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Introdução

Este artigo apresenta as contribuições
de teóricos e sociólogos do direito, partici
pantes do Réseau Européen Droit et Société
(RED&S), sobre o conceito de regulação e
suas relações com o direito.
O interesse pelo tema resulta de nossas
pesquisas sobre direitos humanos e outros
temas de direito e política. Em debates aca
dêmicos sobre esse gênero de questões são
comuns posições políticas e teóricas, conso
lidadas nas oposições entre universalismo e
particularismo, cosmopolitismo e estatismo,
normativismo e realismo sociológico. Po
rém, essas oposições têm sido superadas pela
“força das coisas’, como afirma DelmasM arty (2003a), por processos políticos que
aproximam sistemas e técnicas jurídicas, su
primem —sem superar —suas diferenças re
lativas de conteúdo e sentido, e redefinem os
problemas. Ao nosso ver, o tratamento ade
quado do tema dos direitos humanos supõe
transpor essas oposições. Por isso é que pro
pusemos uma abordagem centrada na dinâ
mica, no caráter processual das instituições e

atores dos direitos humanos na política in
terna, internacional e transnacional. Em ou
tros termos, isso significa que devemos re
pensar as relações entre direitos humanos,
política e direito, criticando, particularm en
te, o modelo do positivismo normativista.
As abordagens apresentadas neste traba
lho são formuladas por teóricos e sociólogos
do direito, cuja característica comum é a
tentativa de superar as concepções positivis
tas do direito. Os trabalhos da RED&S têm
formulado modelos, metáforas, conceitos,
diagnósticos que permitem compreender os
processos de mutação da organização do po
der político e das formas jurídicas. Seus tra
balhos são ilustrativos do diálogo entabula
do entre teoria e sociologia do direito, entre
modelos e resultados de pesquisa empírica.
É um diálogo 1 profícuo na medida em que
permite colocar de outra forma problemas
cristalizados em formulações que não corres
pondem - “há décadas”, como afirma M ichel Troper (apud Caillosse, 1994) —à con
cepção que os juristas têm das instituições
jurídicas e de sua prática. Assim, partimos
de questões genéricas, como: Qual é o “esta-
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do da arte” sobre o positivismo jurídico no
debate teórico do direito? Que reformula
ções esse modelo tem recebido a partir das
mudanças no direito internacional, dos di
reitos hum anos, da globalização, assim
como das formas de relação entre Estado e
sociedade, subseqüentes à crise do Estadoprovidência? Em outro nível de análise, co
loca-se a questão de quais modelos teóricos
a crítica ao direito tem tomado com a crise
do marxismo. Planejávamos, inicialmente,
trabalhar as contribuições que trataram os
direitos humanos da perspectiva da regula
ção jurídica. Porém, ampliamos nossas leitu
ras para dar conta dos trabalhos dos autores
mais significativos da RED&S. Essa m obili
zação supõe um considerável esforço intelec
tual devido à novidade que constituem, para
nós, os modelos teóricos utilizados (não só a
já conhecida teoria dos sistemas autopoiéticos, mas também teorias da complexidade, a
auto-organização, a lógica flo u e ou fuzzi
etc.). Dado o caráter exploratório do traba
lho, abrimos mão de uma exposição analíti
ca e de um a problematização mais aprofun
dada dos debates. Apresentamos um a
sistematização das abordagens, os argumen
tos de alguns autores, com análises e críticas
preliminares.

Delim itação da Bibliografia

Formada em 1985, em torno da revista

Droit et Sociétéi a RED&S é dirigida por André-Jean Arnaud e Jacques Commaille e se
diada na Maison des Sciences de 1'Homme de
Paris. Compreende, além de um site na in
ternet e a revista, duas coleções de monogra
fias ( Droit et Société e Recherches et Travàux),
que contam mais de cinqüenta volumes pu
blicados. O site oferece informações biblio
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gráficas, artigos e alguns livros virtuais, e
acesso a pesquisadores, bibliotecas e a centros
de pesquisa associados. A rede gera, ainda,
boletins mensais com informações de even
tos e publicações de livros e revistas. Os par
ticipantes da rede têm em comum a propos
ta de formular modelos teóricos alternativos
ao positivismo normativista, que incorporem
desenvolvimentos no campo da epistemologia e sejam voltados à compreensão das insti
tuições jurídicas nas sociedades contemporâ
neas. O projeto da rede é “abordar o direito
de um ponto de vista interdisciplinar, considerando-o como um fenômeno histórico,
cultural e social, tanto quanto lógico. Sua vo
cação é a de agrupar aqueles que se dedicam
a recolocar o direito no seu tecido social, de
romper com as rotinas universitárias e que
procedem a uma ‘desbalcanização’ dos sabe
res disciplinares, além de aderirem ao princí
pio de uma associação entre pesquisa e práti
ca, que tratem as questões jurídicas e sociais
na sua complexidade, que se interessam nos
fluxos entre o local, o nacional e o global,
que priorizam a dimensão comparativa e,
inicialmente a comparação européia e, en
fim, que asseguram ou assumam a presença
de culturas de raiz francófona na comunida
de cientítica internacional ” . 2
Os trabalhos dos autores da RED&S po
dem ser situados em um campo mais amplo
de debates internacionais de teoria e sociolo
gia do direito. Nosso levantamento bibliográ
fico abrangeu material a esse respeito de auto
res de língua francesa, que trabalham em
centros de estudos do direito, do Estado e da
política em várias universidades - como o

Centre d'Etudes et de Recherchers sur la Théorie de TEtat (Certe), da Universidade de
Montpellier-I; o Centre de Recherches Criti
ques sur le Droit (Cercrid), da Universidade
Jean Monnet, de Saint-Etienne; o Centre de

Théorie du Droit (CTD ), da Universidade de
Paris 10; o Centre Universitaire de Recherches
Administratives et Politiques de Picardie (Curapp), das Universidades de Picardia 1 e 2; e
de outros grupos nas Universidades de Paris2 , de Marselha, de Nice, de Bruxelas e de
Lausanne. Em geral, são autores que colabo
ram no espaço virtual e nas publicações da
RED&S, assim como em outras revistas5 e
coleções4. Em boa parte, os trabalhos consul
tados são obras coletivas que resultam de con
gressos ou seminários acadêmicos (Direito e
Regulação; Avaliar o Direito; Direito e Glo
balização), em que se evidencia a variedade de
abordagens a respeito de temas comuns.
Agrupamos os trabalhos segundo as duas
perspectivas que adotam para a análise do di
reito: como sistema ou como ação. Elas se di
ferenciam à m edida que consideram o direito
como um conjunto fechado ou não em rela
ção às outras dimensões da sociedade. O
Quadro 1 permite também situar as referên
cias e críticas trocadas entre os autores da rede
Droit et Société e outros teóricos do direito.
A diferenciação ou autonom ia do direi
to é o aspecto mais relevante para distinguir
as abordagens. Apesar de suas diferenças teó
ricas, aproximamos trabalhos que conside
ram o direito estatal como um sistema fe
chado, que tem seus próprios mecanismos
de controle das influências criadas por m u

danças externas ( 1 ), ou que o toma como
um quadro “externo” de regras para a ação
dos indivíduos (4). De outro lado, aproxi
mam-se as teorias que enfocam as relações
entre o direito com as práticas e instituições
sociais, seja como um sistema permeado pe
las mudanças destas (2 ) ou como um ele
mento incorporado de diversas formas à
orientação da ação individual (3). Essas teo
rias consideram o direito como um quadro
normativo que habilita situações e deixa um
“espaço de jogo”, um espectro mais ou me
nos amplo de opções de ação para os sujei
tos. Ou seja, a prim eira orientação toma o
direito como objeto autônomo, excluindo a
consideração de suas relações com outras di
mensões da vida social e é caracterizado pela
perspectiva civilista, pelas teorias do positi
vismo normativista e dos sistemas autopoiéticos. A segunda orientação enfatiza a aber
tura do direito à sociedade, relação essa
indispensável a ser considerada pelo conhe
cimento do direito, em que tratamos teorias
baseadas na epistemologia da complexidade
e em abordagens sistêmicas e funcionalistas.
A terceira orientação tematiza as relações en
tre regra de direito e ação social, a fim de
realizar um programa de crítica ou de socio
logia em pírica do direito. Nosso foco recairá
sobre essas duas últimas, nas quais se situam
os trabalhos da R ED & S . 5

Quadro 1
Agrupamento de Análise do Direito

Fechado (a)

Aberto (a)

Sistema

1 . “C ivilistas”; positivismo 2. Funcionalistas-sistêmicos;
normativista; teoria dos siste teorias da complexidade, da
auto-organização e redes.
mas autopoiéticos.

Ação

4. Direito e economia e teorias 3. Sociologia empírica do di
da escolha pública aplicadas reito e análises de políticas
públicas aplicadas ao direito.
ao direito.
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A apresentação conjunta de trabalhos
de teoria e de sociologia empírica do direito
impõe um esclarecimento. A leitura de tra
balhos de teoria do direito e doutrina jurídi
ca não deve concentrar-se, ao menos num
primeiro momento, na acuidade de seus
diagnósticos a respeito dos processos sociais
e políticos, da sua adequação aos “fatos”. O
interesse desses trabalhos para a análise polí
tica é duplo: por um lado, pelo seu caráter
performativo no interior do campo jurídico,
pois são feitos por e para juristas, privile
giam temas e problemáticas de sua profissão
e mobilizam elementos internos ao seu siste
ma de referências; por outro lado, porque
elaboram descrições técnicas e análises acu
radas de modelos teóricos e conceitos juríd i
cos, os quais produzem reformulações no
pensamento, normas, instituições e técnicas
jurídicas. Mesmo suas descrições da socieda
de impulsionam a formação de categorias,
esquemas causais e referências normativas
que são tomadas não só pelos profissionais
do direito, mas também pelos legisladores e,
mediatamente, os indivíduos. Não se trata,
pois, de “adotar” nem de “rejeitar” suas des
crições do real, mas de considerá-los como
produtores de sentido para o campo jurídi
co e como produtores de modelos e concei
tos do direito que tenham papel crítico em
relação às concepções de direito tomadas do
senso comum que, por vezes, povoam traba
lhos de Ciências Sociais sobre o assunto.

Apresentação das Perspectivas

O Direito como um Sistema Fechado
Os civilistas

Essa orientação é formada, grosso modo,
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por juristas profissionais e doutrinadores do
direito, especialmente no campo do direito
privado. Com poucas variações, reitera, des
de a década de 1950, o diagnóstico da crise
ou do declínio do direito (Ripert, 1949; Savatier, 1964). Ela concebe o direito como
um conjunto de normas postas pelo Estado,
com características da generalidade, autono
mia, coerência lógica e completude, e que
consagram os direitos subjetivos dos indiví
duos em função de um conjunto de princí
pios próprios ao Estado de direito: liberda
de, igualdade e segurança jurídica. As
mudanças legislativas promovidas pelo Estado-providência e pelo “Estado-regulador”,
ou pós-moderno, seriam marcadas pela des
truição das características formais e dos valo
res subjacentes ao direito.
Em seus momentos mais pessimistas,
tais autores associam essas mudanças a uma
“decadência da civilização” ocidental. Para
Bruno Opetit (1986), mudanças sucessivas
teriam produzido um “amálgama tão hetero
gêneo que se poderia perguntar se ele respon
de às exigências de coerência e racionalidade
que impõe o vocábulo ‘sistema ’. O excesso
de regulamentação, as distinções entre os su
jeitos de direito e a contínua alteração das
leis colocariam em xeque os princípios da or
dem jurídica. Também seriam negativas a es
pecialização crescente do direito e a integra
ção de normas técnicas à estrutura das regras
jurídicas, a crescente inefetividade das leis e a
legislação descodificada. A racionalidade
científica, manifestada pelo raciocínio socio
lógico, e a mentalidade gerencial, teriam in
vadido o direito, permeando-o de finalidades
particulares, que não se ordenam de modo
coerente com os princípios e finalidades do
Estado de direito. A especialização, o deta
lhamento, a flexibilidade e a capacidade de
adaptação das normas jurídicas teriam como

contrapartida a incerteza e a instabilidade
permanentes. O direito teria perdido toda
transcendência e sua racionalidade global se
enfraquecido num panjuridismo, no qual o
direito seria nada mais que um elemento de
engenharia social. Assim, a ciência reduziria
o direito a uma técnica e o Estado de direito
tenderia a tornar-se uma ilusão. Essa seria
uma verdadeira questão civilizacional, dado
o papel central do direito no espírito e nas
instituições das sociedades ocidentais. O ris
co de declínio era evidenciado pelo eclipse
do direito romano, que mostraria que a his
tória nada tem de reversível, dado que o di
reito é uma construção histórica . 6

“piram idal” de sua descrição que daí decor
re (Bechillon, 2000, pp. 61-5).7 Afinal, o di
reito internacional, o direito comunitário, a
lex mercatoria , o direito da internet e outras
inovações só receberiam o qualificativo “di
reito” por serem reconhecidas por um órgão
do Estado, competente para tal. Ou seja, es
sas novidades teriam caráter sociológico,
moral ou político até o momento de seu re
conhecimento como jurídicas pelo Estado, o
qual m anteria, pois, o seu monopólio da
produção normativa — em outras palavras,
elas são jurídicas porque, e só um a vez que,
são reconhecidas por um órgão do Estado e
não porque elas são novas em suas origens,
formas ou outras manifestações empíricas . 3

0 positivismo normativista

Essa é a orientação dos pesquisadores de
teoria geral do direito que, em geral, desen
volvem a teoria kelseniana, ou seja, a do po
sitivismo normativista. Para esses autores, o
direito é formado por regras, que são enun
ciados normativos validamente postos pelo
Estado ou que são reconhecidos por seus ór
gãos. Com esse tipo de conceito, genérico e
formal, dissociam o conceito de direito das
suas características concretas num tipo de
terminado de Estado. Concebem sua tarefa
a de descrever o direito dos Estados existen
tes e não a de criticar a produção normativa
em nome de uma concepção determinada
de direito ou de Estado nem a de explicar os
processos sociais e políticos que determinam
as suas transformações e características, no
que se diferenciam, pois, dos civilistas.
Se consideram relevantes as mudanças
contemporâneas do direito nas sociedades
européias, discordam do diagnóstico dos ju 
ristas “pós-modernos” de que elas coloca
riam em xeque o monopólio do poder esta
tal de produção do direito e o modelo

A teoria do direito como sistema
autopoiético

Formulada por N. Luhmann (1985 e
1986) e G.Teubner (1985 e 1986), a partir da
primeira metade dos anos de 1980, é uma al
ternativa teórica que representou um impor
tante pólo de atração no campo da teoria do
direito européia. Ela propõe um modelo de
análise da crise do Estado-providência e apre
senta como alternativa o programa relacional
e o direito reflexivo. Distingue-se do normativismo na medida em que considera o direito
um sistema dinâmico, com sua lógica própria
e em interação com os outros sistemas sociais.
O direito mantém seu fechamento operacio
nal na medida em que define os conteúdos
normativos segundo o seu próprio código. O
sistema jurídico é, pois, auto-referenciado e,
por isso, normativamente fechado. Sistema
em direito perde o sentido de ordenamento,
mas sua autonomia não exclui a abertura cog
nitiva ao ambiente e sua coerência não tem
um sentido lógico-formal, mas se refere à ma-
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nutenção da própria autonomia do sistema,
ou seja, da auto-organização do seu código e
da definição dos elementos que o constituem.
A teoria dos sistemas autopoiéticos
aproxima-se do normativismo à medida que
considera o direito um sistema fechado no
sentido normativo, cujo elemento mínimo
são atos jurídicos, com estrutura binária, que
decidem sobre os acontecimentos em termos
de legal ou ilegal, ou seja, decidem sobre sua
integração ou não ao sistema. Esse sistema
seria autônomo em relação às outras normatividades sociais e funcionaria como um sis
tema de comunicação (e não de constituição
das estruturas fundamentais de significação
da ordem social), com a função de resolver
conflitos e estabilizar as expectativas norma
tivas dos outros sistemas da sociedade.
A teoria dos sistemas autopoiéticos con
sidera que a complexidade e a diferenciação
dos subsistemas sociais provocou o desloca
mento da centralidade dos sistemas político
e jurídico nas sociedades contemporâneas.
Os autores da RED&S referem-se com fre
qüência a essa teoria, mas não adotam sua
concepção de fechamento normativo do sis
tema jurídico . 9

O Direito como um Sistema Aberto

Os autores consideram que o direito é
um sistema aberto, permeado por outras normatividades, mas com características próprias,
enquanto uma racionalidade, uma perspectiva
ou prática social. O seu desafio é formular
modelos teóricos que levem em conta essa
abertura ou permeabilidade sem “dissolver” o
direito nas outras normatividades. 10
Classificamos os trabalhos de juristas
em dois grandes grupos, que trataremos a
seguir: os que consideram que um novo mo
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delo de direito e de Estado foi produzido pe
las mudanças políticas e sociais contemporâ
neas e os que tomam essas mudanças como
ponto de partida para a formulação de no
vos modelos teóricos para o direito.
A regulação jurídica, ramo do
conhecimento jurídico ou emergência de
um novo Estado e de um novo
direito?

