as it is treated as a normative discipline and not as a psycho-sociological 
LQYHVWLJDWLRQ�RI�IDFWV��DUH�SVHXGR�VHQWHQFHV��WKH\�KDYH�QR�ORJLFDO�FRQWHQW��EXW�DUH�RQO\�H[SUHVVLRQV�
RI�IHHOLQJ�ZKLFK�LQ�WKHLU�WXUQ�VWLPXODWH�IHHOLQJV�DQG�YROLWLRQDO�WHQGHQFLHV�RQ�WKH�SDUW�RI�WKH�KHDUHU�´



A TEORIA PURA DO DIREITO DE KELSEN E A SINTAXE LINGUÍSTICA DO NEOPOSITIVISMO

141NOVOSDIREITOS • V. 2 Nº 02

IRUPDomR�GR�'LUHLWR��PDV�DV�VXDV�WHQGrQFLDV�H[FOXVLYDPHQWH�GLULJLGDV�
DR�FRQKHFLPHQWR�GR�'LUHLWR��H�DSUR[LPDU�WDQWR�TXDQWR�SRVVtYHO�RV�VHXV�
UHVXOWDGRV�GR�LGHDO�GH�WRGD�D�FLrQFLD��REMHWLYLGDGH�H�H[DWLGmR44.

Para tanto, Kelsen decide pela norma jurídica como o objeto central da 
ciência do direito. E desse modo ele pode pretender “libertar a ciência jurídica 
de todos os elementos que lhe são estranhos”45, especialmente daqueles do 
seu tempo: a alternativa positivista entre sociologismo e psicologismo46. 
Assim, entre a positividade dos fatos sociais e dos fatos psíquicos, Kelsen 
YDL�HOHJHU�D�SRVLWLYLGDGH�GD�QRUPD�MXUtGLFD��2�GLUHLWR�HQWmR�GHL[D�GH�VHU�
concebido tanto como relação jurídica, quanto como reconhecimento 
psíquico. O direito agora é norma jurídica, é o conjunto das normas jurídicas 
válidas. E que por isso precisa ser delimitado analiticamente em relação 
às demais referências sociais (ética, moral, justiça, política etc.) – já que 
essas relações transintáticas, salientamos nós, só foram desenvolvidas 
posteriormente à primeira edição da Teoria Pura do Direito, no campo da 
semântica lógica47.

A norma jurídica em Kelsen passa a ser o signo sintático-lingüístico 
fundamental que constitui a identidade e a autonomia do direito. A norma 
confere, assim, tanto a identidade do direito como uma categoria empírico-
positivista autônoma em relação às outras normas da sociedade – como são 
as normas éticas, morais, religiosas, econômicas etc. –, quanto a autonomia 
do direito em relação a esses outros campos de normatividade da sociedade. E 
por isso Kelsen vai se deter com rigor na diferenciação entre normas jurídicas 
e leis naturais, entre direito e moral e entre direito e ciência do direito.

44 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. XI.

45 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 1. Ver-se também: KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. 3ª ed. Trad. 
Luiz Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. XXVII.

46 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 1: “De um modo inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se confundido com a 
psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política.”

47 $�MXVWL¿FDWLYD�GH�.HOVHQ�SDUD�HVVD�FRQFHQWUDomR�GD�WHRULD�SXUD�QR�FDPSR�GD�VLQWD[H�OyJLFD�DSDUHFH�
QD�SULPHLUD�SiJLQD��³4XDQGR�D�7HRULD�3XUD�HPSUHHQGH�GHOLPLWDU�R�FRQKHFLPHQWR�GR�'LUHLWR�HP�IDFH�
destas disciplinas [a psicologia e a sociologia, a ética e a teoria política], fá-lo não por ignorar ou, 
PXLWR�PHQRV��SRU�QHJDU�HVVD�FRQH[mR��PDV�SRUTXH�LQWHQWD�HYLWDU�XP�VLQFUHWLVPR�PHWRGROyJLFR�TXH�
obscurece a essência da ciência jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela natureza do seu 
objeto” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 1-2).



