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RESUMO 

 

Autor: Maurício Palma Resende 

Título: Autopoiese e jogos de linguagem: um diálogo wittgensteiniano com a teoria 

do direito de Luhmann 

 

O trabalho busca explorar dois caminhos relacionados à filosofia da linguagem que 

conduziram a divergentes correntes da filosofia do direito: de um lado, as 

considerações de Wittgenstein sobre linguagem e mundo e, de outro, a teoria de 

Luhmann fundada na tese da separação operacional dos seres humanos da 

comunicação em sistemas autopoiéticos. Após a exposição do pensamento destes 

autores e seu reflexo no direito, é delineado um diálogo alicerçado em Wittgenstein 

com a teoria luhmanniana, sendo que ao final deste entende-se que a teoria da 

diferenciação funcional dos sistemas sociais apresenta uma explicação insuficiente 

do fenômeno da corrupção em decorrência da referida apartação do homem da 

comunicação, e afirma-se que noções wittgensteinianas como as de jogos de 

linguagem e forma de vida indicam um profícuo caminho para trabalhar esta questão 

de forma menos porosa. Em conclusão, retrata-se direito como plasmado pela 

linguagem humana, o que o confina à análise dos jogos de linguagem e revela suas 

feições culturais e históricas. 
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ABSTRACT 

 

Author: Maurício Palma Resende 

Title: Autopoiesis and language-games: a Wittgensteinian dialogue with Luhmann’s 

theory of law. 

 

This work aims to explore two directions associated with the development of the 

philosophy of language that leaded to dissonant conceptions of philosophy of law: in 

one hand, the Wittgenstein’s thought on the language and the world; on the other 

hand, Luhmann’s theory grounded on his thesis of an operational rupture regarding 

man and communication in autopoietic systems. Right after an explanation over both 

perspectives and their reflects on law, it is outlined a dialogue based on Wittgenstein 

with Luhmann’s theory, discussion which in the end shows that the theory of 

functional social systems has an insufficient explanation of the corruption 

phenomenon in result of the thesis concerning the operational opposition 

man/communication, and affirms that Wittgenstein’s notions such as “language-

games” and “form of life” are worthy ways to struggle with this question. In 

conclusion, the work pictures the law as a factor based on human’s language, 

positioning it on the mark of an analysis of its language games, which reveals cultural 

and historical aspects.  

 

Keywords: Wittgenstein; Luhmann; autopoiesis; language-games.
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 9 

SUMÁRIO 

 
Introdução ................................................................................................................ 11 

 

Capítulo 1. Entre o limite e os usos: a linguagem segundo Wittgenstein ................ 15 

1.1. Mundo e linguagem: o Tractatus Logico-Philosophicus .................................... 15 

1.1.1. Introdução ao Tractatus ................................................................................. 15 

1.1.2. A representação do mundo, a verdade e o indizível ..................................... 18  

1.1.3. Considerações finais sobre o Tractatus ........................................................ 29 

1.2. Os jogos e a forma de vida: as Investigações Filosóficas ............................. 34 

1.2.1. Introdução às Investigações .......................................................................... 34 

1.2.2. O prefácio: o quadro e o álbum fotográfico em diálogo ................................. 37 

1.2.3. A visão agostiniana da linguagem e a definição ostensiva ........................... 40 

1.2.4. A significação e os jogos de linguagem ........................................................ 45 

1.2.5. Forma de vida ................................................................................................ 51 

1.2.6. Filosofia como terapia ................................................................................... 57 

1.2.7. Considerações finais sobre as Investigações ............................................... 61 

 

Capítulo 2. A proposta sistêmica de Luhmann ......................................................... 64 

2.1. Introdução: da comunicação a uma teoria geral da sociedade ......................... 64 

2.2. Complexidade, seleção e diferença: o caminho à autopoiese .......................... 69 

2.3. A autopoiese dos sistemas ............................................................................... 75 

2.4. A comunicação .................................................................................................. 83 

2.5. Interpenetrações, acoplamentos estruturais e o caso da linguagem ................ 91 

2.6. Sentido .............................................................................................................. 99 

2.7. O sistema jurídico ............................................................................................ 102 

2.7.1. A evolução do direito .................................................................................... 102 

2.7.2. Positivação do direito e suas consequências ............................................... 109 

2.7.3. Direito: sistema e ambiente .......................................................................... 113 

2.7.4. Uma consequência teórica: incertezas jurídicas e dogmática ..................... 117 

2.7.5. O código do sistema jurídico ........................................................................ 120 

 

Capítulo 3 - Entre formas de vida e sistemas: os jogos de linguagem e a 

comunicação .......................................................................................................... 128 



 10 

 

3.1. Wittgenstein e Luhmann: visões sobre a linguagem e a filosofia da consciência 

................................................................................................................................ 128 

3.2. A saída da lógica clássica e o paradoxal código ............................................. 134 

3.3. O ser humano fora do jogo em Luhmann: a despersonificação social e a questão 

da corrupção sistêmica .......................................................................................... 144 

3.4. O ser humano nos jogos de linguagem e no direito: a forma de vida 

wittgensteiniana ...................................................................................................... 154

  

Conclusão .............................................................................................................. 167 

 

Bibliografia .............................................................................................................. 171 



 11 

INTRODUÇÃO   

 

A leitura envolve risco. Risco de não entender o que foi escrito, de mal-

entender apenas, de entender o conjunto das letras e palavras de forma diferente da 

de outro leitor. O risco acentua-se pela necessidade e/ou vontade de comunicar o 

que foi entendido, neste caso através da escrita, o que gera a seu turno uma espiral 

arriscada – ora, embora a linguagem seja algo comunitário e social, há um 

componente (e não um momento) solitário na compreensão de qualquer texto, e a 

difusão do entendimento pessoal torna ainda mais complexo o que já era intricado 

por alastrar o relacionamento particular de diversos elementos. 

O presente trabalho corre diversos riscos ao analisar Wittgenstein e 

Luhmann, dois pensadores a um só tempo importantes e de árduo acesso tanto em 

função do que escrevem como pela maneira pela qual escrevem – um através de 

aforismos muitas vezes herméticos e outro de maneira extensa e sistemática. Além 

do estilo antagônico de escrita, ambos os autores representam tradições 

acadêmicas muito diversas, o que dramatiza o risco e ilustra o cuidado com o qual 

deve ser procedido o inusitado diálogo.  

De um lado, este risco é estampado e potencializado pelo fato de que a 

filosofia de Wittgenstein, além de representar por si só um dos mais notáveis 

desenvolvimentos filosóficos do século XX, inspirou pensadores representantes de 

correntes teóricas e filosóficas tão importantes quanto distantes tais como Lyotard, 

H. L. A. Hart, Rorty, Habermas, Carnap e Schlick, dependentes da reviravolta 

linguística wittgensteiniana. 

O risco da leitura de Luhmann, por seu turno, é representado pela 

constatação de que seu pensamento possui crescente influência no direito pátrio e 

possivelmente inspirará algum movimento acadêmico de maior força dada a 

repercussão que vem alcançando sua teoria nestas terras. Ao lado disto, este autor 

foi e é alvo de grande preconceito acadêmico motivado sobretudo pela imputação da 

pecha de ―conservador‖, fama muitas vezes (mas nem sempre) injustificada ou 

desfundamentada. Talvez em decorrência desta situação, Luhmann conta com uma 

legião de discípulos demasiadamente ortodoxos, para os quais as considerações de 

ordem crítica são tidas como quase inaceitáveis, como se os fundamentos e 

objetivos da teoria devessem permanecer intocados.  
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Deve-se ressaltar que para a edificação da teoria sistêmica são vitais as 

formulações relativas à filosofia da linguagem advindas de autores como Saussure, 

bem como o diálogo com o desconstrutivismo e a crítica ao paradigma da sociologia 

baseada na ação (inclusive a teoria da ação comunicativa), além da avaliação de 

correntes tradicionais da filosofia. Neste sentido, pode-se afirmar que Luhmann foi 

mais um dos autores que dependeu da virada linguística ocorrida no século XX, 

tanto que a comunicação é a pedra de toque dos sistemas sociais. 

Deste modo, a ideia que paradoxalmente aproxima e separa os dois 

pensadores é a comunicação humana, ou seja, o modo pelo qual a linguagem 

enlaça a sociedade – como será mostrado, cada qual trabalha este tema a partir de 

pontos de partida e objetivos muito longínquos, mas, de qualquer maneira, o estudo 

da linguagem originou considerações que culminaram em consequências de grande 

relevo às assim chamadas ciências humanas e ao direito em especial. 

Não almeja este trabalho vislumbrar forçosamente conexões ou 

semelhanças entre ambos os autores, tarefa que em verdade somente poderia ser 

empreendida de maneira superficial ou pouco rigorosa, e tampouco se aspira 

alguma espécie de fusão de duas teorias para que se obtenha ecleticamente uma 

terceira. Apenas será trabalhado o arsenal filosófico wittgensteiniano para, a partir 

deste, iluminar o debate luhmanniano e eventualmente expor considerações de 

ordem crítica – diga-se, o estudo do pensamento de Luhmann necessita romper a 

barreira dos estritamente luhmannianos. 

O que se pretende é promover uma discussão a respeito do paradoxal 

código dos sistemas autopoiéticos, bem como assinalar três pontos principais: em 

primeiro lugar, mostrar como em uma situação extrema (corrupções de toda ordem) 

a teoria da diferenciação funcional apresenta uma resposta insuficiente, revelando 

um dos limites desta teoria (1), para então argumentar que em grande medida esta 

posição inconsistente é devida ao conceito de comunicação operacionalmente ―sem 

indivíduos‖ tal qual apresentada por Luhmann (2) e, por fim, apontar os reflexos 

desta teoria ―desumanizada‖ para o caso do subsistema jurídico, revelados a partir 

do caso limite específico (3). 

As insuficiências advindas da despersonificação radical da comunicação 

no cerne da operacionalização sistêmica serão demonstradas tendo como ponto de 

partida e alicerce o pensamento wittgensteiniano, em especial a partir de sua noção 

de forma de vida, que se apresenta indissociável dos jogos de linguagem múltiplos. 
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Para a consecução deste objetivo serão expostos alguns dos capitais 

conceitos dos pensadores, o que se justifica tanto em função da necessidade para o 

presente trabalho de que se tenha uma visão global da obra de ambos quanto para 

inserir o leitor no tema e debate propostos, tendo em vista também que os autores 

ainda são largamente desconhecidos dos estudantes e profissionais da área jurídica, 

apesar do crescente interesse. 

Para tanto, a dissertação caminhará pelo seguinte roteiro: em primeiro 

lugar, será empreendida uma breve exposição dos temas centrais do Tractatus 

Logico-Philosophicus de Wittgenstein, para então proceder à apresentação das 

principais noções das Investigações Filosóficas que interessam a este texto. Esta 

última obra apenas pode ser entendida se vista em conjunto com a primeira na 

medida em que não se vislumbra uma relação de descontinuidade radical entre 

ambas as ―fases‖ do autor, sendo possível demonstrar com tal estratégia um pouco 

da filosofia wittgensteiniana de maneira harmônica. 

Em seguida serão apresentados os traços fundamentais da teoria 

luhmanniana da diferenciação funcional dos sistemas sociais através da exposição 

da teoria geral dos sistemas, da teoria geral da sociedade e do subsistema jurídico, 

sendo que no direito poderão ser notadas as consequências palpáveis das teorias 

mais abstratas. 

O leitor possuirá, espera-se, um razoável panorama do pensamento dos 

dois autores, a fim de que as considerações do terceiro capítulo possam ser mais 

bem entendidas enquanto contextualizadas, promovendo desta forma argumentos 

capazes de contrastar os pensadores e revelar neste derradeiro tópico limites da 

teoria sistêmica luhmanniana do direito tendo como foco os três pontos já 

apontados. Neste último capítulo, portanto, poderão ser encontrados argumentos 

próprios da presente pesquisa, o que mais uma vez mostra quão arriscada esta foi 

construída. 

Ainda que em um primeiro momento possa parecer que as considerações 

relativas aos fundamentos de Wittgenstein e Luhmann pouco guardem em comum 

com a temática jurídica, mostram-se vitais para a fundamentação de teorias que 

pretendem enfocar o direito de maneira consistente, dado que a linguagem é a força 

motriz das vertentes filosóficas orientadas pela virada linguística, o que também será 

apontado no terceiro capítulo. 

Ao cabo será procedida a conclusão, na qual se espera que reste 
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demonstrado que foram alcançados os arriscados objetivos propostos e que sejam 

aclarados concisamente eventuais pontos obscuros. 
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Capítulo 1. Entre o limite e os usos: a linguagem segundo Wittgenstein. 

 

1.1. Mundo e linguagem: o Tractatus Logico-Philosophicus. 

1.1.1. Introdução ao Tractatus. 

  

Wittgenstein nasceu em 1889 no seio de uma família judaica de grande 

fortuna e próxima do eixo cultural de Viena. Sua educação básica deu-se em escola 

voltada à formação de profissionais da área das ciências exatas, e graduou-se em 

Engenharia em Manchester. Durante o curso na cidade inglesa passou a analisar os 

fundamentos da matemática pura e, ao aprofundar tais estudos, teve contato com a 

obra de Russell1. Foi com este estudar em Cambridge, por conselho de Frege2, 

lidando então com temas relacionados à lógica.  

Sentiu-se no dever de lutar por seu país na Primeira Guerra Mundial, 

quando então foi aprisionado em solo italiano. O jovem Wittgenstein possuía feições 

religiosa e artística realçadas, sendo que no período que compreende sua estadia 

em Cambridge à sua ida à guerra tomou contato com as obras de Tolstoi e de 

Schopenhauer. 

Terminou o Tractatus Logico-Philosophicus em agosto de 1918, apenas 

dois meses antes de ser aprisionado3. O livro foi inicialmente publicado na revista 

Annalen der Naturphilosophie em 1921, e depois como livro traduzido ao inglês, com 

apoio e prefácio de Russell. O título original, Logisch-Philosophische Abhandlung, foi 

mudado por sugestão de G. E. Moore, pois este teria observado paralelismo entre a 

recente obra e o Tractatus Theologicus-Politicus de Spinoza 4. 

O Tractatus Logico-Philosophicus é um livro que ao primeiro momento 

causa grande impacto, pois traz uma série de aforismos herméticos ordenados 

numericamente, remetendo-nos sucessivamente uns aos outros. Uma vez que o 

método argumentativo tradicional é rejeitado, abre-se uma lacuna para 

                                                 
1
 Bertrand Russell gozava de grande reputação nas esferas sociais, políticas e científicas. Foi o autor 

de Principia Mathematica, entre outros. 
2
 Frege foi um filósofo que escreveu principalmente sobre a lógica, tendo antecedido muitos dos 

estudos de Russell e influenciado em grande medida o Tractatus. É autor de Begriffsschrift 
(Conceptografia) e do influente artigo ―Über Sinn und Bedeutung‖ (―Sobre sentido e Referência‖), 
entre outras obras. 
3
 Wittgenstein, Ludwig; Wright, George Henrik von. Cartas a Russell, Keynes y Moore. Madrid: 

Taurus, 1979, p. 64. 
4
 Wright, George Henrik von. Esquema Biográfico. In: Las Filosofias de Ludwig Wittgenstein. 

Barcelona: Oikos-Tau, 1966, p. 28. 
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interpretações as mais variadas e, portanto, também as mais distorcidas5. Ao lado 

de certas passagens pouco claras, há aforismos nos quais é asseverado o 

aparentemente óbvio. Exemplos desta nuance podem ser identificados no penúltimo 

e último aforismos: em 6.54, aduz que tudo o que foi escrito por ele até o momento, 

se bem entendido, deveria ser descartado; no desfecho da obra sustenta que há 

coisas sobre as quais não podemos falar e, portanto, devemos silenciar.  

Este atitude de não falar para com o mundo confere ao Tractatus uma 

atmosfera particular e mística (v.g., TLP6 6.44, 6.45, 6.522), presente também em 

decorrência provavelmente das citadas influências de Tolstoi e da religiosidade 

judaica. Para demonstrar sua visão de mundo, observe-se o que Wittgenstein em 

meados do século XX afirmou sobre redenção e fé: 

 

―O que combate a dúvida é, por assim dizer, a redenção. Manter-se firme 
nisso é manter-se nessa fé. O que, portanto, significa: salve-se o primeiro e 
mantenha-se firme em sua redenção (segure-se a ela firmemente) – você 
verá então que você adere firmemente à sua fé. Mas isto só pode ocorrer 
se, em lugar de depositar sua confiança na Terra, você se suspender, por 

assim dizer, no céu‖ 
7
. 

 

As intenções de Wittgenstein são manifestadas no prefácio do Tractatus: 

tem por meta rascunhar o limite do que pode ser expresso pelo pensamento através 

da linguagem, para então demonstrar sobre aquilo acerca do que não se pode 

expressar. Muitos comentadores apontam que esta preocupação lembra em muito a 

de Kant, que desejou prescrever os limites do conhecimento humano em seu projeto 

crítico8. No diapasão do inefável, à ética9, assim como à estética, é atribuída uma 

                                                 
5
 Santos, Luiz Henrique Lopes dos. A essência da proposição e a essência do mundo. Ensaio 

introdutório à tradução de Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Edusp, 2008, p.11. Por 
exemplo, dos componentes do ―Círculo de Viena‖. Nordmann, Alfred. Wittgenstein’s Tractatus – An 
introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 68, exemplifica esta remessa imediata 
a diferentes passagens da obra.  
6
 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. 3ª ed. Introd. Bertrand Russell; Trad. Luiz 

Henrique Lopes dos Santos. São Paulo: Edusp, 2008, daqui em diante apenas TLP ou Tractatus.  
7
 Wittgenstein (V.B., T.E.R., p. 45) apud Prado Jr. Wittgenstein: cultura e valor. In: Erro, ilusão, 

loucura: ensaios. São Paulo: Ed. 34, 2004a, p. 115. 
8
 Sobre Kant e Wittgenstein, v. Condé, Mauro Lúcio Leitão. Wittgenstein: Linguagem e mundo. São 

Paulo: Annablume, 1998, p, 46, na qual são citados Stenius e Quinton; e Nordmann, Alfred. 
Wittgenstein’s Tractatus – An introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 15 e ss., 
especialmente 31. De qualquer forma, Wittgenstein nega a possibilidade de proposições sintéticas a 
priori (Condé, Mauro Lúcio Leitão. Wittgenstein: Linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998, 
p. 47).  
9
 Sobre ética no Tractatus há um conciso e bom artigo de Rudolf Haller (A ética no pensamento de 

Wittgenstein. In: Estudos Avançados vol. 5 n. 11. São Paulo: USP, 1991).  
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dimensão central - sobre estas não se pode falar, mas representam o fio condutor do 

Tractatus, como será demonstrado ao longo do capítulo.  

Trata-se de uma obra na qual o autor afirma categoricamente ter 

solucionado todos os problemas filosóficos, pois estes teriam sido formulados a 

partir de um entendimento errado sobre a lógica da linguagem (TLP, prefácio) e, 

dessa maneira, as questões abordadas pela metafísica seriam carentes de 

sentido10. 

Após a edição do livro, Wittgenstein abandona os trabalhos filosóficos por 

longo período, atitude em certa medida coerente com seu pensamento filosófico, já 

que na medida em que teria resolvido (ou dissolvido) os problemas da filosofia, não 

haveria motivo para continuar a filosofar11.  

Diversas correntes da teoria e filosofia do direito possuíram por fonte 

―epistemológica‖ este livro (se é que ainda se pode falar em epistemologia12), vez 

que os neopositivistas lógicos do círculo de Viena partiram do Tractatus para 

formular muitos de seus conceitos, os quais tiveram repercussão nas ciências 

humanas. Com efeito, entre os estudiosos do direito que se embebedaram das teses 

neopositivistas há justamente um dos maiores juristas do século XX: Hans Kelsen, 

professor em Viena de 1919 a 1929.  

Dentre os diversos caminhos que poderiam ser trilhados em uma obra 

filosófica, optamos por um sugerido por vários comentadores13 do autor no que toca 

a explicitação de sua concepção do papel da linguagem, a ser apresentada como 

apoiada sobre três principais pilares: o conceito de linguagem enquanto imagem 

                                                 
10

 Sobre este tema, consultar Verhack, I. From metaphysics to a new awareness of the metaphysical: 
remarks on Wittgenstein’s critical rejection of metaphysics in the Tractatus. In: Rudolf Haller, Adolf 
Hübner, Elisabeth Leinfellner, Werner Leinfellner and Paul Weingartner (orgs.), Wittgenstein and his 
impact on contemporary thought – proceedings of the 2

nd 
international Wittgenstein symposium. 

Viena: Hölder-Pichler-Tempsy, 1979, pp. 242 ss. Para este autor, o Tractatus é uma obra metafísica, 
mas que rejeita o uso metafísico da linguagem por estabelecer limites entre o dizível e o indizível e, 
assim, colocar coisa em seu lugar. 
11

 No que tange a renúncia e a retomada da investigação filosófica, Bento Prado Neto enumera 
algumas tarefas ainda abertas para filosofia segundo o Tractatus (Prado Neto, Bento. Fenomenologia 
em Wittgenstein: tempo, cor, figuração. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2003, p. 14). 
12

 Com efeito, há em Wittgenstein uma tentativa de associar a filosofia com a lógica sem que com isto 
seja abordada a epistemologia – TLP 4.1121 (Faustino, Sílvia. A experiência indizível: uma introdução 
ao Tractatus de Wittgenstein. São Paulo: Unesp, 2006, p. 9); o filósofo reconhece o papel da 
epistemologia apenas 11 anos após o Tractatus em Some Remarks on Logical Form  (Faustino, 
2006, p. 26). 
13

 Como fizeram, entre alguns, Santos, Luiz Henrique Lopes dos. A essência da proposição e a 
essência do mundo. Ensaio introdutório à tradução de Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: 
Edusp, 2008, Condé, Mauro Lúcio Leitão. Wittgenstein: Linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 
1998; de modo análogo, G. G. Granger conforme NEF, Fréderic. A linguagem: uma abordagem 
filosófica. Trad. Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995, p. 146.  
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(Bild) do mundo (1), a questão da verdade (2) e o indizível (3). Apesar de estas 

dimensões estarem em larga medida correlacionadas, serão apresentadas de 

maneira relativamente apartada na estrutura do texto que se segue apenas com o 

fim de se obter uma melhor clareza expositiva. 

 

1.1.2. A representação do mundo, a verdade e o indizível14.   

 

Há algumas questões persistentes na história da filosofia que são 

enfrentadas pelo filósofo austríaco. Podem ser apontadas como centrais as 

seguintes: O que é o mundo? Do que é formado o mundo? O que é a linguagem? O 

que se mostra capaz de assegurar a verdade? 

Para tentar responder, o jovem Wittgenstein parte da existência de objetos 

(Gegenstände) simples, dotados das propriedades internas de indestrutibilidade e 

imutabilidade (TLP 2.02, 2.023, 2.027), sem em nenhum momento precisamente 

dizer o que são. Postos, da combinação de tais objetos são produzidos os estados 

de coisas (TLP 2.01, 2.03)15. O pressuposto de existência de objetos simples é 

chamado de atomismo lógico, conceito o qual já podia ser observado na obra de 

Russell16.  

                                                 
14

 Nesta parte da dissertação usou-se como textos basilares os trabalhos de Mounce, Condé, Glock, 
Nordmann, Moreno, Marcondes, Santos, Giannotti, Prado Jr., Silva e Cuter. No entanto, muitas vezes 
mostra-se difícil citar especificamente todas as obras nas quais se encontrou a ajuda na medida em 
que em dado momento forma-se um entendimento mais geral do tema, e, assim, agradece-se às 
orientações destes autores. 
15

 A tradução de Sachverhalt(en) realizada por Luiz Henrique L. dos Santos é ―estado(s) de coisas‖, 
como em TLP 2. Prado Jr., por sua vez, compara a fixação destes objetos com as Ideias de Platão 
(Plano de imanência e vida. In: Erro, ilusão, loucura: ensaios. São Paulo: Ed. 34, 2004b, p. 153). 
16

 Silva, Eduardo Simões. O problema da verdade na filosofia de L. Wittgenstein: percurso da 
semântica à pragmática. São Carlos: UFSCar, 2008, p. 43. O atomismo lógico é um dos pontos de 
partida mais importantes do Tractatus e ao mesmo tempo um dos mais controversos. Para tentar 
elucidar problemas como a definição de ―objeto simples‖, é comum entre os estudiosos o apoio em 
apontamentos preliminares de Wittgenstein, com a precaução de não se amparar em ideias refutadas 
posteriormente pelo próprio filósofo. Por exemplo, muitos autores, como Bernstein, sustentam que os 
objetos do Tractatus não incluiriam as propriedades e relações destes, tão somente estes em 
individualidade, mas Hintikka, bem como Stenius, Maury e Glock argúem o contrário, citando para 
tanto passagens de Philosophical Grammar e do Notebook: ―Relations and properties, etc. are objects 
too”, conforme Wittgenstein, L. Notebooks 1914-1916 (Oxford 1961), p.61, op. cit. Hintikka, 1982, p. 
429 – v. também Glock, 2005, p. 270. Russell em seu período atomista também incluía as qualidades 
e relações em relação aos indivíduos simples (Principles cap.4; Logic 178-89; Writings, cap.1), 
segundo Glock, 2005, p. 115 - este considera como atomismo lógico também as considerações do 
Tractatus (Glock, 2005, p. 169). Seriam os objetos simples premissas lógicas ou reais? Nordmann, 
2005, p. 69, aduz que depende do estado de coisas em que ocorre. Entendemos que de acordo com 
a filiação de Wittgenstein na tradição realista estampado em TLP 2.024 (e a representação depende 
da existência de objetos), aliado à afirmação categórica da inexistência de objetos lógicos (TLP 
4.441), trata-se de uma premissa lógica fundada no real (Glock, 2005, p, 270). Há, de qualquer forma, 
também um idealismo no Tractatus (v. Santos, Luiz Henrique Lopes dos. A essência da proposição e 
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Deve-se ressaltar que Wittgenstein não trata aqui de objetos como os que 

vemos: cadeiras, violas, computadores ou carpete, já que estes são complexos (são 

o entrelaçamento de muitos outros). Sendo complexos, podem ser decompostos, 

como uma viola em cordas, madeira e osso – e a corda ré, por sua vez, pode ser 

decomposta em mais de um fio metálico e assim até um regresso sucedâneo quase 

infinito. ―Quase‖ infinito, pois no final do processo encontraríamos o objeto em sua 

simplicidade, do qual não nos são ofertados exemplos – são tão simples que sequer 

possuem cor, na metáfora tractatiana (TLP 2.0232). Para esta obra, se o mundo 

existe, há de haver algo que seja sua substância elementar, não passível de 

destruição ou mudança17. 

Desta forma, como de um lado há os objetos simples como premissa que 

embasa o mundo (TLP 2.021), por outro há os nomes, entendidos como entidades 

simples da linguagem (ou sinais simples – TLP 3.201) que fazem referência aos 

objetos e que de cujas combinações são plasmadas as proposições (através de 

união lógica progressiva, ou seja, do mais simples ao mais complexo). Os nomes, 

isolados de uma proposição, não possuem sentido algum18 (TLP 3.3), apenas 

denotação, ou seja, referência19 em relação ao mundo – e dessa forma se 

chegarmos aos nomes podemos evitar a vagueza em sua composição, uma vez que 

para cada nome há somente um objeto correspondente.  

Wittgenstein argumenta que o mundo é a totalidade de fatos, formados 

pelos estados de coisas (que por sua vez são combinações lógicas de objetos 

simples), ou seja, o mundo não nos é apresentado através de objetos simples, mas 

                                                                                                                                                         
a essência do mundo. Ensaio introdutório à tradução de Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: 
Edusp, 2008, p. 103). 
17

 Mounce, H. O. Wittgenstein´s Tractatus: an introduction, Oxford: Blackwell, 1990, p. 20. ―A 
substância é o que subsiste independentemente do que seja o caso‖. (TLP 2.024).Trata-se de uma 
das comprovações do realismo ao qual Wittgenstein filia-se, como sustenta GLOCK, Hans-Johann. A 
Wittgenstein Dictionary. Oxford: Blackwell, 2005, p. 115, aqui analisando o início da obra.  
18

 Condé, Mauro Lúcio Leitão. Wittgenstein: Linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998, p. 49 
e 52. 
19

 ―Bedeutung” pode ser traduzido por referência (como na tradução de Paulo Alcoforado de ―Sinn 
und Bedeutung” de Frege), denotação (como faz Giannotti na tradução do Tractatus Logico-
Philosophicus) e significação ou significado, seu sentido mais próximo, mas que em nossa tradição 
filosófica corresponde ao oposto de referência ou denotação. Na tradução do Tractatus feita por Luiz 
Henrique L. dos Santos, ―Bedeutung” é vertido como ―significado‖ (v. 6.232), o que exige os cuidados 
relatados acima - este autor também se refere ao artigo de Frege como ―Sentido e significado‖. Um 
estudo das traduções do Tractatus pode ser encontrado em Marques, José Oscar de A. Resenha da 
tradução brasileira do Tractatus de Wittgenstein. Publicada em Manuscrito. Campinas: CLE-Unicamp, 
v. 18, n. 2, p. 445-463, out. 1995. Versão digital disponível em 
http://www.unicamp.br/~jmarques/pesq/wittgenstein.htm, acessado em 30 de setembro de 2008.  

http://www.unicamp.br/~jmarques/pesq/wittgenstein.htm
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de fatos20 - a substância do mundo é constituída pelos objetos (TLP 2.021). A 

conclusão disto é que, como o mundo se configura logicamente, para que seja 

possível haver proposições com sentido que o represente estas devem ser também 

dotadas de forma ou estrutura lógica21.  

Com efeito, um nome, enquanto átomo da linguagem, portanto, pode 

apontar tão somente para um objeto, e, de tal modo, o mundo corresponde lógica e 

exatamente à representação (figuração) feita pela linguagem; assim, a denotação 

dos objetos se dá através dos nomes (TLP 3.203); os fatos são representados pelas 

proposições através do pensamento. 

 
3.261 Todo sinal (Zeichen) definido designa via os sinais por meio 
dos quais foi definido; e as definições mostram o caminho. 
Dois sinais, um primitivo e outro definido por primitivos, não podem 
ser dissecados por definições. (Nenhum sinal que tenha significado 
isoladamente, por si só). 
 
4.22 A proposição elementar consiste em nomes. É uma vinculação, 
um encadeamento de nomes. 
 
4.221 É óbvio que devemos, na análise das proposições, chegar a 
proposições elementares, que consistem em nomes em ligação 
imediata. 
Levanta-se aqui a questão: como se origina a liga proposicional? 
 
5.5562 Se sabemos, por razões puramente lógicas, que deve haver 
proposições elementares, deve sabê-lo quem quer que entenda 
proposições em sua forma não analisadas. 

                                                 
20

 Mounce, H. O. Wittgenstein´s Tractatus: an introduction, Oxford: Blackwell, 1990, p. 19; Moreno, 
2000, p. 20. A diferenciação entre ―fatos‖ e ―estados de coisas‖ é tumultuada. Glock (A Wittgenstein 
Dictionary. Oxford: Blackwell, 2005, p. 116 – verbete fact) sustenta que seria possível se dizer que 
Wittgenstein refere-se a ―estados de coisas‖ como algo ―possível‖, mas nunca a fatos (TLP 2.012 e 
ss., 2.06, 2.202 e ss., 3.11) – estes seriam o que há no mundo realmente; os fatos possuem maior 
complexidade que os estados de coisas (TLP 2.03 e ss., 4.2211), mas há argumentos em outros 
sentidos – conclui que ―o Tractatus assimilou incorretamente fatos a partes constituintes do mundo. O 
mundo é a totalidade das coisas, não dos fatos, embora uma descrição do mundo consista em 
enunciados factuais. Isso abala não somente o atomismo lógico, mas também qualquer teoria da 
verdade como correspondência, que, como a do Tractatus, trate fatos como itens do mundo aos quais 
nossas proposições correspondem‖ (da tradução para o português de Helena Martins). Assim, devido 
à grande confusão entre os termos, remetemos o leitor à Glock, no qual poderá encontrar 
aprofundamento. Para este trabalho, parece que os fatos são realmente um complexo formado por 
muitos estados de coisas, principalmente em virtude da proposição 4.2211. Por outro lado, há muito 
sentido em se considerar os estados de coisas como possivelmente existentes ou não. Se existente, 
seria o fato. Se inexistente, seria apenas um estado de coisas que possivelmente poderia haver na 
realidade. Isto pode ser comparado pelo contraste entre as proposições 2.04 e 1.1, ou seja, se o 
mundo é a totalidade dos fatos e se o mundo é também a totalidade dos estados existentes de 
coisas, então são os fatos os estados existentes de coisas (neste sentido também Nordmann, 2005, 
p. 68 e Dall‘Agnol, 2005, p. 30). Glock, portanto, erra ao apontar que o Tractatus se equivocou sobre 
fatos em 1.1, e a tradução de Giannotti para o aforismo 1 é mais clara neste sentido: ―o mundo é tudo 
que ocorre‖. 
21

 Mounce, H. O. Wittgenstein´s Tractatus: an introduction, Oxford: Blackwell, 1990, p. 19. 
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Esta associação é fundamental para Wittgenstein, uma vez que o autor 

sustenta que uma proposição apenas pode possuir sentido se houver a possibilidade 

lógica de haver correspondência desta com o mundo. De outra maneira, pode 

somente ser verdadeiramente representado o mundo se houver referência, 

denotação, ou seja, correspondência entre a linguagem e o mundo – do contrário, o 

que asseguraria o sentido de uma proposição seria a verdade de uma outra 

proposição (TLP 2.0211). A busca infinita por uma proposição verdadeira em última 

instância mostra-se uma aberração, já que com base nisto o mundo não poderia ser 

figurado22. E isto revela o porquê de o mundo necessitar possuir uma substância, 

qual seja, os objetos simples: a metalinguagem não sustenta a figuração tal qual 

imposta pela lógica wittgensteiniana. 

Ora, deve haver um ponto de contato entre a linguagem e o mundo para 

que possamos admitir que a proposição é verdadeira ou falsa – com um nome 

designando direta e exatamente um objeto simples, e para cuja sequência de 

complexidade lógica crescente se formam estados de coisas (combinações de 

objetos simples) representados por proposições (combinações de nomes)23. Mas as 

proposições com sentido não são meramente um ajuntamento de nomes – são, de 

outra forma, um conjunto de nomes articulado sob a forma lógica, o que, de qualquer 

forma, implica a necessidade de denotação se buscamos a verdade24. 

A lógica deve ocupar-se em descrever a possibilidade de existência dos 

estados de coisas. Assim, se se afirmar que ―Plotino era negro‖ e ―Peirce era calvo‖, 

não é função da lógica dizer se tais afirmações são verdadeiras ou falsas, ou seja, 

se a denotação (referência) realmente corresponde à conotação (sentido), mas 

apenas se as afirmações são possíveis no espaço lógico (logischer Raum)25, e, 

neste caso, o são; as proposições exemplificadas mostram de início quais as 

situações em que se revelarão verdadeiras ou falsas (por exemplo, se Plotino tiver 

sido branco, a primeira será falsa). Em outras palavras, deve-se fazer presente a 

possibilidade lógica da existência de um estado de coisas. Há sentenças não 

possíveis logicamente e, ainda, há as pseudoproposições, não apenas desprovidas 

                                                 
22

 Dall‘agnol, Darlei. Ética e linguagem – Uma introdução ao Tractatus de Wittgenstein. Florianópolis: 
Ed. Da UFSC; São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005, p. 32. 
23

 Mounce, H. O. Wittgenstein´s Tractatus: an introduction, Oxford: Blackwell, 1990, p. 21. 
24

 Moreno, Arley Ramos. Wittgenstein: os labirintos da linguagem: ensaio introdutório. São Paulo: 
Moderna; Campinas: Editora da Universidade de Campinas, 2000, p. 17. 
25

 Mounce, H. O. Wittgenstein´s Tractatus: an introduction, Oxford: Blackwell, 1990, p. 18. 
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de denotação como também de sentido e, portanto, insuscetíveis de crivo sob o 

código verdade/falsidade, nas quais se perderam muitos filósofos, segundo 

Wittgenstein. São estas as que procuram retratar o indizível, como será exposto 

oportunamente. 

Feitas as explanações acerca do modo pelo qual Wittgenstein entendia a 

relação entre objetos e nomes, podemos apresentar concisamente a teoria da 

figuração26 (Bildtheorie27) de Wittgenstein a qual, na verdade, já se encontra acima: 

a linguagem possui como função primordial a designação do mundo, uma vez que 

representa perfeita e logicamente aquele através de nomes (correspondentes 

precisos dos objetos) e das proposições (que representam os estados de coisas). 

Assim, a proposição é uma imagem (Bild, picture na tradução inglesa) da realidade 

(TLP 4.01), sendo a linguagem a totalidade das proposições (TLP 4.001). 

 

4.021 A proposição é uma figuração da realidade; pois sei qual é a 
situação por ela representada, se entendo a proposição. E entendo a 
proposição sem que seu sentido me tenha sido mostrado. 
 

Mas não é apenas isto. A figuração do mundo ocorre por que há uma 

estrutura, uma forma lógica (a lógica deve descrever a possibilidade de um estado 

de coisas – TLP 2.0121) comum entre a realidade mundana e a linguagem (TLP 

2.18). 

 
2.151 A forma de afiguração (Abbildung) é a possibilidade de que as 
coisas estejam uma para as outras tal como os elementos da 
figuração. 
 
2.1511 É assim que a figuração se enlaça com a realidade; ela vai 
até a realidade. 
 