Os debates sobre a regulação jurídica
têm como objeto privilegiado as transforma
ções do direito como conseqüência das re
formas institucionais e mudanças da ação
pública nos Estados europeus . 11 A respeito
desse assunto, os autores associam diagnósti
cos empíricos sobre o direito com conceitos
relativos às políticas de reforma do Estado.
Assim, eles comumente adotam as referên
cias conceituais da teoria da escolha pública
para propugnar que o aparato institucional
da regulação econômica é o modelo mais
eficiente e legítimo de ação governamental . 12
O tratamento da regulação ilustra as dife
renças entre teóricos normativistas e os do di
reito pós ou neomoderno. Para aqueles, a re
gulação produz normas e instituições com
características distintivas, que justificam a for
mação de um novo ramo do direito enquanto
conhecimento jurídico. Para os autores da se
gunda perspectiva, a regulação sintetiza as
mudanças contemporâneas do Estado, do di
reito e de suas relações com a sociedade . 13
A regulação como novo ramo
do direito

A regulação aparece como um conceito
externo ao direito, de caráter sociológico, da
economia ou da teoria dos sistemas, uma vez
que, até os anos de 1990, não era definido

nos instrumentos legais nem no plano da
doutrina jurídica. No Seminário sobre Re
gulação e Política, organizado pelo Certe

( Centre d'Etudes et de Recherchers sur la
Théorie de l'Etat), em 1992, juristas adotam
uma concepção funcional-sistêmica de regu
lação, como ajustamento dinâmico do siste
ma jurídico, em seus aspectos internos e ex
ternos. Assim, o Conselho de Estado é
considerado como órgão regulador do apa
relho normativo (regras de direito e jurisdi
ções administrativas), arbitrando as relações
complexas entre regras de direito e socieda
de (proteção de direitos fundamentais, po
deres das coletividades locais, questões de es
trangeiros). Em seu conjunto, esse papel de
regulação do sistema jurídico se reflete no
seu método de trabalho, estilo, procedimen
tos de análise dos textos e no conteúdo das
decisões consultivas. Mesmo no exercício da
função jurisdicional, o Conselho exerce uma
arbitragem criativa, a fim de ajustar equilíbrios, assegurar evoluções e garantir a coe
rência do sistema jurídico . 14
Ao longo dos anos de 1990, a regulação
passou a ser adotada pela legislação (sobre
concorrência, sobre o setor financeiro e o
das telecomunicações) e muitos juristas uti
lizam o conceito para caracterizar as m udan
ças nas modalidades de exercício do poder
do Estado e o novo tipo de articulação que
os agentes públicos estabelecem com os
agentes privados (Arnaud, 2003, p. 74).
Marie-Anne Frison-Roche (2001) con
sidera que essas inovações im plicam a for
mação de um novo ramo do direito, o da re
gulação. Seu objetivo é identificar um ramo
do direito, a partir do sentido e coerência
das mudanças recentes no aparato norm ati
vo, a fim de restabelecer ordem ao sistema
jurídico e determinar melhor as suas relações
com a economia. Para ela, um ramo do di

reito se distingue pelo seu objeto, seu méto
do e a existência de autoridades específicas.
O objeto da regulação se apreende a partir
do novo papel do Estado na economia e das
inovações nos sistemas de informação e co
municação contemporâneos, os quais m odi
ficaram profundamente as condições de
operação das redes, em domínios tão varia
dos como as telecomunicações, o setor elé
trico e as finanças . 15 Esses domínios têm ca
racterísticas comuns, como a rapidez das
trocas, a tecnicidade das normas, a virtuali
dade do ambiente, que tornam difícil a ação
de autoridades externas e o uso de categorias
e procedimentos jurídicos convencionais. O
direito da regulação agruparia “o conjunto
das regras que se destinam à regulação de se
tores que não podem criar seus equilíbrios
por si mesmos” (Frison-Roche, 2001, pp.
610-1), com o papel de construir, supervi
sionar e mantê-los em equilíbrio. Seria des
tinado à construção e manutenção do equi
líbrio entre a concorrência e outros valores
em setores econômicos cujas características
impossibilitam o equilíbrio “espontâneo”.
O direito da regulação exprimiria uma
nova relação entre o direito e a economia, de
organização e coação, e seria desvinculado da
ação do Estado e de seu aparelho administra
tivo. A regulação põe em jogo um esquema
de separação entre o direito e o Estado, atra
vés de novas formas institucionais, procedi
mentos e princípios de ação diferentes da
queles considerados próprios ao Estado de
direito. Autoridades reguladoras indepen
dentes promovem a inter-regulação, isto é, a
interação entre as autoridades governamen
tais e seu sistema jurídico estatal e os agentes
especializados dos domínios regulados.
Vemos que Frison-Roche toma como
ponto de partida a influência da sociedade
sobre o direito, o que o faz ter certo grau de
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abertura às mudanças sociais. Porém, consi
dera o direito autônomo e normativamente
fechado em relação às mudanças externas, as
quais ele incorpora de acordo com seus pró
prios critérios. A abertura do direito é m ui
to lim itada, pois ele guarda sua identidade ordenar condutas e expectativas, proteger
interesses, reconhecer faculdades, resolver
conflitos —, seus instrumentos e técnicas bá
sicas (normas, órgãos, procedimentos), o pa
pel profissional dos juristas e o modelo de
pensamento. O direito da regulação é um
desenvolvimento excepcional, dadas as im 
plicações que traz para a própria estrutura
do direito. E, com isso, deve ser integrado à
arquitetura institucional do Estado de direi
to e submetido à sistematização praticada
pelos juristas.
A abordagem funcional-sistêmica

Para a perspectiva funcional-sistêmica, a
regulação seria característica das novas funções
e modo de atuação do Estado, a partir da reor
ganização do Estado-providência. No Estado
liberal, o direito se manifestava por imperativos
condicionais de caráter geral e dirigidos a âmbi
tos limitados da vida social, o que deixava am
plos espaços para a ação autônoma dos sujeitos
(família, relações contratuais). O direito do Es
tado-providência seria caracterizado como um
conjunto de programas finalizados de ação, os
quais abririam espaço para a intervenção cres
cente na vida social, em termos de extensão e de
profundidade. Após a crise do Estado-provi
dência, o direito (pós ou neomoderno) teria
forma marcada pela utilização de modalidades
de incitação, de participação e engajamento dos
cidadãos nos objetivos coletivos. Essa forma
também resultaria de novos temas e riscos
(meio ambiente, riscos à saúde, integração de
indivíduos e populações marginalizados) que se
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colocaram para a ação estatal, problemas tais
que exigiriam meios de ação que modificam o
direito e aproximam a atuação dos juristas à
implementação de políucas públicas.
Em Le droit neo-m odem e des politiques
publiques, Mo rand (1999)16considera a inci
tação a característica distintiva do Estado
atual, o qual renuncia à coação para influen
ciar os comportamentos e, através da pilota
gem indireta deles, procura direcioná-los
provocando a auto-organização da socieda
de. As sanções e penas permaneceriam ape
nas para a proteção dos valores fundamen
tais da sociedade e para assegurar a eficácia
das transações. Os atos incitadores orientam
comportamentos sem torná-los obrigató
rios, formando um segundo circuito parale
lo de produção normativa, caracterizado
pela ausência de formalismo, a flexibilidade,
a leveza, o estatuto jurídico incerto, sem
unidade e, por isso, eles são desconcertantes
para a doutrina jurídica. Eles modificam os
contornos do direito, as zonas de incerteza
que estão vinculadas à sua instituição e à de
terminação, cambiante, das suas fronteiras.
A influência se exerce por muitos meios, que
o Estado dispõe para induzir comportamen
tos, como declarações expressas de autorida
des e atos destas (atos ilocutórios) que indu
zem nos agentes determinadas expectativas
de interesses materiais ou ideais (M orand,
1999, pp. 159-81).
Os atos incitadores afetam profunda
mente a estrutura jurídica, dado que aum en
ta a incerteza sobre as fronteiras do direito,
impossível de defini-lo segundo o critério de
obrigatoriedade. Cria-se uma situação de
fluidez do direito, um Estado “gasoso”, em
expansão contínua, no qual se perdeu a re
gra de reconhecimento, o critério seguro,
certo do que é compreendido pelo sistema
jurídico. O direito é um a m istura entre co

mando e persuasão, procedimentos para a
obtenção da obediência e para a negociação.
A decisão autoritária e jurisdicional tornase, portanto, apenas um a pequena parcela
do direito, o contencioso é só a ponta do ice
berg normativo. Abaixo, há uma massa de
normas que im plicam negociação e ação pe
dagógica em vista de incitar os indivíduos a
mudarem os seus comportamentos. Essa ex
pansão não resulta só da incapacidade de co
mando do Estado, mas também de um vas
to processo civilizatório, que lim ita o poder
do Estado, mesmo no direito penal. Ele con
sidera que se trata de dois fenômenos con
traditórios, pois há o enfraquecimento das
regulamentações autoritárias em razão de
normas incitadoras, ou o reforço destas em
razão do contexto geral em que estão inseri
das (M orand, 1999, pp. 181-8).
Em L 'Etat post-m oderne, Chevallier
(2003) considera que as crises que agitam o
Estado não são passageiras. São, pelo contrá
rio, sintomas de uma crise mais geral das ins
tituições e valores da modernidade que indi
cam a passagem para uma nova era, uma era
pós-moderna. Esta seria tanto uma hipermodernidade, a exacerbação de dimensões já
presentes na modernidade, como uma antimodernidade, a emergência de potencialida
des diferentes, que comportam aspectos
complexos e contraditórios1. Essa nova eta
pa se traduz pelo questionamento dos atribu
tos clássicos do Estado, sem que o novo mo
delo apresente contornos claros. O Estado
pós-moderno seria, pois, marcado estrutural
mente pela incerteza, a complexidade, a indeterminação (Chevallier, 2003, pp. 15-20).
Ele se propõe a analisar esse conjunto
incerto, abordando a reconfiguração dos
aparelhos de Estado e as mudanças da con
cepção do direito, que cobrem um movi
mento mais profundo de redefinição do laço

político. Essas mudanças são o reforço dos
laços de interdependência estrutural e tor
nam caduca a concepção tradicional de sobe
rania, um a vez que a mundialização reduz a
margem de liberdade dos Estados, levandoos a se dobrarem aos constrangimentos de
uma ordem transnacional que os ultrapassa e
na qual sua ação está inscrita. Redefinem-se
as funções do Estado devido à sua perda do
controle das variáveis de que depende o de
senvolvimento econômico e social, fazendo
com que se esboce um novo modelo de Esta
do. Os aparelhos estatais passam por um mo
vimento de fragmentação e de heterogenei
dade crescente e a regulação significa uma
nova concepção do papel do Estado na eco
nomia (Chevallier, 2003, pp. 32-78).
O Estado regulador supõe que o sistema
econômico não é capaz de manter o seu
equilíbrio por si mesmo. A regulação consis
te na supervisão, por autoridades públicas,
do jogo econômico, com o estabelecimento
de certas regras e a intervenção permanente,
para amortecer tensões, regrar conflitos e as
segurar a manutenção de um equilíbrio de
conjunto. As instâncias de regulação produ
zem a fragmentação dos aparelhos estatal e
fazem aparecer um “Estado plural'’, feito de
um mosaico de entidades diversas, formado
por um conjunto de elementos heterogê
neos. Sua emancipação do contexto buro
crático tem como correlato a sua integração
ao meio, interiorizando a racionalidade do
setor, que é encarregada de enquadrar e re
gular; seu desenvolvimento produz a frag
mentação da ação pública que toma a forma
de uma justaposição de regulações setoriais
(Chevallier, 2003, pp. 78-9).
Ao lado do Estado desenvolvem-se ou
tras formas de regulação, complementares e
imbricadas aos seus instrumentos, como os
mecanismos de auto-regulação, pela autodis-
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ciplina e auto-organização dos grupos profis
sionais, ou de co-regulação, que se baseia na
intervenção conjunta de atores públicos e
privados. No campo social, o Estado se retrai
ao mesmo tempo que se redefinem os seus
contornos. Seu papel em matéria de proteção
social é mantido, mas esta se recentra e reestrutura em face da chegada de novos atores e
do acento na idéia da solidariedade. A preca
riedade e a exclusão fazem com que as formas
de proteção se diversifiquem, tendendo a
um a dualidade, o pólo de seguridade, basea
do em cotizaçÕes e destinado aos assalaria
dos, e o pólo assistencial, voltado aos excluí
dos e financiado pelos impostos.
O direito da regulação aparece como um
direito flexível ( souple ), pragmático, elabora
do em relação estreita com os destinatários e
permanentemente reajustado em decorrên
cia dos resultados obtidos; e o dispositivo ju 
rídico é ele mesmo apoiado em procedimen
tos mais difusos de tipo incitativo. O
universo de certezas que resultam do prima
do da razão é abandonado para se entrar
num mundo de incerteza, de relativismo e de
indeterminação. E o modelo do direito em
rede (Ost e Kerchove, 2002), no qual o cam
po jurídico apresenta-se sob a forma de uma
m ultiplicidade de pontos em inter-relação,
aberto, flexível, lábil, que tende a tornar-se o
produto aleatório de um conjunto de siste
mas em interação. Esse paradigma repousa
sobre um novo princípio de “relatividade ge
neralizada”, apoia-se em novos valores (cria
tividade, flexibilidade, pluralismo, aprendi
zagem permanente etc.) e implica uma visão
do mundo (ontologia relacional e cibernéti
ca). Porém, não há ruptura radical com a
concepção moderna de direito, pois perma
necem algumas partes importantes do direi
to moderno a cujos axiomas permanece fiel
(Chevallier, 2003, pp. 97-8).

Chevalier apresenta quatro transforma
ções do direito: 1 . a explosão da técnica jurí
dica nas sociedades contemporâneas, que se
tornaram “sociedades de direito (A presença
do direito é cada vez maior e se assiste à “juridicização ’ crescente das condutas e o surgi
mento de um a nova figura plural e concreta
do sujeito de direito); 2 . a fragmentação da
regulação jurídica, pois se multiplicam os es
paços de produção do direito, na qual inter
vêm atores múltiplos, situados em diferentes
espaços normativos e com relações não hie
rárquicas; 3 . a elaboração de um direito prag
mático, sustentado por um a vontade de ação
sobre o real (A preocupação com a eficácia
modifica profundamente a concepção de
normatividade, pois a rigidez é substituída
pela flexibilidade e a estabilidade pela adap
tabilidade. É um direito no qual se dá a asso
ciação dos destinatários no processo de ela
boração das normas, por procedimentos
informais de influência e persuasão, que se
expandem através da técnica contratual.); 4.
a racionalização, pois, se a legitimidade do
direito não é pressuposta, sua fundamenta
ção deve se mostrar pelo rigor dos métodos
de elaboração e a pertinência de seus efeitos.
Ocorre, ainda, a redefinição do laço po
lítico e sociai, em que a democracia repre
sentativa e a cidadania como pertencimento
exclusivo à comunidade política dão lugar às
demandas de participação, espaços de deli
beração, cidadanias múltiplas. A nova confi
guração coloca a questão das condições de
exercício do poder estatal. A governabilida
de está em crise, devido ao déficit de legiti
midade e à perda de eficácia dos meios de
ação tradicionais, que coincidem com um
desinvestimento da política pelos indiví
duos, os quais se recolhem à vida privada ao
mesmo tempo que mantêm expectativas exi
gentes sobre a atuação dos governantes. Essa

crise é reforçada pelo questionamento das
formas tradicionais do exercício do poder
nas organizações sociais de toda natureza
(sindicatos, associações), mesmo naquelas
cuja forte institucionalização parecia garan
tir a solidez das articulações internas e a ade
são dos participantes.
Buscam-se novos modos de governo,
dotados de formas flexíveis de cooperação,
que permitam o engajamento de um con
junto diversificado de atores interessados na
tomada de decisão. Trata-se da governança,
um estilo novo de governo que promove o
consenso, o pluralismo, a interação, pró
prios de um Estado-regulador. Mas a gover
nança supõe a institucionalidade estatal que
define o quadro e as regras do jogo para as
interações, o que significa que se mantêm a
forma e os atributos de um Estado, cuja ló
gica de funcionamento se encontra profun
damente modificada. A questão é saber se
esse equilíbrio complexo do Estado pós-moderno será durável, pois, em sua am bigüida
de e incerteza, é essencialmente evolutivo e
ele constituirá a transição para uma concep
ção diferente de organização política que
rompe com a racionalidade estatal (Chevallier, 2003, pp. 207-13)

Novos modelos teóricos do direito

As transformações contem porâneas
confundem os campos da prática social e re
definem as fronteiras dos saberes institucio
nalizados. Dada a ligação intrínseca entre o
direito como prática social e o pensamento
jurídico, que elabora, programa e reflete as
normas jurídicas, as instituições e os proce
dimentos, o desafio central é a elaboração de
novos modelos teóricos do direito. Esse é o
projeto dos autores apresentados a seguir . 18

A complexidade, um novo paradigma
para o direito

André-Jean Arnaud considera que a
globalização e a pós-modernidade colocam
em prim eiro plano a necessidade de ultra
passar o paradigm a do pensamento ju ríd i
co moderno, marcado por um feixe de con
ceitos que englobam a abstração e
axiomatização do direito, o subjetivism o, a
sim plicidade e a segurança das relações ju 
rídicas, a separação da sociedade civil e do
Estado, e o universalismo e a unidade da
razão jurídica.
A internacionalização crescente das re
lações econômicas e políticas constituiu um
novo pluralismo jurídico, mais complexo,
no qual o direito estatal é combinado a ou
tras regras de direito, em diversos planos
(global, regional e local) e com característi
cas distintas (programas de ação fixados
consensualmente, códigos de ética, regula
mentações). O direito estatal é suplantado,
secundado ou suplementado por outras nor
mas, as quais atravessam o ordenamento ju 
rídico estatal ou se colocam nas suas bordas,
constituindo formas alternativas de produ
ção normativa, as quais são, desde comple
mentares até contraditórias às normas esta
tais (Arnaud, 1998, p. 157).
As sociedades complexas criam novas
combinações entre a regulação pelo direito e
outras formas de regulação. O Estado m an
tém em parte seus papéis, mas é de alguma
forma descentrado por essas outras regula
ções, como o mercado globalizado ou as or
ganizações da sociedade. Essas dinâmicas
criam novos espaços de discussão, de nego
ciação e de criação de regras, cuja lógica é
muitas vezes contrária ou, ao menos, dife
rente da lógica dos espaços públicos (Ar
naud, 1998, p. 157).
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O pensamento jurídico pós-moderno
seria caracterizado por um a vontade de
pragmatismo e de relativismo; aceitaria o
descentramento do sujeito, o retorno da so
ciedade civil e a pluralidade das racionalida
des; arriscar-se-ia a apreender, pela comple
xidade, as lógicas das relações jurídicas,
bruscamente estilhaçadas (Arnaud, 1999,
p p .