RAFAEL LAZZAROTTO SMIMIONI

142 NOVOSDIREITOS • V. 2 Nº 02

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essas diferenciações são necessárias para concentrar a realidade 
simbólico-lingüística do direito na norma jurídica, da qual se pode então 
deduzir todo o restante e, especialmente, deduzir também a identidade e a 
autonomia da ciência do direito como ciência normativa – ou utilizando os 
HVTXHPDV�GD�VLQWD[H�OyJLFD�GH�&DUQDS��FRQFHQWUDU�D�UHDOLGDGH�VLPEyOLFR�
lingüística da lógica em uma entidade puramente ideal (a Linguagem I, que 
em Kelsen vai ser a linguagem da norma jurídica, o sistema lógico-sintático 
de símbolos linguísticos positivados em normas jurídicas válidas), da qual 
se pode então deduzir a Linguagem II (que em Kelsen vai ser o conjunto 
GDV�SURSRVLo}HV�FLHQWt¿FDV�GD�FLrQFLD�GR�GLUHLWR�D�UHVSHLWR�GR�VHQWLGR�GDV�
normas jurídicas).

Mas há um problema grave já na própria motivação da teoria pura do 
direito. Trata-se do problema da subsunção lógica, que apesar de constituir 
o núcleo da problemática do neopositivismo lógico, Kelsen faz dele uma 
tabula rasa ao indicar que, entre os fatos reais e a linguagem da norma 
H[LVWH�RX�QmR�H[LVWH�XPD�FRLQFLGrQFLD��1HVVH�DVSHFWR��.HOVHQ�UHWRUQD�DR�
SRVLWLYLVPR�FOiVVLFR��(OH�D¿UPD�TXH�³R�TXH�WUDQVIRUPD�HVWH�IDWR�>RV�IDWRV�
do mundo real] num ato jurídico (lícito ou ilícito) não é a sua faticidade 
>���@��PDV� R� VHQWLGR� REMHWLYR� TXH� HVWi� OLJDGR� D� HVVH� DWR�� D� VLJQL¿FDomR�
que ele possui”48. Ou seja, Kelsen aqui assimilou a virada lingüística de 
Wittgenstein, ao entender a linguagem da norma como um esquema de 
interpretação do mundo. Entretanto, logo depois, considera que o conteúdo 
de um acontecimento fático – que constitui a grande questão da representação 
da realidade pela linguagem no neopositivismo lógico – é solucionado 
PHGLDQWH� XPD� D¿UPDomR� VLPSOLVWD� GH� TXH� HVVH� FRQWH~GR� ³FRLQFLGH� FRP�
o conteúdo de uma norma que consideramos válida”49��0DV�H[DWDPHQWH�D�
LQH[LVWrQFLD�GH�JDUDQWLDV�GHVVD�FRLQFLGrQFLD�FRQVWLWXL�R�PDLRU�SUREOHPD�GR�
neopositivismo lógico.

Precisamente esse problema da coincidência entre o conteúdo de um 
fato e o conteúdo de uma norma – que no direito nós chamamos simplesmente 
de subsunção entre fato e norma – vai ser um dos principais pontos fracos 

48 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 2.

49 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 3. Ver-se também: KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. 3ª ed. Trad. 
Luiz Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 57.
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da teoria de Kelsen. Isso porque faltou na sua teoria a semântica, quer dizer, 
faltou o estabelecimento de relações entre as entidades puramente ideais – as 
normas – com a realidade da sociedade50. Relação que só vai ser realizada 
por algumas perspectivas teóricas reunidas sob o nome de pós-positivismo, 
mas não sem apresentarem, elas também, uma série de novos problemas. Já 
que hoje, a incompletude desse teorema se completa, arbitrariamente, por 
meio da argumentação jurídica.