                                                 
26

 Figuração é a tradução pomposa para Bild (imagem), conforme Cuter, João Vergilio Galerani. A 
teoria da figuração e a teoria dos tipos: o Tractatus no contexto do projeto logicista. Tese de 
Doutoramento, 1993, p.122.  
27

 ―Wittgenstein me contó cómo se le ocurrió la idea del lenguage como imagen (picture) de la 
realidad. Estaba en una trinchera del frente del este, leyendo una revista en la que había um dibujo 
esquemático que descrebía la posible secuencia de acontecimientos em um accidente 
automovilístico. Aquella historieta hacía el oficio de proposición; es decir, de descripción de un posible 
estado de cosas. Tenía esta función en virtud de una correspondencia entre las partes de la historieta 
y las cosas de la realidad. Se le ocurrió entonces a Wittgenstein que sería posible invertir la analogia 
y decir que una proposición hace el oficio de uma historieta, de una imagen, em virtud de uma 
similar correspondencia entre sus partes y el mundo. El modo en que se combinan las partes de la 
proposición – la estructura de la proposición – describe una combinación posible de los elementos 
de la realidad, un posible estado de cosas.‖ Wright, George Henrik von. Esquema Biográfico. In:  Las 
Filosofias de Wittgenstein. Barcelona: Oikos-Tau, 1966, p. 28. 



 23 

2.18 O que toda figuração, qualquer que seja sua forma, deve ter em 
comum com a realidade para poder de algum modo – correta ou 
falsamente – afigurá-la é a forma lógica, isto é, a forma da realidade. 

 

Assim, como afirmado, os nomes são um retrato dos objetos, em função 

da mesma forma lógica (forma da realidade) entre ambos. No que tangem os 

nomes, partículas elementares, estes formam proposições; no que toca os objetos, 

simples, estes formam os estados de coisas. Em correlação lógica (houve uma 

gradação lógica nos dois campos) as proposições designam o mundo como em um 

quadro – algo perfeito, e a figuração é o retrato linguístico do mundo; a figuração 

chama-se figuração lógica (TLP 2.181).  

Ora, mas a linguagem pode tentar espelhar algo que não compõe o 

mundo por estar além deste – caso das pseudoproposições. Neste caso, ou seja, de 

investigação filosófica que busca retratar com elementos da linguagem o que não 

encontra correspondência no mundo, está se lidando com uma impossibilidade 

lógica: como a forma lógica da linguagem corresponde à forma lógica do mundo em 

última instância, a impossibilidade lógica de se representar através da linguagem 

algo que não pode ser objeto faz com que os problemas propostos sejam 

pseudoproblemas. 

Desta maneira, tudo o que se diga a respeito de valores, que não podem 

logicamente ser objetos e, portanto, não podem estar presentes em um mundo cuja 

totalidade são os estados de coisas existentes, é um absurdo. Tudo que se 

pretendeu ou se pretende dizer sobre a ética, por exemplo, foi ou será um sem-

sentido, como sustenta no prefácio e em TLP 6.42. Isto não quer que a Ética, por 

exemplo, não possua importância, mas tão somente que uma proposição que a 

aborde é desprovida de sentido por situar-se no âmbito do indizível.  

 

―Desde o Tractatus (e nisso não há variação alguma ao longo de 
toda obra), o valor é inobjetável, não pode ser conceituado, é exterior 
ao mundo, e com isso, arte, religião e ética não podem ser objeto de 
teoria28.‖  

 

As pseudoproposições representam uma das esferas do indizível. Neste 

diapasão é que se deve a partida apriorística de Wittgenstein em relação à 

atomicidade dos objetos: como apenas poderia ter sentido uma proposição no caso 

                                                 
28

 Prado Jr. Wittgenstein: cultura e valor. In: Erro, ilusão, loucura: ensaios. São Paulo: Ed. 34, 2004a, 
p. 111. 
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de esta abarcar logicamente a possibilidade de existência de denotação, em uma 

última instância lógica e a priori o mundo deveria possuir algo real para que pudesse 

ser representado. 

Assim, o Tractatus nos diz que o mundo e a linguagem compartilham da 

mesma forma lógica, ou melhor, têm formas lógicas próprias isomorfas, e a 

linguagem nos é como uma prisão do contingente, um lócus no qual se pode dizer 

com sentido apenas o que possui ou pode possuir referência. Se houvéssemos a 

possibilidade dizer todas as proposições verdadeiras, estaríamos diante da 

totalidade científica do mundo. Contudo, ainda estaríamos carentes totalmente do 

que é exterior ao mundo, e do que realmente nos falta: o valor, a ética29.  

Neste ponto Prado Jr. aponta outra confluência entre Wittgenstein e Kant: 

da mesma forma que Kant em sua Crítica da Razão Pura não pôde pensar sobre a 

Liberdade ou Deus, Wittgenstein não pode falar sobre valor (ética, estética). Mas em 

ambas as filosofias estas questões aparecem como objetivos (―alvo último da 

Razão‖ para Kant)30, e devemos dizer que como fins com certa dose de melancolia, 

pois são a um só tempo inalcançáveis e fundamentais à humanidade ou, como diria 

Wittgenstein: 

―Toda minha tendência - e creio que a de todos aqueles que 
tentaram alguma vez escrever ou falar de Ética ou Religião - é correr 
contra os limites da linguagem. Esta corrida contra as paredes de 
nossa jaula é perfeita e absolutamente desesperançada‖ 31.   

 

A impossibilidade do dizer pode ser apontada na obra wittgensteiniana 

com a dicotomia existente entre mostrar (zeigen) e dizer (sagen). Para esta 

concepção, as proposições não dizem o que o mundo é, mas apenas mostram como 

o mundo é. Dessa maneira, a proposição mostra a essência do mundo, mas nada 

diz sobre ela32. Assim:  

 

4.022 A proposição mostra seu sentido.  
A proposição mostra como estão as coisas se for verdadeira. E diz 
que as coisas estão assim. 

 

                                                 
29

 Ibidem, 126.  
30

 Ibidem, 127.  
31

 Wittgenstein, Ludwig. Conferência sobre a ética. Tradução de Darlei Dall'Agnol, disponível em 
http://www.cfh.ufsc.br/~darlei/Wittconf.htm, acessado em 03/10/2009. 
32

 Nef, Fréderic. A linguagem: uma abordagem filosófica. Trad. Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1995, p. 146. 

http://www.cfh.ufsc.br/~darlei/Wittconf.htm
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Uma proposição mostra-se a partir de dentro seu sentido, desde que eu 

tenha domínio da gramática na qual se expressa; mostra internamente se as coisas 

são verdadeiras e todos os casos em que for falsa33; assim, proposições como as 

contradições e tautologias nada dizem acerca do mundo, e mostram isto através de 

sua estrutura interna desprovida de sentido34. 

 
4.12 A proposição pode representar toda realidade, mas não pode 
representar o que ter em comum com a realidade para poder 
representá-la – a forma lógica. 
 
4.121 A proposição não pode representar a forma lógica, esta forma 
se espelha na proposição. 
O que se espelha na linguagem, esta não pode representar. 
O que se exprime na linguagem, nós não podemos exprimir por meio 
dela. 
A proposição mostra a forma lógica da realidade. 
Ela a exibe. 
 
4.1212 O que pode ser mostrado não pode ser dito. 

 

Ainda de acordo com esta dicotomia, as proposições são capazes de 

representar todo o mundo, mas não podem representar a forma lógica, ou seja, seu 

pressuposto de possibilidade. Isto devido ao fato de que as proposições relativas a 

fatos podem possuir correspondência com objetos, mas a forma lógica não pode 

sequer ser comparada com o mundo, e, portanto, não pode corresponder a este – 

não diz nada sobre este, mas apenas nos mostra como o mundo é – a forma lógica 

a qual o mundo se constitui35. As proposições, então, podem nos mostrar como o 

mundo é – sua forma lógica é isomorfa – mas não podem dizer o que o mundo é. 

Há coisas externas ao mundo. Trata-se do místico, que não é fato do 

mundo. A forma lógica também não é nenhum fato do mundo, uma vez que se 

apresenta como a forma do mundo e da linguagem e, já que para Wittgenstein não é 

possível uma metalinguagem (ou seja, o apoio de uma proposição em outro 

elemento da linguagem e não do mundo), a forma lógica nos é apresentada 

internamente na proposição – ela nos é mostrada. Tentar-se dizer sobre a forma 

                                                 
33

 Em Notebook, 14, 1914, assevera Wittgenstein: ―It is the mystery of negation: This is not how things 
are, and yet we can say how things are not‖. 
34

 Nordmann, Alfred. Wittgenstein’s Tractatus – An introduction. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005, p. 178. 
35

 Silva, Eduardo Simões. O problema da verdade na filosofia de L. Wittgenstein: percurso da 
semântica à pragmática. São Carlos: UFSCar, 2008, pp. 71 e ss. 
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lógica é, assim, um sem sentido como o são a tautologia ou a contradição36 - trata-

se de um dos limites da linguagem, portanto37. 

Como é admitido por Wittgenstein no prefácio, o Tractatus possui 

basicamente duas partes, quais sejam, uma lógica (referente ao atomismo, à 

Bildtheorie etc.) e uma mística (no que toca ética, estética etc.)38. O principal ponto 

da obra tange o inefável – a grande questão da filosofia passaria a ser a elucidação 

ativa do que pode ou não ser dito. Portanto, não estando a lógica apta a ser dita, ela 

apenas pode ser mostrada na proposição por seu simbolismo. 

No que tange a problemática acerca da verdade39, esta também encontra 

os elementos para ser apresentada, pois apresenta grande correlação com o espaço 

lógico: como (reafirmamos) os objetos simples concatenam-se para formar estados 

de coisas, que serão os componentes de representação por parte da linguagem, a 

verdade ou falsidade de uma proposição pode ser verificada mediante a 

correspondência ou não real do que se representa através da figuração (o sentido) 

com a realidade. 

Assim, o sentido de uma proposição, como relatado, está na possibilidade 

lógica de figuração, mas sua verdade correspondente à denotação e, desta maneira, 

uma proposição falsa permanece possuindo sentido mesmo quando se constata a 

não correspondência com o que deveria ser designado. Para que se entenda o 

sentido de uma proposição devemos observar o que seria necessário para que seja 

verdadeira e o que faria dela falsa, ou melhor, quando se diz uma proposição, no 

momento em que se entende esta, já se sabe todos os fatos necessários para que 

se a negue e para que ela seja confirmada40. Trata-se de uma teoria da 

correspondência bastante aprimorada41: 
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 Moreno, Arley Ramos. Wittgenstein: os labirintos da linguagem: ensaio introdutório. São Paulo: 
Moderna; Campinas: Editora da Universidade de Campinas, 2000, p. 29. 
37

 Nordmann, Alfred. Wittgenstein’s Tractatus – An introduction. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005, p. 120. 
38

 Glock, Hans-Johann. A Wittgenstein Dictionary. Oxford: Blackwell, 2005, p. 330. 
39

 Não se apresenta correto apresentar os pensamentos de Wittgenstein acerca da verdade como 
uma teoria, conforme Silva, Eduardo Simões. O problema da verdade na filosofia de L. Wittgenstein: 
percurso da semântica à pragmática. São Carlos: UFSCar, 2008, p. 80.  
40

 Mounce, H. O. Wittgenstein´s Tractatus: an introduction, Oxford: Blackwell, 1990, p.36 e ss., a 
quem se deve este parágrafo. 
41

 Glock, Hans-Johann. A Wittgenstein Dictionary. Oxford: Blackwell, 2005, p. 365, verbete ―truth‖. A 
crítica de Heidegger às teorias da verdade como correspondência ocorre por que o filósofo tedesco 
não admite que haja qualquer estrutura correspondente entre o mundo (constituído de peso, 
quantidade etc.) e a linguagem. Wittgenstein sustenta que o aglutinamento dos objetos e dos nomes 
se dá segundo a mesma forma lógica e, portanto, possuem a mesma forma da realidade, podendo 
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2.221 O que a figuração representa é seu sentido. 
 
2.222 Na concordância ou discordância de seu sentido com a 

realidade consiste sua verdade ou falsidade.  

 

Desta maneira, há estados de coisas que podem ser figurados devido à 

possibilidade lógica da linguagem assim proceder (TLP 3 e 3.0001), como aduzido, 

mas que serão considerados verdadeiros ou falsos se esta figuração espelhar 

realmente o mundo. Já os enunciados que não podem logicamente ser estruturados 

(como os relativos à ética), estes sequer podem passar pelo crivo de 

verdade/falsidade, uma vez que são absurdos em função da impossibilidade lógica a 

priori de sua representação ante o mundo. É neste sentido a afirmação segundo a 

qual muitos dos problemas da filosofia são contrassensos: os filósofos não 

entenderam a lógica da linguagem (TLP 4.003). 

Há ainda a ―teoria” das funções da verdade, que nada mais é senão o 

desenvolvimento do que acima foi exposto. De acordo com tal ―teoria”, os elementos 

mais básicos de uma proposição (cuja veracidade pode ser auferida de acordo com 

a correspondência no mundo) atuam como argumentos de verdade dos conceitos de 

estrutura lógica mais complexa, ou seja, ―a proposição é uma função de verdade das 

proposições elementares‖ (TLP 4.4, 5) – a verdade das proposições complexas 

depende das moleculares pelas quais são formadas. Desta forma, podem ser 

apontadas duas situações cujas funções de verdade são invariáveis: em uma 

tautologia sempre o que se afirmar será verdade e, de outro lado, uma contradição 

sempre será falsa42. 

Wittgenstein entendeu que todas as proposições lógicas situam-se em 

mesmo grau hierárquico, uma vez que cada uma mostra a forma interna das coisas. 

Assim, posso saber a partir da própria proposição sua verdade ou falsidade. Por 

exemplo, quando sei de uma lei natural de causalidade como a de que a água 

evapora aos 100º C ao nível do mar, não necessito regressar ao infinito para saber 

se esta lei é verdadeira ou não: se a sei, esta lei mostra-se na própria proposição43. 

                                                                                                                                                         
ser comparados, segundo Oliveira, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia 
contemporânea. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 105. 
42

 Dall‘agnol, Darlei. Ética e linguagem – Uma introdução ao Tractatus de Wittgenstein. Florianópolis: 
Ed. Da UFSC; São Leopoldo: Editora Unisinos, 2005, pp. 29 e 30. 
43

 Mounce, H. O. Wittgenstein´s Tractatus: an introduction, Oxford: Blackwell, 1990, p. 46 e ss. 
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Neste sentido, todas as proposições da lógica não passam de tautologias, uma vez 

que se mostram de início todas as possibilidades pelas quais serão consideradas 

verdadeiras44. 

A análise tractatiana da verdade a qual procuramos expor neste tópico em 

momento algum trata da mesma relação de verdade tal qual encontrada em Frege, 

embora haja influências. Para que se explique, Wittgenstein nos outorga uma 

metáfora: o mundo e o espaço lógico são como uma folha de papel em branco com 

uma mancha preta, respectivamente. Ora, por toda parte da folha em branco há a 

possibilidade de se pintar em preto, mas somente onde encontrarmos a 

pigmentação negra poderemos afirmar: este ponto é componente da mancha (e, por 

conseguinte, todos os estados de coisas possíveis mas não denotados – falsos – de 

partida são mostrados). Assim, há logicamente diversos possíveis estados de 

coisas, mas apenas corresponde ao mundo o símbolo que encontrar denotação. 

Para que seja possível a afirmação sobre se o ponto é preto ou branco, já deve ser 

sabida previamente em que situação se chama algo de preto ou branco (a 

proposição já traz em si sua verdade).  

De tal modo, uma proposição desprovida de sentido não diz 

absolutamente nada, pois o que é verdadeiro ou falso não pode por ela ser apontada 

por não denotar coisa alguma; mas, contra Frege, ―o que ―é verdadeiro‖ já deve 

conter o verbo‖ (TLP 4.063); ainda, tanto ―p‖ quanto ―não p‖ apresentam a mesma 

denotação (ou possível denotação).  

 
―De sorte que tanto o sentido como a denotação de uma sentença, 
tais como aparecem intuitivamente no enunciado, são incompletos, 
na medida em que a proposição afirmativa já estabelece logicamente 
a negação de sua contraditória e o fato denotado positivamente já 
implica na exclusão do fato negativo e vice-versa‖45  

 

Assim, unimos as faces deste primeiro prisma: a linguagem deve figurar o 

mundo de forma perfeita; a verdade pode ser aferida apenas se houver 

correspondência entre o mundo designado e a proposição que o designa, com base 

                                                 
44

 A tese de que as proposições da lógica são tautológicas (‗a=a‘) já podia ser encontrada em Russell 
e Frege, além de Coffey e Mauthner, cada qual com suas especificidades. Os neopositivistas lógicos 
usaram esta ideia de Wittgenstein para combater a tese kantiana de que algumas verdades a priori 
são sintéticas, mas incorreram em erro por não levar em conta toda estrutura tractatiana, conforme 
Glock, Hans-Johann. A Wittgenstein Dictionary. Oxford: Blackwell, 2005, p. 353 e ss. 
45

 Giannotti, José Arthur. Introdução. In: Tractatus Lógico-Philosophicus. São Paulo: Edusp, 1968, p. 
37. Pode levar a erros o uso de ―fato negativo‖. O que ocorre na situação é a existência de estado de 
coisas possível logicamente, mas não realizado. 
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na ―teoria‖ das funções da verdade; sobre o que minha linguagem não pode 

logicamente estruturar, devo me calar. Estas assertivas tiveram profundo impacto no 

mundo filosófico, e, juntamente com sua leitura pelos membros do ―Círculo de 

Viena‖, desabaram sobre a teoria e filosofia do direito, além terem representado um 

ponto de diálogo fundamental para todas as considerações posteriores de 

Wittgenstein. 

 

1.1.3 Considerações finais sobre o Tractatus.   

  

Afloram certas dificuldades para o entendimento do Tractatus: por 

exemplo, o conceito idealista de ―objetos simples‖ não materiais, como premissa da 

denotação linguística do mundo, linguagem a qual passaria a representar 

perfeitamente este, pode ser considerado extremamente poroso: nunca conhecemos 

ou conheceremos nem objetos simples - se são objetos, o que são? Embora afirme 

que não existem objetos lógicos (TLP 4.441, 5.4), tal qual Frege e Russell, a 

substância do mundo, real, poderia ter uma justificativa meramente ―lógica‖, a qual 

compreenderíamos em função da insustentabilidade de uma metalinguagem 

esclarecedora, sem sequer nos fornecer exemplos? Se são a substância do mundo, 

os objetos talvez deveriam ser concretizados a nós de alguma forma, mas, como 

não são, podemos concluir que se trata de um mundo imaginário e ideal, construído 

por um filósofo que tentou a todo custo impor seus estudos de lógica ao mundo, que 

renegou a linguagem metafísica, mas que nadou em águas metafísicas com 

definições apriorísticas e essencialistas.  

Além desta questão, há a discutível posição (não detalhadamente 

trabalhada no decorrer do presente texto) do sujeito no Tractatus, apresentado como 

limite do mundo (e do pensar) não pertencente a este (TLP 5.632) – inexiste o 

sujeito pensante (TLP 5.631). Trata-se em verdade de uma atitude assumidamente 

solipsista por parte de Wittgenstein, uma vez que apresenta o sujeito como não 

histórico e transcendental (não imanente ou transcendente)46, em sentidos bem 

particulares, mas ainda assim não isentos de incorreções: 
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 Santos, Luiz Henrique Lopes dos. A essência da proposição e a essência do mundo. Ensaio 
introdutório à tradução de Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo: Edusp, 2008, p. 106. Pode ser 
vislumbrada na afirmação ―o mundo é meu mundo também um acerto: é apenas através de mim que 
consigo ver o mundo, uma vez que jamais será possível entrar na mente de uma pessoa e saber o 
modo como o mundo é por ela visto, problema que o filme ―Quero ser John Malkovich‖ mostra: apesar 



 30 

 

5. 641. O eu entra na filosofia porque o "mundo é meu mundo". 
O eu filosófico não é o homem, não é o corpo humano, ou a alma 
humana, de que trata a psicologia, mas o sujeito metafísico, o limite 
— não uma parte – do mundo. 

 

Ao partir de premissas idealistas ou metafísicas tanto no que tange a 

substância do mundo (os objetos simples) quanto em relação ao ―eu‖ filosófico, o 

jovem Wittgenstein formulou um arcabouço lógico apriorístico pelo qual buscou 

explicar a linguagem em sua essência (a representação elementar do mundo), cujo 

desenvolvimento da tese revelaria a impossibilidade de se expressar 

linguisticamente alguns dos maiores problemas enfrentados pelos filósofos; ao lado 

disto, a teoria da figuração é apontada por muitos como o primeiro passo da virada 

linguística que revolucionou os rumos da filosofia do século XX. Contudo, o autor 

escreveu um livro para expor o que não se pode dizer (como a ética, a estética e a 

lógica47- TLP 4.12, 4.121 e 6.13) e, de certa maneira, entende o paradoxo em que 

caiu: 

 
6.53 O método correto da filosofia seria propriamente este: nada 
dizer, senão o que se pode dizer; portanto, proposições da ciência 
natural – portanto, algo que nada tem a ver com a filosofia; e então, 
sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostra-lhe 
que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. 
Esse método seria, para ele, insatisfatório – não teria a sensação de 
que lhe estivéssemos ensinado filosofia: mas esse seria o único 
rigorosamente correto. 
 
6.54 Minhas proposições elucidam dessa maneira: quem me entende 
acaba por reconhecê-las como contra-sensos, após ter escalado 
através delas – por elas – para além delas. (Deve, por assim dizer, 
jogar fora a escada após ter subido por ela.) 
    Deve sobrepujar essas proposições, e então verá o mundo 
corretamente.  

 

Com efeito, constitui-se também um paradoxo o fato de que a principal 

função da linguagem é a representação do mundo, mas isto não pode ser dito na 

                                                                                                                                                         
de alguns personagens na história conseguirem fantasticamente ter acesso à mente do ator e ter 
contato com suas sensações, a interpretação do que acontece é feita individualmente a partir do 
repertório de quem vê.  
47

 Com efeito, não há proposição que possa expressar acerca das propriedades lógicas da 
linguagem, já que ―ou esta proposição está em conformidade com a lógica, o que supõe que tais 
condições devem de antemão ser compreendidas (circularidade), ou não está, o que impossibilita de 
constituir uma proposição dotada de significado (uma linguagem ilógica é impossível)‖. Glock, Hans-
Johann. A Wittgenstein Dictionary. Oxford: Blackwell, 2005, verbete ―dizer e mostrar‖, p. 130. 
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medida em que não pode dizer através da estrutura representacional da linguagem 

sua própria estrutura representacional, como explicitado acima; sobre o que apenas 

se mostra não se pode dizer, o que envolve o místico. A solução para o paradoxo da 

representação (ou paradoxo da escada) é encontrada na proposição 7: o silêncio48. 

 
―Existe, porém, uma dificuldade de que o próprio Wittgenstein se deu 
conta. Para mostrar o que deve ser mostrado além do discurso, para 
indicar indizibilidade das formas lógicas é preciso falar, ainda que a 
fala seja absurda. E o Tractatus é essa linguagem absurda que há de 
ser abolida no final, quando o discurso se enquadrar nos estreitos 
limites da figuração do mundo.‖ 49 
 

Portanto, a ―solução final‖ de todos os problemas filosóficos não pode ser 

dita, cabendo ao leitor que já possuiu as mesmas preocupações e compartilha do 

espírito tractatiano o entendimento de que muitos dos problemas apresentados na 

tradição filosófica não passam de uma ilusão (ou doença), cujo saneamento não 

pode ser enunciado, nem mesmo por Wittgenstein, mas apenas intuído, mostrado 

pelo sentido das proposições metafísicas50. O indizível mostra-se: a saída correta 

ruma ao misticismo. O papel da filosofia é legítimo, mas a tradição não utilizou os 

meios corretos para a resolução dos problemas por não entender corretamente a 

estrutura da linguagem.  

A partir deste ponto, o Tractatus aborda uma questão cara a toda filosofia 

que se segue (inclusive aquela das Investigações Filosóficas) ao considerar a 

filosofia não como doutrina, mas atividade – no caso, enquanto atividade 

esclarecedora lógica dos erros nos quais os filósofos incorreram (TLP 4.112), 

procurando discernir muito bem o que se pode pensar do que não se pode (TLP 

4.114), também no caso das ciências naturais, e conclui com uma aparentemente 

simples afirmativa, relacionada à questão do sujeito: ―Os limites da minha linguagem 

significam os limites do meu mundo‖ (TLP 5.6). A filosofia não é como as teorias, 

pois nestas, para o Tractatus, há a demanda de comprovação factual de seus 

enunciados – há a necessidade de se provar os sentidos das proposições teóricas 

por meio de experimentação. A filosofia tem como papel o esclarecimento das 
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formas lógicas, de modo nem transcendental (como a lógica) nem teórico, mas 

intermediário a estes e, assim, ―serão elucidações (Erläuterungen), isto é, 

corresponderão a uma atividade linguística de esclarecimento lógico do pensamento 

e das proposições‖51, não para que se mostrem (lógica) ou para descreverem fatos 

(ciências naturais). 

Há ainda uma radical inovação do Tractatus (às vezes ignorada por 

comentadores do mundo jurídico), que chega a surpreender em função do grau de 

ruptura do autor em relação aos projetos de construção de uma linguagem artificial 

logicamente perfeita (apta a representar o mundo), a fim de substituir nas ciências a 

linguagem cotidiana logicamente em desordem, como pretenderam Frege 

(Begriffsschrift) e Russell (Principia Mathematica). 

 
―De fato, todas as proposições de nossa linguagem corrente estão 
logicamente, assim como estão, em perfeita ordem‖ (TLP 5.5563).  
 

Esta afirmação pode parecer em um primeiro momento completamente 

contraditória com todo o caminho rigoroso e lógico que a linguagem deve percorrer 

para figurar o mundo de forma correta, como apresentado durante o Tractatus52. 

Mas isto pode ser explicado: a obra em comento não descreve as condições de uma 

linguagem ideal, mas sim a possibilidade lógica de se dizer algo, de haver 

proposições com sentido53. É neste sentido que a filosofia é considerada atividade 
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 Moreno, Arley Ramos. Introdução a uma pragmática filosófica: de uma concepção de filosofia como 
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crítica da linguagem: como delimitação do que pode ser dito com sentido e do que é 

indizível, afastando-se o uso metalinguístico. 

Assim, o jovem Wittgenstein quer dizer que há a necessidade de 

representarmos o mundo de forma correta (com sentido) através de proposições 

logicamente possíveis, mas para esta tarefa o que se precisa é de algo que 

simbolize de forma adequada o mundo, bem como que se use estes sinais 

corretamente. Neste diapasão, a linguagem natural apresenta-se em ordem para tal 

empreendimento, o que importa dizer que não se faz imperioso o uso de uma 

linguagem artificial54. 

 
―As proposições da lógica podem ser imediatamente identificadas 
sem a necessidade de empregar o aparato de axiomas ou regras de 
inferência característicos dos sistemas de Frege e Russell, pois o 
caráter tautológico ou contraditório de uma proposição fica 
imediatamente manifesto na própria estrutura do símbolo. As 
relações lógicas entre as proposições, que determinam que a 
verdade de uma proposição se segue da verdade de outra, ficam 
também imediatamente manifestas no simbolismo‖.55 

 

Por fim, observa-se a desconsideração da dimensão pragmática56 da 

linguagem para que sejam relevados tão somente os âmbitos sintático e semântico, 

o que representa uma das grandes alterações encontradas futuramente em suas 

obras, mesmo que nunca tenha se considerado um pragmatista – e realmente não o 

foi, pois apenas apreciou posteriormente a esfera pragmática da linguagem. Nota-se 

que o Tractatus apresenta a linguagem de forma idealizada na medida em que parte 

de apenas uma linguagem que representaria todo o mundo (um mundo) – não se 

fala em linguagem ou em discursos, mas apenas em ―a linguagem”57.  

Em decorrência da perfeição pela qual a linguagem deve espelhar o 

mundo, mesmo que através da linguagem natural, há uma clara redução do mundo 
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à lógica e, assim, não há qualquer espaço para ambiguidades ou obscuridades no 

seio do que considera linguagem, pois, afinal, esta está em perfeita correlação com 

o mundo.  

 

1.2. Os jogos e a forma de vida: as Investigações Filosóficas. 

 

1.2.1. Introdução às Investigações. 

   

Após o Tractatus Logico-Philosophicus, escrito e finalizado no período em 

que o filósofo serviu na primeira grande guerra ao Império Austro-Húngaro, 

Wittgenstein resolveu lecionar em uma escola primária no interior da Áustria (no que 

fracassou), tornando-se posteriormente um jardineiro do mosteiro de 

Klosterneuburg, nas cercanias de Viena. 

Apesar de interessantes, não cabe aqui investigar os motivos pessoais 

pelos quais Wittgenstein após ter ―resolvido‖ todos os problemas da filosofia com o 

Tractatus decide empenhar-se novamente na atividade intelectual – uma indicação 

seria que talvez uma curiosa e pontual preocupação com a arquitetura (projetou uma 

casa para sua irmã) tenha despertado o impulso filosófico no autor58, bem como a 

frustração ante o fracasso em suas outras atividades. Basta ao presente a 

constatação de sua volta à filosofia e às atividades acadêmicas.  

O filósofo retornou a Cambridge em 1929, quando apenas então 

prosseguiu seus trabalhos filosóficos como aluno (apresentou o Tractatus, publicado 

anos antes, como tese de doutoramento) e depois professor de filosofia desta 

universidade no Trinity College até 1947, com algumas interrupções, tendo 

assumido a cátedra de G.E. Moore em 1939. Cabe dizer que possuía um círculo de 

pessoas próximas que possibilitaram a acolhida na Universidade tais como Russell, 

Keynes e Moore, os quais desfrutavam de prestígio intelectual e político suficientes 

para tanto. 

Como pode constatar-se pelo percurso acadêmico realizado 

fundamentalmente em Cambridge, Wittgenstein foi um homem influenciado em 

grande medida pela cultura anglo-saxã, tanto em termos filosóficos como pessoais, 

na medida em que desenvolveu neste período amizades e relacionamentos 
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amorosos na Inglaterra, tornando-se inclusive cidadão inglês para escapar às leis 

antissemitas da Alemanha de Hitler, uma vez que a Áustria foi anexada à Alemanha 

no ano de 1938 e estava submetida às regras de Nuremberg. Contudo, mesmo 

dominando a língua inglesa e tendo escolhido a Grã-Bretanha como lugar para seus 

últimos dias, o filósofo escreve tanto as Investigações Filosóficas quanto suas 

diversas anotações em sua língua materna, com exceção dos cadernos azul e 

marrom. 

Após o período em que se negou à vida acadêmica, nota-se um extenso 

hiato entre as publicações do Tractatus Logico-philosophicus e das Investigações 

Filosóficas, lacuna esta rompida apenas por meio de pequenos artigos como Some 

remarks on logical form, redigido para a Aristotelian Society e sua Conferência sobre 

a ética. A longa etapa silenciosa em termos de publicações estampa um pensador 

que alterou seu pensamento de maneira refletiva e demoradamente decantada, para 

então voltar ao público de forma realmente relevante. 

Com efeito, o livro ―Investigações Filosóficas‖ (Philosophischen 

Untersuchungen), ainda que não tenha sido totalmente completado por diversos 

motivos, foi postumamente publicado em 1953, sendo que a organização dos 

fragmentos da segunda parte é de responsabilidade dos editores, ex-alunos de 

Wittgenstein. As Investigações foram escritas para serem publicadas, 

diferentemente de outras obras com as quais hoje temos contato, como as Fichas 

(Zettel), Gramática Filosófica (Philosophische Grammatik) e os cadernos azul e 

marrom (The Blue and Brown books), estes últimos ditados em inglês pelo autor 

apenas para utilização dos que acompanhavam as aulas de Wittgenstein em 

Cambridge.  

Se é verdade que o fato de ter este livro sido escrito para ser publicado não 

confere ao mesmo a aura de uma afirmação oficial, última e acabada em relação às 

posições do filósofo, a qual acalmaria todas as tensões posteriores e anteriores 

latentes em sua obra59, sendo ainda muito importante a pesquisa do período 

intermediário, é certo que representa à pena do filósofo algo a ser considerado mais 

atentamente, ainda que não tenha sido inteiramente concluída como neste caso. 

Ademais, muitas das considerações contidas no Livro Azul ou na Gramática 

Filosófica, por exemplo, encontram-se organizadas de forma mais sistemática em 
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relação a qual podem ser vislumbradas nas Investigações, sendo aquelas anotações 

muito mais ―dogmáticas‖, embora as semelhanças com as Investigações se façam 

presentes60. 

Neste sentido as principais teses das Investigações Filosóficas e as que 

importam ao presente estudo serão aduzidas neste capítulo e, assim, procurar-se-á 

demonstrar que nas Investigações é abandonada uma visão da linguagem como 

algo que independeria das sociedades e dos fatores materiais, ou seja, não existiria 

mais ―a‖ linguagem, mas linguagens enquanto manifestações das mais diversas 

culturas inseridas na forma de vida humana, como se mostrará oportunamente. 

Desta maneira, a linguagem apresentada de forma transcendental, apriorística e 

essencialista por um sujeito individual e solipsista tractatiano perde terreno com as 

novas ideias wittgensteinianas investigativas, sendo a linguagem vista como algo 

mais próximo de um fenômeno social uma vez que menos dependente de um sujeito 

isolado. 

Com efeito, como é afirmado pelo filósofo, a questão da verdade perde 

relevo em relação à pergunta pelo significado (Bedeutung) e, assim, se na obra da 

juventude o significado de uma palavra era uma imagem (Bild) da realidade 

espelhada, nas Investigações Filosóficas o significado passa a ser o uso a que se dá 

a uma palavra nos jogos de linguagem, regrados e sem uma definição precisa na 

medida em que não há um jogo igual ao outro, mas apenas jogos assim 

denominados em função das semelhanças de família (Familienähnlichkeit) entre 

eles. É neste sentido a afirmação comum de que o Tractatus teria se ocupado da 

semântica e as Investigações da pragmática. 

A milenar relação entre mente, linguagem e coisa é portanto enfrentada por 

Wittgenstein, que, contudo, não oblitera do ser humano a proeminência da produção 

da linguagem na medida em que mostra que a linguagem apenas pode ser 

compreendida se observadas as relações entre os homens em sua particular forma 

de vida. Também não separa radicalmente, apesar de reconhecer estados 

psicológicos individuais, a linguagem do ser que a produziu em função do amálgama 

sujeito e linguagem, diferentemente do que pode ser notado em alguns autores 

posteriores e anteriores, em especial se considerado aquele que será analisado no 

segundo capítulo desta dissertação. 
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1.2.2. O prefácio: o quadro e o álbum fotográfico em diálogo.   

  

Tão original e discutido como o prefácio do Tractatus Logico-philosophicus 

é o prefácio das Investigações Filosóficas. Neste segundo caso, podem ser 

apontados dois motivos capitais: em primeiro lugar, devido à afirmação de que o 

livro desenvolvido ao longo de dezesseis anos apenas poderia ser bem entendido se 

levado em conta o Tractatus como pano de fundo e, em segundo lugar, por já 

afirmar de antemão se tratar de um álbum de fotografias mais do que de um livro 

(―So ist also dieses Buch eigentlich nur ein Album”). 

A primeira colocação nos mostra um filósofo (o qual já caíra em assumido 

paradoxo ao escrever um livro acerca de aspectos inefáveis) que volta a público 

para ampliar o que já havia escrito e, portanto, não poderia estar satisfeito com o 

modo pelo qual teria posto fim a todos os problemas filosóficos (ver PU61 §133). 

Desta forma, pelo caminho da argumentação inovadora, Wittgenstein rompe com 

sua obra anterior ao formular uma visão diversa do que a empreendida e advogada 

no livro de já duas décadas. 

A comentada afirmação por parte de Wittgenstein de que as duas obras 

deveriam ser vistas uma ao lado da outra (com o Tractatus como pano de fundo) é 

expressada no prefácio pelo termo ―Gegensatz‖, vertido ao português por José 

Carlos Bruni como ―oposição‖, quando talvez o melhor seria algo como ―contraste‖62, 

na medida em que muitas passagens das Investigações Filosóficas são 

complementares em relação ao Tractatus, haja vista a sugestão do filósofo para que 

ambos os livros fossem simultaneamente publicados, embora realmente existam 

notas antagônicas que representam uma mudança radical em relação ao primeiro 

livro (PU § 114 e seguintes). 

A perspectiva, digamos, maniqueísta, em relação à obra deste filósofo e 

influenciada por este trecho do prefácio explica a razão de se assinalar um ―primeiro‖ 

Wittgenstein e um ―segundo‖ Wittgenstein, prática corriqueira e legítima encontrada 

em muitos estudiosos empenhados. Em que pesem os argumentos dos que desta 
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opinião compartilham, talvez o mais adequado seja se pensar apenas em um autor 

que alterou seu pensamento, mas o fez com as bases fincadas no que escreveu 

anteriormente e manteve muitas das temáticas relativas ao pensamento passado na 

medida em que as questões são semelhantes, mas aprofundadas e submetidas à 

terapia, já que a filosofia não cria teses, pois deixa tudo como está – talvez tenha 

tentado apenas dissolver e esclarecer os problemas do Tractatus63. Neste sentido, 

não há que se falar em uma filosofia wittgensteiniana se for ignorado seu primeiro 

livro, como às vezes se observa, pois se é verdade que o filósofo ultrapassou muitas 

de suas teses, é também verdade que o fez apenas a partir de suas primeiras 

proposições, como uma pedra que se solta de um estilingue e adquire asas. 

A segunda questão contida no prefácio diz respeito ao livro talhado em 

forma de álbum64, ou seja, a um apanhado de reflexões não tão bem e 

detalhadamente ordenadas (mesmo que de modo aforístico) como foram no 

Tractatus – aliás, a forma discursiva e desordenada tal como escrita a obra 

―Investigações Filosóficas‖ já demonstra um autor no mínimo renovado. Os 

apontamentos posteriores de Wittgenstein podem apenas ser vistos de uma forma 

muito mais líquida, esparsa e turva em relação ao primeiro livro, que por sua vez já 

era apresentado hermeticamente mas ainda assim de forma metódica. A dificuldade 

em se apresentar de maneira sistematizada e clara as Investigações Filosóficas tal 

qual se pretende neste capítulo passa também por esta constatação, na medida em 

que se procura expor ordenadamente algo que nem mesmo o próprio autor 

conseguiu ou assim desejou em última instância. 