2 0 1 -2 ).

Em Critique de la raison juridique, de
2003, Arnaud considera que a globalização
engendra uma verdadeira revolução no exer
cício, no modo de produção e na efetivação
(mise en oeuvrè) da regulação pelo direito,
até agora reservada exclusivamente aos Esta
dos no quadro da sua soberania. A regulação
global é de tipo novo e sua natureza ainda
está a ser especificada. A superação das fron
teiras coloca a questão de qual é a razão ju 
rídica para o direito, uma vez que há um
jogo complexo entre duas razões, a da econo
mia, que provoca o jogo, a abertura, as rela
ções complexas e o funcionamento de estru
turas em rede, e a juríd ica , que é a da
simplicidade, da segurança, centrada no su
jeito ou no objeto e que remete a um siste
ma fechado, protetor da comunidade restri
ta. O direito do centralismo, hegemonia,
simplicidade e providência se vê em jogo
com os princípios do periférico, heterogê
neo, complexo e lúdico.
O seu argumento é de que o direito se
vê diante do retorno de uma razão fundada
no jogo, plural, segmentada, projetiva, no
duplo sentido do que a força a se projetar e
de prospectiva. Emerge “uma racionalidade
do direito teleologicamente lúdica, segmen
tada, tanto no seus espaços de produção e de
implementação como em razão da emergên
cia de atores imprevistos, e complexa, tran
sitando da negociação nos seus modos de
produção normativa a um a participação
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própria a colocar em questão o contrato so
cial sobre o qual repousam nossas democra
cias representativas' (Arnaud, 1999, p. 12).
Essa tese tem quatro aspectos: 1. a da
uma racionalidade lúdica, cujos fundamen
tos filosóficos são equívocos; 2 . a segmenta
ção da razão jurídica, que é devida a um a re
configuração com pleta dos locais de
produção da regulação; 3 . a redefinição dos
protagonistas; 4. e o novo sentido da nego
ciação. Os novos protagonistas reclamam a
participação no poder, a qual se dá segundo
um a lógica de partilha de responsabilidades
na tomada de decisão, ao invés do protesto,
da pressão e da reivindicação de interesses.
Isso significa que aparece uma mutação radi
cal do papel dos cidadãos na democracia, os
quais não se satisfazem mais com as decisões
dos seus representantes, mas exigem uma re
gulação de tipo interativo, num poder parti
lhado com um a produção normativa nego
ciada (Arnaud, 2003, pp. 12-6).
Em relação à produção do direito, além
da dicotomia já corrente de globalização
pelo alto e a partir da base, o autor conside
ra outras três formas: pelas bordas ( alongsidê), para além ( beyond) do Estado ou ainda
através dele ( through ). A globalização pelo
alto refere-se à normatividade criada por
blocos econômicos regionais e organizações
públicas internacionais; a globalização p or
baixo refere-se a autoridades delegadas pelos
Estados e autoridades independentes de po
deres privados, as quais se autonomizam em
relação à estrutura administrativa estatal e à
hierarquia estrita das normas na tomada de
decisão; a globalização “através”, que resulta
do entrelaçamento das nações, provocada
pela intensificação de sua integração econô
mica, social e cultural e a adoção, pelos Es
tados, de políticas mais abertas às transações
externas ; 19 a globalização pelas bordas refere-

se a regulações societais que se criam sob o
controle estatal ou à sua margem, que são
conhecidas como pluralismo jurídico, e con
cebidas como diferentes espaços jurídicos
sobrepostos, combinados e misturados, que
são mobilizados de forma alternada ou cu
m ulativa pelos agentes nas mais diversas si
tuações cotidianas (aqui, a ordem jurídica é
a de uma legalidade porosa e m últipla, que
se cruzam para regular as situações —interlegalidade), e que admite formas alternativas,
privadas de tomada de decisão ; 20 enfim, a
globalização “p ara além ” do Estado diz res
peito à produção do direito que ultrapassa o
Estado sem que releve de um a instância su
perior de tomada de decisão, na qual se en
quadram temas como os direitos humanos e
o patrimônio comum da humanidade, valo
res esses comuns ou de padrões normativos
internacionais (Arnaud, 2003, pp. 262-4).
Em seu conjunto, essas transformações
indicam uma lógica da governança, um
modo de gestão que combina procedimen
tos e modos de operação das instâncias pú
blicas, a fim de perm itir a articulação de
agentes em vista da produção coordenada de
decisões sobre objetos de interesse com um . 21
Dentro da variedade de suas utilizações, é
possível identificar um paradigm a da gover
nança, o de “um a gestão sem ato propria
mente dito de governo, e que engloba o re
torno da sociedade civil [...], reabilitada em
vista de novas formas de governo —a nego
ciação, a participação, a busca ao mesmo
tempo do equilíbrio, do consenso e da eficá
cia na tomada de decisão, o m ultilateralismo”. A governança “é produto de uma com
binação complexa: a coordenação de atores,
indivíduos, grupos sociais e instituições, na
ação pública; a gestão coletiva; os fins pró
prios discutidos e definidos coletivamente; a
articulação entre lógicas de ação divergentes;

a construção de um consenso; a elaboração
de programas de ação e de políticas públicas
concertadas’’. A participação de atores diver
sos põe em comum informações, saberes, re
cursos e capacidades, “que permitem desen
volver políticas e práticas m útuas nos
interstícios da intervenção estatal ou interestatal, em questões de interesse comum” (Ar
naud, 2003, pp. 341-2).
Mas é preciso pensá-la segundo um
novo esquema teórico, baseado numa lógica
da complexidade: a epistemologia construtivista, que se refere ao comportamento cole
tivo de numerosas unidades em interação. A
dimensão projetiva, teleológica da ação, que
é a criação de possíveis, significa que a ques
tão não é a de compreender como funciona
o mundo, mas “como o saber pode criar ele
mesmo as condições e os instrumentos do
saber, o que é possível se se admite que a in
teligência, ao organizar o mundo em se or
ganizando a si mesma, torna-se a atualização
de possíveis ou a criação de novos possíveis”
(Arnaud, 2003, p. 369). Não se trata de re
presentar a realidade, mas de construir mo
delos que tornem inteligível a experiência,
admitindo a existência de uma m ultiplicida
de de racionalidades.
A modelagem do sistema de decisão co
loca a sociedade civil, os especialistas e os decisores em níveis diferenciados, cada qual
formando um subsistema de decisão e cons
tituindo ele mesmo um sistema complexo.
Observam-se, entre eles, recursividades, em
bora essas não sejam sempre e de forma sis
temática completas, perfeitas e transformacionais. É grande o número de recursividades
que intervêm de um nível ao outro, pois es
tão ligadas à impressão de insatisfação dos di
versos atores. Cada nível sofre transforma
ções em decorrência do número de
recursividades, tanto aquelas com os outros
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sistemas como as suas próprias recursividades
e transformações (Arnaud, 2003, p. 374).
O modelo combina os processos tradi
cionais de tomada de decisão (governo)
como os novos (governança), distinguindo
claramente os níveis (governo, especialistas,
sociedade civil) e as relações entre eles. Num
tal “regime misto”, cabe ao decisor selecio
nar, para sua decisão, um dos planos de ação
elaborados pelos especialistas, os quais, por
sua vez, têm por missão elaborar planos ten
do em vista a ação que perm itirá “realizar de
maneira satisfatória o projeto formulado
pela sociedade civil. Pois a atividade desta é
reconhecida em seu próprio papel, seu pró
prio lugar e suas próprias responsabilidades
no processo de preparação de decisões públi
cas” (Arnaud, 2003, p. 375). A distinção dos
papéis é necessária para evitar que a gover
nança destrua as formas legítimas de gover
no representativo, que seja instrum entaliza
da por interesses privados, de poder ou
bloqueada pela ação do governo (Arnaud,
2003, pp. 392-3).
Assim, cada um dos três níveis é inde
pendente, específico e insubstituível na ela
boração da decisão, não podendo se envol
ver na tarefa de outro. A todo momento
cada um pode recorrer ao outro para expri
m ir suas dificuldades de agir mediante o
produto que lhe foi entregue e solicitar um
novo exame, um a nova formulação desse
produto. Ao curso das recursividades, cada
nível é transformado, pois toda relação entre
os níveis tem uma virtude transformadora.
A ação inicial já transforma o nível e as re
cursividades transformam tanto o agente
como o destinatário do circuito. Não se re
toma a construção de um problema no mes
mo estado que se fez inicialm ente, quando a
reconstrução é a conseqüência de um deba
te com aquele que não pode elaborar um
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plano de ação sobre as bases oferecidas ante
riormente (Arnaud, 2003, p. 376). As recur
sividades servem também para o controle
dos desvios referidos acima.
A sociedade civil tem o papel de cons
truir problemas e de formular o projeto de
sociedade. Isso elim ina o isolamento de go
vernantes, põe em questão o pacto de sub
missão entre governantes e governados, e
torna os cidadãos responsáveis, e não só de
tentores autocentrados de créditos, ou co
branças ( créances ), em relação aos governos.
A relação governantes-governados não é
mais a da proteção paternal, mas a de con
fiança, baseada na cooperação sistemática,
na partilha de responsabilidades.
A governança torna-se um processo in
terativo, dinâmico e projetivo de decisão
complexa. Trata-se de um a forma de demo
cracia participativa em que se reforçam os
espaços de deliberação coletiva, que incor
poram as alternativas à regulação jurídica
elaboradas a partir de baixo, o que não sig
nifica que cabe aos cidadãos a decisão políti
ca mas a sua participação nesse processo.
Atualmente, a participação da sociedade ci
vil é mais efetiva nos níveis local e interna
cional, enquanto é, ainda, lim itada, nos pla
nos regional e nacional. O autor preconiza,
um a reforma constitucional em que, ao lado
da organização dos poderes públicos, haja
um sistema que dê à sociedade civil um a real
oportunidade de participação no processo
de decisão. A definição clara das relações en
tre o governo e a governança asseguraria a le
gitimidade constitucional aos movimentos
da sociedade civil que desejam fazer ouvir
suas reivindicações e aos governos (Arnaud,
2003, pp. 383-4).
Enfim, Arnaud propõe pensar em ter
mos de pós-mundialização. O jurista deve
apreender a recursividade das relações sociais,

a complexidade dos problemas e a m ultiplici
dade dos instrumentos, das instâncias e dos
objetivos para a sua solução, a fim de se tor
nar consciente do potencial de sua atuação.
Mas o senso comum teórico dos juristas é
ainda baseado no positivismo jurídico, o qual
se vê superado, para além da crítica produzi
da pela sociologia do direito, pelos fatos, pe
las condições que lhe eram próprias. O pósmodernismo é, por conseqtiencia, o tipo de
pensamento apto a pensar a sociedade pósmundialização (Arnaud, 2003, pp. 411-3).
A estrutura do direito como rede e o
modelo do jogo

François Ost e M . van de Kerchove
(1987; 1992; 2002) tratam em sucessivas
obras de elaborar um novo modelo teórico
para pensar o direito.
Ost (1985) considera a teoria dos siste
mas autopoiéticos correta em certos aspectos,
como a autonomia e a regulação interna do
sistema, mas apresentaria vários limites. Ini
cialmente não considera o ator, cujas estraté
gias não podem ser reduzidas à implementa
ção de um programa preestabelecido. Em
seguida, a teoria dos sistemas autopoiéticos
ressente-se da objeção sobre a impossibilida
de lógica da autonomia absoluta do sistema,
dado que todo sistema supõe uma metalinguagem cujas regras ele não determina. En
fim, o sistema só pode ter uma capacidade
parcial de mudar os seus próprios princípios
e não se explica como os sistemas auto-organizados podem mudar a si próprios sem per
der sua identidade (Ost, 1985, pp. 71; 80-1).
Como alternativa, adota a perspectiva
da auto-organização, segundo a qual as m u
danças na organização não ocorrem confor
me uma meta-regra, mas sob perturbações
aleatórias. Não há fechamento organizacio

nal mas oportunidade organizacional, em
que a ordem se reproduz através dos ruídos.
A mensagem não tem efeitos necessariamen
te destrutivos sobre o sistema. A cooperação
é concebida de uma forma não-deliberada, a
partir de acasos exteriores na organização do
sistema, numa espécie de autonomia dentro
da dependência (Ost, 1985, pp. 81-2). Defi
ne-se, assim, um espaço intermediário entre
a objetividade do sistema auto-regulado e a
subjetividade da ação do jogador. O jogo en
tre indeterminação e determinismo é neces
sário para que as organizações sejam capazes
de se adaptarem ao ruído, a partir de um cer
to nível. A ação implica que a categoria do
sentido é introduzida, e o que é ruído para o
observador externo é inteligível para o siste
ma, e sua resposta ao ruído/informação é a
sua adaptação, segundo sua linguagem, à in
formação externa (Ost, 1985, pp. 81-2).
Em Le droit ou les pamdoxes du jeu, Ker
chove e Ost (1992) propõem um método
dialético para o conhecimento do direito,
uma dialética sem síntese, pensada como
jogo sem fim entre múltiplos pólos de tensão
(a letra e o espírito; o objetivo e o subjetivo;
o normativismo e o realismo; o pluralismo e
o monismo ) . 22 Esse pensamento dialético
não reduz os termos nem se posiciona num
dos extremos das oposições, ao contrário,
aceita as contradições entre os termos, os pa
radoxos, a indeterminação dos resultados. O
direito seria um quadro de ação no interior
do qual há movimento, como os lances de
um jogo. O quadro é um ponto de referên
cia fixo e os lances alteram a configuração no
seu interior, podendo também incidir sobre
suas próprias margens e regras de base.
Em De la pyram ide au réseau?, Ost e
Kerchove (2002) afirmam que o modelo “da
pirâm ide’ nunca alcançou um a validade
teórica incontestada, dado que já apresenta
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va, originariamente, dificuldades, tanto no
que se refere à lógica interna da obra de Kelsen (1979),23 como na sua confrontação com
a realidade jurídica . 24 As características dos
ordenamentos contemporâneos mostram
empiricamente as insuficiências do modelo
do direito como pirâm ide de normas autô
nomas, cuja fonte única é a autoridade esta
tal e cujas relações internas são determina
das, hierárquica e logicam ente. Essas
insuficiências podem ser ilustradas pela exis
tência de autoridades estatais concorrentes,
o princípio da subsidiariedade no direito co
m unitário, as inversões da hierarquia nor
mativa praticadas pelas autoridades inferio
res. As mudanças são mais da ordem das
percepções do que dos processos 'reais' de
transformação, e se trata, pois, de uma mu
dança teórica, de paradigma —ou tipo ideal
—em que o modelo da rede se sobrepõe ao
da pirâm ide (Ost e Kerchove, 2002, p. 20).
Eles consideram o direito como rede
normativa, com as características da recursividade, da pluralidade, da incerteza e reversi
bilidade das situações jurídicas. O conceito
de rede substitui o de sistema, pois não im 
plica nenhuma forma de “fechamento”, sen
do, ao contrário, associado a estruturas aber
tas, que podem se estender à medida que
integram novos “nós”, que se integram à rede
e partilham dos seus códigos de comunica
ção (Castells, 1999). Em seus múltiplos sig
nificados, o conceito de rede integra uma
tensão constitutiva, o seu meio-termo entre a
ordem hierárquica linear e o caos absoluto,
entre a m áquina hipercomplexa e o ser vivo,
entre a racionalidade formalizada do “cristal ’
e o caos da fumaça (Atlan, 1979). Ao par
conceituai pirâmide-rede adicionam-se os
pares regulamentação-regulação e governogovernança. Se o primeiro refere-se às moda
lidades de articulação das normas, o segundo
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remete ao modo de sua produção e operação
e o terceiro às relações entre atores públicos e
privados no processo decisório. Aos concei
tos de regulação e de governança também se
associam sentidos contraditórios, por um
lado, os que privilegiam a dimensão do con
senso de valores, da coordenação das ações e
da compatibilidade entre objetivos e interes
ses e, por outro, os que se referem aos aspec
tos conflituosos, aos desvios e à realização in
completa da sua realização no processo
social. Esses sentidos variados são deixados
em aberto, o que traduz, indubitavelemente,
a dialética utilizada como método pelos au
tores (Ost e Kerchove, 2002, pp. 26-32).
Eles partem de três hipóteses: sem desa
parecer, a hierarquia revela seus limites descontinuidade, inacabamento, alternância
- e a subordinação dá lugar à coordenação e
à colaboração; sem perder o seu vigor, a li
nearidade (das relações entre as normas) se
relativiza e se acompanha de fenômenos de
circularidade ( bouclage ) ou de inversão na
ordem das relações; a arborescência (das re
lações entre normas) se dilui na medida em
que a m ultiplicidade de fontes (foyers ) de
criação do direito não pode mais ser sempre
derivada de um ponto único e soberano.
Essas mudanças podem ser ilustradas
pelo papel das cortes constitucionais e pela
integração européia. Intérpretes privilegia
das da Constituição, as cortes constitucio
nais são os principais reguladores da rede
formada pelos diferentes atores do sistema e
se tornam co-autoras da legislação e da pró
pria Constituição. Em termos processuais,
vê-se a recursividade da produção norm ati
va, na medida em que os legisladores e ou
tros atores antecipam os recursos possíveis à
corte constitucional e se esforçam por inte
grar à atividade legislativa os princípios
constitucionais tal como interpretados pela