Essa crítica a Kelsen cabe também a várias teorias contemporâneas da 
argumentação. Pois não há nenhuma garantia de coincidência ou coerência 
lógica entre narrativas lingüísticas sobre o conteúdo de fatos e narrativas 
lingüísticas sobre o conteúdo de normas51. A solução contemporânea é a 
argumentação, como se a argumentação pudesse apresentar bons motivos ou 
UD]}HV�FRQYLQFHQWHV�SDUD�VH�DFUHGLWDU�QD�H[LVWrQFLD�GHVVD�FRLQFLGrQFLD52. O 
resultado disso é o abandono das questões de validade das decisões e a sua 
substituição pelas questões de legitimidade, que diante da sempre incompleta 
e indecidível subsunção lógica, remete o problema para uma questão política 
GH�OHJLWLPLGDGH�GDV�GHFLV}HV�QR�FRQWH[WR�GR�(VWDGR�'HPRFUiWLFR�GH�'LUHLWR�

A questão da legitimidade das decisões, naturalmente, não aprece 
em Kelsen. Pois a teoria pura não está preocupada com a legitimidade 
material das decisões. A sua preocupação é estritamente teorética53. E nessa 
perspectiva neopositivista nós podemos resumir as suas motivações com 
VLPSOLFLGDGH�� SRU� TXH�XPD� WHRULD� SXUD�GR�GLUHLWR"�5HVSRVWD�� XPD� WHRULD�
pura do direito porque não é uma teoria sociológica, nem psicológica, 
tampouco positivista no sentido clássico, mas sim normativa, baseada no 
ULJRU� OyJLFR�IRUPDO�GD�DQDOtWLFD�GD�VLQWD[H� OLQJ�tVWLFD�GR�QHRSRVLWLYLVPR�
lógico, especialmente na fase da década de trinta do Círculo de Viena.

50 Na sua obra póstuma, Kelsen dedica um capítulo inteiro a essa questão da subsunção normativa, 
mas mantém-se ainda no nível meramente sintático da lógica formal analítica, que conduz Kelsen a 
entender o silogismo normativo como uma relação analógica – não lógica – entre validade de uma 
norma positiva geral e ato de vontade cujo sentido é a norma individual (cf. KELSEN, Hans. Teoria 
geral das normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Safe, 1986, p. 299-300). Essa é uma 
LQRYDomR�LPSRUWDQWH�QD�WHRULD�SXUD�GR�GLUHLWR�GH�.HOVHQ��SRUTXH�DTXL�.HOVHQ�H[SOLFD�TXH�QmR�Ki�XP�
VLORJLVPR�OyJLFR�HQWUH�QRUPD�JHUDO�H�QRUPD�LQGLYLGXDO��FRPR�DFUHGLWDYD�D�(VFROD�GD�([HJHVH��2�
que há é um ato de vontade, que escolhe o sentido da norma individual a ser aplicada em um caso 
concreto.

51 &RPR�GHPRQVWUDGR�SRU�.XUW�*|GHO�QR�FDPSR�GD�VLQWD[H�PDWHPiWLFD�H�SRU�&DUQDS�QR�FDPSR�GD�
VLQWD[H�OLQJ�tVWLFD�JHUDO�

52 Esse é um dos motivos pelos quais, contemporaneamente, Luhmann prefere falar em autopoiese da 
comunicação.

53 Cf. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Safe, 
1986, p. 302.
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Assim, Kelsen supera muito o positivismo clássico e também o 
positivismo lógico da primeira fase do Círculo de Viena. E com isso nós 
pretendemos demonstrar também que as críticas correntes ao pensamento 
de Kelsen, que o acusam de um positivismo simplista, são sobretudo 
equivocadas, porque partem de uma concepção desconectada dessas três 
dimensões de motivos da teoria pura do direito: uma crítica ao positivismo 
sociológico e psicológico da época, a assimilação da virada lingüística no 
neopositivismo lógico da segunda fase do Círculo de Viena e a necessidade 
de fundação de uma ciência genuína e autônoma do direito.
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