Assim, a vagueza (muitas das vezes intencional) observada nos aforismos 

wittgensteinianos reunidos sob a forma de um álbum de fotografias com várias vozes 

e diálogos pode conduzir, como de fato se nota, a interpretações muito equivocadas 

a respeito do que disse Wittgenstein e, neste sentido, um parágrafo ou uma frase 

retirada de seu contexto pode provocar distorções indefensáveis, como também se 

observa em situações nas quais o estudioso não compreende o interlocutor de 

Wittgenstein como uma voz no diálogo65. 
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Assim, há mais um ponto a ser ressaltado a respeito da perspectiva pela 

qual esta obra pode ser vista: ao contrário de seu primeiro livro e em dissonância 

com a maneira pela qual a filosofia foi arquitetada em sua imensa maioria no século 

XX as Investigações Filosóficas aparecem arranjadas sob a forma de diálogo, tal 

qual Platão fizera sob ponto de vista diverso. Em Wittgenstein há dois polos 

razoavelmente bem definidos, quais sejam, a voz de um narrador, geralmente 

associada ao filósofo austríaco, que se relaciona com um interlocutor indeterminado 

e, ao lado destes dois polos, aparece às vezes uma terceira voz que comenta 

ironicamente o diálogo, esta também comumente entendida como a expressão de 

Wittgenstein. 

Contudo, pode ser problemática a associação automática do narrador com 

Wittgenstein66, sendo que há autores que optam por aludir-se ao ―narrador 

apresentado por Wittgenstein‖, de um lado, bem como à ―voz do interlocutor‖, de 

outro lado, e com isso abre-se a possibilidade de se tratar de algumas vozes nos 

diferentes polos oriundas de distantes posições acadêmicas, principalmente os 

interlocutores, bem como evita-se o impulso de atribuir-se a existência de uma 

dualidade entre uma ―voz tentadora‖ e uma ―voz da verdade‖ no livro, como nas 

confissões agostinianas, pois talvez as investigações sejam um convite ao 

aprofundamento e terapia das teses filosóficas mais do que uma batalha antagônica 

entre estas67.  

Com efeito, David Stern talvez tenha razão no sentido de que se tratarmos 

as considerações de Wittgenstein como uma forma de proibir determinadas palavras 

no vocabulário filosófico por haver conceitos completamente errados ou certos, 

como se costuma fazer, não se está propriamente realizando a terapia destes 

problemas tal como proposto nas Investigações e, de certa forma, as questões 

opostas podem não ter uma solução, pelo menos uma ―solução‖ tal qual 

apresentada pela história da filosofia.  
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Levar em consideração a multiplicidade de vozes não significa que o livro 

seja incongruente em seu todo, mas apenas que a obra debate com uma série de 

tradições filosóficas sem necessariamente opor-se frontalmente a elas - é 

apresentado sob a forma de diálogo talvez justamente para reforçar o modo pelo 

qual o autor julga que a filosofia deve rumar ao resolver seus problemas. Assim, 

apesar de outras posições, endossamos a tese segundo a qual a voz do narrador 

realmente corresponde à visão wittgensteiniana, com a ressalva de que esta atua de 

forma terapêutica e não destruidora dos outros argumentos, sendo que as posições 

de Wittgenstein podem ser confirmadas em muitos casos pela semelhança das 

posições encontradas em considerações anteriores, notadamente as expressas no 

livro Marrom. 

 

1.2.3. A visão agostiniana da linguagem e a definição ostensiva.   

 

A principal crítica contida nos parágrafos 1 ao 64 das Investigações  

segundo Stern dirige-se à noção de que nossas palavras obteriam sua significação 

por representar algo independente da linguagem68. Com efeito, a associação entre 

coisa, mente e linguagem é secular e pode ser encontrada em muitos pensadores, 

desde Platão até os dias atuais, mas Wittgenstein escolhe um pensador bastante 

particular para dialogar (mais que para simplesmente opor-se) a respeito deste 

assunto: Agostinho de Hipona (354 – 430 d.C.).  

A associação direta entre linguagem e objeto na qual todas as palavras têm 

por correspondência objetos é tratada por Wittgenstein como o modelo agostiniano 

de linguagem, já aludido no prefácio das Investigações, e a técnica de aprendizagem 

apresentada por Agostinho como a definição ostensiva, esta em verdade outra 

faceta da visão agostiniana da linguagem. 

Para aclarar estes termos: nas Investigações o autor austríaco assinala o 

comum artifício de se ensinar a uma criança o que significa uma palavra apontando 

para determinado objeto, como o professor para a pedra, fazendo com que o aluno 

repita a palavra ―pedra‖ (PU §7) – para Wittgenstein, esta estratégia seria apenas 

uma faceta da linguagem, sendo que nem todas as palavras de uma língua 
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correspondem a objetos (como ―verdade‖ ou ―justiça‖), ou ainda, é tão somente um 

jogo de linguagem entre outros. 

O livro marrom de Wittgenstein começa também com uma menção a 

Agostinho e que pode elucidar o que se irá expor: 

 

―Al describir Agustín de Hipona su apredizaje del lenguaje 
disse que le enseñaron a hablar aprendiendo lós nombres de las 
cosas. Resulta claro que quien diga esto está pensando en el modo 
en que un niño aprende palabras tales como ‗hombre‘, ‗azúcar‘, 
‗mesa‘, etc. No piensa en principio en palavras tales como ‗hoy‘, 
‗pero‘, ‗quizá‘.   

Supongamos que una persona decribiese un juego de 
ajedrez sin menionar la existencia y las operaciones de los peones. 
Su descripción del juego como fenómeno natural será incompleta. 
Por otra parte, podemos decir que ha descrito completamente un 
juego mas simple. En este sentido podemos decir que la descripción 
que hace Augustín de Hipona del aprendizaje del lenguaje es correta 
para un lenguaje más sencillo que el nuestro. Imaginemos este 
lenguaje: (...)‖ [grifo nosso]69. 

 

Como mostra da importância destas concepções agostinianas para a 

filosofia wittgensteiniana, o pensador austríaco também inicia as Investigações com 

uma citação das confissões de Agostinho em que o filósofo cristão aduz que as 

coisas são designadas por palavras, sendo que se mostra possível a aprendizagem 

das palavras através da repetição destas em diferentes frases. Para Wittgenstein, a 

visão agostiniana da linguagem associava a palavra aos objetos de modo com que 

aquelas denominariam estes, como se uma palavra fosse a substituição do objeto. A 

seguinte passagem do parágrafo que abre as Investigações Filosóficas indica bem 

esta faceta em que Wittgenstein acopla o significado das palavras a seu uso, ao 

contrário da visão de Agostinho de Hipona: 

 

PU - §1 ―(...) Pense agora no seguinte emprego da 
linguagem: mando alguém fazer compra. Dou-lhe um pedaço de 
papel no qual estão os signos: ―cinco maçãs vermelhas‖. Ele leva o 
papel ao negociante; este abre o caixote sobre o qual encontra-se o 
signo ―maçãs‖; depois, procura numa tabela a palavra ―vermelho‖ e 
encontra frente a esta um modelo de cor; a seguir, enuncia a série 
dos numerais – suponho que a saiba de cor – até a palavra ―cinco‖ e 
a cada numeral tira do caixote uma maçã da cor do modelo. – Assim, 
e de modo semelhante, opera-se com palavras. – ―Mas como ele 
sabe onde e como procurar a palavra ‗vermelho‘, e o que vai fazer 
com a palavra ‗cinco‘?‖ – Ora, suponho que ele aja como eu 
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descrevi. As explicações têm em algum lugar um fim. – Mas qual é a 
significação da palavra ―cinco‖? – De tal significação nada foi falado 
aqui; apenas, de como a palavra ―cinco‖ é usada.‖70 

 

A significação da palavra ―cinco‖ pelo uso como mostrado no exemplo dado 

no parágrafo não necessita de perguntas como ―Mas o que significa ‗cinco‘?‖ na 

medida em que estas são dispendiosas para que se saiba o que significa a palavra, 

pois seu uso já demonstrou isto – assim, ao invés de tentar descobrir o que significa 

determinado signo, devemos tão somente olhar para casos nos quais as palavras 

são empregadas, considerando também que existem diferentes tipos de palavras71 – 

e diferentes modos de funcionamento da linguagem além de se transmitir 

pensamentos (PU §304).  

A passagem pode demonstrar também uma insuficiência do modelo 

agostiniano de linguagem para o qual cada nome corresponderia a um objeto ―real‖, 

como maçã e vermelha, passíveis de serem observadas na tabela. Contudo, a 

palavra ―cinco‖ não pode ser tabelada pois não corresponde exatamente a nenhum 

objeto no mundo e, assim, o modelo criticado não consegue explicar a multiplicidade 

inerente à linguagem humana72. 

A pequena história não representa, contudo, uma simples exemplificação 

do que ocorre na vida cotidiana, mas sim uma encenação absurda do que os seres 

humanos acreditam que ocorre mentalmente consigo mesmos quando conversam, 

ou seja, o dono da mercearia faz o papel dos homens que advogam certo 

comportamento mental ante o confronto com a linguagem73. 

Isto não quer dizer que Wittgenstein negue de alguma maneira os 

processos que ocorrem internamente em cada ser humano, mas apenas que nega 

que a imagem obtida com o processo mental represente de algum modo o caminho 

seguro pela qual podemos obter o modo correto de se empregar uma palavra, sendo 

que a imagem que surge no processo mental da palavra (trata aqui de ―recordar‖) 

impede de se ver o emprego da palavra (PU §305). 
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Assim, pode concluir-se da fábula wittgensteiniana contida no §1 que 

grande parte da tradição filosófica colocou de lados opostos as palavras e as coisas, 

intermediadas pelos estados da alma humanos, inclusive em parte o Tractatus 

Logico-Philosophicus74, mas que a visão tradicional não consegue abarcar a 

linguagem tal como se apresenta intrincada. 

 Neste sentido, a definição ostensiva de uma palavra tal como aprende 

uma criança ao olhar para a pedra e ver o adulto repetindo diversas vezes ―pedra‖ 

ao apontar para a mesma não é totalmente equivocada, mas é simplista demais 

para dar conta do que significam as palavras em uma língua, como estampado na 

citação que inaugura o livro marrom. Com efeito, podem surgir múltiplas 

interpretações a partir da ligação entre uma palavra e um objeto na medida em que 

sempre a definição ostensiva parte de um caso concreto e específico – assim, nunca 

vai haver uma última definição do que significa determinada palavra pois a última 

casa da rua pode não ser a última se se construir uma a seu lado (PU §29). 

Aliado a isto, toda definição ostensiva para o aprendizado deve pressupor o 

conhecimento prévio de uma série de jogos de linguagem para que a aprendizagem 

seja realizada com sucesso. Assim, o aluno de xadrez que aprende o que é o rei 

porque o professor assim disse deve já ter uma certa vivência prévia de como o jogo 

é operado para entender o que significa ―rei‖ – por exemplo, o que é uma peça no 

jogo, que uma peça pode eliminar a outra etc. (PU §31) ou, de outra forma, a 

definição ostensiva explica o uso da palavra apenas se o papel global da palavra já 

estiver  claro na linguagem (PU §30)75. 

Deste modo, a definição ostensiva não pode servir como método válido 

para o aprendizado da língua materna na medida em que as pressuposições no que 

tangem o funcionamento e os lugares nos quais as palavras podem se encaixar em 

diferentes situações inviabilizam este meio como o principal. Mas é sugerido que o 

método ostensivo pode ser utilizado em caso de se aprender uma nova língua e, 

desse modo, a concepção agostiniana da linguagem não pode ser completamente 
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descartada76 (PU §32), o que mais uma vez retira o pensar wittgensteiniano do 

mundo estratégico maniqueísta ocupado por algumas tradições filosóficas. Com 

efeito, neste mesmo parágrafo das Investigações o método agostiniano é novamente 

apontado por Wittgenstein como o de uma criança que chega em um país 

estrangeiro e já pode pensar e não falar, como se pensar fosse uma operação que 

ocorre apenas internamente e, por tal motivo, o aprendizado por definições 

ostensivas é novamente visto como por demais simples. 

Assim, não quer dizer que Agostinho ou os que defenderam uma 

concepção de linguagem tal como ele estão completamente errados, mas apenas 

que suas ideias não conseguiriam suportar a complexidade da linguagem tal qual 

ocorre cotidianamente – palavras como ―ali‖, ―este‖, ―agora‖ ou ―depois‖, por 

exemplo, também não são passíveis de explicação satisfatória no paradigma 

agostiniano da linguagem, mas apenas se levado o uso em consideração77.  

Com a estratégia de montar um arcabouço que mostre o uso cotidiano das 

palavras, Wittgenstein não faz uma pesquisa filosófica sistematizada, mas apenas 

mostra como o pensar, falar e agir dos homens e dos filósofos conduziram a certas 

conclusões cristalizadas na própria história da filosofia78 que desconsideraram 

reiteradamente um fator básico que ajuda a entender e dissolver muitos dos 

problemas advindos do entendimento tradicional.  

A escolha da citação de Agostinho é uma outra prova de que Wittgenstein 

não trabalha com conceitos ―tudo ou nada‖ oriundos da história da filosofia. Com 

efeito, observa-se na referida citação do filósofo de Hipona contida nas 

Investigações (PU §1), quando da aprendizagem das palavras, alusões aos gestos 

dos homens, à mímica, aos jogos com os olhos, ao som da voz, enfim, a um 

conjunto de coisas o qual indicaria as sensações da alma em determinadas 

situações específicas, o que parece andar ao lado do que defende Wittgenstein79, ou 

seja, Agostinho admite fatores não linguísticos que influenciam na linguagem 

humana, como o autor austríaco com noções como a de ―forma de vida‖, abaixo 

detalhadamente exposta. 
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Consequentemente, esta constatação sugere que o Agostinho de 

Wittgenstein apresentado nas Investigações não seja aquele mesmo Agostinho que 

existiu, e portanto a visão agostiniana da linguagem e seu aprendizado ostensivo 

não pode ser claramente identificados na obra do filósofo cristão. Neste sentido, 

pode ser reconhecida uma interpretação de certa maneira errônea de Wittgenstein 

em relação ao outro filósofo, mas esta não poderia ser considerada ingenuamente 

como um ―erro‖ não intencional, haja vista que provinda de um dos autores mais 

lidos e citados pelo pensador do século XX80 – a pesquisa filosófica wittgensteiniana, 

neste sentido, caminha por estradas diferentes das tradicionais e mesmo sua 

―crítica‖ deve ser visualizada sob um prisma diverso do usual enquanto uma terapia. 

A argumentação em relação à visão agostiniana da linguagem conduz à 

conclusão (que pode ser observada nos §§ 36 e 37 das Investigações) de que a 

relação entre os nomes e as coisas nomeadas compõem-se de uma multiplicidade 

de atividades familiares entre si que nós empregamos e conectamos quando 

usamos os nomes, como apontar para a coisa e dizer seu nome (uma atividade 

física) ou recorrer à imagem do objeto que vem à mente (uma atividade mental) e, 

assim, ele não nega em absoluto que possam existir passagens nas quais a 

atividade mental desempenha algum papel na constituição da linguagem. 

Wittgenstein argumenta, isto sim, contrariamente aos que entendem que a mente 

possui uma habilidade ―quase mágica‖ para assegurar que as palavras e as coisas 

encontram-se ligadas umas nas outras, como poderia sugerir a tradicional filosofia 

representada em seu texto pelo paradoxo da definição ostensiva81. 

 

1.2.4. A significação e os jogos de linguagem.   

  

Como já mencionado quando da exposição acerca da visão agostiniana da 

linguagem, o uso (Gebrauch) é noção das mais importantes para a filosofia de 

Wittgenstein na medida em que é o que determina a significação das palavras, 

conforme o §43 das Investigações (aliás, uma de suas mais conhecidas e citadas 

afirmações) segundo a qual sempre ou quase sempre que se indaga sobre a 

significação da palavra, esta significação pode ser definida como o uso das palavras 
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na linguagem ordinária. Desta maneira, a significação (Bedeutung) não pode ser 

mais considerada um conceito apreendido em uma relação proposicional estática 

como poderia se notar em seus apontamentos no Tractatus uma vez que as 

palavras encontram-se imersas em uma ampla gama de situações vivenciadas nos 

mais diversos contextos a partir dos quais a significação seria alcançada82.  

 

―A significação da palavra é o que explica a explicação da 
significação‖. Isto é, se você quer compreender o uso da palavra 
―significação‖, então verifique o que se chama de ―explicação da 
significação‖. (PU §560, g.n.) 

 
A significação de uma palavra é o que é esclarecido através de uma 

explicação do significado, ou seja, por uma explicação que determine a maneira pela 

qual o uso de uma palavra pode acontecer com sentido em um jogo de linguagem – 

a estas explicações Wittgenstein entende que sejam as regras gramaticais, 

parâmetros para o uso correto das palavras83. Cabe dizer que neste ponto 

Wittgenstein trata de um sentido particular da palavra significação, qual seja, seu 

uso ordinário e não o conceito de significado como erigido artificialmente por teorias 

semânticas formais; também por este fator, não há qualquer teoria do significado 

que possa ser extraída das Investigações84. 

A citação de outra frase de Wittgenstein proferida em palestra no 

Cambridge Moral Sciences Club elucida ainda melhor a questão: ―Não pergunte pelo 

significado, pergunte pelo uso‖. Não se deve comparar a linguagem com as coisas 

como se compara uma vaca ao dinheiro, mas sim observar a linguagem como se 

compara a relação existente entre o dinheiro e seu uso (PU §120), que faz sentido 

apenas se levada em consideração o sistema financeiro e econômico de 

determinado país, sendo que a operação de comprar determinado objeto é apenas 

uma das múltiplas tarefas do dinheiro85, assim como a capacidade de constranger 
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alguém a seguir uma decisão judicial por diversos meios é tão somente uma das 

muitas facetas do direito. 

A constatação de que uma mesma palavra pode ser usada em diferentes 

situações de maneira completamente diversa pode parecer banal a olhos 

desavisados, mas a atribuição do significado a um fator vivenciado cotidianamente 

confere ao arcabouço wittgensteiniano uma postura não formalista e não 

essencialista (PU §94 e 116), além de posicionar as situações cotidianas em um 

papel central, na medida em que estas podem ungir determinada palavra com 

significados completamente discrepantes e, assim, as preocupações filosóficas 

voltam-se a regiões que poderiam ser consideradas menos ―nobres‖ para as 

correntes tradicionais.  

E neste sentido são muitas as afirmações contidas no álbum: os signos 

existem por si só, mas desta forma parecem mortos, sendo que o que lhes confere 

vida é o uso (PU §432). A partir desta constatação em que se exponencia a 

possibilidade de significação das palavras, poderia ser feito o questionamento sobre 

os limites da linguagem, tão detalhadamente observados no Tractatus. Ora, se a 

vida de um signo é dada pelo seu uso, e se o uso de uma palavra pode ser 

alcançado apenas nos contextos específicos de múltiplas situações, o infinito surge 

como horizonte para a definição do significado de uma palavra, e os limites da 

linguagem quiçá não existam86 ou, talvez, estejam nas respectivas culturas 

incrustradas em uma forma de vida87, como se verá.  

Desta maneira, não se pode mais sustentar uma forma geral da proposição 

da maneira como foi apresentada no Tractatus (4.5) uma vez que o sentido de uma 

frase pode ser alcançado apenas se esta for confrontada com as contingências 

específicas do emprego da frase (PU §§ 65 e 117), existindo inúmeros jogos de 

linguagem (Sprachspiele - PU §§23 e 24).  

Os jogos de linguagem – a analogia entre jogos e linguagem já pode ser 

encontrada em anotações anteriores de Wittgenstein, como em Philosophische 

Grammatik e em outros escritos provindos de Nachlass (anotações de Wittgenstein 

redigidas no entreato dos dois principais livros) – é outro ponto chave para que se 

desvende as Investigações. A aproximação vem do entendimento de que a 
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linguagem possui tal como os jogos regras as quais os ―jogadores‖ seguem para que 

as atividades sejam por ambos praticadas – este regramento no caso da linguagem 

pode ser denominado ―gramática‖ (esta noção é um dos empregos de ―gramática‖ 

realizado por Wittgenstein). O jogo da linguagem, pelo menos nas Investigações 

Filosóficas, é visto como jogado não de maneira calculista, ou seja, não como algo 

que é desempenhado com o intento de trazer sucesso ao participante, mas sim com 

o objetivo de fazer sentido ao que ouve88. 

Neste sentido, mesmo que Wittgenstein considere que a linguagem é 

regida por inúmeras regras tal qual pode ser observado em um jogo de amarelinha, 

sua principal regra, ou melhor, a regra que constitui e plasma o que entendemos por 

linguagem é o uso nas frases e contextos ordinários e cotidianos89, o que torna mais 

uma vez o jogo de linguagem específico fundamental para que se entenda a frase e 

mesmo as regras, o que dispensa o recurso a alguma frase isolada e transformada 

em problema. 

Se com as posições tractatianas pode ser retratada a imagem de um 

isomorfismo entre o mundo e as palavras, e neste sentido a linguagem (ou 

praticamente toda a linguagem) para ser expressa com sentido deveria ser um 

espelho dos objetos no mundo, ou seja, deveria corresponder a algo no mundo90, a 

linguagem nas Investigações não mais é vista como a associação entre objetos, mas 

através da percepção de como é jogada segundo as regras. Deste modo, não se 

aprende o que é a rainha em um jogo de xadrez através de sua forma, mas pela 

observação de seus movimentos durante o jogo, assim como não se aprende o que 

é uma palavra meramente pela indicação de um objeto, mas sim pelo seu uso91 em 

determinado contexto. 

A linguagem não é um cálculo nem um jogo, mas há aproximações 

possíveis a serem feitas, já que se mostra integrada em muitos sentidos às 

atividades, ações e reações dos homens de maneira regrada, sendo guiada por um 

simbolismo que é parte da forma de vida humana; fazer uso de uma sentença é 

fazer um movimento em um jogo de linguagem, como movimentar uma peça no 
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xadrez92. Contudo, há dessemelhanças entre os jogos e a linguagem. Em primeiro 

lugar, por que os inúmeros jogos de linguagem praticados podem estar interligados 

(como quando se manda, alguém obedece e pode resmungar) e constituir um 

sistema mais amplo. A linguagem (enquanto reunião de jogos de linguagem) é 

apresentada por Wittgenstein como uma cidade antiga na qual seu centro é formado 

por ruas desordenadas e casas de diferentes períodos históricos (a linguagem 

ordinária cotidiana), enquanto que o subúrbio desta cidade encontra-se repleto de 

ruas planejadas e bem definidas, com casas uniformes (as linguagens 

especializadas) (PU §18)93 – diferentemente de um jogo de basquete, enquanto 

particular, específico e isolado de outros94.  

Assim, ao lado de jogos de linguagens específicos e incontáveis, como 

batizar, ordenar ou sugerir (ver PU §23), os quais podem ser encontrados em 

diversas situações e contextos, o termo ―jogo de linguagem‖ também pode ser 

entendido como toda a linguagem humana, ou seja, Wittgenstein ainda equipara a 

própria linguagem humana ao jogo de linguagem na medida em que afirma que 

nomeará a linguagem e as ações (provindas da atividade humana) nas quais a 

linguagem está interlaçada como um jogo de linguagem, sendo que as sentenças 

são incontáveis por haver inúmeras formas de serem os signos (palavras, símbolos) 

usados, podendo ainda haver a invenção de novos jogos (PU §7).  

A linguagem, desta maneira, não existe por si só na medida em que se 

encontra entrelaçada com atividades que não envolvem apenas ―a‖ linguagem de 

forma crua ou apriorística, mas também uma série de posições assumidas em 

sociedade e que possuem estreita conexão com a prática vivenciada: a linguagem 
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encontra-se em amálgama com a forma de vida95 e, portanto, é uma figura viva que 

pode tanto se ampliar como também enterrar jogos de linguagem que porventura 

venham a cair em desuso completo. 

Assim, Wittgenstein não faz uma correspondência direta e imediata entre 

―linguagem‖ e ―jogos‖, ou seja, não pretende que a linguagem seja vista como são os 

jogos, estes funcionando como arquétipos daquela. Com efeito, o que o filósofo 

pretende é apontar um exemplo (PU §130) para que se possa visualizar como a 

linguagem opera em nosso mundo e comparar ambos os casos para que se possa 

observar detalhes que não podem ser vistos com outras estratégias, sendo que com 

a sua não há um modelo teórico que deve ser ou não confirmado na medida em que 

parte ele mesmo das situações cotidianas96. Neste sentido, o mais correto seria 

dizer que a linguagem não é um jogo, nem um conjunto de jogos, mas que opera 

como um jogo, ou ainda, é semelhante aos jogos em certos aspectos – aliás, não há 

uma definição precisa do que sejam ―jogos‖ pois chamamos a jogos tanto o futebol 

quanto o gamão, ou seja, não há nada em comum entre muitos jogos assim 

chamados, mas são todos ―jogos‖ por compartilharem uma semelhança de família 

(PU §§65 a 67), fato que poderia ser igualmente observado em vários outros nomes 

inseridos em uma língua. 

Nas Investigações Filosóficas o elo entre linguagem e mundo é desfeito, ou 

melhor, rompido pelo menos nos termos lógicos e essencialistas tais quais eram 

notados no Tractatus, sendo que a essência da proposição não revela a essência do 

mundo por correspondência estrutural lógica. Os usos na linguagem é que dão o 

tom para a significação das palavras e, assim, não há espaço para que se fale sobre 

―essência‖, de nenhum tipo, mas apenas sobre as diversas situações em que são 

produzidas as frases e palavras.  

E é justamente com a vida dos signos conferida pelo uso que encontramos 

novamente a noção das semelhanças de família na medida em que Wittgenstein 

afirma que há um parentesco entre os modos com que se usa uma mesma palavra 

nos múltiplos usos em que ela pode ser empregada, podendo ser observados tantos 

mundos específicos quantas linguagens existentes97.  
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Fez-se breve referência ao fato de que com a noção de jogos de linguagem 

haveria uma mudança em relação à sua obra anterior na medida em que uma forma 

geral da proposição não poderia mais ser encontrada pois o sentido é dependente 

das situações em que está determinado jogo de linguagem, o que representa uma 

nova guinada para uma filosofia da linguagem já revirada com o Tractatus. 

Com efeito, conforme o Tractatus Logico-Philosophicus, a essência da 

proposição revelaria a essência do mundo, revelação esta decorrente da postulação 

da existência de uma conexão entre mundo e linguagem na qual a linguagem seria o 

espelho do mundo. Por haver aspectos que não existem no mundo deveria se calar 

sobre eles uma vez que a linguagem apenas poderia representar com sentido o que 

acontece no mundo. Isto conduz a uma pretensão de correção da linguagem na 

medida em que se pode falar com sentido apenas na hipótese de serem seguidas as 

―receitas‖ filosóficas tractatianas – embora tenha afirmado que a linguagem ordinária 

encontra-se em ordem para tal tarefa, ela possui o risco de não conseguir ser o 

espelho do mundo e, portanto, cair no absurdo. 

Neste ponto há uma nítida diferença entre as duas principais obras de 

Wittgenstein, uma vez que as noções de uso, acoplada aos jogos de linguagem e às 

semelhanças de família formam um pensamento incrustrado nas situações as mais 

comuns e mesmo ―banais‖ da vivência e experiência humanas, não cabendo mais o 

discurso a respeito de uma linguagem tida como um ―espelho do mundo‖, a qual 

inclusive pode ser analisada como ―perfeita‖, tamanhos os pré-requisitos 

necessários à sua expressão com sentido. 

 

1.2.5. Forma de vida.    

 

A negação de uma postura essencialista, apriorística ou transcendental 

perante os problemas filosóficos passa a constituir uma preocupação importante e 

constante para o filósofo diante de sua insatisfação em relação aos 

desenvolvimentos de sua primeira obra, e este caminho já pôde ser comprovado 

com a apresentação dos jogos de linguagem e das semelhanças de família, ambos 

temas relacionados ao uso mundano da linguagem.  

A noção de forma de vida (Lebensform) deve ser entendida neste âmbito, 

ou seja, como uma das facetas pela qual Wittgenstein desenvolve seu pensamento 

filosófico em contraste ao seu primeiro livro e à tradição na qual se encontrava este 
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imerso. É verdade que Wittgenstein faz uso em poucas ocasiões da expressão 

―forma de vida‖, mas entende-se que em função de sua importância no contexto das 

Investigações pode ser equiparada ao mais conhecido e citado conceito de ―jogos de 

linguagem‖, como se mostrará. 

Há que se referir ainda que esta noção mostra-se central para os futuros 

desenvolvimentos desta dissertação, em especial quando for procedido o ―diálogo‖ 

entre a linguagem como apresentada por Wittgenstein e as considerações 

luhmannianas a respeito da comunicação enquanto base dos sistemas sociais 

autopoiéticos. Isto se deve por representar (em conjunto com a obra, obviamente) a 

um só tempo o rompimento com a dicotomia sujeito/objeto e a renúncia a uma busca 

por uma essência, bem como por diagnosticar a linguagem como fato sempre 

dependente de construção humana. 

No parágrafo 23 das Investigações Filosóficas, passagem em que se refere 

Wittgenstein aos jogos de linguagem, é afirmado que falar uma língua é parte de 

uma atividade, ou de uma forma de vida. Para o filósofo a linguagem é uma 

atividade guiada por determinadas regras, mas não é apenas isto: há certos 

aspectos não linguísticos que podem ser considerados partes da linguagem – os 

jogos de linguagem estariam entrelaçados também em atividades não linguísticas e, 

assim, dependeriam dos contextos em que estão situados para que possam ser 

adequadamente entendidos.  

Com efeito, mesmo que se pretendesse elaborar a invenção de uma língua 

seria necessário haver um conjunto de aspectos ao redor desta língua para que esta 

pudesse fazer sentido – assim, até imaginar uma linguagem, como uma composta 

tão somente por comandos e informações de guerra, é imaginar uma forma de vida 

(PU §§7 e 19). Neste sentido, principia-se por identificar que uma forma de vida 

pode ser entendida como um amálgama cultural no qual está imersa a linguagem e, 

portanto, os jogos de linguagem98. 

A forma de vida humana é insondável e em certo sentido vaga, também por 

não ser (nem poder ser) identificada individualmente com nenhum sujeito, como um 

sujeito transcendental (tal qual era apresentado o tractatiano) capaz de apreender ―a 

linguagem‖. A forma de vida pertence apenas à própria objetividade da espécie 
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natural da qual faz parte o homem99 e, neste sentido, não há que se falar em 

nenhuma ―essência‖.  

A questão da presença de um fator biológico nas considerações do filósofo 

leva a diferentes opiniões acerca desta noção e, assim, há algumas principais 

vertentes de interpretação de ―forma de vida‖ tal qual apresentada por Wittgenstein. 

A primeira seria de ordem transcendental, segundo a qual uma forma de vida seria 

uma espécie de pré-condição fundamental para que pudesse haver linguagem, 

como eram as pré-condições para a representação contidas no Tractatus; a 

interpretação biologicista ou naturalista caminharia no sentido de que a forma de 

vida seria uma espécie de explicação para a possibilidade da prática humana, bem 

como algo que condicionaria rigidamente a forma como agimos em função de ser 

parte da condição biológica humana; uma interpretação antropológica, próxima de 

uma culturalista, encaminha-se no sentido de que uma forma de vida seria o que 

determinado grupo possui em comum em termos culturais100. 

Glock e outros autores tendem a caminhar por esta terceira via na medida 

em que as formas de vida são tidas como atividades culturais nas próprias 

afirmações de Wittgenstein: ―comandar, perguntar, contar, tagarelar pertencem à 

história de nossa natureza como andar, comer, beber, jogar‖ (PU, §25), 

diferentemente dos animais que não empregam a linguagem e, deste modo, há que 

se reconhecer um certo naturalismo na abordagem wittgensteiniana, mas um tipo de 

naturalismo que se encontra muito mais próximo da história e da antropologia do 

que da biologia se levada em conta tanto o parágrafo específico como a totalidade 

da obra. No mesmo sentido caminha Spaniol, para o qual além da dimensão 

biológica haveria a cultural de forma mais destacada na noção wittgensteiniana em 

comento101. 

Esta interpretação ―antropológica‖ é a que mais sentido parece fazer se 

levada em consideração a totalidade dos escritos wittgensteinianos em suas 

Investigações, com a junção de um caráter natural a um cultural de extremo relevo, 

e será baseada nesta interpretação que o presente trabalho tecerá argumentos 

posteriores, tanto neste tópico como no terceiro capítulo. 
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A relação entre linguagem e cultura teria sido para alguns comentadores 

como Baker e Hacker derivada das noções de Spengler, autor de ―O Declínio do 

Ocidente‖, enquanto que segundo outros, como Toulmin, a influência mais 

destacada poderia ser encontrada na noção de Lebensform de E. Spranger, que por 

sua vez foi fortemente influenciado pelo conceito de Leben (vida) do filósofo tedesco 

Dilthey. De qualquer maneira, a noção de forma de vida em Wittgenstein, embora 

relacionada com os jogos de linguagem, possui uma dimensão mais ampla e 

primária do que os jogos de linguagem propriamente102 e, assim, não se encontram 

com eles identificados. 

Há uma conhecida e enigmática passagem das Investigações Filosóficas 

que pode ser entendida apenas se levado em consideração o contexto específico do 

que o filósofo chamou de forma de vida: 

 
―Se um leão pudesse falar, não poderíamos compreendê-lo‖ (PU, II, 
327, p. 220). 

 

Ora, os leões estão inseridos em contextos ―culturais‖ completamente 

estranhos aos humanos e, assim, não compartilhamos expressões ou temas que 

possam minimamente plasmar uma compreensão mútua com eles. Além dos 

contextos culturais próprios do humano, neste ponto a dimensão biológica deve 

também ser realçada, como faz Glock103, segundo o qual haveria uma série de 

rugidos emitidos pelos leões os quais seriam incompreensíveis aos homens, 

metáfora que auxilia a compreensão de que a linguagem é algo fundamentalmente 

humano, tanto no âmbito biológico como no social.  

Assim, a cultura acoplada ao fato de pertencer à humanidade plasma as 

situações nas quais os homens comunicam e, neste sentido, pode-se dizer que a 

linguagem e os jogos de linguagens múltiplos relacionam-se umbilicalmente à forma 

de vida. 

A visão wittgensteiniana é tão radical que possibilitou inclusive leitura anti-

teorizante de uma corrente conhecida como quitecismo, a qual nega que o filósofo 

ocupe posição de confronto em relação às grandes tradições filosóficas que 

associaram de alguma forma em relação ―linguagem‖ e ―mundo‖, na medida em que 
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Wittgenstein ao tratar de forma de vida não faz uma filosofia positiva da prática, nem 

mesmo uma teoria pragmatista do significado, mas sim ―apenas‖ deseja que se 

abandone o vício secular de se teorizar sobre mente, linguagem e mundo104.  

Ainda, Wittgenstein percebe que a lógica não seria suficiente para explicar 

satisfatoriamente o mundo, bem como que as imperfeições encontradas talvez não 

sejam tão desprezíveis como aparecem em um primeiro momento. Com efeito, para 

Wittgenstein o falso e o verdadeiro, questão sobre a qual se debruçou toda tradição 

da lógica clássica bivalente (alética), é algo que se relaciona apenas a um jogo de 

linguagem que por sua vez está entrelaçado em uma forma de vida: 

 

―Assim, pois, você diz que o acordo entre os homens decide o que é 
correto e o que é falso?‖ – Correto e falso é o que os homens dizem; 
e na linguagem os homens estão de acordo. Não é um acordo sobre 
opiniões, mas sobre o modo de vida (PU, §241)105. 

 

Novamente observa-se que os desenvolvimentos oriundos do Tractatus 

têm enfoque diferente. Se o sentido das palavras está acoplado ao uso, não há nada 

que esteja fora da linguagem transcendentalmente que possa contribuir para o 

significado, uma vez que as expressões têm sentido por haver hábitos válidos 

intersubjetivamente (PU §§ 198 e 199), constituindo o jogo de linguagem – não há 

mais conceitos como sentido, verdade ou corpo de significação tal como eram 

vislumbrados na obra da juventude. Na mesma direção, a pergunta lógica passa 

pela forma de vida compartilhada, na medida em que aquele que não agir conforme 

as regras dadas pela forma de vida não pode sequer apresentar parâmetro para que 

se diferencie a verdade da falsidade106. 

É claro que podem haver diferentes opiniões a respeito de determinado 

estado de coisas (Fulano pode achar que o Botafogo possui um time de futebol 

melhor que o Comercial e Beltrano disto discordar), mas em algum ponto deve 

existir um certo acordo entre os humanos, algo compartilhado e comum através do 

qual os homens são capazes de entendimento mútuo: a forma de vida. 

É o outro lado da forma de vida humana: é também o conjunto de 

respostas (produzidas sem grande hesitação ou raciocínio) com as quais os homens 
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entre si geralmente concordam, conjunto o qual se encontra emaranhado nas 

atividades humanas. A concordância apresenta-se como vital para que haja a 

contínua produção de jogos de linguagem multifacetados. Isto é um fato humano, 

um dado que os seres humanos de alguma maneira aceitam, segundo a observação 

wittgensteiniana107. Seres que produziriam um conjunto de respostas completamente 

estranhas aos humanos teriam uma outra forma de vida em comum, como os 

leões108. 

Não há que se falar em nenhum fundamento último garantidor da 

linguagem e, por conseguinte, da forma de vida: ela se apresenta objetivamente 

como um dado, e, portanto, a linguagem não repousa nem sobre o inefável, nem 

sobre fatos naturais (PU §121), certezas ou intuição indubitáveis109: 

 

―O fundamento único da linguagem reside no ―arcabouço‖ constituído por 
nossas formas de vida. E estas situam-se ―para além do que é justificado ou 
injustificado‖ (Sobre a Certeza: parágrafo 359). Nesse sentido, a linguagem 
é simplesmente autônoma, à semelhança do jogo‖.