corte. Sobre a questão da legitimidade da
corte, é mal colocada se partir da identifica
ção da lei e da vontade geral, esta expressa
exclusivamente pelos representantes eleitos.
Ao invés do lugar e posição de um soberano
unitário, trata-se de uma rede de atores, cujo
feixe de vontades, tanto concorrentes como
convergentes, representam o que se conven
cionou chamar “a Constituição”. Esse feixe é
formado por inúmeras aproximações da
vontade do povo, ele próprio múltiplo e bas
tante distanciado em relação às promessas
expressas nos textos fundamentais. A Cons
tituição não é mais objeto de uma produção
monopolística, mas um a produção interati
va e contínua de um texto, num jogo de po
deres, de forças concorrentes sobre o merca
do interpretativo, em que as significações
em conflito não são apenas significações
ideais, produtos semânticos, mas atos de fala
cuja força ilocutória maior ou menor asse
gurará seu sucesso ou fracasso (Ost e Kerchove, 2 0 0 2 , pp. 63-4).
Do mesmo modo, a construção da Eu
ropa escapa ao normativismo positivista. E
uma construção dinâmica, processual, cuja
lógica é mais material que formal, mais fun
cional que orgânica. Em suas diversas di
mensões, a integração européia refere-se a
objetivos a alcançar, políticas a levar, ações
comuns a desenvolver antes de ser a monta
gem de regras e um dispositivo institucional
suscetível de levá-los a termo. É como se a fi
nalidade política justificasse os meios jurídi
cos. Outra especificidade é a diferenciação
funcional das diversas dimensões da integra
ção, que se caracteriza como instituição à la
carte, de várias velocidades, ou de geometria
variável. Tal projeto se desenvolve segundo
modulações variadas e utiliza a regulação
como meio de promover a convergência da
diversidade nacional aos objetivos comuns.

Vinculado a esse traço é o equilíbrio entre
poderes, tanto entre aqueles do nível comu
nitário como na relação entre este e os Esta
dos. Enfim, está longe da divisão de compe
tências própria da forma de organização
estatal, mas se vê um emaranhado ( enchevê tremeni) de competências que se estabelece
entre numerosos parceiros da rede européia,
imbricação que origina inumeráveis ciclos
de retroação entre eles, e que levam à criação
de procedimentos inéditos de colaboração.
“A Europa representa menos um estágio su
plementar do edifício estatal que um princí
pio de organização transnacional que trans
torna \bouleverse] sua composição. Com ela,
percebe-se que o Estado não é mais a única
instância pública de integração, que o terri
tório não é o único espaço politicamente
pertinente, que a cidadania nacional pode
compor com outras cidadanias, que as hie
rarquias normativas podem se alternar e se
emaranhar [enchevêtrer \, que a soberania
pode ser relativa sem desaparecer, que a au
tonomia pode, enfim, se conciliar com a in
terdependência”. São “hibridizações” que re
velam a emergência de novas maneiras de
dizer o direito e de declinar a identidade po
lítica (Ost e Kerchove, 2 0 0 2 , p. 76).
Esses dois exemplos mostram a erosão da
lei positiva estatal, pela multiplicação de nor
mas internacionais que se impõem ao legisla
dor nacional ou que criam efeitos diretos em
direito interno, pela criação de instituições
supranacionais —Cortes de Direitos Huma
nos — que se destinam a controlar decisões
nacionais. No plano interno, a erosão da lei
ocorre pela constitucionalização de todos os
ramos do direito, com a transferência de
competências legislativas do parlamento às
regiões e comunidades locais e, enfim, pelo
processo de erosão do poder parlamentar,
que, num primeiro momento foi encampado
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pela administração pública e, em seguida,
ampliado com a criação de esferas de partici
pação política nos órgãos decisórios desta
(Ost e Kerchove, 2002, pp. 81-6). O mesmo
processo de erosão se verifica no exercício do
poder regulamentar, no papel dos juizes nas
decisões de políticas públicas, e a maior capa
cidade de auto-regulação dos agentes priva
dos (códigos de conduta, contratos, normas
técnicas). Essa última tendência, associada à
proliferação de direitos subjetivos, aponta
para um processo de privatização do direito,
que tem seus riscos, mas que acentua as carac
terísticas não hierárquicas e não lineares do
direito contemporâneo. Trata-se de um direi
to da sociedade antes que do Estado, o de
uma sociedade auto-regulada, que se baseia
no modelo do mercado em vez do interesse
geral (Ost e Kerchove, 2002, pp. 123).
Do ponto de vista da teoria do direito,
objeto central da atenção dos autores, o mo
delo da rede e o método dialético proporcio
nam o tratamento diferenciado de muitos te
mas canônicos, como a validade e a
interpretação do direito. Sobre a validade, eles
elaboram uma concepção tridimensional, que
considera a validade formal, a validade axiológica e a validade empírica do direito, assim
como as suas relações. 25 Quanto à interpreta
ção da lei, os autores formulam uma aborda
gem que leva em conta o seu caráter aberto,
assim como as determinações que condicio
nam cada ato de interpretação. A interpreta
ção se dá em três contextos, o lingüístico, o
sistêmico (jurídico) e o societário. No paradig
ma da pirâmide, o sentido da lei era estabiliza
do pelo modo de enunciação do texto jurídi
co, que se manifestava com termos unívocos e
determinados pelos procedimentos técnicojurídicos. Também porque era determinada a
identidade do emissor (legislador) e o receptor
das normas (juiz) partia do pressuposto da ra
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cionalidade daquele, privilegiando a validade
formal do direito. No paradigma da rede,
multiplicam-se os emissores e receptores das
normas, bem como as modalidades pelas
quais essas se expressam. A técnica jurídica ad
mite novas formas de tomada de decisão e es
pera-se que os instrumentos jurídicos aten
dam, além dos requisitos de validade, as
expectativas de alcançarem objetivos compar
tilhados. O jogo da interpretação torna-se,
pois, determinado por múltiplos atores e pro
cessos (Ost e Kerchove, 2002, caps. 6 e 7).
O direito fluido e o projeto de um
pluralismo ordenado

Os trabalhos de D elm as-M arty (1986,
1989, 1994, 1998, 2003a, 2003b) situam-se
na fronteira entre a análise empírica dos sis
temas jurídicos contemporâneos e a busca
de modelos alternativos ao normativismo.
Não se trata de teoria do direito mas de di
reito comparado. A autora concentra sua
atenção em temas do direito penal e do di
reito internacional na área dos direitos hu
manos. O direito comunitário europeu —
“laboratório para um direito m undial” acentua certas características já presentes no
direito estatal que mostram a inadequação
da concepção do sistema jurídico como con
tendo normas fortemente integradas, com
lim itada margem de interpretação pelos re
ceptores e com um código cultural homogê
neo. Esse modelo de sistema não pode ser
adotado sequer como um tipo ideal, em face
de fenômenos como a integração de sistemas
normativos e adoção crescente de normas de
conteúdo indeterminado (standards e princí
pios diretores)26. Essas noções indetermina
das evitam o fechamento dos sistemas de di
reito em si mesmos e participam de uma
internorm atividade que perm ite integrar

outras normas ao direito positivo.
Standards e princípios diretores diferem
de regras na m edida em que a regra refere-se
à identificação de uma situação simples e a
uma solução clara em termos de conformida
de ou não. Caso contrário, ela se torna total
mente inoperante. Os standards e princípios
diretores se constroem com critérios m últi
plos e são aplicáveis a situações mais comple
xas. Eles exigem um trabalho de ponderação
e de combinação dos critérios, que exclui o
princípio de identidade, porque só excepcio
nalmente os fatos correspondem perfeita
mente ao conjunto dos critérios. Daí que a
análise da situação é feita em termos de pro
ximidade e a decisão é de compatibilidade e
não de conformidade, e se reconhece uma
margem de apreciação ao receptor da norma,
dado que sua decisão se dá no interior de um
limite de compatibilidade. É inevitável, pois,
que ele participe da determinação das nor
mas (Delmas-Marty, 1994, p. 139).
O risco de arbitrariedade é grande, mas
ele é contornado por processos construtivos
de decisão jurídica, que a autora analisa uti
lizando a lógica floue. Ela ilustra essa lógica
pelos procedimentos utilizados pelos juizes
europeus ao determinar a aplicação das nor
mas de direitos humanos em matéria penal.
A qualificação binária identidade-conformidade dos fatos à norma, próprios à decisão
jurídica em forma de silogismo, é substituí
da pela apreciação da proximidade e compa
tibilidade com o conjunto de critérios colo
cados pelos princípios diretores. Esses
caracterizam-se por se referirem a uma esca
la de gradação (e não à lógica binária) e a um
lim iar (seuil) de decisão. Em relação à Euro
pa, trata-se da margem nacional de aprecia
ção e a margem européia de controle; mas a
mesma lógica é utilizada em decisões consti
tucionais, adm inistrativas etc. (DelmasMarty, 1994, pp. 160-1).

A lógica flou e é a da graduação da apli
cação de uma norma, vaga ou imprecisa, a
uma dada situação. “A partir de um referen
cial de base, que é um conjunto claro que
comporta todos os “objetos” do universo
considerado, um subconjunto fluido é ca
racterizado, por referência a um subconjun
to claro inicial, ele mesmo especificado por
um ou muitos critérios, segundo uma fun
ção de pertencimento, que determina os
graus de proximidade em relação a esses cri
térios” (Delmas-Marty, 1994, pp. 164-5).
Essa função de pertencimento supõe que os
critérios do subconjunto inicial de referência
sejam especificados explicitamente. O sub
conjunto fluido constitui uma espécie de ex
tensão gradual do subconjunto inicial, no
interior do universo escolhido como referen
cial de base. Verifica-se a inclusão dos obje
tos no subconjunto fluido segundo os crité
rios estabelecidos a partir do subconjunto
claro. Os critérios, compostos eles mesmos
de subcritérios, são ordenados cumulativa
mente, o que significa que a com patibilida
de aos critérios anteriores é condição para
verificar o pertencimento do objeto ao con
junto segundo critérios posteriores (DelmasMarty, 1994, p. 165).
Ela ilustra a lógica flou e da decisão da
corte européia em duas situações: a defini
ção de matéria penal e a de m edida restriti
va de direitos e liberdades admissível numa
sociedade democrática. A fórmula “matéria
penal” está inscrita no art. 6 o da Convenção
Européia de Direitos Humanos, em que se
descrevem as garantias de um processo justo.
Com o objetivo de evitar fraudes à Conven
ção, os juizes europeus entenderam que a
fórmula “matéria penal” refere-se a objetos
que vão além daqueles definidos pelo direi
to penal, ou seja, as garantias de processo
justo se aplicam a situações definidas, pelos
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Estados-membros, em outros ramos da le
gislação (como delitos e sanções impostos
pelo direito administrativo). Assim, a totali
dade das sanções aplicáveis pelos Estadosmembros é o conjunto de base; o direito pe
nal é o subconjunto inicial claro e a matéria
penal faz parte do subconjunto fluido. A re
lação de pertencimento das sanções à maté
ria penal é determinada segundo três crité
rios: a qualificação da infração pela técnica
jurídica interna (A); a natureza da infração
(B); e a severidade da sanção (C). O exame
pelo critério (A) determina se a sanção é pe
nal ou não; neste último caso, a corte exami
na-o à luz de subcritérios de (A) (além da
qualificação legislativa, outros elementos da
técnica jurídica interna) e dos critérios (B) e
(C). O mesmo esquema se aplica à medida
“admissível numa sociedade democrática”,
em que os critérios são a legalidade (A), o
fim legítimo (B) e a necessidade (C) da me
dida. Se a medida atende ao critério da lega
lidade (critério A), ela é examinada segundo
os outros critérios, a fim de determinar sua
validade (Delmas-Marty, 1994, pp. 165-6 ).
Essa lógica enriquece o raciocínio jurídi
co, pois amplia as operações para além da ló
gica binária do silogismo jurídico, que se li
m ita a verificar a conformidade ou não do
objeto à lei; torna explícitos os critérios do
subconjunto inicial, ao contrário do silogis
mo, no qual eles permanecem na maioria das
vezes implícitos, e permite graduar os crité
rios do direito, ampliando-os ou restringindo-os, quando for o caso. A lógica flou e per
mite situar uma situação numa escala, mais
ou menos próxima do subconjunto inicial.
Para eliminar o risco de arbitrariedade, a de
cisão deve ser determinada segundo um li
miar (seuit) de compatibilidade, um ponto
na escala no qual se define juridicamente a
situação. Esse lim iar é mais ou menos afasta
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do do conjunto de referência segundo o
campo do direito, e é variável ao longo do
tempo (Delmas-Marty, 1994, pp. 164-9).2
A autora é muito crítica em relação ao
pressuposto relativista ainda adotado larga
mente no direito comparado, em que os di
reitos estatais são tomados como unidades
autônomas e irredutíveis umas às outras. O
relativismo e o universalismo jurídicos se
riam ultrapassados, por um lado, pela incor
poração, nas legislações, de princípios, nor
mas e procedim entos do universalism o
jurídico, os quais passam a ter um uso cons
titutivo em vez de puramente regulador da
razão jurídica. E, por outro lado, pela força
das coisas, ou os processos de transnacionalização do direito, processo esse pragmático,
voltado à coordenação de atividades de Esta
do ou de grandes corporações econômicas, e
destinado à repressão da criminalidade transnacional e ao controle social de populações
migrantes. Ou seja, um direito transnacional
que ultrapassa o relativismo jurídico e tensiona os princípios do universalismo jurídico
(Delmas-Marty, 2003b, pp. 634-5 e notas).
Ela considera ter as mudanças jurídicas
contemporâneas alcance mais restrito e sig
nificado mais variado do que é posto pelos
filósofos pós-modernos do direito, pois as
mudanças contemporâneas não põem o di
reito estatal “duro” em questão. As funções
de regulação não são exercidas apenas por
princípios de direitos e objetivos promocio
nais, mas também por fórmulas mais refina
das de penalização e de controle social, pos
tas pelo direito estatal. O direito
contemporâneo, globalizado, estaria em vias
de ultrapassar o modelo da simplicidade e a
unicidade do direito estatal, não num senti
do de substituição mas de sobreposição, re
dundância e saturação de normas contradi

tórias, que buscam tanto os objetivos da ela
boração e a efetivação de uma concepção
universalizável dos direitos humanos, como
objetivos que visam atribuir previsibilidade
e segurança às relações transnacionais, me
diante instrumentos de controle, jurídicos e
disciplinares. A m ultiplicidade do direito se
ria, então, de diversas ordens e o desafio para
o jurista seria o de pensar, de ordenar o m úl
tiplo, tendo em vista o prevalecimento dos
princípios dos direitos humanos.
Direito e Ação Social

Em contraste com as teorias expostas até
aqui, a terceira orientação aborda o direito a
partir da perspectiva da ação, permeado pe
las normatividades e práticas sociais. O siste
ma social é um efeito de conjunto, articula
do pela instituições e formado pelo jogo de
interações sociais. Sua regulação não é mais
do que a resultante de equilíbrios e tensões
em múltiplas instâncias e estratégias sociais
em ação. As ações se ajustam, compõem-se,
através de oposiçÕes, de contradições entre
lógicas múltiplas em diferentes campos so
ciais, que podem se inscrever em ritmos e
tempos históricos variados. A regulação so
cial seria um sistema de inter-relações, de in
terações agindo em volta, sobre a sociedade e
seus atores e com eles. O direito se inscreve
nesse processo de regulação social que com
porta relações múltiplas, instáveis, compos
tas de estratégias diversas de ações racionais,
sem ser o produto de um projeto de razão
(Commaille, 1999, p. 6 8 6 ).
A regulação social é uma característica
do direito moderno em geral, dado que este
se constitui como um sistema de normas ju
rídicas estatais, postas pela autoridade, e
com isso tendencialmente autônomas em

relação aos âmbitos de ação aos quais elas se
referem. Assim, diferentemente da perspec
tiva funcional-sistêmica, que coloca a regu
lação como um processo de ajuste autom áti
co segundo valores consensuais, os autores
apresentados a seguir propõem incorporar o
conflito ao tema da regulação (Comm aille e
Jobert, 1998).
Esses trabalhos têm como pano de fun
do, por um lado, as análises teóricas sobre
direito, política e sociedade (em especial as
de Bourdieu, Foucault e Legendre), que pu
seram em relevo a força simbólica e a mate
rialização do direito nas práticas sociais; por
outro lado, têm as pesquisas da sociologia
das organizações e da análise de políticas pú
blicas, que, a partir da constatação da dis
tância entre regras formais e as práticas das
organizações, abordaram-nas do ponto de
vista da ação, identificando os processos
concretos de decisão, as formas de coordena
ção da ação, os esquemas normativos im plí
citos que as tornam possíveis e a mobilização
das normas jurídicas pelos atores.
Os autores apresentados a seguir vêem
com reservas os temas presentes nos traba
lhos expostos nas seções anteriores, como a
pós-modernidade, a fragmentação da razão
e a governança. Esses temas devem ser tidos
como problemas empíricos, que levam a
pesquisas sobre a mobilização social do di
reito e a ação pública ou mudanças do direi
to na regulação política. A sociologia empí
rica do direito será ilustrada com a
sociologia do direito como ação social e
abordagens sobre a força simbólica do direi
to e seu investimento sobre a ação social.
Sociologia da ação e direito