110
 

 

A noção de forma de vida representa às chamadas ciências humanas 

como o direito ou a economia algo de extremo interesse na medida em que não 

apenas afasta essencialismos diversos ao situar o homem com sua linguagem e 

gramática enquanto ser natural e cultural no mundo concreto e duro, como também 

rompe com a dicotomia maniqueísta entre sujeito/objeto, como tantos tentaram 

proceder, sem com isto estabelecer pré-condições artificiais para a criação e 

operação da linguagem na teia social. 

Tanto é importante que sociólogos como Pitkin e Winch, por exemplo, 

tentaram conjugar as estratégias wittgensteinianas ao estudo da sociedade ou da 

política. Winch afirmava que a Lógica clássica ou os empirismos não eram métodos 

adequados para as ciências sociais, devendo esta empreender uma investigação 

das formas de vida das sociedades, ou seja, a compreensão de diversos aspectos 
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das vidas humanas, e não focar a análise na natureza do fenômeno social - assim, 

as ações do dia-a-dia, atividades regradas, ocupariam posição privilegiada, cabendo 

ao cientista muitas das vezes aclarar as regras. Tais regras apenas poderiam ser 

entendidas pelo cientista se fossem vistas como embebidas em formas de vida, com 

determinadas práticas compartilhadas e, com isto, o ―conhecimento‖ da maneira 

como foi apresentada pela filosofia clássica daria lugar às formas de vida111. 

Giddens, em outro exemplo, ao tratar de atores na estruturação e 

reprodução de sistemas de interação, entende que a identificação e descrição de 

ângulos e atos da interação está embasada na habilidade do observador em 

prosseguir em sua forma de vida – por sua vez, esta identificação implica o 

relacionamento imbricado de poder, significado e elementos normativos; de outro 

lado, a consciência da contestação da maneira em relação à qual os fenômenos 

sociais são normalmente descritos em muitos contextos da vida social é parte 

fundamental do ―conhecimento de uma forma de vida‖, no que critica Winch por 

entender que este acolhe a noção de ―formas de vida‖ como consensuais e em 

amálgama indivisível112. 

Não se quer aqui acolher de partida nem Giddens nem Winch, mas 

também se atende ao ―chamado‖ wittgensteiniano para as ciências humanas, pois 

para o presente estudo a noção de ―forma de vida‖ poderá aclarar as relações entre 

o homem e sua capacidade de comunicar, formando e reproduzindo sistemas de 

comunicação que se encontram, portanto, indelevelmente ligados ao ser humano em 

seus jogos de linguagem.  

 

1.2.6. Filosofia como terapia.    

 

Conforme já explorado neste capítulo, para Wittgenstein várias palavras 

que tradicionalmente eram tidas como relacionadas à ―realidade‖ ou a outras esferas 

ocupadas pelo pensamento metafísico não foram adequadamente investigadas na 

tradição filosófica. Assim é por exemplo a palavra meinen (―ter em mente‖), a qual 

não pode ser identificada como um processo interior que confere sentido e 
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acompanha as palavras, na medida em que se fez na verdade um mal-entendido 

gramatical, pois mesmo quando ―temos em mente‖ alguma palavra é possível ver 

gramaticalmente o modo como empregamos a expressão ―tenho em mente‖, e deste 

modo processo mental deve ser desconsiderado na medida em que pode ser 

desvendado na gramática – é mais uma demonstração do enfeitiçamento que a 

linguagem pode causar em nosso entendimento (PU §109)113.  

O papel da filosofia neste diapasão direciona-se para a descrição do uso 

das expressões e palavras tal como podem ser vislumbradas nos respectivos jogos 

de linguagem, em que os conceitos metafísicos aparecem como meras sombras 

projetadas pela gramática, nos dizeres de Hacker. Trata-se de narrar o uso das 

palavras, e não tentar fundamentar, explicar ou justificar os usos, mas apenas 

descrevê-los – e esta descrição é terapêutica. Ora, não há mais nada por trás ou 

oculto na linguagem na medida em que o uso pode ser descrito e isto basta para 

que seja vista a essência da linguagem, que está em verdade na própria gramática 

(PU §§89 e 371) – com isto a própria lógica altera-se uma vez que o logicamente 

possível é o que tem sentido, e o que tem sentido está vinculado às regras 

convencionadas entre os homens que são usadas cotidianamente114. 

O que se entende pelos filósofos como ―problemas filosóficos‖ e que 

atormentam os pensadores há milênios são, para Wittgenstein, apenas confusões 

ou mal-entendidos da gramática ou do uso da linguagem – assim, não há que se 

falar realmente em ―problemas filosóficos‖. É por isto que o filósofo austríaco 

disserta sobre a filosofia como atividade terapêutica: o problema não é mais 

reconhecido como um problema – com a supressão dos mal-entendidos linguísticos 

os problemas são dissolvidos e o filósofo pode-se libertar de suas questões assim 

como um doente é curado de sua enfermidade (PU §255)115.  

Apontou-se acima que a gramática corresponderia a uma espécie de 

regramento para os jogos de linguagem para o sentido – e é também a palavra 

deste modo usada. Além deste sentido, há que se referir que a gramática para 

Wittgenstein aproxima-se em sua ―última‖ fase à lógica (PU §§187, 199, 492), pois 

os mal-entendidos são observados como frutos de uma má compreensão da lógica 
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da linguagem (PU §93). Todavia, à lógica não é aqui exposta tal como era no 

Tractatus na medida em que a lógica apresenta-se de maneira clara e aparente e 

expressa no uso das palavras ou na gramática quando usada pelas palavras (PU §§ 

126, 371) e, ainda, os problemas não advém de uma estrutura lógica homogênea 

espelhada ao mundo, mas dos mal-entendidos provocados pelo uso das palavras116. 

A gramática é, estranhamente, um ponto com características apriorísticas 

para Wittgenstein na medida em que (assim como a lógica) determina condições de 

possibilidades para o mundo e permeia todos os acontecimentos, embora este 

―cristal puro‖ (a gramática) não seja uma abstração ou uma ideia, mas um elemento 

concreto e a mais dura (Härteste) das coisas (PU, §97). Com isto posiciona-se (e 

aqui novamente se observa a porosidade dos que clamam pela divisão do filósofo 

em dois) ao lado do filósofo tractatiano (TLP 5.5563) no sentido de que os 

enunciados de nossa linguagem gramatical estão da maneira em que são postos à 

mesa em perfeita ordem e que os problemas do homem são os mais concretos que 

existem. 

Por outro lado, visto que a gramática está ligada ao fato de que os homens 

usam as palavras em diversos jogos de linguagem, a gramática apresenta um 

caráter objetivo, como uma construção cultural histórica que se apresenta de certa 

maneira, e, portanto, a própria gramática pode sofrer variação: ela não é fixa na 

medida em que o falar humano está ligado à sua forma de vida – a gramática não é 

uma ―essência‖ no sentido comumente atribuído pela tradição filosófica. 

Embora a gramática seja um fator quase apriorístico da linguagem humana 

por prover as possibilidades de comunicação, a dissolução dos problemas filosóficos 

é realizada sempre de modo posterior e descritivo, sendo que esta corrosão dos 

problemas filosóficos apenas acontece por que estes foram postos como problemas, 

o que significa que os problemas não são empíricos como os da ciência117, e as 

soluções encontradas não residem em novas descobertas, mas sim estão contidas 

no já sempre sabido – a observação do funcionamento de nossa linguagem (PU, 

§109). E a atitude que auxilia esta tarefa é a observação de exemplos diversos que 

mostram os usos de uma palavra nos jogos de linguagem, e, desta maneira, as 
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questões que aparentemente referem-se ao ―mundo‖ ou à ―realidade‖ passam a ser 

vistas na qualidade de perguntas pertinentes ao emprego das palavras, que, aliás, 

estão à mostra para toda e qualquer pessoa e não apenas aos assim chamados 

filósofos profissionais118. 

Uma mosca ao entrar em uma garrafa e nela debater-se é como o filósofo 

envolto com seus problemas, como um estudante de filosofia do direito que pergunta 

ao mestre: ―mas o que afinal é a Justiça?‖. O papel da filosofia é justamente mostrar 

à mosca a saída da garrafa, ou seja, fazer a terapia dos problemas filosóficos ao 

apontar o caminho que sempre esteve presente e em nenhum sentido oculto para 

ele ou para nenhum outro: a linguagem e seu funcionamento. 

A terapia dos problemas filosóficos que podem ser dissolvidos com o que 

aparece culmina com uma das afirmativas mais conhecidas de Wittgenstein, qual 

seja, a de que a filosofia deixa tudo como está (PU §124). Afirmações como esta 

despertaram reações exaltadas de diversas correntes filosóficas, como do 

frankfurtiano Marcuse, que as caracterizou como um espécie de sadomasoquismo 

acadêmico, auto-humilhação e auto-denúncia do intelectual cujo trabalho repousa 

nas conquistas científicas e técnicas, sendo que Marcuse não pode admitir que os 

usos das palavras são suficientes para responder aos questionamentos filosóficos, 

uma vez que ainda encontra-se preso ao entendimento de que haveria algo ―oculto‖ 

na linguagem ordinária119. Mas não existe nada ―por trás‖ da linguagem segundo o 

pensamento wittgensteiniano, e o que mostra aos homens suas confusões é 

justamente a investigação gramatical dos problemas filosóficos de ordem 

fundamentalmente linguística – na verdade, se a filosofia nada pode fazer para 

alterar a ordem do mundo, então talvez a chave para a mudança do mundo esteja 

em outra esfera que não a filosófica, o que pode conferir a um só tempo paz aos 

filósofos e força a âmbitos não filosóficos. 

A filosofia não acaba com as considerações wittgensteinianas, já que os 

problemas filosóficos são originados da linguagem, e esta está entrelaçada em todas 

as facetas das vidas humanas, e, portanto, a filosofia ainda permanece útil para a 

terapia destes problemas, já que os mal-entendidos não são prerrogativas dos 
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filósofos profissionais, pois a linguagem é por todos os seres humanos falada120. Ao 

lado disto, a atividade filosófica ajuda a compreensão do labirinto que é a linguagem 

e, portanto, nosso mundo, atividade esta que não pode ser considerada meramente 

um sadomasoquismo acadêmico.  

Ora, e se o caminho para dissolução de todos os problemas, ou melhor, 

para os que chamamos de problemas filosóficos está em última instância na 

gramática, e se considerarmos que esta gramática é algo existente e compartilhado 

por todos os homens de maneira pública, o âmbito social é realçado e o particular 

solipsista preterido, o que faz com que novamente seja realçada a noção de formas 

de vida, na qual a linguagem é uma atividade que envolve mais componentes 

relacionados às ações humanas do que simplesmente os sons das palavras121. 

 

1.2.7. Considerações finais sobre as Investigações.    

 

Pelo apresentado a respeito de Wittgenstein, espera-se que tenha ficado 

claro que o filósofo não pode ser apresentado simplesmente como um pensador 

dividido entre duas fases completamente distintas e antagônicas tal como muitas 

das vezes apresentado. 

Com efeito, os temas, as preocupações e as considerações a respeito da 

linguagem e da filosofia da linguagem são em grande parte as mesmas em toda sua 

obra. Há realmente uma mudança se se considerar os apontamentos contidos no 

Tractatus e nas Investigações Filosóficas, mas Wittgenstein pôde apenas formular 

os aforismos das Investigações se for levado em consideração o pano de fundo do 

Tractatus, como ele mesmo afirmou. 

De outro lado, espera-se que tenha sido adequadamente exposto que as 

enigmáticas investigações compõem um emaranhado de noções as quais se 

somadas fazem com que seja manifestada a faceta da linguagem enquanto 

componente fundamentalmente pertencente aos homens enquanto sujeitos, os quais 

produzem inúmeros jogos de linguagem ancorados na gramática para que tenham 

sentido, sempre embasados na respectiva forma de vida – a forma lógica cede lugar 

ao uso. 
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O uso efetivo das palavras aliado a sua descrição nos jogos de linguagens 

podem revelar ao estudioso da filosofia do direito a percepção de que não existem 

problemas metafísicos ou apriorísticos, uma vez que não há nada a ser desvelado 

por nada estar oculto, ou seja, por que a resolução dos problemas filosóficos 

repousa fundamentalmente no que aparece a todos: está na própria linguagem, que 

muitas vezes enfeitiça os homens, o que leva a diversos mal-entendidos.  

Desta maneira, Wittgenstein propôs que a filosofia servisse aos homens 

como uma espécie de medicamento para curar as enfermidades geradas pelas 

confusões que os homens fazem com as palavras ao mostrar o funcionamento da 

linguagem com diversos exemplos oriundos da própria linguagem, e neste sentido 

encontra-se o que se conhece como a terapia dos problemas filosóficos. 

A relação com os problemas jurídico-filosóficos é bastante evidente, e não 

há nisto qualquer adaptação apressada em relação a conceitos filosóficos relativos a 

questões estranhas ao espaço jurídico. O direito é linguagem, e são inúmeros os 

usos de diversos conceitos relativos à linguagem que podem ser mostrados com a 

exemplificação e descrição dos jogos de linguagem em que os conceitos jurídicos 

podem ser demonstrados. 

A pergunta pela essência de noções como da justiça (principalmente) ou da 

legitimidade, por exemplo, perdem todo sentido. Não há nada escondido ou abstrata 

e idealmente localizado; não há realidade acessível que não esteja construída sob o 

manto da linguagem, e não há linguagem fora dos jogos de linguagem calcados em 

formas de vida – os jogos de linguagem estão sempre entrançados em atividades 

não linguísticas, sendo que se mostra fundamental a análise dos contextos para se 

falar em sentido na medida em que não há forma de vida e, portanto, linguagem, 

sem humanidade e sujeitos – novamente, não se trata de um ―sujeito‖ cartesiano. 

Embora a saída da garrafa esteja sempre à disposição da mosca, esta 

ainda assim pode debater-se contra seu fundo até a morte. No presente caso, o 

reconhecimento de que muitos dos problemas do direito são fundamentalmente 

embasados em confusões linguísticas pode acalmar o filósofo, mas ainda assim o 

papel deste é demonstrar e descrever os jogos de linguagem que podem ser úteis 

para a resolução do problema, a fim de evitar sua morte, se este desejar 

verdadeiramente percorrer o longo caminho proposto por Wittgenstein. 

No próximo capítulo será apresentado o pensamento de Luhmann o qual, 

por seu turno, construiu um sistema teórico cujo ponto de partida é a retirada do ser 



 63 

humano do sistema social, já que a comunicação é elemento que move tal sistema e 

que necessita do homem apenas no momento de sua gênese, não em sua 

reprodução no bojo dos sistemas sociais – é, neste aspecto, tributário da virada 

linguística e em certo sentido um filósofo da linguagem, como será mostrado. A 

congruência em relação à matéria tratada mostra-se clara neste ponto: são dois 

filósofos que tratam do problema da comunicação humana, do modo pelo qual os 

homens (ou sistemas sociais) estruturam suas vidas através da linguagem, ou da 

comunicação, se se preferir. 
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Capítulo 2. A proposta sistêmica de Luhmann. 

 

2.1. Introdução: da comunicação a uma teoria geral da sociedade. 

   

Niklas Luhmann pode ser encarado como um estudioso que arquitetou sua 

teoria alicerçado no campo filosófico da linguagem na medida em que suas análises 

sobre comunicação embasam qualquer posterior consideração sobre a teoria dos 

sistemas, o sistema da sociedade e os diversos subsistemas sociais, especialmente 

para este trabalho o jurídico. Assim, a correspondência temática encontrada na 

tradição da filosofia da linguagem de Wittgenstein faz com o que o diálogo a ser 

traçado possa ser feito de maneira relativamente harmônica. 

Não pairam dúvidas a respeito do lugar ocupado por Wittgenstein na 

história da filosofia. Mas Luhmann seria um filósofo? A exemplo de Wittgenstein, 

este autor procurou a seu modo superar querelas filosóficas seculares que tocam, 

por exemplo, a dicotomia sujeito/objeto e os impasses criados pelo pensamento 

metafísico e pelo solipsismo subjetivista da filosofia da consciência. O pensamento 

de Luhmann trabalha problemas filosóficos como os relatados e responde a estes 

com teses tão ousadas quanto polêmicas, como a da apartação do indivíduo de uma 

sociedade movida pela comunicação a partir de um construtivismo epistemológico. 

No campo jurídico, o autor tematiza em suas obras facetas do direito como a justiça, 

a legitimidade e validade das normas, poder, papel dos tribunais, interpretação das 

leis, etc. Por tudo isso, não há como ser negado que, apesar de julgar-se a si próprio 

―apenas‖ um sociólogo, Luhmann pode ser considerado um filósofo. 

Não se poderia falar em teoria sistêmica luhmanniana sem considerar as 

exposições de toda uma tradição filosófica que coloca de alguma maneira a 

linguagem em posição de relevo, o que se de um lado permite o melhor 

entendimento de sua teoria, de outro concede condições para analisar mais 

criticamente seu texto. Contudo, as referências às noções da filosofia da linguagem 

não se encontram sempre explícitas em todas suas obras na medida em que as 

considerações nesta área são pressupostos expostos em trabalhos específicos, o 

que é legítimo e inevitável.  

Com efeito, os desenvolvimentos de Luhmann representam um exemplo 

importante e consistente de construção teórica no campo das ciências humanas que 

apenas poderia ter sido montada a partir da virada linguística tal qual empreendida 
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no século passado – assim como no campo jurídico muitos autores perceberam 

corretamente conexões entre a teoria pura do direito de Kelsen e o círculo de Viena, 

bem como entre Hart e Wittgenstein.  

Há que se dizer que Luhmann não parte do mesmo aparato teórico e 

filosófico apresentado até o momento, mas, de qualquer modo, os temas e as 

discussões encontram correspondências claras nas correntes da filosofia da 

linguagem expostas. A partir disto vislumbra-se que uma avaliação que elencasse 

estritamente os mesmos referenciais do autor apenas teria a função de checar a 

consistência interna da argumentação teórica, como a fidelidade a seus pontos de 

partidas, e dificilmente poderia trazer noções que arejassem a discussão. Não que 

esta estratégia seja inválida, muito pelo contrário, mas apenas se constata que nos 

dias atuais ela já foi feita por mais de um autor e, dessa forma, a grande questão 

que se põe ao presente trabalho no que toca Luhmann são as divergências 

possíveis em relação aos pontos de partidas em relação à outra abordagem da 

linguagem e as consequências e insuficiências talvez não percebidas pela teoria da 

diferenciação social que decorrem do aparato teórico por ela desenvolvido. 

O alemão Luhmann (1927-1998) mostra-se neste sentido um pensador que 

realizou muitas incursões pelos campos filosóficos e científicos e que desenvolveu 

na esteira da doutrina dos sistemas de Talcott Parsons (do qual foi aluno na 

Universidade de Harvard nos EUA nos anos de 1960) uma nova forma de teorizar a 

sociedade contemporânea complexa a partir de referenciais que julgava adequados 

aos novos tempos. É autor de muitos livros, sendo que não se tem aqui a pretensão 

de explorar sistemática e minuciosamente sua obra, tarefa a qual, aliás, pode ser 

encontrada em alguns bons livros no campo do direito em língua portuguesa, como 

os de Ferraz Júnior, Marcelo Neves, Celso Campilongo, Villas Bôas Filho, Guerra 

Filho, entre outros, embora em alguns destes a sombra de Jürgen Habermas atue 

estranhamente como um contraponto insistente e indispensável ou, às vezes, 

complementar – o diálogo entre ambos os autores alemães existe, mas é pontual 

para o núcleo da teoria sistêmica. 

Para a elaboração da teoria da sociedade Luhmann viu-se obrigado a 

reformular determinadas perspectivas teóricas oriundas da teoria dos sistemas tal 

qual apresentada por Parsons e, em função desta trajetória, neste capítulo serão 

abordados aspectos da teoria sistêmica que desempenharam o papel de alicerce 

para a fundação de uma teoria geral da sociedade, como as noções de diferença, 
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seletividade e autopoiese que permitem a clausura operacional de um sistema, 

sendo o direito considerado um dos subsistemas sociais funcionais e como tal 

dependente das posições assumidas. Contudo, antes mesmo de se falar em teoria 

geral da sociedade, há que se referir que no cerne do rompimento da teoria 

sistêmica luhmanniana com as passadas tradições encontra-se o conceito de 

comunicação, e por este motivo serão explicitadas suas características de forma 

pormenorizada, o que também evidencia o enlace dos desenvolvimentos até aqui 

apresentados nos capítulos anteriores da presente dissertação com a fração ora 

aduzida. 

Luhmann pretendeu edificar uma teoria geral da sociedade desde o início 

de sua pesquisa por acreditar que a teoria social presente até aquele momento não 

se mostrava suficiente para explicar a sociedade moderna em sua faceta complexa 

e internacionalizada, ocorrendo ainda casos de desenvolvimentos científicos sob o 

influxo de modismos aliados aos preconceitos humanista, geográfico122 e 

epistemológico123. A obra que representa seu pensamento consolidado foi publicada 

em 1997 com o título de ―Die Gesellschaft der Gessellschaft‖ (A Sociedade da 

Sociedade), na qual se utiliza para o estudo da sociedade dos referenciais da teoria 

social e sistêmica, bem como da filosofia da linguagem e de outras áreas afins, 

como as ciências biologias, físicas e matemáticas. 

Com este instrumental, Luhmann pôde criticar a sociologia clássica 

embasada nos fatos sociais que repudiava desde o final do século XIX qualquer 

teorização que possuísse a descrição da sociedade como objeto sob a pecha de 

―ideologia‖124, ou seja, que não vislumbrava a possibilidade de uma teoria social 

propriamente dita – a sociedade seria seu objeto. A permanência enfática no 

humanismo e nos contornos geográficos estaria embasada em correntes da teoria 

do conhecimento já obsoletas, as quais vislumbravam dicotomias como ―ser/pensar‖ 
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ou ―sujeito/objeto‖125. Assim, acerca das correntes tradicionais Luhmann afirmava 

que tanto a tradição positivista como aquela considerada transcendental 

mantiveram-se no binômio sujeito/objeto, e com a disputa já desde o fim do século 

XVIII de se o homem seria formado prioritariamente pelos meios materiais, de um 

lado, ou culturais, de outro, o centro da análise na moderna sociologia passou a ser 

a posição do indivíduo em meio à conturbada relação que opunha quase 

antagonicamente ―indivíduo‖ e ―sociedade‖126.  

 Tal dicotomia era vislumbrada também entre os pensadores sistêmicos 

anteriores, e a não submissão a este dualismo considerado uma forma de pensar 

reducionista leva-o à formulação de uma teoria abstrata (com relevo prático) e 

complexa (complexa como a complexidade que enxerga nas sociedades) baseada 

em outro tipo de diferença, qual seja, entre sistema e ambiente, como será mais 

demoradamente explicado no decorrer do trabalho. Por tomar apoio na própria 

diferença e não em alguma ideia homogênea para explicar a humanidade e suas 

relações, há autores que arguem que Luhmann ao contrário de muitos teóricos da 

sociedade não parte de uma essência humana a qual se encaixaria à sua 

construção teórica, assim como não satisfaz os anseios dos que pretendem uma 

teoria pronta a ser testada e comprovada127 e, assim, julgam que o autor por 

prescindir de suposições metafísicas para construir sua teoria possui fundamentos 

que permitem que a explicação básica para o surgimento e autorreprodução 

sistêmica situe-se na própria história de cada campo plasmada em um processo 

material de ―conquistas‖. Neste sentido, pode-se afirmar que a teoria da 

diferenciação funcional de Luhmann apresenta os sistemas sociais que se 

constituíram autopoiéticos como uma ―aquisição evolutiva‖ da sociedade moderna 

através de êxitos no campo material128, sistemas estes compreendidos com a 

própria diferença entre sistema e ambiente. 

Deste modo, embora deseje estipular uma teoria geral da sociedade (e, 

enquanto teoria, abstrata e válida amplamente), apoia-se fortemente nos referenciais 

concretos mundanos. Ainda assim não deixa de enfrentar o ―preconceito empirista‖ 
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dos que sustentam que apenas a pesquisa concreta poderia desenvolver a ciência 

social. Mesmo que não se considere metafísico, ou seja, ainda que não navegue em 

locais não calcados no lastro material, para Luhmann a pesquisa meramente 

empírica é insuficiente por não conseguir oferecer respostas adequadas a muitos 

questionamentos advindos na própria pesquisa, sendo que em cem anos de 

pesquisas empíricas ainda não se obteve uma adequada teoria geral da sociedade 

como totalidade dos fenômenos sociais129. 

Para Ignácio Izuzquita, os problemas enfrentados por outras correntes de 

pensamento são labirintos sem saída, mas Luhmann os transformariam em 

―labirintos de cristal‖, nos quais a possibilidade de desorientação ainda existe, mas a 

estrutura do labirinto torna visíveis os caminhos da perdição. Isto por que se ergue 

uma teoria na qual são admitidos os conflitos e paradoxos da sociedade moderna, 

radicalizando as construções teóricas como a desumanização da sociedade que 

passa a ―falar‖ tal como a escultura em relação ao criador130. 

Assim, de forma concisa, podem ser ressaltados dois pontos importantes 

para a compreensão da teoria sistêmica luhmanniana, enquanto teorização anti-

humanista, antirregionalista e construtivista, ao menos como esta se arroga131: o 

repúdio à dicotomia sujeito/sociedade, de um lado, e a tentativa de fundamentação 

não metafísica de seus referenciais e alicerces teóricos, apesar do alto grau de 

abstração, de outro. 

Espera-se ao final da exposição dos pensamentos de Luhmann no que 

tangem a teoria dos sistemas e a teoria da sociedade e do direito que esteja 

plasmado um painel razoavelmente inteligível para que as reflexões posteriores 

possam ser compreendidas. Para tanto, serão a partir de agora expostas suas 

noções de diferença, em primeiro lugar (o que conduz à autopoiese sistêmica), de 

comunicação, que constitui a grande mudança filosófica de Luhmann em relação a 

quase todas teorias conhecidas, bem como as formas de ligação entre os diferentes 

sistemas. Por fim será traçado um panorama amplo do direito em sua evolução, sua 

função na sociedade e a importância da noção de código jurídico para o direito 

                                                 
129

 Luhmann, Niklas. Die Gesellshaft der Gesellschaft (1). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1998, 
p. 41. Luhmann, Niklas. La sociedad de la sociedad. Tradução de Torres Nafarrate. México: Editorial 
Herder/Universidad Iberoamericana, 2007, p. 25. 
130

 Izuzquita, Ignácio. La sociedad sin hombres: Niklas Luhmann o la teoría como escándalo. Rubí 
(Barcelona): Anthropos Editorial, 2008, pp. 315 e s. 
131

 Luhmann, Niklas. La sociedad de la sociedad. Tradução de Torres Nafarrate. México: Editorial 
Herder/Universidad Iberoamericana, 2007, p. 20.  



 69 

segundo a teoria apresentada.  

 

2.2. Complexidade, seleção e diferença: o caminho à autopoiese.    

 

Luhmann identifica a sociedade moderna como portadora de uma 

característica que a distingue das mais ancestrais, por ele denominadas ou arcaicas 

ou de alta cultura: o altíssimo grau de complexidade. O autor sustenta que em face 

desta incomensurável possibilidade de combinação de ações com a qual a 

sociedade moderna depara-se surgem organismos que reduzem a complexidade e 

organizam as múltiplas informações, processando-as e autorreproduzindo-se de 

acordo com os respectivos tipos de informação. Estes organismos ou estruturas que 

amarram o desordenado são nomeados ―sistemas‖ e o que permanece 

desorganizado em relação a um determinado sistema é denominado ―ambiente‖. O 

nascimento de um sistema é, para Luhmann, um processo histórico decorrente de 

determinadas condições que possibilitam a edificação de uma fronteira entre um 

sistema que se fecha em si mesmo organizadamente e o ambiente exterior. 

A noção de complexidade tal qual apresentada na teorização sistêmica por 

este autor, além de possuir precursores advindos da área da cibernética (como os 

estudos de Ashby), já se apresentava fundamental para a conceituação de Parsons, 

para quem o ambiente mostrava-se extremamente complexo tanto na natureza 

quanto na sociedade, com a fundamental diferença de que uma ordem social não 

poderia estar edificada conforme infinitas variáveis permanentemente inter-

relacionadas tal qual foi apresentado o modelo físico newtoniano, sendo que para 

análises científicas a redução da complexidade seria fator primordial. De acordo com 

Luhmann, contudo, o autor estadunidense incorreu em desacerto por concentrar-se 

nos meios de respostas dos sistemas ante a complexidade sem definir 

antecipadamente o que seria entendido por complexidade132. 

Ainda segundo Luhmann a diferença entre ambiente e sistema consiste no 

fato de que o ambiente é invariavelmente mais complexo que o sistema, o que pode 

ser percebido se se levar em consideração as inúmeras possibilidades de relações, 

processos e acontecimentos, concluindo-se em qualquer caso que um elemento 
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qualquer possui um meio mais complexo que pode oferecer aspectos não captáveis 

necessariamente pelo sistema. Assim, o sistema desenvolve o papel de selecionar, 

tanto no nível de suas estruturas como no de processos, os dados ambientais a fim 

de alcançar uma ordem – ao escolher uma ordem já se torna complexo por 

selecionar a relação entre seus respectivos elementos. Deste modo, com um 

aumento dos elementos selecionados para constituir um sistema as relações 

possíveis também aumentam, devendo o sistema novamente selecionar a forma de 

relação entre os elementos. A seletividade, consequentemente, envolve também as 

relações entre os elementos que irão acoplar-se entre si, outrora já selecionados 

para que se obtenha determinada ordem – e isto se deve também pela constatação 

de que é inexecutável a ação de comunicar-se com todos em ordens de proporções 

colossais: a própria comunicação seleciona suas possíveis relações133. Este é o 

ponto em que o papel da seletividade deve ser entendido, ou seja, em sua relação 

com a complexidade: mostra-se impossível a conexão simultânea dos elementos do 

sistema a tudo que existe (o que configura a complexidade), e, assim, deve-se 

empreender uma seleção134. 

Conforme o exposto, um sistema deve adequar-se à complexidade 

ambiental e, dessa forma, com a redução de complexidade operada pelo sistema a 

partir do ambiente através de uma seleção observa-se que a complexidade interna 

do sistema aumenta ao ordenar aquela complexidade externa – e portanto devem os 

sistemas tanto adaptarem-se ao ambiente complexos de forma própria como 

adequarem organizadamente a própria complexidade, o que denomina dupla 

seletividade. Que fique bem claro: a seleção é realizada pelo sistema e não por um 

sujeito atuante nem através de algo que remetesse a alguma ação e, dessa 

maneira, trata-se de uma seleção nos moldes da seleção evolutiva darwiniana135 na 

qual não é vislumbrada nenhuma orientação prévia, como quer a famigerada tese do 

design inteligente.  

Luhmann expõe que as teorias sistêmicas de pensadores como Von 
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Bertalanfly136 e Talcott Parsons já levavam em consideração a constatação de que 

existem sistemas (e sistemas sociais) que aparentemente não seguiam 

necessariamente leis termodinâmicas137. De fato, o primeiro impulso da teoria dos 

sistemas vem da seguinte tese termodinâmica: se os sistemas fechados tendem à 

entropia, como podem ter a capacidade de preservar sua ordem? A resposta para a 

manutenção da ordem era a noção de sistemas abertos, definidos como os que 

podem na relação de intercâmbio com o ambiente conservarem-se em uma situação 

de ordem complexa, e, portanto, a ordem que foge da ―morte térmica‖ só é 

explicável com a abertura sistêmica, embora naquele momento as respostas fossem 

insuficientes para explicar os limites138. De qualquer maneira, como a solução para a 

explicação da ordem residia justamente na abertura do sistema, e 

consequentemente no ambiente, é precisamente este conceito que ganha notável 

importância.  

Com efeito, a partir deste diálogo entre ambiente e sistema surgiu a 

Parsons (que sempre considerava um sistema como aberto) a problemática de uma 

identidade sistêmica, ou seja, de como poderia haver sistema ante o ambiente 

influenciador e, assim, este pesquisador voltou suas atenções mais à manutenção 

das estruturas do sistema do que às próprias estruturas que constituem um sistema 

(estruturas estas que se transformariam de modo diverso para dar origem a 

diferentes sociedades), e obteve por este motivo o estigma de ser um pensador 

conservador, o que Luhmann considera injustificado139. Neste sentido, geralmente 

Luhmann é enquadrado como um membro do funcional-estruturalismo na medida 

em que seu enfoque dirigiu-se antes ao conceito de ―função‖ do que ao das 

―estruturas‖ do sistema, o que lhe proporcionava a possibilidade de questionamento 
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em relação às próprias estruturas do sistema, ao contrário de Parsons, portanto140. 

De acordo com Luhmann, o que é diverso da teoria dos sistemas das 

décadas de 1950/1960 em relação a sua é a radicalização que esta faz da dicotomia 

sistema/ambiente na medida em que a definição de sistema é alcançada pela 

explicitação da diferença entre sistema (System) e ambiente (ou meio ou entorno: do 

alemão Umwelt), sendo que para Luhmann o sistema ―é a diferença resultante da 

diferença entre sistema e meio‖ produzida pela própria diferenciação 

sistema/ambiente, portanto, e, deste modo, esta teoria dos sistemas não possui 

como alicerce uma homogeneidade que a defina por partir sempre da diferença 

sistema/ambiente e não de um referencial comum141. Também difere Luhmann de 

Parsons na medida em que este entendia existirem funções sociais fixas, imutáveis, 

além do fato de considerar que a ação social era produzida pelo indivíduo, e, assim, 

os sistemas seriam construídos pelos elementos humanos, uma vez que era um 

partidário do paradigma da teoria das ações sociais. 

Nota-se na conceituação luhmanniana de sistema aspectos igualmente 

distintos em relação a outros referenciais teóricos. Com efeito, diferentemente é a 

avaliação de sistema para Von Bertalanfly, que vislumbrava neste um conglomerado 

de entidades atômicas que se relacionam mutuamente; em sentido semelhante, para 

E. Morin, sistema entendia-se como a inter-relação de elementos que perfazem uma 

unidade global142; por outro lado, boa parte da sociologia alemã desenvolveu-se a 

partir da teoria das ações de Max Weber, inclusive Parsons e também mais 

recentemente Jürgen Habermas, cuja visão de ―sistema‖ é bastante diversa (há 

neste a dicotomia sistema/mundo da vida)143. A conceituação de sistema por 

Luhmann, portanto, não se refere a um relacionamento entre entidades atômicas e 

aspectos da sociedade que forma um todo mais complexo que as partículas, uma 

vez que é alcançada através e com a fronteira ambiente/sistema e, neste sentido, a 

noção de diferença é central para sua teoria. 

 O autor utiliza-se de vários pontos referenciais para reforçar sua visão de 
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construção de uma teoria incrustada na diferença ao vislumbrar estratégias de 

antecessores na mesma direção, como Saussure (para este na linguagem já haveria 

a diferença entre palavras e frases)144, René Girard (segundo o qual são conflitos 

que plasmam uma ordem social) e Bateson (aduz que a informação seria a diferença 

que produz a diferença)145. Contudo, o arsenal teórico do matemático Spencer-

Brown conhecido como ―teoria da forma‖, da obra Laws of Form, é tido como fio 

teórico fundamental por sustentar basicamente que o processo de um cálculo 

matemático não pode começar sem que haja uma diferenciação (é preciso draw a 

distincton146), assim como pensa o sociólogo sobre os sistemas, sendo esta 

diferenciação o fator que plasma a noção de forma. 

No caso dos sistemas sociais, trata-se sempre de um corte  estabelecido 

por certo observador em relação a ele próprio e o que observa, sendo que este talhe 

poderia ter sido traçado por outro observador de forma diversa147. 

Segundo Luhmann148, na esteira de Spencer-Brow, as formas não podem 

mais ser vistas como figuras (Gestalten) mais ou menos bonitas, mas sim como 

limites ou marcas de uma diferença que obrigam a aclarar o lado que se realça no 

momento em que se está situado em um dos lados, a partir do qual tem de se iniciar 

para fazer novas operações e, assim, o outro lado da fronteira (a ―forma‖) aparece 

simultaneamente. De tal modo, como argui o autor, cada lado da forma é o outro 

lado do outro lado149.  

A demarcação de um limite faz com que surja uma forma e o consequente 

nascimento de dois lados, dos quais apenas um pode ser aplicado nas operações 
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subsequentes, o que não faz com que a interseção com o outro lado seja excluída, 

mas estabelece algumas condições específicas para que o deslocamento aconteça, 

o que ocorre através de uma operação especial denominada tempo, sendo que se 

diferencia em suas implicações lógicas das que teria se permanecesse do mesmo 

lado, a fim de aglutinar e confirmar o que indica. Assim, uma forma pode ser 

aproveitada somente de maneira incompleta, uma vez que apenas pode ser utilizada 

a partir de um dos lados, na medida em que sempre é constituída por dois lados - 

decorre disto que o observador que desejar examinar ou utilizar a forma apenas terá 

sucesso se conseguir encará-la como ―forma-com-dois-lados‖150: 

 

―O que separa os dois lados da forma, o limite entre sistema e 
ambiente, marca a unidade da forma e, justamente por isso, não 
deve ser concebido nem de um lado nem de outro. O limite existe 
unicamente como uma indicação para transpassá-lo – seja de dentro 
para fora, seja de fora para dentro‖151. 

 

No que tange a observação de um determinado sistema, este também 

pode ser observado como um tipo de forma com dois lados na medida em que de 

um lado situa-se o sistema e do outro o ambiente152, sendo suficiente um operador 

para delimitar esta fronteira que culmina em uma forma. Com a visão de sistema 

enquanto forma, pode-se chegar à conclusão que um sistema não pode existir sem 

o ambiente nem constitui algo totalmente distante deste na medida em que o 

ambiente é o outro lado do sistema, e vice versa. Neste diapasão, de acordo com a 

teoria apresentada, não há sistema completamente isolado na medida em que 

sistema e ambiente encontram-se reciprocamente pressupostos e podem ocorrer 

irritações provindas do ambiente e, por isto, existem modos pelos quais há um 

intercâmbio de informações entre sistemas e ambiente, tal como as interpenetrações 

e os acoplamentos estruturais, os quais permitem que haja contato entre os dois 

lados da forma. 
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2.3. A autopoiese dos sistemas.    