A partir da sociologia da ação social, a
análise de políticas públicas desenvolveu
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uma abordagem empírica que incorpora o
direito como um aspecto da ação pública,
distanciando-se das concepções normativas
formuladas pelo discurso jurídico. Lascoumes (1990, 1993), Lascoumes e Serverin
(1988) Jeam m aud (1990, 1992, 1993)
questionam o modelo predominante das re
lações entre normas jurídicas e ação, em que
as primeiras seriam caracterizadas como co
mandos, imperativos dirigidos às segundas.
A partir da sociologia de Weber, afirmam
que as normas jurídicas estabelecem mode
los para a ação e que esta não é a execução
de imperativos, mas é referida às normas ju 
rídicas estatais, dentre outros elementos (in
teresses, valores) que a motivam. Caberia à
teoria e à sociologia identificar as formas pe
las quais a regulação das relações sociais se
dá em contextos específicos, levando em
conta as suas características particulares em
termos de organização, normas, procedi
mentos relacionando-as, com as condições
das relações sociais.
Lascoumes e Serverin (1988) enfatizam
que a relação entre regra e ação não é só
aquela na qual a regra é motivação ou obje
tivo da ação, mas há diversas formas pelas
quais a ação é referida às regras jurídicas. O
direito é constitutivo das situações de ação,
pois desenvolve matrizes de ações indivi
duais ou coletivas e as categorias jurídicas
criam atores e procedimentos de coordena
ção, como direitos subjetivos e relações en
tre sujeitos de direito. Elas são, pois, consti
tutivas da identidade e da racionalidade dos
sujeitos agentes (Lascoumes e Serverin
1988; Jeammaud, 1992, 1995).
O direito pode ser considerado, ainda
seguindo Weber, em dois planos, como uma
atividade hum ana geral, em que as regras são
com preendidas, interpretadas e tomadas
como orientação da ação, ou como ativida
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de profissional dos juristas, os quais deter
minam a elaboração de sistemas de pensa
mento jurídico. A análise de políticas públi
cas se interessa pelo direito como atividade
social e toma a ordem jurídica como recur
sos para a ação, um conjunto de motivos
que agem na atividade humana. Por sua vez,
a sociologia da ação é incorporada pelos crí
ticos do direito como alternativa ao marxis
mo, tratando sobretudo o direito elaborado
pelos juristas.
Em termos metodológicos, as aborda
gens se diferenciam segundo aquelas que
consideram o direito a partir do modelo es
tratégico da ação ou de uma perspectiva in
terativa. A prim eira considera o direito
como um reservatório de modelos e instru
mentos de ação, disponível para cada sujeito
tomado isoladamente. A questão é a das es
colhas entre esses instrumentos feita pelos
atores e as racionalidades que guiam essas es
colhas. Confrontam-se ações realizadas e os
modelos existentes, e os atores são conside
rados como dispondo de uma racionalidade
lim itada . 28 A regra jurídica é posta num
campo de cálculo estratégico, em que o ator
visa certas finalidades. A ação visa a regra
quando o sujeito é interessado pelo sentido
atribuído a ela e age em conseqüência desse
sentido (Kirat e Serverin 2000, p. 9 ) . 29 A se
gunda, qualificada de interativa, considera
que as situações de qualificação e de resolu
ção não colocam os atores em quadros rígi
dos, mas, ao contrário, de que as ações ob
serváveis desses atores são tanto o produto
de situações criadas como dos quadros pre
existentes. O direito oferece elementos de
definição do quadro da situação e os atores,
em seu jogo interativo, constroem a situação
e o seu enquadramento, jurídico e sociológi
co. Essa perspectiva será mais desenvolvida
abaixo (Lascoumes, 1990, pp. 53-4 ) . 30

Sociologia da ação e crítica ao direito
dos juristas

Oriundo do grupo da teoria crítica do
direito, Antoine Jeam m aud (1985) afirma
que essa corrente partiu, nos anos de 1970,
de formulações baseadas na teoria marxista,
cujo objetivo era a crítica do direito nas so
ciedades capitalistas, para uma orientação
mais empírica, destinada ao conhecimento
do funcionamento concreto das instituições
jurídicas naquelas sociedades, das suas for
mas de regulação jurídica. Ele critica a opo
sição simples direito impositivo versus regu
lação jurídica, pois esta parte do senso
comum teórico dominante no normativismo acerca das relações entre as normas jurí
dicas e a ação. Aponta a complexidade e in
certeza da influência das regras jurídicas
sobre as ações, o que torna altamente pro
blemática a avaliação de sua eficácia, eficiên
cia ou efetividade. A percepção das relações
entre regras e ações permite progredir a
compreensão do direito nas suas relações
com a sociedade, tanto no plano prático
como no teórico. Enfim, reserva o termo
“regulação ’ para “qualificar o conjunto de
maneiras de operar dos dispositivos jurídi
cos nas e sobre as práticas, na medida em
que esse termo pode ser entendido como
uma influência que deixa um espaço de jogo
para as ações visadas ou afetadas, e repousa
sempre sobre operações singulares de mobi
lização do direito’’ (Jeammaud, 1995, pp.
124-5). Essa abordagem modifica o trata
mento do tema da regulação, o qual é bana
lizado, pois todo sistema jurídico consiste
num a forma de regulação, e valorizado, por
que é pela regulação que se desenvolve a ex
plicação crítica do direito. A regulação pode
ser compreendida como um paradigma, não
no sentido de uma teoria mas de um acordo

teórico e social sobre a maneira de abordar
(■envisaget •) o mundo, o qual é, enquanto
produção social, necessariamente histórico . 31
Do ponto de vista da teoria do direito,
esse programa implica tratar de forma mais
elaborada a regra jurídica e suas relações
com a ação. Jeam m aud adota a definição do
direito como um conjunto de regras, mas sa
lienta que o conteúdo das regras é mais di
verso do que comandos e faculdades a que a
concepção normativista dominante procura
reduzi-las. Para essa corrente, a relação entre
regras e condutas é de determinação, visto
que o direito comanda diretamente as con
dutas sob a ameaça de sanção, constituindo,
pois, um conjunto de comandos que atuam
como restrições à liberdade individual.
Jeam m aud afirma que essa relação é mais
complexa, pois a regra jurídica é um a refe
rência ou modelo voltado às “coisas” (con
dutas, relações, organizações, atos, coisas
materiais), que determina como essas “coi
sas” devem ser julgadas, e que só admite
como padrão ( étalon ) de julgamento a or
dem normativa à qual ela pertence, a não ser
que essa própria ordem faça remissão a ou
tras ordens de regras (Jeammaud, 1990,
1992). As regras jurídicas aparecem como
referências para as ações, pois, sem tomar es
sas últimas como objetos nem, propriamen
te falando, “dirigi-las”, concorrem, por di
versas vias e com uma intensidade variável, a
governá-las (Jeammaud, 2000, pp. 224-5).
Para Jeam m aud, a unidade do direito,
em suas diversas manifestações, é da ordem
dos instrumentos de regulação das condutas.
Por isso, considera necessário ultrapassar as
indagações sobre o direito em geral e inter
rogar o sentido da diversidade desse conjun
to de ferramentas, dos utensílios ( outillage )
desse procedimento de regulação. Ele afirma
que as regras não podem ser tomadas de for
ma independente da ação. O que faz jurídi-
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cas as regras não é a sua positivaçâo, mas as
suas conseqüências concretas, o que depen
de de sua mobilização pelos atores em de
corrência dos seus interesses, crenças e posi
ções intelectuais. O sentido, conteúdo e
efeitos das regras são objetos de discussão,
de disputa, visando influenciar a decisão jurisdicional e, assim, a interpretação é uma
operação inerente à seleção das regras aplicá
veis e à sua aplicação a uma situação concre
ta. O processo de interpretação é o de luta
pelo sentido dos enunciados jurídicos, no
cerne do estabelecimento e da aplicação das
regras pertinentes. E, assim, as regras jurídi
cas são ligadas à ação duplamente, pois pre
tendem governá-las, mas são, ao mesmo
tempo, tributárias da ação dos indivíduos na
sociedade; pois, ao contrário do que deixam
supor os juristas, a ação não se reduz àquelas
situações determinadas pelos órgãos de edi
ção do direito. O direito seria, pois, um qua
dro para a ação. A respeito da coação ( con
trainte ) prevista pelas regras jurídicas, a
sanção não é mais do que uma das conse
qüências possíveis que sucedem a uma infra
ção. A sanção é a vocação da regra de ser
posta em andamento e a ver discutir seu sen
tido e seu alcance num a situação concreta,
num quadro instituído para o regramento
das diferenças. O critério da juridicidade da
norma é, assim, a sua justiciabilidade, a pos
sibilidade de que ela seja aplicada por um
órgão jurisdicional, fundando uma decisão
que afetará a situação e os interesses das par
tes, que pode consistir num mal ou na rejei
ção de um a pretensão (Jeammaud, 2000,
pp. 225-8).
Enfim, o autor considera que trabalhos
como os de Morand (1999) e de Chevallier
(1995, 1998) não constituem diagnósticos so
bre as transformações contemporâneas do di
reito, mas hipóteses a verificar empiricamente,
instrumentos de análise a utilizar e, eventual
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mente, ajustar, a partir dos resultados das pes
quisas e análises (Jeammaud, 2000, p. 225,
nota; 1995).32 A tarefa da pesquisa sõcio-jurídica seria sobretudo empírica, voltada à análi
se concreta das situações jurídicas.
O direito e a análise de políticas
públicas

Essa abordagem toma o direito como
atividade social a partir de uma perspectiva
de análise interativa. Também considera que
o direito orienta as condutas e não as deter
mina, e que deve, pois, ser abordado como
um sistema de potencialidades a partir do
qual os indivíduos desenvolvem atividades
específicas de mobilização das regras. O di
reito é mobilizado pelos sujeitos, como par
te de um repertório de ação, em decorrência
das situações, dos seus valores e interesses, e
só num outro momento ele é formalizado
em decisões de solução de litígios. Essa abor
dagem incorpora a dimensão jurídica como
variável interna da análise e não como qua
dro de imperativos que condicionam “exte
riorm ente” as ações (Lascoumes, 1990,
1993; Lascoumes e Serverin 1988; Duran,
1993, 1999; Renard et al., 2000).
O direito seria uma das dimensões, nem
a única nem a principal, em torno da qual se
organizam as atividades da vida social. Weber salienta a relação ativa dos sujeitos com
as regras e, assim, o problema sociológico
não é o de medir o grau de conhecimento
das regras, a efetividade dos imperativos ju 
rídicos, ou seus efeitos práticos, mas recons
tituir as situações de ação, para as quais o di
reito constitui um quadro de referência
normativo, sobre o qual se constroem as in 
terações, as ações e as representações.
Lascoumes e Serverin (1988) propõem
um modelo de análise interativa da m obili

zação do direito, no qual as noções de rele
vância ( enjeu ) e situação de ação são centrais
para compreender e interpretar as operações
jurídicas levadas pelos diferentes tipos de
atores na promoção de seus interesses, reso
lução de seus conflitos ou a implementação
de políticas públicas. As ações são criadas
tanto pelas situações como pelo quadro de
referência preexistente, e o ponto de partida
é o jogo interativo dos sujeitos, que define a
situação e (re)cria o quadro normativo. Essa
abordagem está em sintonia com resultados
empíricos que mostram que, em situações
similares, os sujeitos mobilizam diferentes
repertórios de ação, de qualificação jurídica
e de solução de conflitos. Trata-se sempre de
estudar como são construídas e se resolvem
situações nas quais são invocadas categorias
e procedimentos que os sujeitos consideram
ter caráter jurídico. Assim, a situação é cons
truída por etapas e segundo os recursos dis
poníveis para os sujeitos; essa construção é
interativa, dinâmica e criadora de valores
(Lascoumes e Serverin, 1988, p. 185).
Quanto à pesquisa em direito e políticas
públicas, a questão de base foi a da efetivida
de do direito, isto é, como observar a presen
ça das regras jurídicas nas relações sociais.33
Até os anos de 1980, as abordagens de avalia
ção da efetividade das políticas públicas to
maram a representação do direito posta pelo
positivismo jurídico, segundo a qual o direito
é um conjunto de comandos em relação aos
quais os indivíduos têm uma posição passiva,
de recepção, podendo agir de forma binária,
como adequação ou não de sua conduta ao
conteúdo da norma. A partir de então, o ob
jetivo não é mais medir o grau de efetividade
das regras, pois a atenção se dirige às práticas,
de especialistas e cidadãos, e sua relação com
a interpretação da norma (Lascoumes, 1990,
p. 50; Renard, 2000, pp. 15-17).

A análise de políticas públicas distanciase da representação da ação como aplicação
de normas jurídicas e, a partir da sociologia
das organizações, centra a atenção na mobi
lização das normas jurídicas pelos atores e
nos arranjos concretos entre agentes públi
cos e privados na tomada de decisão. As re
gras de direito são tidas como recursos, no
sentido de que protegem o aplicador contra
demandas excessivas dos administrados e são
instrumento pelo qual aquele pode gratificar
ou sancionar estes. As regras não são toma
das como instrumentos a serem aplicados,
mas como ponto de partida de um processo
de negociação de sua implementação pelas
partes. O processo de implementação gera
negociações permanentes ao mesmo tempo
que se criam constantemente normas secun
dárias, tanto a partir da direção da organiza
ção como de seus próprios membros, inter
namente ou nas suas interações com
terceiros (Lascoumes, 1990, pp. 57-9).
Lascoumes ressalta a importância das
normas secundárias de aplicação, que se re
ferem às práticas administrativas pára-regulamentares, as quais asseguram a regulação
das ações nas organizações estatais, do pon
to de vista interno, nas relações com outras
organizações e com os usuários. As normas
secundárias de aplicação são definidas por
Lascoumes como “os princípios práticos de
senvolvidos pelos agentes públicos para asse
gurar a mobilização e a adaptação das regras
estatais aos fatos sociais que lhes cabe gerir”
(Lascoumes, 1990, pp. 61-2). Ele distingue
três tipos: normas de interpretação, de nego
ciação e de resolução de conflitos; as quais
orientam a pesquisa sobre o jurídico na im
plementação de políticas públicas, estabele
cendo um processo contínuo de criação nor
mativa secundária.34
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Lascoumes evidencia o processo contí
nuo de criação normativa na implementação
de políticas públicas e, assim, a partir de ou
tra perspectiva de análise, mostra as insufi
ciências da representação da pirâmide nor
mativa. Ele considera mais apropriada a
representação de redes do direito, com suas
relações recursivas e processos circulares, as
quais não se dão em termos de feedback , mas
da relação ordenada de níveis distintos de
decisão que desprezam a hierarquia presu
mida. Os níveis locais das organizações par
ticipam da produção normativa, o que cria
efeitos de retroação - como a “vocalização”
de reivindicações locais pelos administrado
res intermediários e a adoção legislativa de
soluções criadas pelos administradores locais
- sobre as instâncias representativas, formal
mente encarregadas de produzir a legislação
(Lascoumes, 1990, pp. 68-9).
O autor põe também em relevo o cará
ter interativo e as dimensões cognitivas da
produção normativa. Ao tratar da coordena
ção da ação pela governança, ele propõe o
conceito de transcodificação ( transcodage ). A
governança significa que, nos processos de
cisórios que ocorrem entre grupos de atores
de geometria variável, segundo contextos es
pecíficos de um problema, ocorre a transco
dificação, a “mixagem de universos sociais
distintos, o diálogo de interlocutores que re
levam, de lógicas diferentes, a hibridização
de saberes múltiplos”. As cognições estrutu
ram os problemas, os atores se constroem
por meio da capacidade que têm de formu
lar e exprimir uma solução; redes e comuni
dades de atores se formam e se dissolvem
sem nada que as institucionalize. Porém,
nada garante que esses processos produzam
soluções equilibradas e eqíiitativas, pois os
ajustes de interesses se dão a cada vez, com
formas e atores diferentes, e os resultados
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dependem da capacidade dos próprios ato
res de transcreverem informações e represen
tações de uma linguagem a outra (Lascou
mes apud Ost e Kerchove, 2002, p. 31;
Thoenig, 1998, pp. 48-9).
Os trabalhos teóricos que analisam as
políticas públicas são elaborados para abor
dar processos em contextos informais e nas
interfaces entre organizações, setores ou lo
calidades; incorporam a dimensão normati
va da ação e “dessubstancializam” o contex
to organizacional nos quais elas se dão. No
tratamento do direito, isso significa redefinir
temas ligados à normadvidade em termos de
elementos operacionais para a análise em
termos de ação, sem deixar, porém, de con
siderar as características distintivas da ação
pública.
Em Penser l'action publique, Patrice
Duran (1999, p. 32) propõe uma sociologia
da ação pública, a qual considera não só
ações que ocorrem em dispositivos institu
cionais mas também interações em contex
tos informais. A autora leva em conta a es
pecificidade da ação pública, ao enfocar a
capacidade das autoridades públicas de atuar
em projetos seqüenciais interligados, orien
tados de forma intencional e coordenada.
Ela também considera a vontade própria da
autoridade pública, o caráter estruturado do
campo social no qual essa autoridade pre
tende intervir, assim como os elementos de
estruturação que ela irá inventar ou mobili
zar para controlar as situações às quais é
confrontada.
A ação pública é produto da atividade
de uma autoridade investida de uma prerro
gativa de poder público e de legitimidade
política. A questão é compreender como se
articulam a natureza dos problemas que
fundam o recurso à ação e também um qua
dro institucional, através de estratégias de