  

O que diferencia sistema e ambiente é o fato da operação sistêmica ser 

capaz de ligar-se a outras operações de seu mesmo tipo em processo mediado pelo 

fator tempo, deixando de lado as que não são da mesma espécie que a sua, e dessa 

maneira o que não se configurar como uma operação do mesmo tipo não pode ligar-

se a nenhuma do sistema e, assim, permanece sempre do lado externo em relação 

a este, ou seja, constitui-se ambiente153. Assim, a operação deve ser a mesma em 

determinado sistema e deve ter a capacidade de articular as operações 

antecedentes com as posteriores, reproduzindo o sistema e eliminando o que não 

lhe pertencer154. O sistema reproduz-se por si só, ou seja, pode ser considerado 

autopoiético, se tem a capacidade de operar-se com sua própria espécie de 

comunicação (no caso de sistemas sociais). 

A autopoiese transpõe o preceito da autorreferência do âmbito das 

estruturas do sistema para a operação sistêmica, o que torna claro o rompimento 

com a teorização de Parsons. E este enlaçamento entre os elementos de mesmo 

tipo é o que propicia a clausura sistêmica operativa na medida em que os fatores 

ambientais não são capazes de contribuir em nenhum grau com o processo 

reprodutivo por não serem do mesmo tipo155. Assim, tudo o que opera em um 

sistema como unidade, tal qual estruturas e elementos, deve ser gerado por meio 

deste mesmo sistema156, sendo que quem ―decide‖ os aspectos relativos à maneira 

circular em que se inserem os sistemas autopoiéticos, como o que é causa e o que é 

efeito, ou o que vem antes e o que vem depois, é o observador (obviamente não um 

de carne e osso), ou seja, é o observador quem distingui e, assim, demarca 

(distinguir e assinalar é uma operação única)157. 

Luhmann recorre inúmeras vezes em seu trabalho a metáforas de outras 
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áreas, notadamente das ciências biológicas, e aqui exemplifica que a vida para a 

biologia é um operador que constitui o sistema, embora não se saiba ainda explicar 

sua origem (irrelevante, aliás), bem como o que delimita e torna autopoiético este 

sistema, sendo que a partir da vida inúmeros seres apareceram e todos se referem a 

este mesmo tipo de operação158 – o termo ―autopoiese‖, com efeito, é oriundo da 

pesquisa dos biólogos chilenos Maturana e Varela, que preconizaram o 

funcionamento do organismo de seres vivos como autopoiéticos. 

Juntamente aos sistemas biológicos, há ainda duas espécies de sistemas 

que podem ser autopoiéticos: os psíquicos159 e os sociais, cada qual com sua 

respectiva operação. No caso dos sistemas sociais a comunicação é o que os 

reproduz, e, deste modo, em cada sistema social há uma estrutura comunicativa 

denominada código que especifica que tipo de comunicação pode ser ou não 

considerada como própria a um sistema. No direito a delimitação é feita segundo o 

código lícito/ilícito (Recht/Unrecht), e da política é governo/oposição, por exemplo: 

não importa para Luhmann ao analisar sistemicamente tais subsistemas sociais a 

origem dos mecanismos seletivos de cada sistema, mas apenas observar que 

constituíram materialmente desta maneira. É neste sentido que se pode afirmar que 

na teoria sistêmica social luhmanniana a condição para que insurjam ―diferenciações 

autorreforçantes‖160 que possibilitam um critério para a diferenciação de determinado 

sistema em relação ao ambiente não brota de maneira impositiva ou artificial, mas 

sim a partir de ―aquisições evolutivas‖ sociais, como é o caso da invenção da moeda 

(cuja consequência é a diferenciação ―fortalecedora‖ do sistema econômico) ou da 

concentração do poder político (cujo resultado foi a diferenciação ―fortalecedora‖ do 

sistema político). Assim, é fundamental a presença de determinada condição de 

diferenciação de cunho objetivo, produtivo, a qual sob fatores favoráveis opera de 

forma com que se plasme determinado sistema que então fará parte do tecido 
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social161. 

De tal modo, a distinção entre autorreferência e heterorreferência em 

relação a um sistema ocorre através de um código binário que contém o valor 

positivo e o valor negativo (a terceira possibilidade está excluída)162 na medida em 

que o código faz com que haja uma relação dentro/fora na qual o lado de dentro 

determina o externo. Como apontado, trata-se de um tipo de operação 

comunicacional que se liga a outras operações desde que sejam do mesmo caráter 

e, neste sentido, para determinar o que faz parte do sistema e o que é ambiente o 

código serve-se de uma distinção (que segundo o autor não é um princípio, meta, 

essência ou Fórmula de conclusão), uma ―diferença condutora‖ (Reflexion der 

Bedingungen) que não estipula, contudo, como o sistema pode explicar-se a si 

mesmo uma vez que podem existir muitas opiniões a este respeito dentro do próprio 

sistema163.  

Isto elucida uma primeira perplexidade, qual seja, a de como se permite o 

surgimento de um sistema que se diferencie e se autorreforce, uma vez que a 

comunicação em princípio pode sempre se ligar a outra desde que haja um sentido 

contextual164. Uma vez que Luhmann privilegia as funções sociais em detrimento do 

sujeito e mesmo da estrutura em prol do desenvolvimento do sistema165, o sujeito 

não aparece como foco relevante: é substituível, descartável, intercambiável e, no 

limite, sem individualidade166 pois o que move o sistema é a comunicação que pode 

combinar-se com outras comunicações.  

Segundo Luhmann, um sistema autopoiético pode valer-se de um meio 

(médium) comunicacional que permite operar internamente e resguardar a própria 

diferença, reforçando deste modo a diferença entre sistema e ambiente, por um 

lado, e mantendo-se em operação de acordo com a própria comunicação, por outro. 

Este meio geralmente é visto como uma forma de cópula fugaz do sistema, muitas 

vezes presente do mesmo modo entre vários sistemas como a linguagem em 

vernáculo. No caso de alguns tipos específicos de meios comunicacionais, quais 
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sejam, meios de comunicação simbolicamente generalizados, há uma série de 

pressuposições do próprio sistema que funcionam como mecanismos de seleção 

que preparam o sistema para comunicações mais complexas posteriores, como é o 

caso da figura do método no caso científico que auxilia o código válido/não válido 

próprio da ciência, ampliando as chances do sucesso da reprodução sistêmica 

autopoiética167 baseada na inerentemente improvável comunicação.  

Estes meios condensadores de sentidos bastante específicos constituem 

uma característica evolutiva de um sistema autopoiético na medida em que são 

estruturas altamente complexas que precedem a criação do código sistêmico 

definidor do que está fora ou dentro de um sistema fechado operativamente, 

podendo inclusive transformarem-se sem que o código seja afetado168, como no 

caso do dinheiro (meio que possibilita o acordo comercial, através de papel ou 

moeda de ouro). São meios que ―encorajam‖ a comunicação para que ela seja 

aceita ao realizar a tarefa de possibilitar o improvável, sendo ―simbólicos‖ por 

usarem da comunicação169. 

O caso do subsistema político é paradigmático: o poder é um meio de 

comunicação simbolicamente generalizado que faz com que as comunicações 

advindas sejam mais facilmente aceitas pelos destinatários, os quais raramente 

concordam (―racionalmente‖ ou não) com as imposições da administração, com é o 

caso do pagamento dos tributos, ou seja, os meios de comunicação simbolicamente 

generalizados indicam o acolhimento de objetivos seletivos externos, fazendo com 

que estes sejam mais palatáveis170. 

―Simbolizar‖ remete à simplificação de uma situação extremamente 

complexa através da condensação do significado em símbolos específicos como os 

de cunho linguístico, bem como por meio da simbolização da identidade de pessoas. 

Há, neste sentido, a suposição de que ambos os lados da comunicação entendem o 
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pano de fundo complexo, uma vez que não podem a todo momento tematizar sobre 

as condições da formação do poder em uma sociedade, por exemplo. Os meios de 

comunicação simbolicamente generalizados são, neste sentido, catalisadores dos 

subsistemas171. 

É realmente uma faceta interessante da teoria luhmanniana pois permite 

investigar que tipo de símbolos têm a capacidade de provocar excitações aptas a 

estimular a aceitação da improvável comunicação, além de também possibilitar a 

comparação (funcional) de elementos tão distintos como o amor e o dinheiro172. De 

qualquer maneira, são mecanismos que existem para facilitar a autopoiese 

sistêmica. 

Decorre da autopoiese de um sistema operacionalmente fechado regido 

por um código que os sistemas enquanto formas de dois lados podem distinguir-se 

do ambiente ainda que tal evento ocorra na modalidade de uma operação 

constituinte do próprio sistema, sendo que um episódio deste tipo possibilita a 

capacidade de os sistemas observarem-se a si mesmos como sistemas incrustado 

sem um ambiente que os circunscreve, e a própria teoria dos sistemas pode 

observar estes sistemas desde que tenha em consideração a distinção 

sistema/ambiente, o que faz da teoria dos sistemas uma ciência observadora a qual, 

tratando a sociedade na qualidade de um sistema que pode observar e se 

autodescrever, ao falar da sociedade também fala sobre si mesma na medida em 

que é condicionada à autopoiese da sociedade, já que não existem sistemas fora 

desta173:  

 

 ―Y en general para poder operar de esta manera debe formar un 
sistema; en este caso, ser ciencia. Aplicado a la teoría de sistemas, 
el concepto que hemos presentado satisface el requisito que se 
buscaba: el requisito de autoimplicación de la teoría; la teoría de 
sistemas por la relación que sostiene con su objeto se ve obligada a 
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sacar conclusiones ―autológicas‖ sobre sí misma‖174. 
 

Com o arsenal teórico apresentado até o momento, podem ser expostas 

algumas consequências importantes oriundas da noção de diferença (originada a 

partir de um corte realizado por um observador) a qual culmina na autopoiese dos 

sistemas sociais e que se mostram importantes para o decorrer do trabalho, em 

especial o relacionamento entre os sistemas e o ambiente, com o devido 

processamento das informações ambientais, por um lado, e o apartamento do ser 

humano do sistema social, por outro. 

Em primeiro lugar, dado que o ambiente apresenta-se muito complexo, 

um determinado sistema opera de forma a reduzir esta complexidade ao selecionar 

e filtrar comunicações de um mesmo tipo que farão parte do lado de dentro do 

sistema, e este processo diferenciador ao mesmo tempo fortalece o sistema e o 

diferencia do ambiente, que por sua vez representa um emaranhado de 

comunicações desordenadas para um sistema. Esta seleção de comunicações não 

ocorre aleatoriamente, sem que haja um sentido, e a consequência disto é que todo 

subsistema irá exercer certa função dentro do sistema social, sendo que, 

estabelecidos cada qual na qualidade de sistema social funcional juntamente a 

outros, não há nenhuma hierarquia previamente estipulada entre estes: um sistema 

atém-se a sua própria reprodução, não interferindo na autopoiese alheia, a não ser 

em casos particulares não desejados.  

Novamente tais considerações diferem-se em grande medida do que era 

defendido por Parsons, já que este sustentava, como citado, a existência de 

sistemas sociais abertos ao meio ambiente, os quais estariam repletos de influências 

provindas dos indivíduos que os compunham, como pode ser observado em seu 

paradigma ―AGIL‖. Luhmann afirma que há sistemas operacionalmente fechados, 

ainda que cognitivamente abertos, nos quais é filtrada a multiplicidade caótica do 

ambiente e nos quais ocorre uma espécie particular de reprodução conforme um 

código específico que separa o sistema do seu ambiente.  

Isto, como referido, acontece através do fechamento operacional do 

sistema, que propulsiona a formação interna de elementos que se reproduzem e 

mantêm-se sem a influência do meio ambiente em sua propagação funcional. Os 
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elementos de comunicação que operam têm por causa os elementos antecedentes 

de um mesmo tipo, plasmando desta maneira uma reprodução sistêmica orientada 

sempre por dados de um mesmo caráter. 

Um sistema autopoiético é fechado operacionalmente, mas há uma 

abertura cognitiva na medida em que o que se situa externamente ao sistema, ou 

seja, tudo o que não pode ser organizado segundo o tipo de operação sistêmica é 

considerado informação aos olhos do funcionamento sistêmico, e não propriamente 

elemento do sistema uma vez que é incapaz de dar continuidade ao processo 

próprio do sistema através de um encadeamento (que pode ocorrer somente se do 

mesmo tipo). É neste ponto em que atuam acoplamentos estruturais e 

interpenetrações, expedientes e canais para processar as informações advindas do 

ambiente que terão repercussões no interior do sistema, já que as operações do 

sistema são exclusivamente internas e por este motivo não podem ser utilizadas 

para fazer contato com o ambiente175. 

Mesmo o modo pelo qual o sistema consegue prover respostas aos 

estranhos ruídos advindos do ambiente se dá a partir de sua forma operacional 

própria, sendo que o sistema proporciona o sentido interno a estas irritações 

ambientais. A previsibilidade da resposta de um sistema em um caso de irritação 

ambiental, contudo, é comprometida, tratando-se assim de uma contingência 

sistêmica – falar em contingência sistêmica significa a ideia de impossibilidade de se 

presumir antecipadamente qual será a resposta sistêmica a qual, em verdade, não 

ocorre apenas se houver uma irritação a partir do ambiente sistêmico, mas também 

no caso de processos internos do sistema e, como será oportunamente exposto, a 

imprevisibilidade é fator presente nos modernos sistemas ante a complexidade da 

sociedade contemporânea. Mas a incerteza, como no caso da incerteza jurídica, não 

é vista com pesar como decorrente do excesso caótico de complexidade no mundo 

e nem como intrínseca ao sistema, mas sim enquanto um proveito próprio da 

cognição que pode ser vantajoso ainda que se trate de sistema  autopoiético176, já 

que Luhmann vislumbra um ganho na medida em que no interior de um sistema 

podem ocorrer discussões a respeito do caminho a ser tomado ante uma 
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multiplicidade de posições em sentidos diversos, fato que não ocorria nas 

sociedades arcaicas, as quais possuíam um direito estático e subordinado a esferas 

não jurídicas, e, em função disto, a contingência revela a complexidade e a 

divergência inevitáveis em uma sociedade moderna. 

A formação de um sistema a partir do ambiente repleto de possibilidades 

faz com que estas possibilidades sejam de alguma forma restringidas pelas escolhas 

sistêmicas, mas a autodescrição que se fará sistemicamente também contará com 

um alto grau de contingência177. 

A segunda importante faceta da teoria luhmanniana possui repercussões 

epistemológicas e filosóficas, pois decorre do fato de que com a apontada 

diferenciação sistema/ambiente surgida precisamente em sua própria diferença a 

tradicional e ―catastrófica‖178 oposição sujeito/objeto é destronada do foco central da 

análise do cientista social uma vez que o ser humano não mais integra nenhum dos 

sistemas por situar-se no ambiente destes, pois a comunicação (e não o homem de 

carne e osso ou sua consciência) passa a ser o objeto de estudo e o que plasma os 

mais diferentes sistemas179 na medida em que é a partir delas que a reprodução 

sistêmica ocorre – o estudo passa a ser feito segundo ―comunicações‖. Ao invés de 

sujeito/objeto há a autorreferência sistêmica e a referência externa: a unidade do 

que se diferencia é dada por cada sistema e, assim, ocorre um ―relativismo radical‖ 

no campo epistemológico em virtude da referência obrigatória às condições de 

possibilidade de conhecimento impostas pelo próprio sistema a ser realizada através 

de um observador por meio do sistema e, assim, o que se entende por realidade só 

se mostra no patamar de observação de segunda ordem, ou seja, na observação 

empreendida por  observadores, em um tipo de cibernética de segunda ordem pois 

apenas sistemas de observação são capazes de serem observados180. A 

observação cibernética de segunda ordem não observa o ambiente diretamente 
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(como se veria numa teoria ontológica da realidade), e, assim, pode observar que o 

que não pode ser visto não pode ser visto – esta atitude permite observar as 

dificuldades com que a sociedade têm em enfrentar seus problemas181. 

A partir da centralidade conferida à noção de comunicação e com a já 

assinalada binariedade estrita em um sistema social formada a partir do 

tracejamento de uma fronteira (ou se pertence ao sistema ou não), o ser humano 

enquanto indivíduo com cabelo, dentes e olhos tal qual anda pelas ruas não faz 

parte do sistema social. Esta consequência advinda da diferenciação 

sistema/ambiente, da autopoiese e do fechamento operacional, amplamente 

defendida por Luhmann, será melhor analisada no tópico seguinte no qual se 

abordará o conceito de comunicação para Luhmann e suas repercussões no âmbito 

de sua teoria sistêmica que, como já referido, provocarão e fundamentarão sua 

teoria geral da sociedade da qual o direito é subsistema funcional autopoiético. 

 

2.4. A comunicação.    

 

Até o momento mostrou-se uma visão ampla da teoria luhmanniana: foi 

exposto que sistemas sociais diferenciam-se do ambiente, sendo que Luhmann 

chega ao conceito de sistema justamente pela diferença entre sistema e ambiente; 

fez-se ainda referência que em um sistema há a seleção de operações do mesmo 

tipo que interligadas constituem-se o sistema, deixando as operações que não são 

da mesma espécie relegadas ao ambiente182, ou seja, a um lócus que se mostra a 

um sistema fechado como desprovido de organização por conter múltiplas outras 

operações as quais o sistema não consegue processar.  

Fez-se também alusão ao fato de que para Luhmann há uma operação 

única em um sistema que possibilita sua reprodução através de si mesmo, ou seja, 

autopoieticamente, o que desemboca logicamente no fechamento operacional. No 

caso de um sistema social, esta operação única que tornaria capaz este de 

selecionar informação e reproduzir-se, desvinculando-se dessa maneira do que o 

circunda, assim como o é a vida para um sistema biológico e o pensamento para um 
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sistema psíquico, é a comunicação, ou, por outro ângulo, a comunicação qualificada 

pode ser apontada como o que possibilita o funcionamento e reprodução de um 

sistema social autopoiético.  

Com efeito, para Luhmann a comunicação é menor unidade possível em 

um sistema social, bem como a operação que leva a cabo a autopoiese de um 

sistema de tal tipo acoplada ao fator temporal, com a consequente delimitação de 

seu ambiente, sendo considerada inclusive a única operação genuinamente própria 

da sociedade183. 

A autopoiese da sociedade enquanto sistema de comunicação mostra-se 

improvável por ser obrigada a respeitar todos os requisitos expostos de ordens 

ambiental e sistêmica, mas é tornada realizável pela comunicação, ou, em outras 

palavras, a função da comunicação é fazer com que seja possível e haja a 

autopoiese do sistema social184. Assim, por tais motivos nesta parte serão expostas 

suas ideias sobre comunicação, o que fundamenta e ilumina o apresentado 

anteriormente na medida em que para o autor definir (determinar os limites) o 

conceito de sociedade mostra-se crucial que se obtenha o conceito de comunicação, 

devendo atuar ambas as noções teóricas conjuntamente já que apenas a partir do 

conceito de comunicação (ao contrário do de ação) podem ser evitadas referências 

externas, o que possibilita a constituição da sociedade como um sistema 

autopoiético185. 

Luhmann aparta por completo os sistemas psíquicos, entendidos como o 

aparato mental que cada indivíduo possui internamente (como pensamentos e 

reflexões) dos sistemas de comunicação na medida em que ambos os sistemas são 

tidos para a teoria dos sistemas como independentes e autopoiéticos: de um lado os 

sistemas sociais reproduzem-se a partir da comunicação e os sistemas psíquicos, 

por outro, possuem como elemento fundante os pensamentos internos os quais 

ligam-se a si como de mesmo tipo. Desta maneira, tratam-se de operações que se 

reproduzem internamente segundo um código específico e de forma autônoma, 

aliadas às aberturas cognitivas ao seu ambiente.  
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Com esta estratégia Luhmann pode dizer que os seres humanos com 

seus respectivos sistemas psíquicos não se relacionam na sociedade, nem 

tampouco se comunicam entre si186 uma vez que a sociedade (não composta por 

sujeitos) é comunicacional por excelência – apenas a comunicação comunica, e 

nenhum ser humano em si mesmo é imprescindível à comunicação187. Com efeito, 

não são os cérebros que se conectam na sociedade, e nem mesmo uma pessoa tem 

a capacidade de captar exatamente os pensamentos da outra tal como na mente 

alheia aparecem – a consciência tem contato apenas com o que aparece no mundo 

na forma de comunicação (o que os sentidos são capazes de captar), e oferece 

sempre uma resposta de cunho comunicativo por meio da linguagem, e esta rede de 

comunicações constitui-se por sua vez algo apartado da mente enquanto outro 

sistema autopoiético, embora possuam ligações através de acoplamento estrutural e 

interpenetração, como será demonstrado no próximo tópico. De outro ângulo, a 

sociedade não é um ser vivente composta de cérebro e células188, e a comunicação 

é o que produz os caracteres sociais independentemente dos humanos:  

 
―Podría ser suficiente suponer que la comunicación, en el curso de su 
propria secuencia, produce las identidades, las referencias, los valores 
proprios, los objetos, independientemente de lo que experimenten los seres 
humanos particulares al confrontarse con elos‖

189
. 

 

A mudança no conceito de comunicação é a chave com a qual Luhmann 

tranca a porta aos desenvolvimentos decorrentes ou embasados na teoria das ações 

fundadas por Max Weber no terreno sociológico, de um lado, e da oposição 

sujeito/objeto no campo filosófico, de outro. Assim, são rechaçados tantos os 

autores que vinculam a ação humana à reprodução da sociedade quanto os que 

vislumbram um liame entre comunicação e ação humana (notadamente Habermas 

em sua teoria da ação comunicativa), bem como aqueles que compreendem o papel 

do ser humano como sujeito de ações em contraposição ao mundo e seus objetos, 

como os desenvolvimentos de Austin dos ―atos de fala‖, uma vez que este não é 

mais o ponto nodal da sociedade. 
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Segundo o autor, a comunicação é um evento histórico e material que 

acontece sempre em determinado contexto, não sendo tão somente um modo de se 

aplicar corretamente algumas regras. Assim, levando-se em conta a historicidade e 

portanto a materialidade da comunicação, o sistema da sociedade não é 

caracterizado por uma ―essência‖ basal ou por uma moral comum (como felicidade 

ou solidariedade), mas apenas pela operação básica chamada de comunicação que 

reproduz a sociedade de forma autopoiética190.   

Aliás, tem aqui se encontra a repercussão de uma das características 

basais da teoria luhmanniana, já referida, qual seja, o construtivismo: não existe em 

seu arcabouço coisas existentes por si mesmas, ontologicamente, mas apenas 

questões passíveis de observação, com o recorte da realidade feito a partir de uma 

diferença empreendida pelo observador.  

A comunicação é apresentada como um processo síntese de três 

seleções: a seleção da informação (Information), seleção da mensagem 

(Mitteilung191) e seleção da compreensão (Verstehen) – pode haver também a não 

compreensão192. Estes componentes são mutuamente pressupostos (uma síntese) e 

sempre estão conjugados com o fator temporal193. 

Disserta o autor sobre seleção por que em cada etapa da comunicação 

seleciona-se algo: ego ao comunicar determinada informação fez um recorte do 

mundo entre os temas existentes (Information), e possui para que dê a conhecer a 

outro a informação algum pretexto entre tantos possíveis (Mitteilung); por fim, a 

compreensão é uma seleção na medida em que atualiza a diferença existente entre 

os atos de informar e dar a conhecer a mensagem (reconhece a diferença entre a 

fala e sobre o que se fala e entende) e com tal ato deixa de lado outras 
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possibilidades de atualização, ou seja, o que compreende seleciona determinada 

atualização da diferença – compreende, assim, por que a pessoa usou determinado 

tom de voz, por exemplo, e sobre o que foi falado e relega outras possibilidades de 

entendimento194. 

Com a diferenciação entre informação e mensagem nota-se a distinção 

entre o informar e a maneira pela qual se comunica, ou autorreferência (informação) 

e referência externa (mensagem). Tudo o que envolve comunicação não verbal tal 

como o tom de voz, a postura do falante ou os gestos que eventualmente revelem 

estados psíquicos como o nervosismo ou a alegria, estão compreendidos no que o 

autor entende por ―Mitteilung‖. Assim, Information é o que é comunicado e Mitteilung 

é como se comunica195, e o ouvinte deve compreender esta diferença para que haja 

comunicação. 

Pode-se trazer uma hipótese em que se informa um acontecimento 

qualquer, como o narrador de futebol que grita um gol do Palmeiras: o componente 

da comunicação ―informação‖ quer dizer que o narrador entendeu que árbitro julgou 

que a bola ultrapassou a linha branca situada embaixo do travessão adversário e 

comunica isto ao ouvinte. O que é comunicado pode significar tanto a derrota do 

outro time como um ―gol de honra‖ apenas, o que pode ser entendido pelo ouvinte 

por meio do tom de voz do narrador (mensagem) – embora, neste caso, a 

comunicação não seja através da linguagem tal qual entendida por Luhmann por 

faltar o requisito da copresença. 

A poesia é um campo fértil para ilustrar a faceta da diferença entre 

mensagem e informação, e as poesias de inspiração da escola concretista são 

exemplos melhores ainda, já que nestas a forma como a informação é comunicada 

(mensagem) é tão importante quanto a própria informação, seja no modo da escrita, 

na forma da letra ou mesmo em uma imagem constituída a partir de palavras, tendo 

ou não relação estrita com o texto literal propriamente dito. O exemplo é o poema 

―humanos‖ de Arnaldo Antunes: 
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196 

O pressuposto do entendimento (muito afastado da esquemática 

habermasiana, portanto) comprova o distanciamento entre o conteúdo da 

informação e seu valor, mas tal processo poderia suceder apenas com a citada 

diferenciação entre informação e mensagem, pois se não forem distintas ocorrerá 

tão somente percepção (fenômeno físico que se dá na esfera da consciência, no 

qual se percebe o som ou apenas se vê o gesto, por exemplo) e não 

comunicação197. Deste modo, compreensão ou entendimento, situado na esfera do 

ouvinte (alter), é o que conecta informação e mensagem, notadamente se faz uso do 

meio da linguagem198, e esta comunicação entendida pode por sua vez tanto ser 

aceita como negada, mas de qualquer maneira mesmo a negação já é uma 

comunicação. 

Na medida em que a compreensão do outro é fundamental para que haja 

comunicação nos termos apontados por Luhmann, este consegue afastar-se do que 

considera a ―falácia da transmissão‖, na qual haveria apenas a transferência de 

informação, que colocaria o emissor no foco do estudo da comunicação ao enfatizar 

por demais o ato da emissão, por um lado, e pressupor que se teria ciência do que 
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se passa na consciência de quem recebe a mensagem, como se o receptor 

acolhesse a mensagem e a partir de então agiria passiva ou ativamente199.  

Com efeito, o modelo da comunicação como transferência de informações 

falha na visão luhmanniana ao dar a entender que emissor ―perderia‖ algo ao se 

comunicar, como em uma compra e venda imobiliária, em primeiro lugar, e que se 

conheceria os estados internos das pessoas que se comunicam, já que os 

conteúdos da mensagem ao receptor e ao emissor são apresentados como 

idênticos, em segundo lugar. Em terceiro lugar, há nesta formulação a crença de que 

o processo comunicacional está ordenado na concomitância dos atos de 

comunicação e compreensão, como se não houvesse um espaçamento temporal 

entre a informação e a compreensão, além da pressuposição de que os agentes 

estariam no mesmo tempo e espaço, o que não se verifica há tempos com a escrita, 

que traz consigo a ilusão de uma simultaneidade apesar de não ser simultânea200. 

Neste sentido, para que haja um encadeamento da comunicação que 

reproduziria os sistemas sociais faz-se necessário que um dos elos desta corrente 

esteja íntegro o suficiente a fim de que se mostre capaz de estabelecer conexão 

com outro, e, assim, a comunicação só pode continuar se houver sido compreendida 

em uma etapa anterior. Pode a comunicação estabelecer-se com base tanto no mal-

entendido como no ―perfeitamente‖ entendido, mas mesmo a incompreensão 

manifestada é sinal de que a comunicação precisa continuar e que há participação 

do lado que não entendeu neste processo201.  

Não há, contudo, em Luhmann nenhuma referência às operações 

psíquicas no ato da compreensão, uma vez que se mostra inviável a discussão a 

respeito da percepção alheia, já que esta se mantém enclausurada no sistema 

psíquico individual202, combinado com o fato de que o receptor da informação pode 

não concordar com o que o emissor proferiu, ou pode interpretar erroneamente a 

mensagem mas, de qualquer maneira, ele deve entender que ocorreu uma emissão 

do outro que lhe transmitiu alguma informação. Caso não consiga captar o que foi 

dito, pode o receptor comunicar-se no sentido de elucidação, ou pode inclusive não 

                                                 
199

 Luhmann, Niklas. La sociedad de la Sociedad. Tradução de Torres Nafarrate. México: Editorial 
Herder/Universidad Iberoamericana, 2007, pp. 50 e 149. Ou ―metáfora da transferência‖. Luhmann, 
Introdução à teoria, p. 294; VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. O direito na teoria dos sistemas de Niklas 
Luhmann. São Paulo: Max Limonad, 2006, pp. 151 e ss. 
200

 Luhmann, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes. Petrópolis: 
Vozes, 2009, pp. 294 a 297. 
201

 Ibidem, p. 298. 
202

 Ibidem, p. 298. 



 90 

aceitar comunicar-se, o que também faz da comunicação um acontecimento 

altamente improvável: há que haver compreensão (com o ligamento necessário 

entre um sistema psíquico e a comunicação) e há que haver a aceitação da 

informação como premissa para comunicar-se novamente203.  

Dessa maneira, não existe no arcabouço da teoria sistêmica qualquer 

menção à figura da transmissão, pois não se transmite verdadeiramente nada:  

 
―Na Teoria dos sistemas, o que se enfatiza é uma verdadeira 
emergência da comunicação (...) [há] uma ―redundância‖ criada no 
sentido de que a comunicação inventa sua própria memória, que 
pode ser evocada por diferentes pessoas, e de diferentes 
maneiras‖.204 
 

Quando se comunica, a comunicação seguinte pode ser endereçada a 

qualquer um dos falantes, e, assim, o sistema é visto como um latejar contínuo na 

medida em que cada seleção e cada geração de redundância há o sistema em 

movimentos de expansão e de contração em um ritmo permanente205. Tratam-se, 

assim, de mecanismos seletivos que não podem ser vistos apartadamente já que 

não existem palpavelmente separados, uma vez que fora da comunicação não 

existem estes elementos de maneira distinta. A partir destas considerações, pode-se 

dizer que na forma apresentada por Luhmann a comunicação não ruma a nenhum 

lugar, ou seja, ela não possui qualquer estrutura que faça com que se direcione a 

um determinado objetivo, como um final moralizado apresentado por ―consenso‖206.  

Além disso, é improvável que aconteça tanto sob a perspectiva evolutiva 

quanto sob o ponto de vista dos que se comunicam, uma vez que diversos fatores 

como os acima relatados devem estar presentes para sua realização e, neste 

sentido, para facilitar a ocorrência da incerta comunicação, o autor utiliza-se de 

estruturas de sua própria teoria que impulsionam o processo comunicativo, como os 

meios de comunicação generalizados e os códigos, narrados no tópico supra. 
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Ainda, pode-se referir que com suas proposições relativas à 

comunicação, Luhmann mais uma vez posiciona-se de forma distante da lógica 

clássica alética bivalente, já que ao distinguir e assinalar algo, ou seja, ao demarcar 

o que quer comunicar, a comunicação enquanto distinção não nega o contrário 

(como seria em ―ser versus não ser‖), mas apenas pressupõe como espaço não 

marcado (“unmarket space”) o que não foi assinalado207.  

Desta maneira, Luhmann contraria várias ideias filosoficamente acatadas 

a respeito da comunicação, como a aceitação de que comunicação existiria para 

determinado fim, bem como de que seria proferida pelos seres humanos. Por sua 

vez, a noção deste autor de sistemas sociais nos quais o homem teria uma 

participação apenas marginal (pois relegado ao ambiente como produtor da 

comunicação) é vista por ele como uma libertação do ser humano da amarras 

sociais na medida em que poderia cometer ações não aceitas moralmente enquanto 

entidade desvinculada dos sistemas econômico, político ou jurídico, por exemplo. 

Contudo, em que pese a teoricamente fundamental separação entre sistemas de 

consciência e a comunicação, Luhmann admite existência de relações, estando 

assim tais sistemas de certa maneira desligados mas ao mesmo tempo dependentes 

através de acoplamentos estruturais e interpenetrações.  

 

2.5. Interpenetrações, acoplamentos estruturais e o caso da linguagem.    

 

Sistemas autopoiéticos podem relacionar-se com o ambiente (o que inclui 

outros sistemas), o que estampa sua abertura cognitiva, ou seja, a capacidade 

destes sistemas em trabalhar com influxos advindos do ambiente apesar de estes 

nunca constituírem elementos de sua reprodução. Assim, em que pese a aludida 

cisão entre os sistemas de consciência e de comunicação, por exemplo, o autor 

admite que ambos possuem certas ligações, no que em sua terminologia 

aconteceriam por meio de acoplamentos estruturais e interpenetrações sistêmicas. 

Aduz o autor que os sistemas de consciência e comunicação possuem 

uma importante particularidade: pressupõem-se mutuamente na medida em que não 

pode haver comunicação sem que haja o aparato psíquico atento e presente e vice-

versa, pois o sistema psíquico necessita da comunicação. No caso de existir 
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relacionamento entre sistemas em que cada um serve-se da complexidade 

ambiental estruturada para que se torne possível sua operação, e, desde que tais 

transações entre sistemas autopoiéticos tenham sido estabelecidos de forma 

coevolutiva, ou seja, de modo com que nenhum dos sistemas acoplados poderia 

existir sem estas208 – como também é o caso das células nervosas (sistema 

biológico) e da consciência209 – encontra-se diante de um caso de interpenetração.  

Com efeito, o relacionamento entre sistemas coevolutivos e dependentes 

pode apresentar-se de forma mais próxima do que meramente uma ponte entre 

ambos, na medida em que o ambiente outorga condições de possibilidades 

complexas para a existência de um sistema, sendo que pode haver mesmo uma 

tentativa de transformação de um sistema a partir do outro210. 

Contudo, ainda que possam relacionar-se com vias à mudança do outro 

sistema, ou seja, mesmo que haja situações excepcionais em que um sistema 

penetre no outro, estes nunca poderão alterar a respectiva operação alheia, bem 

como não poderão suas comunicações ser consideradas como constituintes próprias 

das operações do outro sistema – e apenas neste caso pode-se falar em 

interpenetração sistêmica211 e não em corrupção.  Os problemas do outro sistema 

não podem ser resolvidos através da penetração. 

 Pode ser apontada como exemplo de interpenetração a hipótese de a 

comunicação requisitar a atenção da consciência a fim de dar prosseguimento à 

conversa (como em ―preste atenção!‖). A consciência pode tentar, a seu turno, 

resolver problemas advindos da comunicação na medida em que recorre a uma 

série de outras estratégias para explicar o que se foi dito, como na situação de um 

diálogo com um estrangeiro na qual usa-se de gestos e terceiras línguas para 

melhor aclarar o dito212. 
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Que não se confunda o conceito de interpenetração entre sistemas 

autopoiéticos, o qual Luhmann julga ter sido parcialmente incompreendido da 

maneira em que foi proposto na obra Social Systems. Ali, segundo o autor, a 

interpenetração não aludia a uma relação geral entre sistema e meio, mas a uma 

relação na qual os sistemas que se interpenetram permanecem como meio para o 

outro. Cada sistema pode estruturar internamente sua própria complexidade para 

apenas em seguida ser capaz de transportar ao outro sistema esta complexidade já 

devidamente processada213. 

O que se vislumbra entre os sistemas através de acoplamentos 

estruturais é algo diverso, pois se parte de uma observação externa na qual explica-

se como o sistema pode relacionar-se com seu ambiente. Acoplamento estrutural é 

um conceito que alude à interdependência contínua entre um sistema e seu 

ambiente que deve ser presumida mas que não se encontra disponível no plano 

operacional do sistema214. 

Os acoplamentos são formas de dois lados capazes de (auto) irritar um 

sistema – irritação que então será considerada informação pelo lado interno do 

sistema, já que a irritação deve ser entendida como própria do sistema, definindo a 

influência para determinado sistema e mantendo sua autorreprodução. Os 

acoplamentos estruturais apresentam-se como dispositivos que podem ser 

encontrados nos dois subsistemas vinculados, ainda que tenham sentido diverso 

para cada um destes e, portanto, não se pode afirmar que um acoplamento 

estrutural configura-se algo que existe entre dois sistemas autopoiéticos, como se 

com isto se pudesse asseverar que não pertence a nenhum destes, como seria se 

operasse de maneira flutuante215. 

Utilizando-se novamente de reflexões oriundas da Biologia, argumenta 

que a relação entre um sistema autopoiético (como uma ave) depende do ambiente, 

uma vez que desenvolveu uma série de estruturas que permitem a sobrevivência e 

continuidade em determinado meio. Assim, como tal sistema é determinado pela 

estrutura, apenas pode determinar as suas operações de acordo com as estruturas, 
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como uma espécie de aves que possui asas que foram, obviamente, desenvolvidas 

e bem adaptadas ao ar, sem o qual sequer existira como tal e, portanto, está esta 

espécie adaptada em seu ambiente216. Mas o ar, neste exemplo, não determina a 

estrutura do sistema do ser vivo e, assim, trata-se de um caso de intercâmbio entre 

o sistema e seu ambiente através de um acoplamento estrutural, embora a vida 

deste ser dependa de uma série de outros fatores. 

Dessa maneira, a construção do conceito de acoplamento estrutural 

aponta que a dependência do sistema em relação a seu ambiente é harmonizável 

tanto com a autopoiese quanto com o fechamento operacional sistêmico e, assim, 

alivia a carga de ―responsabilidade‖ de um sistema que se reproduz por si só na 

medida em que se fosse tomado com rigor cego seu fechamento significaria que 

absolutamente todos os aspectos necessários para a autopoiese deveriam estar 

inseridos no próprio sistema. Assim, fatores provindos do ambiente podem ser causa 

de irritação do sistema se inseridos como informação e se se mostrarem passíveis 

de processamento sistêmico217. 