atores cujo resultado não é previsível. As
políticas públicas resultam de processos so
ciais, que se desenrolam num tempo dado,
no interior de um quadro que delimitam o
tipo e o nível de decisões disponíveis através
de esquemas interpretativos e escolhas valorativas que definem a natureza das políticas
públicas postas e as orientações de ação
(Duran, 1999, p. 34). A definição de pro
blemas se dá em redes e situações de ação
concretos, que se constituem em torno de
atividades governamentais, uma vez que os
agentes públicos condicionam o conteúdo
dos problemas a tratar. Não é o caso de le
var em conta os valores e fins manifestos da
ação, mas sua realização em termos de obje
tivos concretos e efeitos produzidos, media
dos pelo jogo de poder entre atores dotados
de capacidade de ação estratégica (Duran,
1999, pp. 44-6).
A ação pública deve ser analisada em
termos das suas conseqüências e não da in
tenção manifesta ou do resultado setorial, e
a partir das bases territoriais da ação, consi
derando as lógicas situacionais e as formas
diferenciadas de identificar e gerir proble
mas comuns. A verdadeira medida da per
formance da autoridade política é a conse
qüência de suas ações e é do ponto de vista
das conseqüências que se pode reconhecer as
racionalidades das situações de ação, a inter
dependência e a interconexão dos fenôme
nos sociais, e, ainda, questionar o enclausuramento das políticas setoriais.
As ações públicas se desenrolam segun
do lógicas situacionais, pois isso dá à ação
pública a inserção numa realidade que lhe
confere sentido. A situação é composta pelo
conjunto de condutas sociais num território,
pois é nele que se dão as conseqüências da
ação pública, as quais revelam não ser os
indivíduos sujeitos abstratos. A administra

ção age em situação, ordenando as preferên
cias em face das múltiplas conseqüências
possíveis da ação e levando em conta a varia
ção dos contextos de ação e a interdepen
dência dos seus atos. A contextualização per
mite ainda maior eqüidade e a partilha de
responsabilidades sobre as conseqüências da
ação pública. A transparência que o conhe
cimento cria força ao debate e gera a neces
sidade real de justificação e de argumenta
ção. As escolhas se tornam mais discutíveis e
as fronteiras entre meios e fins se abolem, o
que traz, como efeitos positivos, maior res
ponsabilidade dos decisores e maior visibili
dade dos efeitos redistributivos das políticas
(Duran, 1999, pp. 47-50; 53-4).
Do ponto de vista global, a ação pública
ocorre em permanente tensão entre as neces
sidades que são ligadas à realidade dos pro
blemas que afetam a sociedade e os constran
gimentos de uma ordem que se impõe aos
atores, à qual é necessária a autoridade públi
ca, dado que torna sua ação possível e define
sua legitimidade. O tema da governança in
dica uma questão fundamental: a articulação
entre o mundo da ação pública e o das insti
tuições políticas. As instituições políticas
produzem integração em bases territoriais
determinadas, enquanto a ação se dá em ter
mos de problemas, que ocorrem em espaços
de referências variáveis. A integração euro
péia e a descentralização política na França
acentuam essa dissociação, o que leva à cons
trução de problemas públicos em outra esca
la e ao questionamento da capacidade de
ação do Estado como nível pertinente de for
mulação de políticas públicas. Assim, ocorre
um desajuste entre o quadro institucional do
Estado e a ação pública: o primeiro promove
a integração política do território, enquanto
a segunda promove políticas sobre o territó
rio (Duran, 1999, pp. 75-8).
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Para a autora, o direito é como a “epi
derme, o envelope”, que dá o quadro de
ação, fixa as regras do jogo a respeito dos
meios e instituições para a ação pública. As
regras servem de guia para a ação e de prin
cípio de inteligibilidade, como parâmetro
( étalon ) de julgamento das situações. Do
ponto de vista da ação, as regras são recursos
mobilizáveis, um sistema de potencialidades,
a partir do qual se desenvolvem atividades es
pecíficas de mobilização das regras (Duran,
1999, pp. 159-60). A relação da ação com o
quadro de ação fixado não é externa, pois o
ator não age só no quadro, mas também joga
com ele, isto é, o indivíduo gere seus proble
mas de ator, leva em conta o papel que é seu,
mas procura redefini-lo ao longo do jogo, as
sumindo posições em vista de ações futuras,
com o intuito de manter ou alterar a ordem
presente (Duran, 1999, p. 60).
Em seu conjunto, os trabalhos que tratam
da relação entre o direito e as políticas públicas
trazem importantes formulações conceituais
para a proposição de problemas empíricos a
respeito do sentido, da mobilização e das mu
danças das normas jurídicas. E o “direito em
ação”, considerado no plano das interações so
ciais, dos problemas compartilhados pelos su
jeitos - autoridades públicas e atores com ca
pacidade operacional relevante. Mas essa
perspectiva recebeu objeções de autores que
colocam em primeiro plano a dimensão sim
bólica do direito para a ação social.

efetividade, eficácia ou eficiência, pois, nesse
caso, é considerado apenas recurso, produto
ou objeto da interação, com a função de qua
lificar como legítima a situação dos sujeitos.
As regras jurídicas servem também de quadro
geral para a ação, que orienta e organiza em
cena medida o jogo social. Porém, o jurídico
faz parte do núcleo cultural da sociedade, da
sua dimensão simbólica fundamental: na me
dida em que as regras jurídicas enunciam for
tes valores de instituição social, oferecem um
condensado da cultura comum e dos sistemas
de valores, e resumem os grandes princípios
da ordem social. Assim, para conhecer a regra
jurídica, é preciso considerar algo mais do que
regularidades de comportamento, não só por
que os sujeitos investem suas ações de sentido,
mas pelos sentidos de que eles próprios são in
vestidos pela instituição social, com noções do
que é o correto, o adequado, o justo. Essa
perspectiva realça a força simbólica do direito,
aquilo que mobiliza a ação dos indivíduos,
atua sobre sua vontade e dá força obrigatória a
suas ações, fazendo-os eleger cenas condutas
como corretas, necessárias, proibidas. Enfim,
as transformações contemporâneas são consi
deradas não como o enfraquecimento das
normas universais e da função de controle so
cial exercida pelo direito, mas uma mutação
social da natureza do direito, de sua função
simbólica e de seu papel na legitimação do po
der político (Commaille, 1994, 2000;
Commaille e Jobert, 1998; Renard et al.,

2000).35
O investimento normativo da ação social

Embora tenha muitos pontos em comum
com a sociologia da ação pública, a pesquisa
sobre a produção normativa considera insufi
ciente abordar o direito a partir da ação. O di
reito é empobrecido se tomado em termos de
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O direito e a mise-en-scène da ação
social

Jacques Caillosse (2000) ressalta o papel
do direito em constituir toda a mise-en-scène
das interações sociais, em particular a ence
nação sacralizadora do poder político. A

produção normativa não diz respeito apenas
à eficácia de instrumentos jurídicos particu
lares, mas ao efeito de ordem alcançado com
o direito e por meio dele, isto é, ao conjun
to de efeitos criados por esse arsenal de con
ceitos, ações, papéis e instrumentos legiti
mados socialmente. O jurídico é a dimensão
da vida social a partir da qual se dá a confor
mação das interações, do jogo social, o que
significa que é constitutivo de fenômenos
próprios, e não só o efeito de processos que
lhe seriam exteriores.36 O direito é um dis
curso codificado com o qual (no qual, por
meio do qual) se colocam sujeitos, objetos,
relações, procedimentos, assim como os
princípios e critérios de julgamento do que
é legítimo, permitido, aceitável.
Essa dimensão do jurídico seria própria
das sociedades ocidentais, dado o seu caráter
de civilizações do Texto, o qual foi separado
do jogo das interpretações propriamente reli
giosas. Aparece em primeiro plano a indaga
ção das relações entre o direito dos juristas e
o direito como atividade social. Isso porque
o que está em questão é a força das palavras
da lei, que é mobilizada pelos primeiros e
que produz efeitos sobre as ações dos sujei
tos. Assim, para compreender as transforma
ções das sociedades ocidentais, é necessário,
para além da descrição dos processos, inda
gar seus efeitos sobre a produção do direito e
suas relações com as normatividades sociais.
Como Legendre (1999), Caillosse, con
sidera que o que dá às normas o caráter de
jurídicas é a mise-en-scène do poder como
instituição. E a resposta ao por que da
existência uma vasta empresa teatral, um
conjunto de metáforas, de ficçÕes com as
quais o sistema normativo mantém a legiti
midade e, pois, a eficiência das manobras de
poder. Essas são, antes de tudo, manipula
ção de imagens, o que tornam manifestos os

vínculos entre o direito e o poder. O direito
é da ordem de um mundo imaginário, a fa
bricação de normas serve para fazer ver e fa
zer crer. Pelo seu trabalho de ordenamento,
o direito faz advir o real, porque a cena onde
essas imagens se formam faz parte dos pro
cessos de comunicação social. Essa encena
ção pelo direito cria um mundo, pereniza o
laço social, instala o Estado no seu papel de
instituição simbólica capaz de pesar no cur
so das coisas a partir da exclusiva virtude de
suas palavras. Criar um mundo pela encena
ção significa que as palavras do direito estão
investidas pela corporalidade, ou densidade
(épaisseur), das coisas (Caillosse, 2000, pp.
40-2).
O pensamento jurídico não é fechado,
pois as palavras que mobiliza estão perpassa
das pela densidade das coisas. Seu projeto é
o de descrição científica da realidade, mas
sua linguagem não garante o que nomeia. E
questão de constituição incompleta de senti
do, a qual permanece sempre em suspenso,
em aberto, dependendo das atividades de in
terpretação. Essa abertura é intrínseca à for
ma lingüística do direito e condição de pos
sibilidade das disputas interpretativas de
sentido. A norma jurídica só se dá a com
preender através da significação, por atos
que são escolhas de interpretação, nas quais
convicções, crenças, interesses do intérprete
são (re)ativados na experiência jurídica
(Caillosse, 2000, p. 43).
A norma jurídica só existe no que ela
deixa em aberto, a possibilidade de condutas
contrárias ao que prescreve, cujo caráter
transgressor é constituído por ela. De modo
diverso das leis naturais, sua verdade não de
pende da conformidade dos atos dos indiví
duos a ela. Isso significa também que a ine
ficácia ou a inefetividade das normas
jurídicas particulares não devem ser postas
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como inefetividade do direito enquanto for
ma estruturante da ordem do mundo social.
O essencial da eficácia prática do direito não
está na sua aplicação ou na sua aplicabilida
de, mas no gasto coletivo ( dépense socialé) ao
qual a empresa jurídica obriga: Quais as tro
cas e qual a comunicação poderiam ser con
cebidas sem o princípio ou sistema jurídico
das trocas ( échangeur jurídico), princípio
que ao mesmo tempo as torna possíveis e
lhes oferece um sistema de classificação?
(Caillosse, 2000, pp. 42-4).
Na análise de políticas públicas, o direito
deve ser considerado como resultado de um
processo político de constituição, dado que o
próprio texto jurídico é algo pelo qual os ato
res se mobilizam ou contra o qual se insurgem
nas trocas cotidianas. O direito é relevante
porque fornece uma verdadeira reserva de le
gitimidade para o ator que é capaz de mobili
zá-lo com mais aptidão. Esse ator passa por
uma mutação, torna-se um sujeito universal,
perde a identidade partidária e é o detentor
momentâneo mais consagrado da verdade.
Assim, a apropriação do jurídico é parte do
cálculo estratégico dos atores, mas o direito
mantém-se como um campo autônomo, pois
é politicamente indisponível, uma vez que,
em caso contrário, a legitimidade pelo direito
seria impensável. O material jurídico tem sua
espessura própria, que impede a juridicidade
de se dissolver na política, embora possa ser
analisada politicamente. Assim, o Texto e sua
exegese estão inseridos politicamente e produ
zem efeitos políticos importantes, mas eles são
mais que palavras, pois estão inseridos na pró
pria constituição ou estruturação da ordem
social (Caillosse, 2000, pp. 47-51).
Caillosse (1999, pp. 511-9) também
critica a abordagem funcional-sistêmica do
direito, porque o reduz à sua dimensão comunicacional. O direito não é assimilável a
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uma tecnologia, a um ajustamento de peças
que foi imaginado para realizar tarefas e al
cançar fins determinados. O direito não
preenche meramente o papel social que os
seus produtores lhe confiaram, pois são am
bivalentes as relações do jurídico com o Es
tado e a realização da regra de direito é sem
pre mais ou menos problemática. A questão
relevante é sobre as mudanças na idéia que
se faz do direito, pois as mudanças “reais”
têm alcance muito menor do que lhe atribui
a abordagem funcional-sistêmica.
Noutros trabalhos do volume coletivo

L Analyse des politiques publiques aux prises
avec le droit (Renard et al., 2000) desenvol
vem-se análises empíricas que incorporam a
dimensão constitutiva do direito para a
ação, assim como as suas relações ambiva
lentes. Eles relevam o papel constitutivo do
direito na medida em que as normas jurídi
cas estruturam as situações de ação em ter
mos de formulação de problemas, definição
de competências e formas legítimas de ação,
assim como papéis, recursos e oportunida
des para os atores. Mostram também o cará
ter indeterminado das normas jurídicas, sua
plurivocidade, dada a variedade de sua apro
priação pelos atores em situações de ação e
as redefinições que daí resultam. Enfim, sa
lienta-se o inacabamento (ou relativa inefe
tividade) das normas, já que o conteúdo dos
seus enunciados é diferente, ou deslocado, se
comparado com as interações sociais a que
elas se referem, em particular se abordadas
de uma perspectiva territorial (Soubeyran,
2000; Fontaine, 2000; Le Gallès, 2000).
A sociologia política da produção
normativa

Essa perspectiva põe em relevo outro as
pecto da obra de Weber, a do direito como

parte de um esquema de dominação legíti
ma, e dirige sua atenção para os processos
políticos e sociais pelos quais esse esquema
torna-se aceitável para os sujeitos. Evidencia
o interesse em pesquisar tanto as formas pe
las quais interesses e valores são mobilizados
para se tornarem direito, como os efeitos de
legitimidade produzidos pela sua incorpora
ção ao ordenamento jurídico.37 Se a sociolo
gia política se dedica à observação e análise
dos processos de constituição, estabeleci
mento e funcionamento do poder, “o direi
to é um instrumento privilegiado e, ao mes
mo tempo, um revelador excepcional desses
processos, na medida em que, precisamente,
‘a forma jurídica é a estrutura do discurso
pelo qual se exprime o poder’”. Assim, é par
te do seu programa a análise “das condições
que favorecem a formalização [ m ise-en-forme] jurídica dos papéis”38 (Lagroye, 1993,
pp. 12-3; 15, apud Commaille, 2000, p.
34). Trata as formas pelas quais o direito
consagra a dominação, “ao mesmo tempo
pela coação e a adesão, institucionalizandoa e [...] investindo-a igualmente do simbóli
co para assegurar a manutenção da ordem
social e política”. Ao mesmo tempo, como
elemento central dos modos de expressão do
poder, o direito é indicador privilegiado das
formas pelas quais se constrói e se exerce o
poder de tal forma que, mesmo que não seja
forçosamente o principal organizador, “ele
constitui um excelente revelador do estado
de representações de um problema num
dado momento e do modo de tratamento
escolhido para aplicar-se a este problema”
(Lascoumes, 1994, p. 112, apud Commaille
2000, p. 35). O foco privilegiado é o traba
lho de formalização jurídica, o único que
permite observar “como os interesses sociais
são transpostos em decisões que são produ
zidas por dispositivos jurídicos destinados a