No caso de sistemas sociais, e especificamente em relação à ligação 

entre os sistemas sociais (necessariamente comunicacionais) e a consciência, há 

também uma forma de acoplamento estrutural: a linguagem. Este seria uma espécie 

de acoplamento estrutural não perceptível e constante, como é a força gravitacional 

terrestre enquanto andamos: 

 
―Ao se comunicar, o acoplamento estrutural estabelece 
imediatamente contato com a consciência, sem que os 
acontecimentos internos da mesma (pensamentos) atuem como 
participantes da cadeia de comunicação‖218. 
 

O acoplamento estrutural denominado linguagem é para Luhmann um 

ruído que fascina a consciência e que a faz concentrar-se apenas na fala219, sendo 

que a linguagem exige a atenção e, assim, a consciência existe sempre ao seu lado; 
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para a consciência, a linguagem é um veículo que define o sentido. Argui ainda que 

a comunicação existe sem linguagem, como no caso de gestos, mas estes seriam 

―indistintos e equívocos‖ – o falante pode inclusive preferir a linguagem não verbal 

propositadamente em função desta equivocidade (pode negar a mensagem), 

enquanto a linguagem como tal impõe o sentido220.  

Este barulho que encanta a consciência (extremamente improvável do 

ponto de vista da evolução natural das espécies) distingue-se dos outros sons do 

ambiente e é facilmente detectado pela consciência, sendo que as particularizações 

possíveis da linguagem podem edificar estruturas comunicacionais complexas, com 

as regras linguísticas de um lado e a construções de semânticas sociais que 

reavivam de modo situacional possibilidades comunicativas.  

Para este autor, a comunicação encontra-se em um domínio distinto 

daquele da consciência na medida em que ela não pode possui nenhum aparato que 

propicie a percepção do mundo, diferentemente da consciência que possui acesso 

sensível através da visão, audição e tato, ou seja, não possui a comunicação a 

capacidade de ver, ouvir ou sentir algo e, assim, o pensamento não participa da 

comunicação, mas é necessário a esta. Neste sentido, embora admita dificuldades, 

Luhmann também separa a consciência (fundamentalmente existente para o sentir) 

do pensar, tido este como ganho teórico e histórico, um proveitoso e vantajoso 

produto social, e não é considerado meramente inato ao ser humano, uma vez que o 

pensar como o conhecemos é aprendido e não meramente inato221. Luhmann afirma 

ter mudado de opinião no sentido de que o arranjo da comunicação está 

inteiramente intermediada pela consciência, e não pelos fatos auditivos ou óticos da 

linguagem e, assim sendo, os acontecimentos do mundo físico não têm reflexo na 

comunicação a não ser que a consciência seja destruída uma vez que tudo o que se 

pretende comunicar é filtrado pela consciência222. É em virtude destes motivos que 

fundamentam o aparte da consciência ao seu âmbito mais íntimo do indivíduo que 

pode considerar que há um acoplamento estrutural entre consciência e 

comunicação. E aqui se encontra a chave para a substituição da clássica teoria que 

foca o sujeito como centro: 
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―A proeminência do conceito é ainda mais ressaltada quando se 
pensa que mediante o de acoplamento estrutural tem-se condição de 
substituir a teoria do sujeito‖223. 

 

Acoplamentos estruturais motivam irritações de um sistema no outro, 

sendo que o outro sistema irá processar tais irritações e, talvez, dar sequência a 

posteriores operações. Para a comunicação, o elemento exclusivo de irritação é 

representado pela consciência e, assim, a comunicação pode ser alterada apenas 

em função da consciência, a qual recebe todo e qualquer estímulo externo que pode 

afetar a sociedade (excetuando-se a comunicação) os quais filtra e seleciona, a 

partir dos quais fará com que a sociedade desenvolva-se a partir disto224. Para 

existir comunicação faz-se necessário, ainda, a possibilidade sensível da 

comunicação, ou seja, as estruturas e meios materiais que tornem viável comunicar-

se, como presença de ar, por exemplo, e uma série de outros fatores muito 

improváveis se for levada em conta a teoria evolucionista biológica.  

Existe ainda outro tipo de mecanismo de acoplamento da linguagem 

apontado por Luhmann, a que chama de ―Schemata‖ (oriundo de uma pesquisa que 

considera erroneamente coordenada da psicologia cognitiva que pode receber 

nomes como ―frames‖, prototypes‖, ―impicit theories‖, entre outros225). Tais 

―esquemáticas‖ seriam combinações de sentido que atuam junto à sociedade e aos 

sistemas psíquicos a fim de plasmar uma ―memória‖ que ―esquece‖ quase todas 

operações próprias e que, entretanto, ainda assim mantém algumas destas 

operações em uma configuração esquematizada com o escopo de outra vez utilizá-

las226. Estes esquemas seriam mecanismos sociais que aglutinam ao redor de 

determinadas situações rótulos e que facilitam a comunicação, ao que nos parece, 

pois ao usar os esquemas pressupõe-se que os envolvidos na situação já saibam o 

que se passa: quando se fala em cerveja gelada, sabe-se tratar de uma bebida, 

assim como os códigos de preferência como bem e mal, verdade e falso, 

propriedade e não propriedade, os quais podem ser considerados modos de 

esquematizar uma vez que em uma conversa pressupõe-se que a outra consciência 
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sabe o que se quer dizer. Servem, assim, como lembranças compartilhadas que 

reduzem a complexidade estrutural sistêmica, preenchem lacunas e facilitam o 

acoplamento entre comunicação e consciência. A redução de complexidade 

estrutural possui a vantagem de possibilitar o aumento da complexidade operativa 

sistêmica, e com isto pode haver um acoplamento melhor entre os sistemas 

psíquicos e os sociais, adaptando-se a condições flutuantes, sendo que os 

mecanismos e funções da cópula podem ser pressupostos de modo silencioso, sem 

precisar efetuarem-se necessariamente nas operações sistêmicas227. 

A consciência pode dirigir-se ao entendimento permeado de sentido 

através da linguagem, e também por meio desta a comunicação falante consegue 

uma circulação comunicacional permanente, ou seja, através da linguagem não 

existe a possibilidade de se chegar à temerosa situação em que ninguém se 

entendesse e a comunicação então restasse completamente esfacelada228. 

Humboldt já havia percebido que quem comunica não possui acesso 

pleno ao que o outro queria dizer, com o que podia reconhecer a autonomia da 

linguagem em relação a quem a produz enquanto forma, mas solucionava esta 

perplexidade com uma ideia de ―natureza humana‖ comum. Luhmann, por seu turno, 

substitui este fundamento com a noção de acoplamento estrutural229, uma vez que a 

partir dos acoplamentos estruturais um sistema pode entrançar-se com o ambiente 

sem que tenha que reconstruir sua própria complexidade, sendo que o ambiente 

complexo apenas poderá atuar destrutivamente na continuidade da operação 

sistêmica230, no que confirma o papel diverso da linguagem ante a consciência e a 

comunicação sem precisar recorrer a um tipo de conceituação poroso e pouco claro 

tal como fazia Humboldt. 

Na qualidade de acoplamento estrutural entre consciência e 

comunicação, a linguagem não constitui para Luhmann um sistema autônomo uma 

vez que é dependente da reprodução específica de outros dois sistemas, quais 
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sejam, a comunicação e a consciência231. Luhmann, desta maneira, opõe-se à 

formulação saussuriana da linguagem (e podemos dizer que este confronto pode ser 

notado também em diversas outras tradições) no sentido de que sendo a linguagem 

apenas um acoplamento estrutural, ou seja, uma estrutura de relacionamento entre 

dois sistemas autopoiéticos, ela não possui nenhuma forma específica de operação, 

não sendo propriamente um sistema por depender da autopoiese dos sistemas que 

liga, quais sejam, da consciência e do sistema de comunicação da sociedade, uma 

vez que, do contrário, acabaria a linguagem e por conseguinte a própria 

possibilidade de se pensar com o aparato linguístico232. A linguagem enquanto 

acoplamento estrutural pode ser nomeada como ―generalização simbólica‖, ou seja, 

pode ser entendida como um símbolo do atrelamento entre comunicação e 

consciência, com a capacidade de distinguir o que designa (palavras) do designado 

(as coisas) e, assim, o uso simbólico apenas é possível pelas palavras, não através 

das coisas e, de tal modo, não possui nada de natural233. 

A linguagem é vista de maneira peculiar: é oral e exige a copresença dos 

participantes, mesmo que, como já referido, haja a possibilidade de comunicação 

apenas por gestos. A linguagem mostra-se (também) uma construção conquistada 

na evolução histórica, e é de um tipo especial que permite e propulsiona a 

autopoiese social ao não se mostrar intimamente vinculada às percepções dos que 

participam da comunicação. Com efeito, nem o que fala (ego) nem aquele que 

escuta (alter) podem negar a ocorrência da comunicação, e qualquer questão 

comunicacional deve ser resolvida através do meio da linguagem, o que garante 

recursividade e fechamento do sistema – este fato, por sua vez, torna a autopoiese 

sistêmica mais provável234. 

O advento da linguagem proporciona também a possibilidade de negação, 

ou seja, a existência de valores opostos os quais posteriormente ajudaram a 

formulação dos respectivos códigos sistêmicos e, embora o relacionamento entre os 

valores negativo e positivo (logicamente uma negação da negação) não se constitua 
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por si só um sistema, possui a capacidade de desencadear a constituição de outros 

sistemas235. E neste âmbito a linguagem, que possui a capacidade de simbolizar, é 

apresentada como um aspecto evolutivo da sociedade: 

 

―No exageramos en insistir: la codificación del lenguaje es la musa 
de la sociedad. Sin la duplicación de todos los signos que fijan 
identidades, la evolución no hubiera podido formar a la sociedad, por 
eso no encontramos ni una sola sociedad en la cual este requisito 
falte.‖ 

 

É, portanto, o acoplamento estrutural encontrado em todas as 

sociedades, condição fundamental presente sempre que se fale na formação de 

cultura ou sociedade humana, basilar à evolução social que seguiu o rumo da 

diferenciação de sistemas funcionais tal como vislumbrada pelo autor no contexto de 

uma sociedade mundial. 

Os conceitos de ―linguagem‖ e ―sentido‖, este apresentado abaixo, 

apresentam-se indissociáveis da temática comunicacional e serão reavivados no 

último capítulo deste trabalho, momento no qual serão procedidas a reconstrução e 

discussão destes conceitos à luz das teses da codificação dos subsistemas sociais e 

da ―despersonificação‖ da sociedade tal qual advogado pela teoria luhmanniana dos 

sistemas sociais, trazendo-se ainda dificuldades da teoria em responder à questões 

relativas à corrupção sistêmica, entre outras. 

 

2.6. Sentido.    

   

Um sistema social autopoiético reduz a complexidade do ambiente por 

selecionar e filtrar as comunicações de mesmo tipo de acordo com seu código 

binário. A comunicação, por sua vez, é selecionada de acordo com o sentido 

respectivo de cada sistema social ou psíquico. 

Sentido é para Luhmann uma conquista evolutiva experimentada tanto 

pelos sistemas sociais e psíquicos, os quais não podem existir sem que haja o outro. 

Com efeito, a coevolução observada em relação aos sistemas sociais e psíquicos 

levou a uma aquisição partilhada por ambos, aquisição esta que conduziu os 

sistemas e está atada a eles como uma forma indispensável de sua complexidade e 
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de sua autorreferência236. 

Luhmann, o autor que pretende acabar com o preconceito humanista ao 

separar sistemas de comunicação de sistemas de consciência, afirma que a 

conceituação do sentido sempre esteve atrelada ao sujeito, como fez Edmund 

Husserl, a qual se apresentaria quase em ordem se não tivesse de utilizar de 

terminologia como intenção e ato, descabidas na formulação luhmanniana237. Com a 

propalada cisão radical238 entre comunicação e consciência, o sentido não está na 

teoria sistêmica direcionado a lugar algum, ou seja, não se encontra ligado a 

nenhum sujeito239.  

Sua definição de sentido é obtida a partir da diferença entre meio e forma 

edificada por Fritz Heider a qual, entretanto, originalmente fazia referência a meio e 

coisa (Ding). Aqui o meio seria uma quantia de elementos unidos de modo amplo 

(como os ―portadores‖ da luz) e que possibilitam a visão, enquanto a forma seria o 

que se vê; assim, a luz é o meio que possibilita a visão das coisas, sem que a visão 

de alguma maneira comprometa a integralidade do meio, que subjaz mesmo que se 

veja, como é patente. O meio neste sentido seria formado por elementos ligados de 

um modo amplo, e a forma é o que liga tais elementos em um acoplamento estrito, e 

tal constatação possibilita combinação e construção de formas de acordo com o 

modelo de sistema, se de consciência ou de comunicação. A linguagem (e por isso 

não se pode falar apenas em coisa) enquanto forma não existe sem o meio, ou seja, 

se fosse por algum motivo impossível falar ou escrever as palavras, estas seriam 

esquecidas: a reprodução ocorre apenas se presente um meio que dê condições ao 

processo, o que importa dizer que embora existam regras para a formação das 

frases elas só passam a existir em decorrência do meio240.  

Assim, para a teoria dos sistemas a distinção é feita segundo a dicotomia 

acoplamento amplo (longo ou rígido) / acoplamento estrito (curto ou frouxo) nos 

quais há elementos que se mantêm na qualidade de elementos sem que ocorra 

acoplamento. Tais elementos dão condições para que em uma situação posterior 
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seja efetivado o acoplamento. Desta maneira, usando como exemplificação o 

aparato linguístico, pode-se dizer que há ocasiões em que algo pode atuar como 

forma, e há circunstâncias em que participará como meio: em relação ao meio 

acústico as palavras comportam-se como formas, e em relação às proposições as 

palavras são o meio241. 

Isto mostra que o meio é menos fugaz que a forma na medida em que 

permanece como o ar possibilitando ouvir palavras em diferentes momentos as 

quais, evidentemente, possuem uma finitude mais breve e em razão desta 

estabilidade maior do meio em relação à forma é que Luhmann chama de 

acoplamento rígido e frouxo respectivamente o meio e a forma242 - a pegada é a 

forma (fugaz) produzida no meio areia (perene). 

É por tais motivos que se pode concluir que as palavras são acopladas de 

maneira frouxa e podem ser identificadas em orações, o que as temporaliza e faz 

com que estas palavras sejam reproduzidas, e não provoca, portanto, uma 

―diminuição‖ das palavras pelo seu uso – a oração é a forma produzida pelas 

palavras enquanto meio. Assim, a dicotomia meio/forma é uma diferença observável 

apenas dentro do próprio sistema específico e torna possível a própria autopoiese 

deste243. 

No sistema político, por exemplo, o meio seria o poder, visto como algo 

que possibilita a decisão (enquanto forma) do soberano, e tão somente tal forma é 

capaz de propagar o meio do poder. 

O sentido é apresentado como o meio que possibilita a criação seletiva de 

configurações sociais e psíquicas, sendo que tanto os sistemas de consciência 

quanto os psíquicos são sistemas de sentido, ou seja, ambos fazem escolhas 

seletivas que atualizam possibilidades abertas e excluem determinadas 

possibilidades de sua trajetória244, deixando latentes as possibilidades não 

realizadas, com a permissão ao regresso ao ponto inicial em caso da possibilidade 

eleita não se configurar satisfatória. Além disso, a realização de determinada 

possibilidade abre uma janela para outras possibilidades, em uma espécie de 
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espiral245.   

 Não se configura, portanto, como um tipo de conteúdo, mas sim como 

um modo de regulação da complexidade de maneira autorreferente a fim de 

assegurar a autopoiese dos próprios sistemas e dessa maneira, por exemplo, uma 

emenda à constituição pode alterar processos então cristalizados como a permissão 

do casamento entre pessoas do mesmo sexo, bem como as decisões dos tribunais 

podem decidir se um político acusado de corrupção deve ser ou não condenado, ou 

o tempo econômico que substituiu o religioso246. Mostra-se nesta direção a 

necessidade de se selecionar entre múltiplas alternativas possíveis uma escolha a 

ser levada a cabo, e, dessa forma, o sentido opera uma redução da 

complexidade247, sendo então apresentado como uma maneira de lidar com a 

complexidade na medida em que a seleção mostra-se na qualidade de uma 

constante perspectiva248.  

Portanto, o sentido enquanto medium é o que possibilita também a 

autorreferencialidade destes sistemas uma vez que determina a habilidade de 

relação entre elementos que garantem aos sistemas a condição de manter-se em 

funcionamento operativo249, sendo que apenas um sistema que é capaz de auto-

observação possui sentido – os sistemas biológicos não trabalham com este 

específico meio.  

 

2.7. O sistema jurídico. 

2.7.1. A evolução do direito. 

  

Todas as considerações relacionadas à teoria geral dos sistemas e à 

teoria geral da sociedade produzem diversas consequências no momento em que se 

faz a análise dos vários subsistemas sociais comunicacionais, sendo que o direito é 

um destes subsistemas. 
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O autor, formado em direito, escreveu alguns trabalhos sobre este 

assunto, mas nem todos foram publicados quando já estava concluído seu projeto a 

respeito dos sistemas sociais autopoiéticos, o que aconteceu aproximadamente a 

partir do final da década de 1980. Com efeito, em um primeiro momento serão 

expostas considerações da obra Sociologia do Direito a qual, apesar de datar de 

1972, não se demonstra totalmente incompatível em relação aos desenvolvimentos 

posteriores250 no que tange pelo menos o que aqui se apresentará. Pelo contrário, 

trata-se de uma obra que ilumina as formulações no âmbito da teoria dos sistemas 

tal qual plasmada por Luhmann, que portanto consegue manter coerência neste 

campo, apesar de não ter dado a devida importância ao código do direito e de ter 

tratado apenas de modo complementar as facetas de generalização e diferenciação 

do direito, o que assume251 - assim, as diferenças serão ressaltadas.  

Das Recht der Gesellschaft (O direito da sociedade, publicado na 

Alemanha em 1993), por outro lado, é o livro no qual o sociólogo propriamente 

insere o direito enquanto subsistema do sistema social que se relaciona com este 

enquanto um todo mais amplo252, e, ao mostrar as considerações deste livro 

pretende-se suplementar o que a primeira obra não apresentou. Quando da 

exposição desta obra, serão feitas considerações imbricadas com outros textos mais 

recentes do pensador, como Die Gesellschaft der Gesellschaft. 

A breve exposição da evolução do direito (mostrada aqui segundo seu 

mais distante livro) no espaço da teoria sistêmica mostra-se importante na medida 

em que em quase todas as considerações de Luhmann na seara jurídica (como 

acontece com outros subsistemas sociais) são feitas comparações com ordens 

anteriores ou posteriores, dependendo, obviamente, da fase retratada. O tempo, 

mesmo que não vislumbrado na condição de uma entidade linear e finalística, situa-

se como um dos fatores mais relevantes à formação da conjuntura desta teoria, 

merecendo inclusive estudos mais aprofundados – a modernidade e a busca em 

oferecer uma teoria que consiga responder adequadamente à sua complexidade são 

os focos principais do estudo luhmanniano. 
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Luhmann adota uma postura alinhada ao pensamento evolutivo 

darwiniano quando o assunto toca a evolução social. Através da variação, ou seja, 

com a presença de uma comunicação inesperada os elementos dos sistemas 

(comunicações) são transformados; a seleção refere-se às expectativas que 

orientam a comunicação (está relacionada às estruturas do sistemas), ou seja, a 

partir da variação o sistema seleciona as referências de sentido aptas a plasmar 

estruturas hábeis para estabelecer e condensar expectativas, podendo assim 

abandonar ou rechaçar o que não se mostrar capaz de estruturar o sistema para que 

haja o encadeamento com a comunicação posterior; por seu turno, a reestabilização 

alude ao relacionamento do sistema com seu ambiente, faz referência ao estado do 

sistema em evolução após uma operação de seleção, que pode ser negativa ou 

positiva, e, desta maneira, trata de maneira pela qual os subsistemas sustentam-se 

em relação ao ambiente social. Enquanto a variação trata dos elementos de um 

sistema, a seleção das estruturas, a reestabilização diz respeito à unidade do 

conjunto da reprodução 253. 

Assim, o modelo evolucionista darwiniano também possui como ponto 

de partida a teoria da diferença, e Luhmann, de modo darwiniano, explica a evolução 

do direito através dos três principais conceitos darwinianos: variação (provinda do 

ambiente – um projeto de lei), seleção (a escolha sistêmica do caminho escolhido, 

com a lei interpretada conforme o direito) e estabilização (a maneira pela qual o 

direito confronta-se com o ambiente social) 254. 

Este autor não pretende colocar a questão em termos qualitativos, ou 

seja, a evolução tal qual vislumbra não é posta como se a história fosse constituída 

de ―progressos‖ ou ―regressões‖ valorativamente considerados. A evolução não 

possui enquanto perspectiva uma transformação progressiva ―contínua e 

ininterrupta‖ da complexidade, e pode ser entendida como uma forma de mudanças 

estruturais de um todo que se compatibiliza com transformações bruscas, integrada 

a momentos  de inação255.  

No caso do direito não é diferente. Sustenta que os caminhos pelos 

quais sociedades decidiram constituir um direito são muito variados e, assim, figura-
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se praticamente impossível percorrer todos os rumos históricos pelos quais houve a 

formação do direito nas sociedades que, apesar disto, apresentaram-se equifinais: 

todas desenvolveram uma forma de direito256.  

Para o sociólogo tanto a generalização indutiva quanto a busca de 

normas minimamente válidas a qualquer tempo, bem como a formulação de uma 

teoria do direito a priori, representam tentativas insuficientes por não compreender a 

complexidade concreta e cultural encontrada em diferentes formas direito. A fim de 

suprir estas deficiências, acredita o pensador que a melhor solução seja o uso da 

teoria funcionalista257, como de fato procede na obra Sociologia do Direito que aqui é 

apresentada. 

A teoria funcionalista é revelada por Luhmann partir de uma hipótese 

problemática que considera fundamental ao direito e que é encontrada nos mais 

variados sistemas jurídicos  em diferentes etapas históricas e culturais: a questão da 

generalização congruente das expectativas normativas de comportamento258, ou 

seja, da espera por parte do outro de uma certa conduta em face de determinada 

situação no âmbito de uma sociedade. Como vislumbra um problema comum, 

Luhmann crê poder comparar as diferentes estruturas normativas e tipos de direito, 

sem ter com isto que segmentar historicamente a evolução jurídica259 e, para tanto, 

empregará também do conceito de evolução de Darwin na medida em que sua 

teoria geral da evolução parte da noção teórica da diferença (em que existe uma 

diferença real, como a mutação por exemplo), tematizando dessa forma as 

condições de possibilidade das mudanças estruturais não planejadas e a elucidação 

da diversidade tal qual apresenta-se, e não de uma visão da história como 

desenvolvimento de um princípio básico originário260. 

Apesar disto, diz que um fator básico comum é necessário para que a 

comparação seja válida: há que se perceber a existência de processos decisórios 

jurídicos, os quais referem-se à legislação existente ou tão somente ao direito. Com 

base nestas ―improváveis‖ conquistas o sociólogo fatia os diferentes tipos de direito 

como arcaicos, das altas culturas antigas ou modernos, sendo que tais 
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classificações não seguem um curso linear na história da humanidade na medida em 

que mesmo nos dias atuais podem ser apontados casos de direitos arcaicos e 

modernos em diferentes regiões e culturas do globo terrestre261. 

Segundo o pensador, a distinção nas sociedades arcaicas entre seus 

membros ocorre essencialmente a partir do grau de parentesco nos quais as 

pessoas estão condicionadas e de certa maneira condenadas à sua posição familiar, 

havendo uma complexidade reduzida e dificilmente expansível em virtude 

justamente do fator familiar, o que não impediu o surgimento em diferentes 

sociedades arcaicas de múltiplas maneiras de se viver262. A resolução de problemas 

jurídicos passa também por esta condição de parentesco: a vigência normativa é 

presumida, sendo que a estabilização das expectativas é primariamente composta 

de poucas variáveis em virtude da baixa complexidade destas sociedades, e 

normalmente a sanção não se mostra fundamental em função desta vigência neutra 

das normas, pois não há esta obrigatoriedade abstrata tal qual conhecemos263. 

Modos como o juramento ou a maldição contra outro se situam mais próximos da 

manutenção das expectativas do ofendido do que propriamente de uma sanção 

jurídica ou do direito em sua face impositiva. A solidariedade advinda do parentesco, 

por outro lado, liquidifica a imposição jurídica, por exemplo em função da união em 

torno do parente infrator, sendo que o foco nas relações parentais faz com que 

transpareça a impressão de que os sujeitos não pertencentes àquela determinada 

comunidade não possuem qualquer tipo de direito264. 

Tendo em vista o reduzido grau de abstração e as poucas 

possibilidades presentes à mesa decisória, o direito não possui o verniz de sistema 

coercitivo, pois sua construção acontece em cada caso com um grande grau de 

descolamento em relação a outras situações – o direito é absoluto e não há sequer 

previsão de revisão em caso de dúvida. O imediatismo, a prevalência da concretude 

dos casos e a baixa gama de possibilidades constituem, para Luhmann, 

características fundamentais do direito arcaico, frequentemente associado em 

demasia à influência religiosa, sendo o passado e a religião apenas símbolos da 

falta de alternativas; o presente é visto como o tempo que alicerça suas ações de 
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forma instantânea, sendo que a imprevisibilidade é uma perspectiva temerária265. 

Esta ausência de alternativas é manifestada no poder mágico das palavras tal como 

se encontra nas sociedades arcaicas mais avançadas, e mesmo as negações das 

expectativas advindas do pronunciamento são atribuídas a outros fatores e, assim, o 

direito é ritualizado. Todas estas condições a que se submete o direito arcaico 

impedem a formulação de uma teoria abstrata ou de recheadas de críticas ao modo 

operante vigente por parte da própria sociedade266. 

A mudança de paradigmas pode ocorrer devido a uma série de fatores: 

o sopesamento da pena (como a lei de Talião267) bem como a existência de uma 

reciprocidade no âmbito jurídico representam uma das primeiras características da 

sociedade arcaica tardia que vai se desvencilhando de seus traços mais primitivos 

na medida em que expressam uma generalização congruente das expectativas de 

condutas em função de significarem uma distância e reflexão do tempo em relação 

às ações sociais268. Aliado a isto, pode ser apontado que o tempo entre a ação 

delituosa e sua punição possibilita a reflexão e a formulação de estratégias de 

respostas mais adequadas ao crescimento da complexidade social269, sendo que 

nas sociedades arcaicas o direito depende de mecanismos externos para sua 

manutenção  e operação - e mecanismos os quais não possuíam qualquer 

especialização funcional270. Vislumbra-se que muitas sociedades que evoluíram a 

um outro tipo de direito possuíam como alicerce social uma diferença de status entre 

as pessoas. Mesmo a ritualização jurídica já importava um passo adiante para a 

autonomia e abstração do direito observada em sociedades de mais alta cultura na 

medida em que era representação de um descolamento das relações de 

parentesco271. Aliados a estes fatores, Luhmann aponta que o desenvolvimento 

econômico e as técnicas de cultivo também podem ser apontados como causas que 

contribuíram à evolução jurídica, acoplados tais aspectos à pacificação política em 

algumas áreas272. Todo este emaranhado de causas históricas leva a uma transição 
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do direito que então, como se observa nas sociedades constituídas sob a influência 

marcante da fé islâmica, será ligado à religião, mas de qualquer forma desprendido 

da família.  

O fator básico encontrado nas sociedades arcaicas é o baixo grau de 

complexidade de suas relações e, portanto, a baixa possibilidade de alternativas 

postas à mesa – nas de ―alta cultura‖ há inclusive a previsão de comportamentos 

possíveis diante de alguma situação273. Para que haja uma evolução do direito há 

que haver uma variação positiva da complexidade social – os problemas surgidos 

podem ser mais simplesmente resolvidos em função das poucas alternativas 

possíveis, e justamente esta escassez de alternativas faz com que as sociedades 

arcaicas sejam estáveis – haverá também uma estabilização do direito em formas 

sociais mais complexas, mas será de outro tipo274. 

A escrita  (acoplamento estrutural entre as realidades física, psíquica e 

social), ambiente em relação à comunicação que assimila seu sentido como 

informação, confere uma base idêntica à formação de posteriores opiniões, sendo 

que no direito em civilizações antigas era a escrita ligada à adivinhação e à opinião 

dos adivinhos275. A escrita jurídica não era em seu início orientada ao futuro e ao 

imprevisível, nem destinada a uma interpretação livre (que ocorrerá depois), mas 

sim para dirimir dúvidas passadas através da elaboração de documentos a serem 

preservados por breve tempo, sendo que posteriormente a escritura legal assume a 

função de manifestar a alteração jurídica ou confirmá-la e, apenas então, a escritura 

passa a ter a função de condição de validade do direito276. 

As frustrações ocorridas na sociedade caminham paulatinamente a 

seguir o caminho jurídico, e o Direito é regido de acordo com procedimentos em uma 

sociedade hierarquizada277, sendo que a decisão ocupa um lugar central neste 

arcabouço: o direito passa a ser um direito abstrato dos juristas278, embora ainda 

não totalmente. Esta procedimentalização pode ser apontada como o que garante a 

generalização congruente das expectativas normativas, não obstante o direito 

(mesmo o já legislado) ainda seja visto nesta etapa como correspondente à verdade, 

                                                 
273

 Ibidem, p. 206. 
274

 Ibidem, p. 199 e ss. 
275

 Luhmann, Niklas. Law as a social system. Tradução de Klaus A. Ziegert. Oxford: Oxford University 
Press, 2004, pp. 234 e s. 
276

 Ibidem, pp. 235 e s. 
277

 Luhmann, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 205 e ss. 
278

 Ibidem, p. 216. 



 109 

ou seja, vinculado mais à esfera cognitiva do que à normativa. Aliado a este fato, os 

processos de decisão nas sociedades arcaicas de alta cultura ou pré-modernas não 

conseguem acompanhar em sua tarefa de seleção a crescente complexidade 

estampada pelas expectativas normativas que se manifestam279. 

Para a análise luhmanniana a elevação da complexidade social tem 

como fundamento o desenvolvimento progressivo da diferenciação do sistema 

social. Com efeito, a diferenciação funcional em sistemas sociais permite a 

resolução de problemas específicos que surgem com o aumento da complexidade, 

ainda que este processo não seja formado conforme uma causalidade rígida. Estas 

diferenciações podem abstraírem-se em níveis impensados em um primeiro 

momento para as sociedades não modernas, como por exemplo o papel de 

educação e não apenas proteção dos filhos, e tornam-se lastreadas não mais em 

macrovisões sociais, e as diferentes conclusões dos sistemas podem ser 

conflituosas entre si: o amor pode não corresponder a critérios econômicos, que por 

sua vez não irão coadunar-se necessariamente aos objetivos políticos de certa 

matéria280.  

Assim, o florescimento da diferenciação do sistema social em 

diferentes sistemas traz consigo a consequente aparição de novos problemas 

decisórios em diversos campos na medida em que pode haver choques na 

delimitação de espaços dos subsistemas. Ao mesmo tempo, os subsistemas sociais 

são reciprocamente dependentes, como a família da economia e o direito da política, 

o que faz com que nas interligações necessárias deste tipo ocorram conflitos que 

precisarão ser resolvidos a fim de garantir certa segurança aos processos sociais 

existentes281. 

 

2.7.2. Positivação do direito e suas consequências.   

 

Embora o positivismo jurídico seja atualmente amplamente criticado, 

segundo Luhmann282, não foram expostas alternativas sérias para sua substituição 
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em termos de fundamentos. O conceito de fonte do direito283 e de vigência como 

apresentados pela doutrina tradicional, por outro lado, é inadmissível sob o ponto de 

vista sociológico na medida em que as causas de formação do direito são amplas 

demais para serem catalogadas em função de uma atitude legislativa que faz com 

que o direito torne-se vigente. Com efeito, há um filtro social que esbarra a tentativa 

de uma formulação legislativa onipotente. 

Os órgãos decisórios são relevantes sob o ângulo estrutural de um 

sistema jurídico na medida em que a vigência do direito em uma sociedade moderna 

está amarrada a um fator que contém um alto grau de variação, ou seja, a uma 

decisão. Com efeito, o direito torna-se em vigor positivamente na oportunidade em 

que uma decisão no terreno judiciário refere-se a este direito demarcado em 

princípio apenas na organização das leis284.  

A positivação do direito oblitera uma diferença qualitativa entre o direito 

antigo e novo, sendo assim o fator tempo relativizado em função da possibilidade de 

ocorrer algum tipo de modificação no decorrer do processo histórico (ora, uma lei 

nova pode revogar uma mais antiga), sem a presença de uma gênese original 

situável no tempo285 como poderia ser vislumbrado por ordens anteriores baseadas 

em escrituras divinas, por exemplo. 

Dessa maneira, o direito na qualidade de direito estatuído é símbolo da 

contingência jurídica na medida em que foi posto por um ato que poderia ter sido 

produzido de uma outra maneira em relação a qual se fez. O direito, então, é 

decretado por decisões judiciais e entra em vigência em razão destas286, o que já 

revela a centralidade dos órgãos jurisdicionais no âmbito da teoria luhmanniana no 

bojo do sistema do Direito. 

No âmbito temporal, o direito deve ser institucionalizado como passível 

de sofrer alteração, o que caracteriza uma das faces da complexidade jurídica tal 

qual se é apresentada na medida em que pode-se ajustar à variação a que se 

sujeita a sociedade – se vislumbrado em um período temporal, o direito pode 

apresentar respostas contraditórias a um mesmo tema em diferentes etapas. O fator 

temporal como se mostra faz com que cresça o número de temas (dimensão 
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material) sujeitos à alçada do direito uma vez que determinado tema pode ser 

rapidamente normatizado com a ciência de que não vigerá para sempre (como 

medidas econômicas de emergência) – não é preciso para tanto comprovar que o 

assunto já tenha pertencido ao direito287. 

Esta dilatação das possibilidades jurídicas guarda correspondência na 

dimensão social do direito na medida em que para suportar mudanças tão rápidas 

de variados temas a sociedade deve abrandar os laços individuais nela presentes a 

fim de que sejam suportadas e viabilizadas estruturalmente as alterações que 

ocorrerão pois, afinal de contas, a sociedade em que um direito desta ordem ocorre 

é formada por um espectro muito variado de pessoas que possuirão os mais 

diferentes pontos de vista e formações em relação a determinado assunto288. 

A partir destas reflexões o direito na teorização luhmanniana não é 

mais apresentado como um fator reacionário que restringiria a sociedade que deseja 

propulsionar-se em função de haver a possibilidade de se codificar qualquer 

estrutura com um nível de certeza suficientemente estabelecido. Pode ser este 

subsistema apontado inclusive como um instrumento do desenvolvimento social pois 

direciona e coordena a solução de consequências funcionais difíceis que aparecem 

com a diferenciação de diversos sistemas sociais. 

Por tais motivos, Luhmann, trabalhando no âmbito da função do 

sistema jurídico, vislumbra com o fenômeno da positivação do direito o desfecho de 

algo principiado com a diferenciação entre expectativas cognitivas e normativas: ―a 

construção de estruturas de expectativas crescentemente arriscadas, 

evolutivamente improváveis, à feição do desenvolvimento social‖289. Estruturalmente, 

a positivação faz com que não se possa mais tomar como fundamento uma outra 

ordem de cunho natural e imutável; deve, de outro modo, referir-se ao próprio 

sistema social que gera a redução da complexidade do direito. 

A generalização do direito deverá ocorrer em um âmbito mais elevado, 

com a presença de certas indiferenças: a indiferença em relação ao tempo da 

produção normativa; a indiferença em relação a conflitos decorrentes de uma gama 

ampla de áreas jurídicas com sentidos diversos, o que ocasiona uma diminuição da 

pretensão de consistência (âmbito material); a indiferença em relação a opiniões 
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divergentes, ou seja, tolerância social, o que faz com que surja uma perda do 

enrijecimento da moral do direito, em termos sociais.   

Por seu turno, considera o autor que a reflexividade, entendida como a 

observação do próprio subsistema jurídico a seu interior como um todo290, à sua 

identidade é o que definirá algo como jurídico ou não e também é o que fará com 

que o direito seja precavido de pressões exteriores ao seu sistema, o que faz com 

que o tal subsistema social consiga manter sua autonomia operacional e se reforce 

enquanto sistema autopoiético, como será posteriormente analisado. 

A legitimidade do direito, por outro lado, também é alcançada não por 

influxos externos e que não possuem relação com o direito enquanto sistema 

autopoiético, como a moral religiosa ancorada em algum tipo de verdade 

transcendental. A legitimidade jurídica seria a inclinação generalizada em aceitar 

decisões ainda não recheadas de conteúdo desde que circunscritas a fronteiras 

toleráveis291. A positivação faz com que haja aprendizado em relação ao direito 

posto também por parte dos atingidos e não apenas por quem decide, o que obriga 

os receptores da decisão a conformarem-se com as decisões mesmo que 

insatisfeitos, o que se explica pela sua participação no processo decisório (os 

processos detalham os temas em questão e neutralizam, insulam e despolitizam o 

litigante como indivíduo) e na ameaça da força física (violência) enquanto símbolo 

do direito, e ambos são o que baseia uma decisão política. Espera-se socialmente 

que os outros esperem que a decisão em um processo seja acolhida de maneira 

incontestável292.  

 

―Dessa forma, sugere-se a todos que esperem irrefutavelmente que 
terceiros esperem normativamente que todos os atingidos se 
orientem cognitivamente, isto é, dispostos a assimilar o que foi 
normatizado por decisões vinculativas‖.293 

 

Assim, a legitimidade do direito para Luhmann é compreendida não 

apenas no próprio direito uma vez que há uma intersecção entre expetativas 

cognitivas e normativas, apreendendo-se cognitivamente as decisões normativas, 
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sendo que a legitimação é encontrada na sociedade e não meramente explicada por 

mecanismos psíquicos internos e individuais294. A legitimidade alude neste sentido à 

sua função, qual seja, a de implementar no âmbito fático o direito e à de poder 

controlar as decisões judiciais295. No bojo de uma sociedade em que as demandas 

transformam-se e o direito (pelo menos de forma prioritária) antecipa frustrações 

sociais, o fundamento das normas é procedimentalizado, o que importa dizer que a 

legitimidade é temporalizada, e tal consideração pode ser encontrada mesmo nos 

pensadores que, como Habermas, trabalham o direito em condições meramente  

―laboratoriais‖296. 