assegurar a sua realização” (Lascoumes,
1994, p. 111, apud Commaille 2000, p.
35). A partir dessas considerações, Com
maille (2000, p. 36) afirma que “a sociologia
política do direito é consagrada à análise da
economia das relações entre o jurídico e o
político, do lugar do jurídico na construção
do político, do papel do jurídico como reve
lador do político, isso numa orientação de
pesquisas em que o trabalho empírico é in
dissociável do investimento teórico”.
Dado que a ordem jurídica tem o cará
ter de estruturação de determinadas concep
ções do vínculo social e de objetivos co
muns, ela incita os sujeitos a buscar certos
objetivos e adotar determinados cursos de
ação. A ordem política é formada numa di
nâmica de confrontos políticos em que os
grupos sociais atuam para realizar suas con
cepções de vida digna e, pois, o ordenamen
to jurídico é indissociável do processo con
flituoso de sua institucionalização. A
pesquisa da produção normativa é estratégi
ca para compreender os processos políticos
pelos quais o direito se produz, dado que a
participação na produção do direito é um
aspecto fundamental ( enjeu) para os atores
que desejam validar suas concepções de
mundo. A produção normativa é, assim,
tanto um indicador do processo de decisão
política como das linhas de ação e de pensa
mento político. A pesquisa da gênese das
normas evidencia, pois, a pluralidade de ato
res que participam, institucional ou infor
malmente, da sua formulação (Dumoulin e
Robert, 2000, pp. 17-8).
O projeto de uma sociologia política da
produção normativa foi formulado por
Commaille em seu livro L 'Esprit sociologique
des lois —Essai de sociologie politique du droit
(1994), no qual ele toma a evolução das
condições de produção de “leis da família”
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como terreno privilegiado para a reflexão so
bre a economia das relações entre público e
privado e, de forma mais geral, sobre as in
terações entre regulação jurídica e regulação
política (Commaille, 1994, p. 5). O estudo
do processo político da produção legislativa
é uma nova perspectiva para a sociologia do
direito, uma vez que esta se concentrava, até
então, nas relações entre direito e sociedade
e não sobre a produção política das normas
ou as próprias práticas dos juristas.39 E, tam
bém, uma inovação na ciência política, que
tomava o direito como um quadro institu
cional neutro ou um recurso entre outros na
análise de processos políticos de tomada de
decisão (Commaille, 1994, pp. 21-2). “A
produção das leis pode ser [...]a transcrição
de processos sociais em ação, que são, eles
mesmos, constitutivos do político. Observar
a produção das leis torna-se uma maneira de
observar o estatuto da legalidade no funcio
namento da cidade’ e, correlativamente, a
dos modos de construção da legitimidade”
(Commaille, 1994, pp. 33-4).
O exame da produção legislativa reme
te, por um lado, às forças e processos sociais
e aos atores políticos e jurídicos que atuam
naquela produção e, por outro, ao papel do
direito (sua racionalidade, atores, seus efei
tos de legitimação) na regulação das socieda
des industriais avançadas. As formas de di
reito e de regulação política são homólogas,
ou seja, o direito fundado numa razão trans
cendente, traduzido em normas legais gerais
e posto em ação pela “arte” dos juristas, que
orientam-se por imperativos de legitimidade
procedimental, corresponde à forma de do
minação do Estado burocrático moderno;
por sua vez, o direito elaborado a partir das
racionalidades imanentes da sociedade ma
nifesta-se em instrumentos jurídicos e é im
plementado por diversas agências estatais,
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que buscam legitimação pela eficácia corres
ponde à forma do Estado-providência. Para
ele, está em jogo uma mutação da regulação
política e jurídica das sociedades, na qual é
impossível a regulação “pelo alto”, unívoca,
propiciando a emergência de uma regulação
plurívoca, composta de equilíbrios múlti
plos, em que os atores sociais se mobilizam
buscando ampliar sua participação nos pro
cessos decisórios.
Na obra coletiva Les métamorphoses de la
régulation politique, dirigida por Commaille e
Jobert (1998), o objetivo é caracterizar esque
mas de regulação política e não mais tratar a
produção legislativa. O problema é pensar o
sentido “das transformações, na construção e
funcionamento, respectiva e conjuntamente,
da ordem social e da ordem política próprias
a uma sociedade francesa reposta no seu con
texto internacional”. O tema da regulação
política coloca-se como ponto de convergên
cia de uma mobilização teórica interdisciplinar, cujo objetivo é tratar aquelas transforma
ções como a construção do político em suas
relações com outras dimensões sociais (Com
maille e Jobert, 1998, pp. 13; 19).
O conceito de regulação incorpora a
ação e o conflito na produção de efeitos de
equilíbrio e de integração que possibilitam a
reprodução da ordem social. O funciona
mento das sociedades se estabelece “segundo
uma regulação social constituída de equilí
brios mantidos ou reencontrados, mas tam

bém de tensões, de rupturas, de contradições,
provocadas pela multiplicidade de instâncias
e de atores sociais implicados e pela plurali
dade de estratégias sociais em ação (à l'oeuvre) ” (Commaille, 1999, p. 686; grifos do
autor). A norma da regulação só existe no
interior do jogo social enquanto questão
(ienjeu ), ou seja, constantemente determina
da pela interação, mas também questionada,

redefinida e negociada, em seus próprios
princípios, pelos atores sociais.
Os autores consideram o conceito de
governança insuficiente para tratar as mu
danças contemporâneas. A governança é um
conceito nativo, necessariamente associado
ao governo, enquanto complementar ou
oposto a ele, mas, em grande medida, eles
são coexistentes, dado que esquemas infor
mais de coordenação da ação preexistem às
mudanças contemporâneas e são necessaria
mente associados ao governo. O que está em
jogo não é um esquema inédito, mas “uma
nova economia dos poderes que atuam sobre
a decisão”. “A governança supõe uma con
cepção voluntarista da construção da ordem
política, pois entre o governo e a governan
ça há somente uma complexificação e um
enriquecimento dos atores implicados na
realização de objetivos coletivos. Mantém-se
a concepção em que os equilíbrios e os ajus
tes são fundados sobre a ação deliberada de
um sistema de condução, no fim das contas
bastante distanciada de uma concepção mais
sociológica da regulação” (Commaille e Jobert, 1998, p. 29). O regime de regulação
das sociedades não seria tanto uma combi
nação de regulações sociais, econômicas, ju
rídicas, políticas, inicialmente diferenciadas,
mas uma regulação multifatorial, da qual
aquelas regulações seriam suas diversas di
mensões. A regulação jurídica não deve ser
abordada de forma isolada, pois é uma di
mensão da regulação política. Suas transfor
mações resultam das mudanças políticas,
pois as novas formas jurídicas não são mais
que novas formas de expressão e de organi
zação do poder (Commaille e Jobert, 1998,
p. 26). No volume são tratados diversos as
pectos da regulação política na sociedade
francesa e européia, como a política agrícola
comum, a política territorial, as relações de

trabalho e as relações domésticas. Em seu
conjunto, os trabalhos mostram a tendência
à supervisão, pelas agências estatais, dos âm
bitos regulados, a multiplicação dos pólos de
produção normativa, a negociação perma
nente e a ênfase em códigos de conduta.
A pesquisa da regulação jurídica seria
constituída a partir da análise da decisão, tal
como trabalhada pela análise das políticas pú
blicas. Como vimos acima, o objetivo desse
tipo de análise é identificar os atores, as ques
tões relevantes, seus recursos, constrangimen
tos, comportamentos no contexto dos jogos
relacionais que estruturam a organização. A
observação da realidade empírica identifica e
caracteriza as formas de regulação que resultam
dessa atividade coletiva, em que os indivíduos
observam certas regras de comportamento,
que são freqüentemente implícitas e podem
variar conforme os contextos, as modalidades e
propriedades. A regulação torna possível a ação
coletiva, reduzindo-se as incertezas, tornando
possível o “viver em comum”, em virtude de
regras de comportamento, construídas pelas
interações, coletivamente, em processos de ne
gociação ou quase negociação. A relevância dos
atores é identificada em função de seu contro
le de variáveis essenciais para a decisão sobre as
incertezas da organização, e as regras implícitas
da regulação se dão a ver pelos limites do com
portamento que os atores não ultrapassam, sob
o risco de pôr em causa o jogo no seu conjun
to. “As regras do jogo são de segunda ordem:
ninguém as edita, mas todo mundo espera que
sejam respeitadas”. A identificação dos modos
de regulação permite passar ao reconhecimen
to de um sistema de comportamentos, tanto
em organizações, como em sistemas de ação,
formado pelas relações de interdependência e
de troca dos indivíduos e grupos que intervém
em torno de um problema comum (Thoenig,
1998, pp. 38; 40-1).
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Jobert formula um modelo de análise
da regulação política em que o tema da ação
pública é abordado do ponto de vista da
construção da ordem legítima. Ele caracteri
za esse modelo segundo três eixos de dife
renciação do sistema político: as relações en
tre regulação política e regulação social, os
modos de ação pública e o peso dos proces
sos históricos de institucionalização. A regu
lação social é um processo de equilíbrio que
enfrenta dois tipos de problemas: o da inte
gração sistêmica, a necessidade de compati
bilizar as tendências conflitantes dos subsis
temas sociais; e a integração social, que diz
respeito à mobilização de valores e símbolos
que possam tornar aceitável, para os sujeitos,
sua submissão às normas de uma sociedade
marcada pela dominação. Mas, ao se dife
renciar, o poder político tem, além de res
ponder às tensões e contradições dos siste
mas sociais, de atender às suas próprias
necessidades, como a de negociar com os
atores relevantes a extração de recursos e a de
assegurar a obediência dos indivíduos pela
regulação dos conflitos e ameaças externas.
Essas necessidades também têm caráter dilemático, pois a estrutura dos detentores dos
recursos não corresponde à estruturação dos
beneficiários das alocações de recursos reali
zada pela política. A exteriorização do Esta
do para assegurar esses ajustes sistêmicos in
dica “que sua legitimidade se funda em geral
em sua capacidade de conter os conflitos
que atravessam a sociedade em limites com
patíveis com sua reprodução. Mas essa mes
ma exterioridade é construída socialmente
por meio de procedimentos específicos que
regram a competição pela conquista de po
der legítimo” (Jobert, 1998, pp. 124-5). As
sim, o político trata os problemas de inte
gração “em função de sua própria lógica de
acumulação, de extensão de seu âmbito de
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atuação [emprise] e da preservação das coali
zões no poder”. O político deve ser apreen
dido como socialmente inserido, na medida
em que atua para a agregação dos interesses
dos atores, mas também como constitutivo
da comunidade política, com seus processos
de construção de fronteiras e regras de ação
na cena política (Jobert, 1998, pp. 123-5).
A diferenciação da ordem política é ca
racterizada conforme dois eixos: primeiro, o
dos temas relevantes para a regulação, a luta
pela conquista de posições de poder ou a ação
do político nas regulações sociais; e o segun
do se distingue pelo grau de implicação dos
atores no trabalho político, como cidadãos ou
como elites políticas. Daí se têm os três pólos
que estruturam a regulação política: 1. os re
gimes de políticas públicas, que se definem
como sistemas de regras que fundam a coope
ração entre atores na coordenação de ativida
des econômicas e na alocação de recursos so
ciais; 2. as regulações da ordem política, que
dizem respeito à construção da coletividade
política, às regras e limites da competição po
lítica e as formas de construção de coalizões
políticas; e 3. os regimes da cidadania, que se
referem a um modo de legitimação que deter
mina relações de inclusão ou exclusão dos in
divíduos na cena pública e as representações
da ordem política e justiça social (Jobert,
1998, pp. 126-31). Esses três pólos apresen
tam características diferenciadas segundo o
modo pelo qual se dão as regras de acesso e
exercício do poder, as formas de ação coletiva
e os arranjos concretos entre os agentes. Nes
se caso, o autor releva a dimensão da path dependency, dado que as diferentes formas de
institucionalização traduzem maior ou me
nor rigidez dos arranjos existentes e têm efei
tos concretos sobre as formas de ação coleti
va, o modo de expressão dos desajustes e os
caminhos de reforma institucional.

Para Jobert, a desconexão entre as trans
formações dos regimes de políticas públicas
e os modelos de cidadania conduz a tensões
na ordem política, formando-se forças polí
ticas exteriores aos partidos governamentais,
as quais demandam o retorno do Estado e
do político (e do jurídico, como veremos
abaixo) à cena social. Os cidadãos mobili
zam-se em defesa da cidadania social mas re
jeitam o Estado tutelar, o que desestabiliza
um modelo de regulação política fundado
sobre a implicação exclusiva dos represen
tantes dos produtores na concertação social.
Quanto ao regime das políticas públicas, os
compromissos sociais são fragilizados, pois
surgem novos atores, com demandas e iden
tidades diferenciadas, que não cabem mais
nas categorias homogeneizantes que serviam
de base às transações de conjunto. Entram
novos atores, os acordos se tornam mais di
fíceis, multiplicam-se os jogos de soma zero
e grandes grupos são incentivados a adotar
estratégias de defecção. A ordem política
torna-se policêntrica, com a multiplicação
das arenas supra ou subnacionais de decisão,
que redefinem as condições da regulação po
lítica. Abrem-se novas estratégias para os
atores políticos, uma vez que decisões rele
vantes são transferidas para outras arenas
que não as estatais. Tal evolução levanta gra
ves problemas de legitimação política em
termos de inteligibilidade da situação pelos
cidadãos e de imputação de responsabilida
des aos dirigentes políticos. Embora acentue
as desigualdades sociais e de poder entre os
grupos sociais, a policentricidade também
abre espaços para a vocalização de interesses
e identidades dos grupos marginalizados no
plano nacional (Jobert, 1998, pp. 141-4).
O autor considera que a crescente pre
sença do direito e das autoridades judiciárias

na regulação política traduzem essas mudan
ças, pois a regulação jurídica é uma outra
forma de regulação política do social. Isso é
compatível com o surgimento de grupos so
ciais que se constroem em torno de novos
temas, desvinculados do produtivismo, que
desafiam decisões dirigentes da autoridade
pública. Ao mesmo tempo são valorizadas,
para as relações econômicas, a fiabilidade e a
estabilidade das instituições jurídicas. En
fim, nos sistemas políticos policêntricos, os
novos modelos de intervenção pública pas
sam por redes permanentes de negociação
intergovernamental. Essas negociações são
formalizadas em contratos, cuja observância
deve ser garantida por um terceiro imparcial
(Jobert, 2000).
Ao contrário das teorias do sistema (autopoiético ou funcional-sistêmico), que ca
racterizam o sistema jurídico a partir das
normas estatais e adotam categorias dos ju
ristas, Jobert escolhe uma perspectiva sistêmico-estrutural, a fim de formular um qua
dro para a análise da regulação política. Esse
quadro incorpora o caráter conflituoso da
reprodução social e concebe os esquemas de
regulação como arranjos mutáveis de coor
denação de ações. As regras de direito, como
atividade social, são parte intrínseca desses
esquemas de regulação e são (re)produzidas
através e pela sua dinâmica (Thoenig). Por
sua vez, o jurídico, como constitutivo da or
dem política, tem posição de relevo, como
discurso do e sobre o poder, e como quadro
de referência para aqueles arranjos (Commaille). Assim, esses autores partem de es
truturas e dinâmicas sociais em que o direi
to estatal está imerso, as quais os refratam
segundo outras determinações que aquelas
postas pelas categorias dos juristas. E, por
isso, do ponto de vista de uma sociologia
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política do direito, só é possível atribuir um
conjunto consistente de determinações ao
conceito de “direito” a partir das práticas
normativas associadas aos esquemas de regu
lação social, que se dão numa dada ordem
política, ou esquema de dominação. Por sua
vez, a regulação política e jurídica contem
porânea significa que, ao se multiplicarem as
instâncias e formas de produção normativa,
as características do direito como prática so
cial são incorporadas à estrutura formal do
direito estatal, que reconhece a variedade
das práticas do direito e diferencia o jurídi
co da ordem unitária do soberano, abrindo
novos espaços de deliberação sobre as nor
mas sociais.