 

2.7.3. Direito: sistema e ambiente.   

 

A sociedade moderna concede a possibilidade de haver distintas e 

múltiplas representações do mundo e de si mesma e neste sentido apenas ela pode 

representar a si mesma se observar esta policontexturalidade, com a constatação de 

que não há um supra sentido comum que a una em uma descrição do mundo297. 

Espera-se que tenha ficado claro que para Luhmann o aumento do grau de 

complexidade da sociedade moderna faz com que haja uma diferenciação funcional 

dos subsistemas sociais dos quais o direito é um dos representantes, e a 

diferenciação funcional rompe com a lógica segmentária ou hierarquizada como das 

arcaicas e antigas culturas na medida em que se observa a horizontalidade no 

relacionamento entre tais sistemas funcionais.  

Como referido quando da exposição sobre a evolução do direito tal 

como imaginada por Luhmann, a visão luhmanniana apresenta o direito moderno 

muito proximamente à lei, ou seja, para a noção luhmanniana o direito é sinônimo de 

direito posto e, portanto, qualquer outra ordem social que não seja revestida com os 

pressupostos jurídicos não é considerado direito – embora tenha suavizado suas 

opiniões em publicações tardias, sendo que sua noção sociológica do direito 

enquanto sistema difere em muito do aporte teórico de Hans Kelsen, embora alguns 
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encontrem paralelos entre estes dois pensadores298. O centro do subsistema jurídico 

encontra-se nos tribunais que aplicam o direito e não no aparato legal positivado, 

embora este represente tanto uma conquista histórica quanto um ponto de 

referência fundamental aos órgãos decisórios que observam inúmeras 

possibilidades. 

Em Luhmann o direito é tomado como um dos vários sistemas movidos 

pela comunicação (não biológicos ou psíquicos, portanto) autopoiéticos existentes 

na sociedade. Como tal, é menos complexo que o meio ambiente e possui 

mecanismos de filtragem e seleção da comunicação a fim de ligar operações 

relevantes ao seu encadeamento contínuo com o fim de proporcionar o próprio 

funcionamento sistêmico autônomo. Se, por um lado, o fechamento operacional 

reduz a complexidade ambiental, por outro faz com que a complexidade interna do 

sistema aumente. 

Com efeito, os processos que o diferenciam de seu ambiente tornam-

se pressupostos aos outros processos internos, figurando então como ambiente 

para os  demais sistemas também diferenciados os quais subsequentemente 

tornam-se ambiente para o direito. A noção fundamental que a teoria da autopoiese 

dos sistemas operacionais tenta transmitir é a de que este processo se dá com o 

fechamento operacional de cada subsistema e não em decorrência da 

decomposição de um todo em partes como era vislumbrado em anteriores teorias 

sistêmicas299. 

O direito opera horizontalmente dentro do sistema autopoiético da 

sociedade com os demais subsistemas como a economia por ter conseguido 

demarcar uma nova diferença em relação ao ambiente em geral e em relação ao 

sistema político ao qual era anteriormente atrelado. Dessa maneira, o sistema 

jurídico possui a capacidade de realizar sua autopoiese ao observar seu próprio 

código de maneira exclusiva e, assim, traçar uma marca que o separa do ambiente 

social, atuando ao lado de outros subsistemas autopoiéticos sociais de maneira não 

hierarquizada, o que indica o policentrismo da sociedade moderna. Com efeito, o 
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direito visto como subsistema social possui o código que o diferencia dos outros 

sistemas, ou seja, possui um mecanismo que filtra e seleciona a comunicação 

presente na sociedade a fim de estabelecer qual pode entrar e qual deve 

permanecer fora do sistema, sendo que a reprodução é dirigida exclusivamente pelo 

código licito/ilícito.  

Com a apresentação do direito na qualidade de subsistema da 

sociedade Luhmann acredita ter superado uma dicotomia tão errada quanto comum: 

a distinção entre direito e sociedade, ou seja, a apresentação de problemas de uma 

forma com a que se desse a entender que o direito poderia estar situado fora da 

sociedade. Com efeito, por apresentar o direito da sociedade (―das Recht der 

Gesellschaft‖), não há mais que se falar em autodescrição (produzida pela teoria do 

direito) e descrição externa (oriunda da sociologia) uma vez que o que existem são 

observações de ordens diferentes na medida em que o sociólogo que disserta sobre 

o direito não pode estar desprendido do que os juristas articulam como direito300. 

Cada subsistema autopoiético possui uma função dentro da sociedade, o 

que, diga-se, faz de Luhmann um funcional-estruturalista: as funções devem ser 

mantidas para a operacionalização ordenada de um subsistema301. O direito por sua 

parte cumpre sua função na sociedade ao apresentar-se como o subsistema 

responsável por estabilizar expectativas contrafactuais (normativas) de forma 

generalizada, ou seja, parte-se do pressuposto de que todos tomam como referência 

para a ação determinada regra, mesmo que esta seja interpretada de maneira 

diferente, emergindo um encadeamento social comunicativo formado por 

expectativas de expectativas normativas302.  

Existem dois tipos de expectativas, segundo Luhmann303: as cognitivas e 

as normativas, diferentes com base na reação em caso de desapontamento da 

expectativa. Assim, se em função de uma decepção em relação a uma expectativa 
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determinada pessoa substitui a antiga pela nova, então se trata de expectativa 

cognitiva e, do contrário, se mesmo em caso de desapontamento a expectativa é 

mantida, trata-se de expectativa normativa por estabilizar as expectativas de 

maneira contrafactual, ou seja, mesmo que haja divergência em relação ao que se 

espera e ao que se observa, a expectativa permanece válida e aplicável em função 

da existência de algo (as norma jurídicas) que garante a permanência da 

expectativa304
. 

Assim, a perspectiva luhmanniana é fundamentalmente uma visão 

sociológica da realidade por representar o direito um sistema cuja função seria a de 

assegurar as expectativas normativas de comportamento na sociedade como um 

todo, fazendo com que a tomada de ação de cada pessoa parta das expectativas em 

relação a determinada conduta, ou seja, no momento em que se planeja 

determinada conduta pode-se saber de antemão o que se espera da parte que terá 

participação de alguma forma. 

Com base nesta distinção entre comportamento e expectativa de 

comportamento recíproca e contínua, Luhmann importa-se em sua análise com o 

cumprimento de determinada norma de direito a fim de se verificar se esta pode ser 

considerada realmente uma norma jurídica, ou seja, não basta para a análise 

luhmanniana que certa norma esteja positivada, pois falta-lhe o requisito do 

cumprimento305. Dessa forma, se uma norma não é cumprida pela imensa maioria 

da população, ela simplesmente não pode ser considerada uma norma jurídica 

apesar de, digamos, formalmente aprovada segunda os trâmites legais previstos, o 

que decorre também da apontada crítica ao conceito de ―fontes do direito‖ tal qual se 

apresenta nos estudos jurídicos tradicionais. Isto é explicado em função de que uma 

lei constantemente e generalizadamente desrespeitada não orienta mais as 

condutas sociais e, portanto, não pode ser considerada uma lei – não basta a 

transgressão continuada, contudo, como acontece no tráfico de drogas nas grandes 

cidades pois mostra-se necessário não haver mais respaldo e orientação social em 

relação ao cumprimento ou não de uma lei. 
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Desta maneira, se a presidente da república sancionasse uma lei, mesmo 

que fosse na forma de emenda constitucional, na qual se proibisse o adultério em 

todo território brasileiro por parte de qualquer pessoa casada sob pena de reclusão 

pelo prazo de vinte anos, tal norma provavelmente jamais poderia ser considerada 

norma no bojo da formulação luhmanniana, uma vez que tanto o apoio social como o 

cumprimento seriam ínfimos.   

As expectativas normativas atualmente sofrem pressões não 

normativas, por exemplo por muitos dos partidários dos ―direitos humanos‖, os quais 

arguem em prol de ―benefícios‖ à ―humanidade‖ mesmo se isto representar uma 

clara afronta à legalidade. Outras constatações como a imprevisibilidade da 

manutenção dos fatores naturais que sustentam a sociedade, bem como a 

adaptação das normas (repita-se, não mais apoiadas em estruturas transcendentais) 

às constantes mudanças sociais (geradas também pela tecnologia crescente) 

evidenciam a pressão à qual o direito está submetido e que, de alguma maneira, tem 

de oferecer respostas306. Isto não significa, contudo, que o direito estaria relacionado 

de maneira imediata aos fatos sociais e que a simples repetição constante de 

atitudes ilegais seja um fator leve à modificação instantânea da lei. 

Apesar das pressões, o direito é apresentado na teoria luhmanniana 

como autopoiético, sendo que a própria teoria viu-se obrigada (com o fim de sua 

coerência em relação aos seus pontos nodais) a expor a construção de mecanismos 

e estruturas que tornam possível o diálogo de um sistema a um só tempo 

autorreferente e não isolado, como mostrado oportunamente: acoplamentos 

estruturais e interpenetrações, os quais não corrompem a autopoiese por não alterar 

a reprodução sistêmica, apresentando-se como irritações e texturas influenciadoras 

do referido subsistema307.  

 

2.7.4. Uma consequência teórica: incertezas jurídicas e dogmática. 

  

Como referido anteriormente, mostra-se inerente ao direito moderno a 

incerteza por dois ângulos: primeiramente, uma vez que a teoria luhmanniana 

observa a sociedade como um sistema autopoiético que se propaga conforme suas 
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próprias operações (todas de um mesmo tipo, portanto) e na medida em que 

constitui-se um sistema social movido por comunicação, este não possui garantias 

de que continuará a existir para sempre, mostrando-se o futuro como um horizonte 

arriscado na medida em que as condições favoráveis ao desenvolvimento da 

sociedade podem acabar, ao contrário da vida biológica que no decorrer de bilhões 

de anos no planeta Terra mostrou-se presente mesmo nas mais diversas 

circunstâncias e ambientes de forma ininterrupta308. A contingência é fator 

permanente na sociedade contemporânea, da qual o direito é um dos subsistemas 

funcionais. 

Pelo ângulo de sua constituição interna, imerso em uma história não 

linear e sem um deslinde último determinado por escrituras sagradas mas sim por 

decisões judiciais, o futuro não se mostra evidente ao direito contemporâneo visto 

que este encontra-se impregnado da areia da contingência estrutural em um 

considerável grau, ou seja, a indeterminação em relação ao resultado das decisões 

judicias representa um fator de relevo no direito moderno, ao contrário do que 

demonstrou ocorrer nas sociedades arcaicas.  E isto não remete apenas aos 

grandes casos, uma vez que se observa também no direito vivido nas relações 

diárias um alto grau de incerteza, bem maior do que advogados em um primeiro 

momento admitiriam309. 

É neste ponto em que a dogmática ocupa um papel importante no 

estrutura teórica sistêmico na medida em afirma que a característica mais importante 

em sua conceituação é a não negação de seus pontos de partida310, sendo que os 

limites desta rigidez são incertos (ou seja, em que consiste), devendo-se investigar 

os resultados, possibilidades, fundamentos e relações advindos desta311. Com 

efeito, não se poderia para Luhmann dizer que o centro das decisões de conflitos 

sociais são entidades comunitárias e não os tribunais baseados na lei. 
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Para Luhmann, a função da dogmática consiste no aumento das 

liberdades no mundo dos textos ou das experiências, no local onde a sociedade 

deseja que haja restrita conexão (a textos e interpretação), havendo ampliação das 

dúvidas suportáveis312, uma vez que certa insegurança é tolerada nas sociedades 

complexas, sendo isto inclusive como um elemento positivo.  

Dentro de um sistema fechado operativamente em volta à possibilidade 

de aumentar as condicionantes de cada caso em contextos complexos, havendo um 

choque entre as comunicações na medida em que algumas encontram algum tipo de 

resistência (como a realidade que se opõe ao conhecimento) dentro do próprio 

sistema. A incerteza, assim, não é vista como expressão do excesso caótico de 

complexidade no mundo e nem como intrínseca ao sistema, mas como um ganho 

próprio da cognição que pode ser vantajoso ainda que trate-se de sistema  

autopoiético313. 

No caso jurídico (enquanto direito positivado), as inseguranças são 

relativas à aplicação do direito, já que está pressuposta a vinculação que opera o 

Direito – o que demonstra a tensão na relação existente entre conduta e liberdade. A 

gênese da dogmática pressupõe certa organização do sistema jurídico (como 

diferença estrutura/processo), no qual não se espera a resolução do conflito entre 

―expectativa normativa/comportamento‖, mas a solução da querela norma314 

(premissa da decisão)/decisão315, ou seja, o problema é da aplicação, desde que no 

―caso‖ haja outra solução possível, perdendo-se a rigidez de uma das âncoras da 

tensão dual. 

Com esta perda, a dogmática oferece critérios para a resolução, 

restringindo desta forma sua volatilidade, com a aplicação dirigindo-se aos casos, e 

não apenas estes às normas316, e é justamente com a fixação de critérios vindos da 

jurisprudência que se opera o surgimento da dogmática317. Assim, a dogmática 

passa a ter função transversal, ―um controle de consistência com vistas às decisões 

de outros casos‖, não apenas fixando sentidos normativos, mas determinando as 

condições possíveis consistentes juridicamente. A relação da dogmática é com o 
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processo decisório e a possibilidade, sendo a diferenciação de competências um 

problema especial318. O direito apenas pode ser substituído por outro direito319; os 

problemas de conexão e inserção pertencem à dogmática.   

A tradição teórica da dogmática trabalha fundamentalmente em duas 

frentes: sobre justiça, de um lado, e conceitos e institutos jurídicos, de outro, e esta 

postura dupla reflete a unidade e complexidade jurídicas. Para Luhmann, a justiça 

não é uma supra-norma, mas sim a representação de unidade ante a complexidade 

sistêmica (dogmática)320, no que une dogmática à justiça. A solução da unidade ante 

a complexidade ocorre através de critérios que diferem o lícito do ilícito (código 

jurídico operacionalmente fechado), sendo justo se mantiverem unidade321. A 

dogmática tem por papel manter a diferenciação do sistema do direito, conservando 

e aumentando a reflexão, oferecendo respostas e perguntas322, embora não seja 

imprescindível por existir equivalentes funcionais323. 

 

2.7.5. O código do sistema jurídico.   

 

O código que Luhmann diz ser próprio do sistema jurídico é, em alemão, 

―Recht/Unrecht‖. Há uma tradução para o inglês na qual os autores preferem traduzir 

o código luhmanniano de maneira diferente conforme a situação: traduzem como 

―law/non-law‖ se for feita referência ao que entra ou não no sistema jurídico, ou seja, 

à referência à unidade do sistema em sua habilidade em determinar quais 

comunicações podem ou não ser reconhecidas enquanto comunicações de cunho 

legal, enquanto a opção por ―lawful/unlawful‖ ocorre no caso de atuação por parte do 

sistema em processar da informação obtida do ambiente e transformada em algo 

que tenha significação à comunicação qualificada jurídica324 - a versão de ―Das 

Recht der Gesellschaft‖ ao inglês opta ―legal/illegal‖, o que na tradição da common 

law faz sentido. 
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A tradução deste termo à língua portuguesa é encontrada principalmente 

em duas formas: ou opta-se por ―direito/não-direito‖ ou por ―lícito/ilícito‖325. 

Entendemos, juntamente a Neves e outros autores, que a tradução mais próxima do 

alemão seja lícito/ilícito, uma vez que, comparativamente, o código da economia não 

é algo como ―Wirtschaft/Unwirtschaft‖ (economia/não economia), mas sim ―ter/não 

ter,‖ e o do sistema científico não é ―ciência/não ciência‖, mas ―verdadeiro/falso‖, 

sendo que em ―Recht/Unrecht‖ ocorre apenas uma coincidência gramatical entre o 

código e o sistema.  

As diferenças de tradução expõem algumas características do código 

luhmanniano, já que para Luhmann pode haver a alusão ao código jurídico de duas 

maneiras, a seguir expostas. Como poderá se notar, em ambos os casos a oposição 

―lícito/ilícito‖ permitida pela língua portuguesa parece oferecer boa aproximação do 

que Luhmann expõe, já que os dois aspectos podem ser considerados os lados de 

uma mesma moeda. 

Em primeiro lugar, o código pode ser encarado como aquele que separa o 

mundo em duas metades, no que é ou não jurídico na medida em que enquanto 

sistema que divide e surge como uma forma, um lado é assinalado e o outro se 

mantém afastado como unmarked space326. Isto conduz a uma postura também dual 

de se vislumbrar a questão jurídica na medida em que se pode tratar o que faz ou 

não parte do código jurídico ou de acordo como o lado de dentro da forma, ou sob o 

ângulo do lado de fora, dependendo da maneira a qual o código será utilizado327. 

Este seria um modo de se filtrar os eventos ocorridos fora do mundo jurídico para 

que sejam qualificados ou não como relevantes ao direito o que leva, como dito, 

alguns autores a qualificá-los como ―direito/não-direito‖ 328. 

Em segundo lugar, o código binário jurídico pode ser aplicado a eventos 

internos do sistema, que podem ser com este procedimento entendidos como lícitos 

ou não, uma vez que para uma decisão judicial considerado lícita, por exemplo, deve 

seguir-se todos trâmites processuais determinados pelas leis vigentes, acoplada à 
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motivação válida, como é mais assinalado no caso da jurisprudência na common 

law, na qual devem em regra os juízes seguir caminhos análogos a outras decisões 

se confrontados a casos semelhantes329.  

Como se vê pelo exposto, trata-se do outro lado da moeda do código: a 

decretação a posteriori de uma decisão judicial como ilegal ou inconstitucional 

apenas reforça a autopoiese do sistema jurídico na medida em que demarca sua 

própria unidade sistêmica de acordo com os critérios de seu código330. E, ainda, o 

poder de se decidir se uma decisão ou lei está em conformidade ao sistema jurídico 

apenas pertence a órgãos do próprio sistema jurídico, sendo que Luhmann, também 

em função disto, eleva os órgãos jurisdicionais (e não as leis) a uma posição central 

no sistema jurídico na medida em que em última instância serão eles que decidirão o 

que pertence ou não ao direito, o que é lícito ou ilícito. 

Por exemplo, o jornal brasileiro ―O Estado de S. Paulo‖ recentemente foi 

obrigado a sonegar informações a respeito de transações suspeitas de importante 

político e de seus parentes em função de decisões judiciais. O periódico pode, como 

de fato procede, argumentar junto ao público e a centenas de intelectuais ser vítima 

de censura por parte do poder judiciário, que estaria acobertando um poderoso e 

inibindo a livre manifestação da imprensa, mas quem decidirá se o mesmo pode ou 

não publicar uma informação restrita pela justiça será apenas a própria justiça. Esta 

função central do judiciário acoplada a um uso parcial e muitas vezes não jurídico de 

seu poder (casos de corrupção sistêmica), diga-se, foi o que levou, contrariamente, 

a uma depreciação do poder judiciário na ótica dos pensadores franceses como 

Montesquieu, para quem o juiz deveria ser apenas a boca da lei, ideias que 

influenciaram muitas das gerações posteriores de juristas principalmente nos países 

de direito não costumeiro. 

Como consequência do fechamento operacional baseado em um 

código, pode Luhmann afirmar a impossibilidade de haver input de comunicação 

jurídica para o interior do sistema jurídico, uma vez que não há comunicação jurídica 

no ambiente já que tal tipo de comunicação pode tão somente no sistema jurídico 

ser encontrada. Trata-se de um efeito observado a partir da consequência de que 
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apenas no interior do sistema jurídico pode o direito realizar seu fechamento, 

reproduzir suas operações e definir seus limites, sendo que não pode ser 

encontrada outra autoridade na sociedade capaz proferir que isto ou aquilo é ou não 

legal331. 

O código do direito é, de certa forma, um ―tudo ou nada‖ como o é um 

operador lógico clássico (crivo verdadeiro/falso)332. Ou se pertence ao direito ou não: 

uma questão não pode a um só tempo ser lícita e ilícita, bem como não pode ser 

nenhuma das duas se o direito reconhecer que se trata de um caso juridicamente 

relevante. A binariedade do código do sistema jurídico, assim como ocorre em 

outros sistemas, é estrita, ou seja, não se aceita outra operação ao direito que não 

seja esta (terceiro, quartos ou quintos valores)333. Dessa forma, valores tão comuns 

ao direito brasileiro como o bem comum ou a manutenção da paz familiar, se não 

previstos em lei nos casos, advindos de outros sistemas sociais, portanto, não 

podem corromper o código jurídico na medida em que devem ser tratados como 

informação ao sistema jurídico a ser filtrada, não fazendo com o que o próprio 

código seja alterado.  

Não existe, contudo, nenhuma norma última que assegure que a 

codificação significa a unidade do sistema no sistema, o que importaria em um 

regresso infinito à sua procura, no que se nota a contraposição de Luhmann a 

esquemas fundamentadores do direito como os kantianos, kelsenianos, hartianos e 

demais na medida em que o código não é visto em si mesmo como uma norma, mas 

sim enquanto uma estrutura que serve ao proceder do reconhecimento e atribuição 

da autopoiese social. Assim, o direito na sociedade é executado através da 

referência ao seu próprio código binário no qual se reconhece este subsistema com 

sua comunicação e possibilita o enlace com outras comunicações e, dessa forma, 

não se realiza por meio de alguma regra fundamental, seja ela racional, factual ou 

categórica334. 
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O autor ainda sustenta que o código apenas pode ser gerido no nível 

da observação de segunda ordem. Trata-se esta de uma observação feita a partir 

dos observadores de primeiro grau, para a qual se mostra indiferente em relação ao 

modo pelo qual os observadores de primeira ordem (como os autores e as vítimas) 

qualificam a situação específica em relação ao mundo, ou seja, como legais ou não 

(ou injustas ou não) e, por este fato, o observador de segunda ordem pode avaliar o 

ato de forma completamente diferente do que os primeiros, e poderá aplicar o código 

lícito/ilícito em qualquer ocasião. Assim, a codificação diverge da normatividade das 

expectativas, apesar de ainda ser importante, e contrasta em relação a 

conformações historicamente edificadas as quais podem ser compreendidas como 

direito na medida em que o código possui propriedades específicas uma vez que 

pode, de um lado, ser aplicado universalmente (universally) não se mostrando 

relevante o que é comunicado, e, de outro lado, possibilita o fechamento operacional 

do sistema com o rearranjar de sua unidade enquanto uma diferença335.  

Luhmann aduz ainda que podem surgir em outros subsistemas modos 

de processar normativamente expectativas motivados pela observação destes 

subsistemas em relação ao agir do direito, como no caso da ciência perceber a 

possibilidade de existência de culpados (que devem ser cassados) de alguma 

catástrofe ambiental ao observar que o direito procede desta maneira, sendo que a 

partir desta observação outros subsistemas podem apontar seus questionamentos 

em relação ao reclame científico advindos, por exemplo, de grupos ativistas 

ambientais. Aborda o autor, aqui, o possível fenômeno de observações de segunda, 

terceira, quarta e demais ordens, acontecimento possivelmente recíproco, mas 

infere que este processo conduz apenas à reprodução da autopoiese do sistema 

social, e não ao fechamento do sistema jurídico que, repete, unicamente pode ser 

atingido através de observações de segunda ordem e somente por meio de um 

esquema que pode ser manejado por si mesmo no nível secundário336. 

E neste ponto reside a principal diferença da obra Das Recht der 

Gesellschaft para sua anterior Rechtssoziologie na medida em que a primeira obra 

não realçou suficientemente o papel do código do direito e para a diferenciação do 

direito enquanto sistema autopoiético. Com efeito, a especialização funcional do 
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direito em processar as expectativas normativas provindas da sociedade não pode 

ser considerada fundamento bastante para esclarecer a diferenciação do sistema 

jurídico em termos evolutivos, uma vez que apenas a codificação pode explicar a 

ligação do direito para com o universal, ou seja, sua capacidade de ser aplicável a 

todos os assuntos e por poder sofrer irritação advinda de todo tipo de comunicação, 

independentemente das razões dos observadores de primeira ordem337. 

A aplicação do código do direito a si mesmo gera mais um paradoxo, 

pois dessa forma o direito embarga observações de segunda ordem advindas de 

outros subsistemas: qualquer questionamento em relação ao direito emanado de 

outros subsistemas apenas através do direito pode ser traduzido, visto que as 

considerações de ordem jurídica apenas podem fazer sentido se colocadas em 

termos jurídicos, como um acordo extralegal que deve seguir o direito para ser 

perante este válido; se houver a formulação de um acordo fora disto, ou seja, se 

houver a renúncia ao direito, o contrato simplesmente não será válido diante deste. 

Ora, pode valer em relação ao outras áreas, pois o direito não pode obrigar todos a 

agirem de determinada maneira, mas o jogo jurídico é válido apenas de acordo com 

as regras que estipulou338. E é por estes argumentos que o direito pode ser 

considerado operacionalmente fechado e diferenciado funcionalmente na sociedade 

em relação a outros subsistemas autopoiéticos. 

A unidade do sistema jurídico não constitui-se para Luhmann a 

premissa para que ocorra sua reprodução, no que expõe sua crítica aos lógicos e 

Kelsen, já que não considera a unidade do direito nem como princípio nem como 

norma, pois não há sentença judicial ou lei que prove a unidade sistêmica ou que se 

refira à unidade como componente quando se regula algo.  Para o autor a unidade 

se reproduz em cada operação respectiva do sistema, tal como um ser vivo que se 

reproduz através da transação de suas células. Mas a unidade não é em si mesma 

uma operação do sistema, uma vez que se fosse a operação por si mesma mudaria 

imediatamente tudo o que é próprio da unidade sistêmica, e, assim, não é obrigado 

o direito a recorrer a uma estrutura hierárquica incumbida de garantir a unidade do 

direito por meio de uma norma superior (como a Grundnorm kelseniana) ou lei 

(Constituição) ou tribunal supremo. A unidade sistêmica não pode ser reinserida no 

próprio sistema, o que importa dizer que estas facetas (norma última, constituição e 
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tribunal tópico) são importantes e possuem significação enquanto vistas 

internamente pelo sistema enquanto descrição do sistema pelo sistema, mas não 

impedem nem vinculam ou condicionam a comunicação ―com êxito‖ no interior do 

sistema, ou seja, que possua esta comunicação a compreensão necessária e seja 

obedecida339.  

A autorreferência ainda subsiste, mas é representada pela referência 

ao código binário (que substitui a referência à unidade), ou seja, à distinção entre o 

que é lícito ou não e à suposição de validade normativa em relação às expectativas 

que precisam ser ordenadas a fim de tornar explícito o código, e, assim, a referência 

direta é substituída por uma indireta que assegura a ligação entre as operações 

sistêmicas de um mesmo tipo e propicia dessa maneira sua reprodução. Uma 

fundamentação ontológica do direito é neste sentido substituída por um processo de 

positivação jurídica que engloba todos os campos340.  

O fechamento operacional de um sistema e sua distância em relação a 

alguma participação direta no meio ambiente corresponde à necessidade interna de 

ter que decidir e, assim, o sistema coloca-se a si mesmo sob pressão para proferir 

uma decisão, como mostra o secular princípio processual no qual se afirma que o 

juiz não pode negar a decisão em um caso341. Contudo, uma decisão judicial é um 

paradoxo sob dois ângulos de vista: por não poder fazer de si seu próprio assunto, 

ou seja, a decisão que se depara com múltiplos caminhos possíveis em um caso 

concreto não pode valer de si mesma para que decida na qualidade de terceiro fator 

(excluído), de um lado, e pelo fato de que se decide legalmente (através de 

mecanismos e formas legais) o que é ou não legal, de outro, e, assim, a unidade 

sistêmica do direito apenas pode ser observada no arcabouço luhmanniano como 

um paradoxo342, discussão que será retomada no próximo capítulo. 

O subsistema jurídico e os tribunais enquanto seu centro, por sua vez, 

não dependem apenas do código para produzir determinada decisão. Com efeito, o 

código binário necessita dos programas (como leis) para que haja o direcionamento 

das operações de reprodução sistema, como um modo complementar de 

estabelecer os critérios para que haja um norte ao julgamento do que é processado 

internamente no sistema jurídico, delimitando concretamente a atribuição de valores 
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ao código sistêmico a fim de que em determinado caso possa ser estabelecido que 

parte possui o direito, cumprindo assim sua função de estabilização contra-factual 

das expectativas normativas, a qual é exercida com exclusividade na sociedade. 

Assim, os programas são um lado da forma, e os códigos são o outro lado desta343. 
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 Luhmann, Niklas. Law as a social system. Tradução de Klaus A. Ziegert. Oxford: Oxford University 
Press, 2004, p. 192 e ss. Villas Boas Filho, Orlando. Teoria dos sistemas e o direito brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2009, pp. 148 e ss. 



Capítulo 3 - Entre formas de vida e sistemas: os jogos de linguagem e a 

comunicação. 

 

3.1. Wittgenstein e Luhmann: visões sobre a linguagem e a filosofia da 

consciência.  

  

Como em um ―salto mortal‖344, neste capítulo será apresentada uma 

reconstrução dos principais argumentos de Luhmann e Wittgenstein com o intuito de 

demonstrar contrastes e alternativas das considerações de ambos no que tange um 

mesmo tema, qual seja, o modo pelo qual os humanos comunicam-se e constroem-

se na sociedade a partir de sua singular capacidade linguística, como, aliás, 

pioneiramente procedeu Locke345, apresentando-se eventualmente nos tópicos e 

fundamentalmente ao fim considerações e análises próprias desta dissertação.  

Como é o direito estruturado historicamente de forma linguística, os reflexos das 

abordagens de ambos autores para esta área são muitos, e serão apresentados no 

desenvolvimento do texto, com relevo às questões oriundas do complexo problema 

da corrupção no universo do direito e das influências subjetivas quando da criação e 

reprodução dos elementos jurídicos. 

Uma abordagem filosófica da linguagem enquanto manifestação exclusiva 

e fundamental do ser humano e da vida em sociedade, em conjunto com as 

tentativas de ultrapassar a filosofia da consciência e a lógica alética bivalente 

clássica346, são três dos principais pontos de apoio dos pensadores neste trabalho 

apresentados, o que revela por outro ângulo a importância da reconstrução a ser 

apresentada e a necessidade de contrastar duas visões a um só tempo influentes, 

divergentes e complexas. Os dois primeiros aspectos serão neste tópico 

assinalados, enquanto que a questão da fuga da lógica aristotélica será detalhada 
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no tópico seguinte. 

Deve-se chamar a atenção primeiramente a duas perspectivas de 

observação possíveis a respeito das exposições sobre a linguagem e suas relações 

com os homens, quais sejam, a cultural e a natural. No bojo destes dois horizontes 

exsurge a seguinte questão: até que ponto é a linguagem plasmada por caracteres 

―naturais‖ e específicos da espécie humana, inerentes ao homem, portanto, e até 

que ponto os desenvolvimentos de ordem cultural moldam a própria linguagem 

humana, com o consequente distanciamento do homem biologicamente considerado 

de sua linguagem? 

Este é um dos assuntos centrais da abordagem linguística realizada pelos 

dois autores, representado respectivamente pelas noções wittgensteinianas de jogos 

de linguagem, uso, imagem de mundo e forma de vida e pelo conceito de 

comunicação ―desumanizada‖ tal qual apresentado por Luhmann. Enquanto nas 

exposições do primeiro autor pode ser notada uma aproximação da linguagem com 

a dimensão biológica da natureza humana (interligada sobremaneira por sua vez à 

cultura e à história, sem dúvida), no segundo observa-se um descolamento 

operacional radical entre o que é comunicado e aquele que comunicou no âmbito 

sistêmico. 

Assim, o primeiro ponto a ser assinalado parece pacífico: de um lado 

desponta o filósofo que entende ser a linguagem uma manifestação inseparável do 

caráter natural do ser humano (haja vista, principalmente, sua noção de forma de 

vida) e de outro o sociólogo-filósofo que julga ser o elemento biológico do homem 

irrelevante para a operação dos sistemas sociais. Estes distintos pontos de partida 

representam o fator que potencializa o abismo existente entre os desenvolvimentos 

dos dois pensadores, pois a influência do ser humano é o elemento fundamental a 

dirigir a concepção da linguagem como corolário das relações entre os homens em 

sociedade. 

Em segundo lugar, pode ser anotada a questão do afastamento da 

filosofia da consciência, também enfrentada por ambos os pensadores. Neste 

diapasão, há autores que sustentam que Luhmann rompeu com a ontologia 

tradicional filiada à filosofia da consciência e à metafísica gerada no idealismo 
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alemão, mostrando assim um norte para o afastamento da filosofia do sujeito347 

através do construtivismo epistemológico e da cisão homem/comunicação. Mesmo 

que esta discutível assertiva possa ser considerada verdadeira, deve-se levar em 

consideração o fato de que existem outras correntes filosóficas que mantêm a 

importância do ―sujeito‖ ou ―indivíduo‖ (ainda que em um sentido muito distante do 

cartesiano ou kantiano) sem com isso cair em desenvolvimentos metafísicos ou nos 

degraus da ―filosofia da consciência‖ ou da ―filosofia do sujeito‖. Entende-se que 

neste caso incluem-se os desenvolvimentos wittgensteinianos, capazes de 

distanciarem-se de muitas estratégias encontradas no pensamento filosófico 

tradicional através de uma crítica da linguagem concretizada em dois momentos não 

estanques: conforme o Tractatus, o mundo poderia ser corretamente representado 

através apenas da linguagem enquanto limite do mundo, esta vista como privada e 

primordialmente portadora da função descritiva (1), enquanto nas Investigações 

observa-se a linguagem na qualidade de um jogo de faceta pública348, sempre em 

relação com o homem e com a sociedade, possuindo múltiplas ―funções‖ nos 

incontáveis jogos de linguagem (2). 

Como dito, a autonomização da gramática e a materialidade dos jogos de 

linguagem possuem as características necessárias para deixar considerações 

metafísicas ou solipsistas (como são as considerações da assim chamada ―filosofia 

da consciência‖) relegadas a um locus frequentado por confusões em relação ao 

funcionamento da linguagem, sendo que os jogos de linguagem entrelaçados às 

formas de vida não apartam o homem da linguagem. O ―sujeito‖ tal como 

apresentado tradicionalmente já foi retratado de maneira bastante particular no 

Tractatus enquanto inexistente (―o sujeito que pensa, representa, não existe‖ - TLP 

5.631), inseparável do próprio corpo (TLP 5.631) e como limite do mundo (TLP 

5.632), sobre o qual nem mesmo se poderia falar, pois o olho não pode olhar a si 

mesmo (TLP 5.633), podendo ser anotadas as assertivas das Investigações que 

também vão contra a secular corrente filosófica. 
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Com efeito, o ―eu‖ nesta obra não é o mesmo da filosofia da consciência. 

Nas Investigações, como assevera McGuinn, pode-se dizer que os corpos humano 

ou de um animal não são vistos em correlação com algum objeto do mundo mineral 

fundamentalmente pelo fato de que são possuidores de movimentos com algum tipo 

de sentido. Conceitos advindos de jogos de linguagem psicológicos (como os 

apontados pelo ―eu‖ cartesiano) como o de expressar uma ação ―intencional‖, um 

estado de ―aflição‖ ou ―dor‖ são construídos com os corpos dos seres vivos – ao 

trabalhar com conceitos psicológicos não somos adestrados para identificar 

processos que ocorrem em um ―mundo interior‖, mas para participar e prover 

significação a padrões extremamente complexos de agir e responder, padrões os 

quais estão atados e imbricados nas formas de vida. Assim, para Wittgenstein os 

conceitos psicológicos estão conectados aos padrões da forma de vida do que vive, 

e não a um reino escondido ou a processos e estados interiores. Há, portanto, uma 

ligação entre um processo interno e o que se encontra externo a este, sendo que 

este processo interno depende de um critério externo – neste ponto Wittgenstein faz 

uma observação de cunho gramatical (descritiva, portanto, e não prescritiva ou 

behaviorista) da conexão existente na linguagem ordinária entre os conceitos 

psicológicos e os padrões específicos discerníveis nas formas de vida humana e 

mesmo na animal349. 

Por conta da consistente alternativa oferecida por Wittgenstein à ―filosofia 

do sujeito‖, caminho também conhecido como ―reviravolta linguística‖ por encontrar-

se lastreado na linguagem, há alguns autores que possuíram no filósofo austríaco 

seu esteio (ou pelo menos receberam considerável influência deste) para que 

formulassem noções da teoria social e do direito, como Winch, Pitkin e Hart, já 

mencionados neste trabalho. Habermas faz parte deste grupo e deve ser destacado 

pela sua crescente ascendência no mundo jurídico e pela explícita influência 

exercida pela filosofia wittgensteiniana quando da formulação de sua teoria da ação 

comunicativa350, sendo que para a teoria deste pensador autores da filosofia da 

linguagem influenciados amplamente por Wittgenstein tais como Austin e Searle, 

entre outros, também ocuparam expresso papel de destaque. 

Apesar do relevo da teoria de Habermas, não se vislumbra como 

                                                 
349

 McGinn, Marie. Wittgenstein and the Philosophical Investigations. Nova York: Routhledge, 2002, 
pp. 155 e ss. 
350

 Habermas, Jürgen. Teoria de la Acción Comunicativa. Tradução de Manuel Jimenez Redondo. 
Madrid: Taurus, 1988. 



 132 

estratégia necessária alçar o sujeito a um patamar de ―igualdade‖ e ―racionalidade‖, 

infestando as esferas comunicativas de pré-requisitos, para que se reflita sobre a 

observação luhmanniana, bem como para que se possua uma opção à filosofia da 

consciência. Com efeito, para a compreensão da teoria de Luhmann e para um 

posterior balanço desta não se mostra essencial a filiação ao arsenal habermasiano, 

postura adotada por vários pensadores, como se Luhmann e Habermas fossem tão 

antagônicos como a verdade ou a falsidade de uma proposição para o jogo da lógica 

alética bivalente, ou como se representassem os únicos caminhos possíveis para a 

teoria social ou jurídica.  