Conclusão

A pesquisa, cujos resultados apresenta
mos neste artigo, explorou modelos e análi
ses formulados em trabalhos de teoria e so
ciologia do direito do RED&S, com o
objetivo de ampliar as referências teóricas
para a análise dos direitos humanos. Em seu
conjunto, os trabalhos que apresentamos
permitem conceber de outra forma as oposições simples a que nos referimos na introdu
ção. Os sistemas jurídicos aproximam-se, no
plano transnacional, reduzindo as diferenças
sem que se tornem valores universalistas. As
relações entre as regras e ações não são sim
ples, o que é posto em relevo pelas mudan
ças contemporâneas na produção normati
va. O tema da mobilização das normas
releva a variedade de relações entre os sujei
tos e as normas, assim como os diferentes as
pectos em que se dão as relações entre o ju
rídico e outras dimensões da vida social. A
prática dos juristas está longe de correspon
der à imagem idealizada de aplicação da lei a
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casos particulares em nome do soberano e as
mudanças contemporâneas do direito tor
nam ainda mais evidentes a variedade de
técnicas e operações presentes na prática ju
rídica. Assim, evidencia-se a relevância dos
trabalhos ao questionar o positivismo normativista e as fronteiras do direito com a po
lítica, a moral e a economia, fronteiras que
passam a ser concebidas de forma menos
simplificada e menos rígida.
Fazemos a seguir alguns exercícios de
comparação das teorias e apresentamos algu
mas considerações críticas preliminares. As
comparações não se referem tanto ao con
teúdo dos diagnósticos mas a temas e formas
de tratá-los. Em termos de diferenças, ressal
tamos que, apesar do diálogo e das aproxi
mações, mantêm-se bastante diferenciados,
se não opostos, os interesses de juristas e so
ciólogos. Para os primeiros, trata-se, de for
ma mais ou menos imediata, de produzir
efeitos na produção normativa e nas concep
ções dos profissionais do campo jurídico.
Para os segundos, o interesse imediato é o da
pesquisa empírica, mas que também gera
efeitos de conhecimento, disponibilizados
no debate público.
Nesse sentido, notamos uma aproxima
ção (inesperada) entre a teoria funcional-sistêmica, que coloca o processo de mudança
social como uma evolução de conjunto dos
sistemas sociais, e o positivismo normativista, que considera o direito como um sistema
fechado em relação à sociedade. Ambas to
mam o direito como um conjunto passivo,
instituído de regras, o qual recebe influxos
provenientes de forças externas, e que é ca
paz de selecioná-las, com seus mecanismos
internos de “filtragem” de eventos.
Outras aproximações ocorrem entre o
modelo lúdico e a abordagem do direito a

partir da sociologia da ação pública. Ambos
enfatizam a dimensão da ação e colocam o
direito em termos de quadro e possibilida
des de interação, os quais se integram em
rede com outros jogos produtores de normatividades. Para essas abordagens, o direito é
uma estrutura gramatical instável, sem iden
tidade própria, que tende a se diluir nas prá
ticas sociais, embora esta seja uma situação
limite. Os ajustes contínuos na ação pública
são, pois, complementares às indeterminações da rede, da dialética e do jogo.
Apesar de divergências entre os diagnósti
cos sobre as transformações contemporâneas,
o paradigma da complexidade aproxima-se da
sociologia da produção normativa, uma vez
que concentram sua atenção nos locais e pro
cessos de produção do direito. Os sujeitos não
só investem nas normas da reçulacão
social
O
*
como são investidos por elas, e seus ajustes
não produzem apenas regularidades (normas
de convivência), mas criam espaços de produ
ção de regras de direito. As características do
direito são, enfim, indissociáveis às da institui
ção política que o produz.
Podem-se ter reservas a alguns dos trabalhos analisados que incorporam concep
ções neoclássicas de economia, especialmen
te a teoria da escolha pública, as quais
tratam de forma limitada temas propria
mente políticos. Tais autores trabalham com
grandes oposições no plano temporal - as
mudanças
sociais,' econômicas,' tecnológicas
5
O
e o novo direito, presente ou futuro, cujas
características são marcadamente contras
tantes em relação ao passado. Para isso to
mam o modelo econômico simplificado que
opõe relações de coordenação (mercado) e
subordinação (governo) e confundem o mo
delo teórico do positivismo jurídico com a
“realidade” do direito positivo e instituições

políticas do Estado. Outro problema é que
tratam as transformações do direito em fun
ção de variáveis das categorias do direito dos
juristas.
Em sua dimensão mais propositiva, al
guns trabalhos valorizam a participação, a har
monização e o consenso na tomada de deci
sões políticas-jurídicas, sem indagar sua
factibilidade e legitimidade política democrá
tica, em termos de decisão que represente a
vontade majoritária. Desse aspecto, esses tra
balhos traduzem formulações intelectuais so
bre as formas de organização da decisão polí
tica nos países europeus - e na própria União
Européia. Essas questões, que têm sido trata
das como a judicialização da política ou a juridificação das relações sociais, são compreen
didas de outra ótica pelos trabalhos
analisados. As abordagens sistêmicas indicam
que questões de legitimidade na ordem demo
crática não devem ser tratadas da ótica da ti
tularidade formal da tomada de decisão nem
que o processo político seja entendido como
uma delegação dos cidadãos, via eleições, às
autoridades políticas. As abordagens baseadas
na ação mostram que as relações entre normas
e condutas são mais complexas do que supõe
a representação normativista do direito e,
pois, a mediação entre elas está aberta à pes
quisa empírica e à reflexão teórica.
Enfim, para além do lugar comum de
que a União Européia é o laboratório da for
mação de um direito global, é preciso tematizar as condições políticas que tornam pos
sível a formação do direito comunitário, das
agências políticas de regulação e das novas
modalidades consensuais de decisão. Essas
mudanças foram viabilizadas por governos
de Estados soberanos, que se definem e se
realizam enquanto Estados sociais e demo-
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cráticos de direito e que formulam um pro
jeto comum, com objetivos amplos e de lon
go prazo. Isso significa que essas condições
(ou a sua ausência) devem ser consideradas
como dimensões centrais para a análise da
quelas mudanças em outros contextos.
Nos próximos trabalhos será desenvol
vida e “refinada” a análise dessas perspectivas
teóricas, explorando os limites do debate.
Neste ponto, nos são sugeridos múltiplos e contrastantes — caminhos: aprofundar a
perspectiva aberta pela sociologia política da

produção normativa; explorar as mudanças
nas relações de poder-saber, e abordar o con
ceito de governança à luz do conceito de governamentalidade; elaborar um esquema
analítico para tratar as transformações do di
reito brasileiro, com suas especificidades de
país grande semiperiférico. Será, enfim, incontornável contrastar essas abordagens
com as questões de legitimidade democráti
ca, colocadas pelos trabalhos de Habermas e
as discussões que se seguiram.

Notas

1

O termo “diálogo” é, seguramente, carregado de mal-entendidos. Porém, nem mesmo ele
nem seus limites serão tratados de forma sistemática neste trabalho.

2

Editorial, Droit et Société ( 1985, n. 1, p. 11). Disponível em: http://www.reds.msh-paris.fr, acessado em 30/8/2004.

3

Droits, Revue Française de Droit Public et de Science Politique; Revue Interdisciplinaire
d'Études Juridiques; Archives de Philosophie du Droit.

4

Presses Universitaires de France (coleções Les Voies du Droit; Leviathan; Droit et Société;
Éthiques), Bruylant e da Faculté Saint Louis, de Bruxelas.

5

Não apresentamos a quarta perspectiva, pois é a mais distanciada em relação aos autores
estudados. Nossa impressão é de que há pouca originalidade teórica nos trabalhos france
ses, os quais reproduzem os argumentos da corrente norte-americana da Lau> and Economics (Posner, 1981).

6

Perrot (1993) analisa os discursos de juristas sobre o declínio do direito como manifesta
ções da perda de legitimidade dos doutrinadores no campo jurídico.

7

Para outra crítica à concepção pós-moderna de direito, ver Maisani e Wiener (1995).

8

Sobre o normativismo, verTroper (1994, 2001) e Bechillon (1997).

9

Cabe esclarecer que o par de conceitos “regulação jurídica” (ou “direito da regulação”) e
“regulamentação”, usados pelos autores da RED&S, corresponde, na teoria dos sistemas
autopoiéticos, ao par “direito reflexivo” e “direito regulatório”.

10 É esse próprio projeto que os torna alvo de críticas. No campo da teoria do direito indaga-se sobre os critérios que diferenciam o direito se, virtualmente, tudo pode integrá-lo.
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Em teoria política questiona-se a legitimidade democrática de um direito cujas fronteiras
com a política e a moral são pouco nítidas.
11 Essas mudanças são particularmente controvertidas na França, onde se vinculam os dis
positivos normativos de direito público aos comandos da autoridade política e a separa
ção entre a determinação do conteúdo da norma e a vontade da autoridade é questiona
da, pois esta expressa por definição a vontade política democrática. Timsit (1996) afirma
que o “direito da regulação” significa a emergência de um direito moderno no país.
12 Os conceitos e diagnósticos da teoria da escolha pública encontram-se nos trabalhos dos
autores estudados; porém, ao contrário de nossa expectativa inicial, é bastante limitado o
diálogo com os trabalhos da Escola de Grenoble sobre a regulação econômica.
13 Sobre as relações entre direito e globalização, ver os trabalhos de orientação predominamente normativista em Mockle (2002) e Loquin e Kessedjian (2000), e da complexida
de, sistêmica e funcional no livro editado por Morand (2001). Snyder (2003) associa as
perspectivas sistêmica e da ação.
14 Ver as comunicações de Stirn e Braibant, do Conselho de Estado, no Seminário de
Montpellier sobre regulação e política (Miaille, 1995).
15 Para uma análise da regulação financeira a partir da teoria da complexidade, ver XueBacquet (2000).
16 Morand é o autor que mais se aproxima da teoria dos sistemas autopoiéticos de Luhmann
e Teubner; porém, não adota a tese do fechamento operacional dos sistemas ao utilizar a
teoria da auto-organização.
17 Sobre esse ponto, ver Chevallier (1998).
18 A maioria dos trabalhos aqui tratados remetem ao artigo Amselek (1982), que critica a
hipótese do declínio do direito e inclui o direito do Estado-providência como objeto de
análise da teoria do direito.
19 Esse tipo de globalização é a da coordenação de políticas dos Estados e a produção con
jugada de normas comuns, pragmáticas, que permitem a concorrência e a eficiência de
mercado, com a compatibilidade técnica das atividades e a integração sistêmica dos con
troles. Manifesta-se em campos como as telecomunicações, a internet, a lex mercatoria , os
mercados financeiros e o combate à criminalidade transnacional.
20 Ele define a alternatividade “como prática ou procedimento de substituição proposta no
quadro de um direito em vigor ou inventadas deliberadamente por pessoas que estabele
ceram entre si uma ligação jurídica fora da esfera de regulação pelo direito em vigor, que
seria mormalmente aplicável a essa relação”. Assim, todo procedimento que não faz par
te do direito estatal e que visa regrar uma situação ou dar solução a um conflito, cria di
reito alternativo. Por sua vez, “o informal visa toda prática ou procedimento que escapa,
de direito ou pela vontade dos atores em jogo, às formas ordinárias ou excepcionais dita
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das pelo direito em vigor normalmente aplicáveis à hipótese”. Pode haver, pois, direito in
formal fora do direito formal, mas também alternativas formais ou informais, e as solu
ções jurídicas alternativas correm ao longo das fronteiras dos direitos estatais, tanto se so
brepondo ( empietant ) a eles como se distanciando deles, violando-os ou não (Arnaud,
2003, pp. 242-3).
21 Sobre governança, ver o dossiê de Capeller e Simoulan (2003).
22 A dialética sem síntese procura “manter os termos em tensão, mostrar suas ligações, impli
cações e transformações, identificar de suas relações as propriedades emergentes e terceiras
que contribuem a sua reprodução diferenciada, assumir o risco dessa dialética sem síntese
que é a da complexidade, da vida e da história, liberar assim a potência heurística inatendida dos paradoxos que não deixam de ‘dar a pensar (Ost e Kerchove, 2002, pp. 37-8).
23 Apesar de sua a concepção piramidal do sistema jurídico, a teoria kelseniana admite que,
apesar de serem subordinados, os órgãos de aplicação da norma jurídica, ao interpretá-la,
determinam, parcialmente, a sua significação e, mesmo, criam normas jurídicas. Outros
problemas resultam da concepção da estrutura do sistema jurídico e da teoria da norma
fundamental, segundo a qual a norma fundamental seria superior à constituição, mas ao
mesmo tempo seria modificada por esta (Ost e Kerchove, 2002, p. 45).
24 Em particular, a respeito das relações entre sistemas jurídicos (normas de direito interna
cional diretamente aplicáveis pelos sistemas nacionais), o problema do controle da constitucionalidade praticado por órgãos inferiores e a existência de fontes não formais do di
reito (Ost e Kerchove, 2002, pp. 46-8).
25 Essa concepção é expressamente baseada nos trabalhos de Miguel Reale, especialmente a
Teoria tridimensional do direito (1968).
26 Os standards são noções que remetem à normalidade seja puramente descritiva (o que é),
seja dogmática (o que é habitualmente pensado). Os princípios diretores remetem a uma
normatividade extrajurídica (Delmas-Marty, 1994, p. 122).
27 Delmas-Marty (2003a, p. 36) precisa que a indeterminação das normas não implica, de
sua parte, o elogio incondicional ou a defesa de um direito sem rigor. Pelo contrário, para
ela, a indeterminação (não confundir com arbitrariedade) e a lógica flou e demandam
maior transparência na motivação e maior rigor no método de decisão.
28 Considera-se o direito um repertório que se põe numa relação de exterioridade às con
cepções dos atores, abordagem que se aproxima daquela à qual, em nosso quadro inicial,
caracterizamos como a quarta perspectiva de análise do direito.
29 Serverin adota uma abordagem interativa (Lascoumes e Serverin, 1988) e, posteriormen
te, uma perspectiva estratégica (Kirat e Serverin, 2000).
30 No que segue, coincidem, por um lado, a perspectiva estratégica e a abordagem do direi
to como atividade de juristas e, por outro, a perspectiva interativa e a consideração do di
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reito como atividade social. Mas a combinação não é necessária, pois há trabalhos que
adotam uma perspectiva estratégica para a pesquisa empírica do direito como atividade
social e outros que adotam abordagens construtivistas na pesquisa do direito como ativi
dade de juristas (Perrot, 1993; Dezalay 1993).
31 Como afirma Miaille (1995, pp. 271-2), a regulação está presente no direito “como um
efeito dos mecanismos próprios ao universo jurídico, mecanismos conjugados às estraté
gias dos atores”.
32 Para a resposta a essas objeções, ver Chevallier (1998, 2001).
33 Sobre o papel dos especialistas na produção e avaliação legislativa, comparar Commaille
e Lascoumes (1995) com Rangeon (1989),. Morand (1993) e Chevallier (1993). Estes úl
timos adotam um modelo “técnico” de avaliação de impacto e propõem integrá-la ao pro
cesso legislativo; os primeiros criticam a noção de avaliação científica dos efeitos da legis
lação, desmontam a figura do avaliador-especialista e propõem que este se integre ao
processo legislativo como cidadão e pesquisador.
34 O conceito de normas secundárias de aplicação adotado por Lascoumes é um subtipo das
normas secundárias de decisão, um dos tipos de normas secundárias tal como definidas
por Hart (1961), que distinguiu três tipos de normas secundárias: as de reconhecimento,
de mudança e de decisão.
35 Os trabalhos de Bourdieu sobre o direito são referência incontornável. Sobre os profissio
nais do direito, ver Dezalay e Perrot, citados na bibliografia.
36 “Os juristas distorcem fatos... que só têm existência jurídica!” (Caillosse, 2000, p. 64).
37 “A consideração do direito é de certa forma constitutiva do objeto da sociologia política
(a ponto que a expressão ‘sociologia política do direito poderia ser criticada como uma
redundância... ou um pleonasmo!) visto que se trata precisamente de estudar a domina
ção, no sentido de Max Weber” (Commaille, 2000, p. 35).
38 Commaille (1994, p. 7) indica a novidade dessa perspectiva para a sociologia do direito
francesa, pois propõe pesquisa sociológica sobre e não pai a o direito, tal como pensava
Carbonnier (1992), para quem a sociologia do direito seria ciência auxiliar do direito, es
pecialmente no processo legislativo.
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Resumo

Direito e Regulação: uma Apresentação do Debate Teórico no Réseau Européen Droit et Société
Este artigo traz contribuições de teóricos e sociólogos do direito, participantes do Réseau Eu
ropéen D roit et Société (RED&S), a respeito do conceito de regulação e seus desdobramentos
conceituais para o direito contemporâneo. Os trabalhos são apresentados a partir dos temas
do paradigma de conhecimento, do modelo de direito, assim como das relações entre direito,
políticas públicas e normatividades sociais. Adotam-se dois eixos para caracterizar quatro pers
pectivas de teoria e sociologia do direito: o primeiro trata o direito como um conjunto fecha
do de normas positivas ou aberto a outras normatividades; e o segundo envolve as teorias da
ação ou teorias sistêmicas do direito. Ao longo do texto, apresentam-se os argumentos e va
riações conceituais do debate e avançam-se algumas apreciações críticas sobre a abordagem,
realizada por esses trabalhos, das mudanças sociais e políticas contemporâneas.
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Palavras-chave: Regulação jurídica; Complexidade; Auto-organização; Lógica fuzzv, Direito e
ação social; Direito e políticas públicas.

Abstract

Law and Regulation: A Theoretical Debate Presentation at the Réseau Européen Droit et Société
This article gathers contributions from law theorists and sociologists participants at the Ré
seau Européen Droit et Société (RED&S) on the concept of regulation and its conceptual out
comes on the contemporary law. The papers are presented from the viewpoint of knowledge
paradigms themes and models of law, as well as on the relations of law, public policies, and
social normative issues. Two axes are adopted to characterize four perspectives on the theory
and sociology of law: the first one handles the law as a hermetic group of positive norms pe
rhaps open to other normative issues; the latter involves the action theories or the systemic
theories of law. Some arguments and conceptual variations on the debate are presented and
some critical appreciations on the approach are advanced about social changes and contem
porary policies.
Keywords: Juridical regulation; Complexity; Self-organization; Fuzzi logics; Law and social
action; Law and public policies.

Résumé

Droit et Régulation : une Présentation du Débat Théorique dans le Réseau Européen Droit et
Société
Cet article présente des travaux des théoriciens et sociologues du droit, participants du Réseau
Européen Droit et Société, à propos du concept de régulation et ses rapports conceptuels avec
le droit contemporain. Les travaux sont présentés suivant les thèmes du paradigme de la con
naissance, du modèle de droit ainsi que les rapports entre le droit, les politiques publiques et
les normativités sociales. On adopte deux axes pour caractériser quatre courants de théorie et
de sociologie du droit présentes au débat: d'une part, celui où s'opposent la conception du
droit comme un ensemble fermé de normes positives et celle où le droit se conçoit comme
étant ouvert à d'autres normativités sociales. D'autre part, s'opposent les théories de l'action
sociale aux théories systémiques du droit. Au cours du texte on présente les arguments et les
variations conceptuelles á l'intérieur du débat ainsi que nos évaluations critiques aux argu
ments de ces auteurs-là sur les transformations sociales et politiques contemporaines.
Mots-clés: Régulation juridique; Compléxité; Auto-organisation; Logique floue; Droit et ac
tion sociale; Droit et politiques publiques.
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