Dito de outro modo: não é por possuir este trabalho uma âncora na 

filosofia wittgensteiniana que deste ponto de partida decorra uma ―natural‖ filiação ao 

projeto crítico tal qual apresentado por Habermas351 apenas por compartilhar com 

este um alicerce comum, até pelo fato de que a interpretação habermasiana do 

arsenal filosófico wittgensteiniano é muito diferente da que aqui se mostrou – a 

linguagem para Wittgenstein, por exemplo, não ruma a nenhum lugar específico, ao 

contrário do que afirma o autor tedesco352. 

Este estudo almeja ter comprovado uma interpretação própria do 

pensamento de Wittgenstein com a exposição de seus principais argumentos 

oriundos de diferentes períodos, bem como a constatação de que com base 

principalmente nos desenvolvimentos de sua filosofia madura podem se vislumbrar 

alguns dos mais agudos limites da teoria geral da sociedade tal qual empreendida 

por Luhmann e, por consequência, à teoria e à filosofia do direito, além de 
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possibilitar a caminhada por um trilho ainda pouco explorado – esta maneira de 

pensar pode ser encarada, de qualquer maneira, como muito distante do que 

pensam os autores representantes da filosofia da consciência. 

Com base nestas considerações, procuraremos demonstrar nos próximos 

tópicos com a lanterna de Wittgenstein algumas das limitações e horizontes do 

projeto luhmanniano a partir de suas próprias premissas, de um lado, e mostrar 

como construções filosóficas outras podem dar valiosas indicações de sentido para 

os labirintos teóricos e para a saída da garrafa das confusões nas quais caem os 

filósofos do direito como este, de outro. 

Não se quer dizer com a primeira assertiva que Luhmann seja um autor 

contraditório, ao contrário, é um pensador que segue à risca o aparato teórico o qual 

embasou suas teses (construtivismo epistemológico, teoria das formas, cibernética 

social) com as inevitáveis consequências advindas desta atitude, o que implica 

afirmar que um observador que observa a partir de outro ponto pode encontrar não 

apenas caminhos nesta teoria, mas também limites. 

Para que as diferenças em relação aos citados pontos de confluência 

temática sejam bem demonstradas, com suas premissas e consequências, e para 

que seja construída uma reflexão que os tome por base, será empreendida uma 

breve reconstrução dos conceitos, ideias e noções trazidos pelo trabalho até o 

momento que tenham contato com esta matéria, a fim de que haja um 

direcionamento coerente para que ao final possam ser aduzidas algumas 

considerações em relação ao mote da dissertação e de suas consequências ao 

universo do direito.  

Esta reconstrução exporá a seguir a questão do código do sistema jurídico 

em Luhmann, fator que o aproxima da lógica alética clássica bivalente em princípio 

renegada e que evidencia o caráter eminentemente robótico de suas considerações 

e demonstra a presença de comunicações desumanizadas para a construção de sua 

teoria. Em seguida, para reforçar e plasmar tais características, mostra-se a maneira 

pela qual o homem (enquanto sistema psíquico) e os sistemas sociais foram 

apresentados em sua teoria, ou seja, como sistemas de sentido operacionalizados 

pela comunicação. Em todos os casos serão apontados o modo de pelo qual se 

responde às insistentes corrupções sistêmicas, entendidas como a sobreposição 

dos códigos de outros subsistemas sobre o código de um subsistema que deveria 

ter sido obedecido. 
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Por fim, serão trazidas à tona as considerações wittgensteinianas, as 

quais no presente trabalho além de mostrarem um caminho possível a ser 

experienciado, apresentam-se indispensáveis para demonstrar os limites da 

construção luhmanniana, em especial se observada a linguagem acoplada a uma 

forma de vida cultural e histórica da natureza humana, que evidencia o caráter 

humano nos momentos da produção e reprodução da linguagem.  

Um leitor atento de Luhmann poderia rebater as considerações que serão 

apresentadas por dois motivos principais: em primeiro lugar, diria que o corte 

metodológico luhmanniano possui um foco de análise que permite observar 

questões importantes da sociedade e do direito, e seus pressupostos devem ser 

mantidos para que a tarefa frutífera apareça; em segundo lugar, que o ser humano 

ainda é fundamental para a constituição da sociedade enquanto sistema psíquico 

acoplado estruturalmente à comunicação pela linguagem, sendo o produtor único e 

exclusivo da comunicação.  

Embora se reconheça que o arsenal luhmanniano é coerente, sofisticado e 

capaz de conduzir a reflexões originais sobre problemas recorrentes do subsistema 

jurídico (como a respeito da efetividade das normas, da função jurisdicional e das 

incertezas jurídicas, por exemplo) se mantidas suas premissas, não há que se falar 

em neutralidade teórica ou em aceitação imediata dos pontos de partida: há 

consequências desejáveis e indesejáveis oriundas das teses fundantes de qualquer 

teoria, e estes pontos de partida são selecionados por diversos motivos dentre os 

inúmeros presentes na história da ciência e da filosofia e merecem ser 

escancarados e minuciosamente debatidos, o que pode e será feito a partir do olhar 

de outra tradição – do contrário, tratar-se-ia de seguir um dogma, não de 

fundamentar uma pesquisa. Sabe-se, em segundo lugar, que Luhmann mantém 

paradoxalmente o ser humano em sua teoria uma vez que este permanece como 

ambiente do sistema social, mas com Wittgenstein não é possível que o homem 

figure como um componente externo na operabilidade comunicacional, seja em que 

sistema for. 

 

3.2. A saída da lógica clássica e o paradoxal código.  

 

Pode-se dizer que tanto Wittgenstein como Luhmann reconheceram 

implícita ou explicitamente que os conceitos estritamente lógicos apresentados 
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classicamente na análise filosófica não se mostram suficientemente adequados para 

dar conta de explicar o que acontece no mundo – isto pode ser notado no 

construtivismo epistemológico (a marcação da diferença pelo observador) e nos 

muitos paradoxos (forma evitada pelo silogismo tradicional) edificadores da teoria 

luhmanniana. Por sua vez, a filosofia de Wittgenstein foi arquitetada sob paradoxos 

e noções fluidas e não estanques como as de uso, forma de vida e jogos de 

linguagem, sempre adstritas ao duro pano de fundo gramatical (a 

transcendentalidade não pode contribuir para a verdade ou falsidade da 

sentença353), podendo ainda ser assinalado que já no Tractatus a lógica era 

encarada de maneira bastante distinta em relação às concepções tradicionais, haja 

vista a estreita ligação entre linguagem e mundo e o caráter místico do inefável.  

O distanciamento da lógica clássica representa, sem dúvida, uma das 

maiores obsessões do pensamento do século XX, e isto pode ser notado em vários 

outros autores e áreas, como em Jan Łukasiewicz (e na lógica fuzzy que se seguiu). 

Esta constatação não passa por nenhum juízo de valor, ou seja, isto não quer dizer 

que a tentativa de escapar da milenar lógica tenha trazido algum tipo de evolução 

benéfica para a filosofia – não se possui o ―preconceito moderno do progresso das 

luzes‖, como diz Villey354, em uma noção bem particular de modernidade, ou uma 

crença em um ―progresso acumulativo‖ da filosofia. 

A saída da lógica dual para os autores em destaque é importante na 

medida em que se mostraram por distintos motivos as insuficiências desta para lidar 

com a complexidade e particularidades do mundo como este se apresenta. Apesar 

desta importante constatação e de desenvolvimentos neste sentido, a lógica binária 

(com o consequente axioma do terceiro excluído355) ainda possui para Luhmann 

conceitos aplicáveis em relação ao código de cada subsistema social, inclusive o do 

direito (lícito/ilícito), e no bojo da digitalidade surge um paradoxo, qual seja, o de 

como pode o código aplicar-se a si mesmo, o que desemboca em outra questão: 

quem estabelece o código? A partir deste momento serão analisadas mais 

detidamente certas consequências oriundas deste elemento da teoria, ponto de 

partida dos sistemas sociais. 

Nas considerações de Luhmann a linguagem é apresentada de maneira 
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evolutiva, na qualidade de mecanismo histórico que possibilitou pioneiramente haver 

a diferenciação entre um lado positivo e um negativo, excluindo-se neste sentido um 

terceiro valor qualquer. Deste modo, a linguagem codificada é fundamental para que 

sejam fixadas ao signo identidades, passo sem o qual não seria possível a formação 

da sociedade – em todas sociedades está presente a codificação da linguagem, e a 

simbolização observada na linguagem pode inclusive ser excessiva em uma 

sociedade se ocorrer a hipótese de esta ser empregada com o intuito deliberado de 

confundir ou iludir356. 

A codificação da linguagem implica a possibilidade de se negar o que se 

põe em qualquer frase, sendo que a comunicação posterior deve levar em 

consideração o tema fixado previamente pela linguagem – a comunicação, assim, 

não se refere a opiniões ou posicionamentos psíquicos ou inerentes dos falantes, 

mas à própria comunicação. A negação pressupõe distinções as quais abrem uma 

gama de outras possibilidades (se a camisa não é roxa, pode ser que seja amarela 

ou vermelha ou verde etc.), mas as alternativas para a negação compreensível são 

dadas pelo âmbito temático da afirmativa, com seu respectivo contexto cultural no 

qual está inserida – a oposição sim/não (codificação que representa a unidade da 

comunicação linguística) realça a importância do entendimento para a teoria 

luhmanniana na medida em que para se negar algo se deve compreender o dito, 

como também para ofertar uma resposta inteligível357. 

Como se nota, com tais considerações Luhmann pode afirmar que não há 

um fim específico para a comunicação, mas apenas a exclusiva alternativa de 

continuar o processo comunicacional seja através da negação ou da aceitação do 

que se fala. A codificação da linguagem garante, neste sentido, a autopoiese de um 

sistema comunicacional social por condicionar o sim ou o não à comunicação – e 

justamente por este motivo para a teoria luhmanniana não se pode afirmar que as 

sociedades evoluíram calcadas na pretensão de um suposto ―consenso‖358, como 

poderia afirmar Habermas.  

O fechamento de um sistema ocorre através da codificação da linguagem, 

como mencionado, e um sistema deve arranjar modos de responder aos influxos 
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externos de acordo com o código a que está subordinado, determinando através de 

critérios o rechaço ou aceitação do que se mostra. Neste sentido, a sociedade 

enquanto sistema pode autocondicionar-se por desenvolver estruturas capazes de 

moldar expectativas de aceitação ou negação da comunicação de acordo com o 

código específico: já que não é possível fugir ao sim ou ao não, são plasmados 

espaços válidos para se determinar o acerto da negação ou da aceitação do que se 

é comunicado, e, portanto, através deste autocondicionamento com estruturas 

arquitetadas a partir de expectativas os sistemas podem reagir às irritações 

advindas do ambiente359. 

O código tal qual apresentado por Luhmann nada mais é senão um 

redutor de complexidade360, um mecanismo que no interior de determinado sistema 

social possui a capacidade de restringir as incontáveis possibilidades combinatórias 

presentes a todo instante no mundo comunicacional. Em qualquer sistema, e no 

caso específico do direito, não há espaço para algum tipo de informação encontrar-

se situada entre o sim ou o não, entre o permitido e o defeso, muito embora 

cotidianamente haja muitos outros acontecimentos envolvendo as diversas facetas 

do direito (sejam de ordem histórica, psicológica, etc.), tais como nas ocasiões de 

sua observância e sua aplicação no dia-dia social. Desta forma, resta claro que o 

código luhmanniano relativo ao sistema jurídico, também por arrogar-se das 

características de neutralidade e desumanidade, traz em si uma lógica dual361 na 

qual está descartada, por exemplo, a possibilidade da ―semipermissão‖ para se 

praticar algum ato, como sugeriu Dostoievski: 

 
―(...) comprei uma passagem e fui para a primeira classe: entrei, 
sentei-me e comecei a fumar. Isto é, continuei a fumar, porque tinha 
acendido o charuto antes. Estou sozinho no vagão. Fumar não é 
proibido mas também não é permitido; ou seja, é semipermitido, 
como de costume; e isso dependendo da pessoa. A janela está 
aberta. (...)‖362. 
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A impossibilidade de algo como uma ―semipermissão‖ no direito não se 

figura para este trabalho exatamente uma crítica, pois assim evoluíram os sistemas 

sociais através da comunicação, e neste ponto reside a questão da escolha para o 

mundo do sistema jurídico: o juiz deve optar entre um lado ou outro, ou seja, ele não 

pode simplesmente fazer como alguém que julga que ambos argumentos opostos 

provindos de dois falantes estão corretos, assim como julga acertada a observação 

de que os dois não poderiam ao mesmo tempo estar corretos. Deve, de outro modo, 

aceitar o paradoxo de um código que se refere exclusivamente a si mesmo – o ―não‖ 

é a negação do ―sim‖, ou seja, mesmo o negar parte de uma operação positiva por 

parte do sistema, já que a negação da negação representa o valor positivo por 

equivalência lógica363. Assim, um código é uma regra de duplicação que possibilita a 

relação de toda entidade que esteja no campo de aplicação determinado a outra 

entidade correspondente. Como mostrado, a linguagem foi o que permitiu relacionar 

um enunciado positivo com um negativo, ou seja, possibilitou haver uma binariedade 

sim/não em um esquema comunicacional e, dessa maneira, após a distinção, surge 

a regra do terceiro excluído364, a qual também pode ser entendida como uma forma 

de se reduzir possibilidades e revela a outra face ao se escolher uma das faces365.  

A questão remanescente nesta teoria é em relação a como se chegar a 

um critério não contraditório para se definir acertadamente o que é certo e o que é 

errado em um direito não guiado por razões produzidas de maneira a priori e 

hierarquicamente superiores, como aconteceria se orientado pela religião ou por 

formulações de ordem ―racional‖. Walter Benjamin, por exemplo, também encarou 

esta questão em seu artigo ―zur kritik der Gewalt”, no qual afirma que haveria 

apenas Gewalt (palavra ambígua: poder, violência) acima do direito – não se pode 

falar, neste sentido, em algo como um supradireito366. Luhmann reconhece esta 

dificuldade e a enfrenta de outra maneira: a determinação do código lícito/ilícito não 

é nem pode ser considerada em si mesma lícita ou ilícita, o que é um paradoxo – 
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uma tautologia autorreferente, como será explicitado. 

O observar traz em si a distinção a fim de assinalar alguma coisa, 

destacando-se assim do espaço não marcado (o termo original de Spencer-Brown é 

―unmarked space‖), o qual permanece como horizonte do mundo367, havendo ainda 

a possibilidade de distinguir (apartar o terceiro excluído368). Portanto, não se pode 

dizer que algo exista ou não exista por si só (de maneira essencial) no mundo pois é 

sempre um observador quem estipula uma diferença e faz nascer um marked space 

e o remanescente unmarked space369. Se esta premissa for verdadeira, como 

alguém pode ter a convicção de que o correto não é o errado, ou, posto em outros 

termos, quem definiu o que é lícito e o que é ilícito (quem possui ou possuiu este 

poder)? Se os sistemas sociais são definidos a partir de uma diferença, como o 

direito, cuja unidade é definida paradoxalmente pela unidade da distinção 

lícito/ilícito, qual seria a solução consistente deste problema370? 

A ―saída‖ deste paradoxo é apontada por meio da inserção de outro 

paradoxo na medida em que, como o código não consegue resolver as questões, há 

nos respectivos subsistemas autopoiéticos programas que orientam a aplicação dos 

códigos ao estabelecer critérios para a aplicação deste. A validade de um programa 

depende de sua execução, e neste sentido a execução do programa torna-se a 

condição de execução do programa371.  

O caso do direito é paradigmático: as leis representam um dos programas 

deste subsistema social. Com efeito, o direito refere-se estranhamente a si mesmo 

para a resolução dos paradoxos, em especial para a ―saída‖ do paradoxo pela 

legitimidade de se fazer o direito ou de ter o direito sobre algo: por exemplo, 

fundamenta-se a questionável regra da exclusão de pessoas de um clube com outra 

regra, qual seja, a de que com a formação de um clube há sócios e não sócios, e 

apenas os sócios podem adentrar o clube372. 

A busca por uma solução que encontre um ―supra princípio‖ ou algo do 

tipo para resolver o paradoxo do código está completamente descartada. Já que a 

distinção lícito/ilícito não se mostra um critério adequado para se decidir o que é 
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lícito ou ilícito, os programas (enquanto elementos semânticos do sistema social) 

cumprem a função de indicar se o código (jurídico) está sendo aplicado correta um 

incorretamente. Disto se conclui que um código não pode existir por si só373. 

Apenas com o código várias tautologias são produzidas: o lícito é lícito e o 

lícito não é ilícito – a codificação (digital) do direito não pode ser tida por si mesma 

como lícita ou ilícita374 - a aplicação de uma tautologia a si mesma gera um 

paradoxo. O código tão somente estabelece a diferença entre sistema e ambiente e 

guia as operações sistêmicas ao definir o encadeamento destas, unindo a operação 

anterior à subsequente – a unidade do sistema jurídico reside justamente nesta 

diferença375.  

A comunicação é robotizada em Luhmann, e o código estampa este 

aspecto na medida em que é o que direciona o que pode ou não ser considerado 

informação ao sistema através de um esquema binário para encadear comunicações 

de um mesmo tipo, o que revela a função do código em um sistema social. Não há 

para Luhmann nenhum componente ético ou de poder envolvido no código, já que 

apenas será excluída uma "informação‖ terceira, ruído enquanto comunicação 

desordenada; o código, como já afirmado, funciona tal qual um operador lógico que 

responde ao que aparece, podendo dar o retorno esperado à realidade até o ponto 

em que esta necessite de outro código apto a processar suas novas informações em 

outro sistema com outra função social determinada (ou seja, se houver uma nova 

diferenciação funcional) – código, mecanismo simples enquanto binário, não 

evoluirá376. 

Luhmann pode recorrer a argumentos objetivos para sustentar 

materialmente a existência do código digital tal qual apresentado: como ocorre em 

todo processo de fechamento operacional de um sistema, o autor sustenta que a 

codificação do subsistema jurídico não foi obtida através de uma dedução lógica 

(como se o direito tivesse de ser dual por imposição lógica), mas sim através de 
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muitas e variáveis condicionantes em um longo processo histórico377. 

Ao lado desta faceta material de sua teoria, Luhmann nunca pretendeu 

―desparadoxalizar‖ paradoxos, pelo contrário, seu pensamento trabalha com 

paradoxos a todo instante e de forma inventiva, considerados inerentes aos tempos 

complexos – os paradoxos possuem desdobramentos interessantes. De outro modo, 

pode-se dizer que uma teoria não precisa (e nem poderia) oferecer respostas a 

absolutamente tudo, mas apenas explicar coerentemente o que se propôs, 

iluminando certos pontos que outras teorias não puderam ou não poderiam 

satisfatoriamente explicar.  

Isto não quer dizer, contudo, que não haja limites que possam ser 

apontados. O limite do imparcial e dual código luhmanniano existe: ao arrogar-se do 

rótulo da neutralidade, ou seja, ao reconhecer já de partida o código do direito como 

um ―dado‖ irrefutável, escamoteia as relações de poder envolvidas na própria 

constituição dos sistemas sociais e do sistema jurídico em especial a todo instante, 

ainda mais se considerarmos a realidade de países como Brasil: por qual motivo 

determinada droga é considerada ilegal e outra não? Qual é a razão de se penalizar 

severamente uma das pontas do comércio de drogas ilícitas e apenas 

moderadamente a outra? Por que razão certa conduta é tipificada penalmente e 

aquela outra não? O recurso do sistema a si mesmo é insuficiente, ou seja, não 

satisfaz a mera afirmação de que existe o subsistema social denominado direito, 

com sua função (previsibilidade das expectativas normativas congruentemente 

generalizadas), elementos, seus programas e seu código, nem mesmo que as 

escolhas residam unicamente nos programas, já que o que ―entra‖ ou é colocado do 

lado de fora do subsistema é em última instância determinado pelo código – a 

autorrecursividade é coerente com o arcabouço teórico e explica teoricamente o 

proposto, mas não é capaz de responder às questões anteriores (as quais se 

mostram a tal teoria, aliás, irrelevantes para a operacionalização do sistema 

jurídico). 

O recorte da realidade que separa um espaço marcado, ou seja, aquilo 

que pode ou não ser considerado direito possui relação com as leis enquanto 

programas do subsistema (visto também que a positivação é passo fundamental 

para o direito, como já explicitado), mas a base está na codificação originária do 
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subsistema, aquilo que encadeia comunicações anteriores e posteriores de mesmo 

tipo. Ainda haverá lícito/ilícito com a nova lei, mas este programa depende do 

próprio código e, portanto, a codificação de qualquer subsistema jurídico não 

consegue responder à questão de quem fez o código, sendo que a solução à 

autorrecursividade dos programas (com códigos e programas operando como os 

dois lados de uma mesma forma378) faz com que se escondam os jogos e relações 

que determinaram e reproduzem o código, tarefa empreendida sempre com a 

presença de sujeitos e que merece ser analisada pelo próprio direito, revelando sua 

cultura e história.  

O contra argumento luhmanniano poderia ser o de que para que seja 

formulada uma resposta do subsistema social específico a cultura, a história e a 

formação do direito, por exemplo, são desimportantes, uma vez que o que importa 

em sua análise é o modo de retorno dos sistemas ante a realidade. Contudo, deve 

ser realçado que uma desconsideração radical dos fatores vistos pelo pensamento 

luhmanniano como extra jurídicos pode conduzir em última instância a uma 

legitimação de qualquer tipo de direito, embora a própria teoria tente negar a 

decorrência aqui apresentada. 

Mesmo a figura do ―observador‖ não pode ser tida como a de um ente 

despersonalizado, não histórico e puro e, portanto, a demarcação de um espaço no 

mundo que categoricamente afasta os desenvolvimentos dos que buscam uma 

essência nas coisas apenas pode ocorrer se um observador real, com todas as 

constituições subjetivas respectivas, existe e estabeleceu o corte desejado, o que 

não ocorre sem que aja uma motivação. 

Assim, pode-se afirmar que quem fez e faz o direito, ou quem possui os 

requisitos necessários ao funcionamento direito não é questão que possa ser 

―resolvida" apenas através do próprio direito. A solução, embora não possa ser 

apontada imediatamente, passa pelos indivíduos e pela história cultural por estes 

construída de maneira central e não marginal, notadamente se observado o 

processo de corrupção largamente encontrado nos fóruns e casas legislativas do 

Brasil – neste país como também em outros não há que se falar em autopoiese, mas 

apenas em uma grande confusão de códigos (sobreposição de determinados 

códigos em relação a outros) e critérios que impedem a reprodução dos respectivos 
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códigos específicos, como o jurídico379. Assim, é de vital importância para o próprio 

sistema jurídico, tanto em sua formação quanto para sua operação interna, que 

sejam levados em conta os pontos tidos por Luhmann como não pertencentes ao 

sistema do direito. 

Seria precipitado afirmar categoricamente neste trabalho que tipo de 

relações sociais (sejam as de poder, afetivas, econômicas, irracionais) estão 

envolvidas na elaboração do código jurídico. O que importa asseverar, e que 

pretendemos demonstrar ao longo do texto, é que não há como se apartar os 

indivíduos enquanto produtores da linguagem e construtores da realidade de um 

processo social tão importante quanto a constituição e reprodução do código de um 

subsistema social como o direito. A coerência em relação aos seus pontos de 

partida levou Luhmann a advogar a neutralidade dos respectivos códigos dos 

subsistemas sociais, o que se de um lado aponta a um rumo que esconde as 

relações (em especial as de poder) antes nada ocultas, de outro pode servir a 

propósitos não neutros de agentes da sociedade. 

De qualquer forma, as considerações wittgensteinianas relativas à 

linguagem podem conduzir a reflexões que interrompem a autorrecursividade 

legitimadora do sistema jurídico por trazer os homens à operação linguística nos 

incontáveis jogos de linguagem em liame com as formas de vida, elementos a um só 

tempo humanos, culturais e históricos sendo que, se as comunicações não são por 

si só autopoiéticas, o código de um sistema, se existir, existe de forma muito 

diferente da propalada por Luhmann, haja vista a constante interferência dos 

indivíduos no processo de seleção comunicacional.  

O paradoxo do dever se decidir o indecidível, contudo, é tarefa que 

também ultrapassa os objetivos e fronteiras deste trabalho, e permanece como um 

paradoxo. O que se aponta é tão somente a forma como Luhmann trabalhou este, 

ou seja, recorrendo a uma teoria da sociedade despersonalizada e diferenciada 

funcionalmente com um código neutro, recorrendo-se aos próprios critérios e 

programas do sistema social do qual faz parte o código. 
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3.3. O ser humano fora do jogo em Luhmann: a despersonificação social e a 

questão da corrupção sistêmica.  

  

I 

 

Como referido oportunamente, não se pode falar propriamente em 

―sujeito‖ na teoria luhmanniana, na medida em que se vislumbra que Luhmann 

―rebaixou‖ o ―indivíduo‖ tal qual apresentado pela tradição filosófica a um status 

correlato ao de um ―mero‖ sistema psíquico, ou seja, o autor tedesco enxerga nos 

respectivos sistemas de consciência algo próximo do que se poderia entender como 

―sujeito‖, mas que assim não poderia ser considerado em função de grandes 

diferenças em relação a outras correntes que tratam deste termo (de forma 

demasiadamente ampla e incoerente segundo Luhmann), haja vista que, por 

exemplo, na teoria da diferenciação funcional sistêmica o sistema psíquico encontra-

se apartado do sistema da sociedade – situa-se em seu ambiente. 

O sistema psíquico é neste sentido considerado um sistema autopoiético 

fechado operacionalmente e aberto cognitivamente, o que implica afirmar que sua 

reprodução sistêmica é realizada de acordo com seus respectivos elementos, no 

caso, os pensamentos – os sistemas psíquicos possuem como embasamento um 

nexo unificado e autorreferente de estados de consciência380.  

Os sistemas sociais, em paralelo, têm como unidade basilar a 

comunicação e, como parece claro para esta teoria, o sistema psíquico não é 

constituído por comunicação e sim por pensamentos, embora haja ligação entre os 

dois sistemas já que a consciência participa do processo de produção 

comunicacional. A comunicação não pode ligar-se a outras operações de tipos 

diferentes, e, desta maneira, a consciência está excluída do processo 

comunicacional, e, portanto, da sociedade: os pensamentos não estão organizados 

de forma apta para ligação direta com a comunicação. 

Como exposto quando da explanação acerca do conceito de 

―interpenetração‖, para Luhmann os sistemas sociais e psíquicos evoluíram de 

maneira conjunta, e são necessária e mutuamente pressupostos, ou seja, não há 

que se falar em ―pessoas‖ sem os sistemas sociais nem nestes sem pessoas; a co-

                                                 
380

 Luhmann, Niklas. Social Systems. Standford University Press, 1995, p. 59. 



 145 

evolução fez com que ambos partilhassem uma mesma conquista evolutiva 

chamada sentido (Sinn), conquista pela qual estão ordenados e a possuem como 

uma indispensável forma de sua autorreferencialidade e complexidade381. 

A comunicação, contudo, não surge espontaneamente, mas a partir dos 

indivíduos isolados. Luhmann resolve a equação comunicação versus pensamento 

(dois mundos fechados e com elementos próprios), a fim de manter coerência à sua 

pesquisa e à teoria dos sistemas autopoiéticos, com o conceito de acoplamento 

estrutural, ou seja, com algo que permite a ligação de dois sistemas autopoiéticos 

sem que com isto haja interferência de elementos aptos à reprodução específica de 

um sistema em outro, sendo que os acoplamentos estruturais fazem parte da 

estrutura de ambos os sistemas. Neste âmbito, a linguagem é apresentada como 

este acoplamento estrutural que liga a consciência à comunicação. 

A tese do acoplamento estrutural é de grande relevo para Luhmann na 

medida em que este vê a possibilidade de substituir a teoria do sujeito por tal noção, 

uma vez que pode ser pensada uma operação sem a necessidade de que esta seja 

atribuída a um portador. Com efeito, a partir desta maneira de ―operar‖ sem 

―operador‖ não se faz necessária a pergunta sobre quem realizou a ação e, assim, 

não é preciso responder que o ser humano age e comunica, como seria o 

procedimento das teses que admitem a existência de um sujeito. A pedra de toque 

de Luhmann é uma diferença, ao invés da noção da unidade de um sujeito – e esta 

tese luhmanniana é paradoxal na medida em que a comunicação ao mesmo tempo 

depende da consciência para existir e possui nesta a única fonte de transformação, 

mas esta mesma comunicação é operativamente independente da consciência de 

maneira radical382. 

A consciência humana não é mais o cerne da intenção do sujeito, como 

seria observado na filosofia fenomenológica da qual parte; de outra forma, o sentido 

passa a figurar no centro da intencionalidade, sendo que a autopoiese passa a ser 

um tema da autorreferência do sentido: o horizonte de possibilidades (noção 

paralela, mas não idêntica ao conceito husserliano) é muito amplo, sendo que quem 

o atualiza, ou seja, quem faz a ―mediação‖ entre o realizado e o realizável é o 

sentido – e o sentido é plasmado de tal maneira que possui um pé no real e ao 

                                                 
381

 ibidem, p. 59. 
382

 Luhmann, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Tradução de Ana Cristina Arantes. Petrópolis: 
Vozes, 2009, pp. 278 e ss. Admite Luhmann neste diapasão que no livro Soziale Systeme não foi 
dada ênfase suficiente ao conceito de acoplamento estrutural. 



 146 

mesmo tempo faz referência ao que pode aparecer possivelmente como real (bem 

como o que se considera impossível)383. 

Há que haver uma seleção permanente para que se saiba o que possui ou 

não sentido, tanto em relação aos sistemas psíquicos quanto aos sociais: os 

psíquicos têm de selecionar para saber o que pensar com sentido e os sociais têm 

de selecionar para saber qual a comunicação pode ser feita com sentido – ora, a 

―faticidade pura‖ (―reine Faktizität‖) deve ser construída, e o modo pelo qual 

Luhmann opera esta construção é através da estratégia de ―seleção‖, e seleção com 

sentido, no caso384. 

O processo constante de selecionar faz com que a seleção seja vista de 

forma imbricada: cada seleção implica que outras seleções possíveis não se 

realizaram, mas há seleções que permanecem latentemente possíveis – a 

redundância das ações reside neste ponto: se ao fazer-se uma seleção esta não se 

mostrar satisfatória, pode haver um regresso ao ponto inicial e a partir deste ponto 

rumar para outra direção – e apenas um sistema que observa a si mesmo pode ter 

esta capacidade. A seleção, portanto, cria sentidos que descartam determinadas 

possibilidades e, ao mesmo tempo, faz com que haja uma indicação indireta de 

outras possibilidades, o que por sua vez relaciona-se com a complexidade do 

mundo385.  

O que possibilita o acesso ao mundo, o sentido, é autorreferente: os 

sentidos fazem alusão a outros sentidos ao incorporar o sentido existente como 

própria estrutura referencial entre as possibilidades apresentadas; o sentido pode 

ganhar realidade apenas com a referência a outro sentido (mesmo a negação do 

sentido só existe se conectada ao e possuir sentido), e, assim, torna possível a 

criação de identidade para que haja a autorreprodução sistêmica – para o autor, o 

sentido que um sistema confere a características selecionadas do mundo é uma 

projeção feita a partir dos referenciais internos do sistema sobre o mundo e, assim, 

os sistemas plasmam suas respectivas identidades na relação com o ambiente, e o 
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sentido é meio imprescindível para que isto aconteça enquanto ―lente‖ apta a 

observar e com isto definir as respectivas fronteiras de um sistema e formar a 

identidade sistêmica386.  

Estas considerações, contudo, não devem sugerir que para Luhmann 

existiria apenas o sentido, pois isto contrariaria a possibilidade de acesso a 

conteúdos da experiência tal qual relatado pela tradição filosófica e literária, como o 

―prazer‖ e a ―existência‖, segundo o autor. Termos como estes podem ser 

substituídos com a consideração de que na origem e reprodução do sentido há uma 

infraestrutura real que constantemente muda, infraestrutura a partir da qual o sentido 

extrai diferenças, mesmo que o sentido não mude em sintonia perfeita com as 

mudanças da realidade – o sentido opera diferenciações nesta realidade para 

permitir um processo de informação orientado pela diferença387. 

O conceito de sentido é usado como mais uma ferramenta que 

comprovaria a tese da despersonificação operacional da sociedade: ao fazer alusão 

aos sistemas portadores de sentido (que por sua vez é autorreferente), quais sejam, 

os sociais e os psíquicos, não há mais que se fazer referência aos sujeitos enquanto 

pessoas – estes são apenas horizontes do limite estrito e autorreferencial dos 

sistemas, ou, mais especificamente, pode-se afirmar que os ―sujeitos‖ ou as 

―pessoas‖ são apenas referências sociais que servem à formação do sentido, e, 

neste diapasão, apresenta o sentido como uma categoria que trabalha sem os seres 

humanos388.  
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Com efeito, questiona Luhmann: o ―sujeito‖ tal como proposto teria dentes 

e línguas? E onde estaria situado, por seu turno, o referencial empírico deste sujeito, 

conceito apresentado em uma posição central na tradição do pensamento?389 

Para este autor, as críticas ao conceito de sujeito devem levar em 

consideração que este foi construído historicamente no instante em que os europeus 

perceberam que não poderiam descrever-se enquanto sociedade hierarquizada, que 

haveria um Estado distinto de si. De qualquer forma, nos sujeitos cartesiano, de Kant 

ou de Fichte há uma estrutura autorreferencial que pode ser identificada como um 

fato na meditação ou reflexão da própria consciência. No caso do ―sujeito‖ moderno, 

o indivíduo entende-se como um observador que observa, ou seja, como um 

observador de segunda ordem – ou para os que preferem uma roupagem mais ativa 

e voluntarista, o indivíduo estaria no centro, e a partir deste haveria a base para si e 

para tudo. Luhmann não se contrapõe necessariamente a estes termos 

apresentados, mas argumenta que se não há um significado do conceito de ―sujeito‖, 

o melhor seria evitar a menção desta palavra; de qualquer forma, ―sujeito‖ não é um 

termo adequado para que se pense a teoria dos sistemas390.  

Para Luhmann, as elucubrações sobre o significado de ―sujeito‖ talvez 

existiriam menos em razão da necessidade deste conceito e mais em função da 

inatividade dos que decidiram usar este conceito como uma fórmula opcional a 

termos como de ―pessoa‖, indivíduo, ―ser humano‖, e  mesmo Husserl apresenta 

uma versão teoricamente tão porosa do social e da realidade compartilhada 

enquanto uma ―comunidade intermonadológica‖ (não poderia haver 

intersubjetividade na subjetividade indissolúvel de cada um) que chega a ser vista 

aqui até mesmo como uma admissão da derrota. Em todo caso, para Luhmann o 

problema da referência após Husserl deve ser posicionado na operacionalidade da 

diferença entre auto e heterorreferência; após Husserl, a pergunta de ―como a ordem 

social é possível‖ não deve ser respondida a partir do conceito de sujeito e, dessa 

maneira, a sociologia baseada nas ―ações‖ pode ser refutada391. 

 

II 
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O que deve ficar patente é que com proposição de sistemas de sentido 

Luhmann pretende desviar-se de qualquer referência a uma intersubjetividade para 

a edificação da teia social (os sistemas referem-se a si mesmos, e isto basta). 

Contudo, deve ser considerado que na qualidade de observador mesmo Luhmann 

possui um ponto cego, e talvez este possa ser encontrado na própria postura 

pretensamente neutra ante a descrição social392. 

Ao lado disto, observa-se em Luhmann uma constante preocupação em 

discorrer sobre as particularidades do funcionamento biológico dos mecanismos de 

fala humanos, como ao afirmar que a sociedade não se comunica com os cérebros 

ou que os sujeitos não conseguem ter acesso ao cérebro alheio. Tais assertiva 

apresentam-se verdadeiras, mas deve ser assinalado que o problema aqui reside no 

fato de que ao estabelecer uma diferenciação radical entre sistema psíquico 

(enquanto sistema fechado), sentidos e linguagem, Luhmann insere-se em uma 

tradição mentalista que opunha corpo e alma, ou, como mais modernamente 

exposto, corpo e mente, dogma refutado pelas mais variadas correntes filosóficas do 

século XX, como Heidegger (em ―ser e tempo‖) Merleau-Ponty (principalmente em 

―fenomenologia da percepção‖) e Wittgenstein – isto não quer dizer, obviamente, 

que a escolha de Luhmann não seja legítima, nem mesmo que não possa ser 

reconhecido um sistema psíquico individual. Ocorre que, se forem levadas em 

consideração os desenvolvimentos da reviravolta linguística wittgensteiniana, a 

linguagem não pode ser vista como apartada radicalmente do ser humano enquanto 

ser biológico (este não pode ser reduzido a uma parte sistêmica-orgânica) nem em 

sua gênese nem em sua reprodução – uma das características desta virada 

filosófica consiste justamente na percepção de que o homem é sua linguagem, ou 

seja, que qualquer jogo de linguagem é dependente da forma de vida humana, 

considerando como exposto tanto o aspecto biológico quanto cultural. 

Ainda, o ponto de vista luhmanniano, construído a partir da fenomenologia 

husserliana, pode ser entendido como insuficiente para explicar e admitir a origem 

do motor que impulsiona os sistemas sociais, qual seja, a consciência dos indivíduos 

e a intenção dos sistemas psíquicos em atuarem em determinada esfera – para 

Husserl, com efeito, o sujeito solitário é a base da construção fenomenológica e 

fonte de intencionalidade. 
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O reconhecimento da existência de um sistema psíquico e a noção de 

acoplamentos estruturais podem até mesmo sustentar teoricamente o papel do 

indivíduo em relação aos sistemas sociais cada vez mais fechados e produzidos 

conforme suas próprias diretrizes, mas deixa uma clara lacuna em relação à própria 

noção de sujeito, que ainda produz e constrói o mundo e os sistemas sociais, sendo 

que o deslocamento paradoxal relatado como a dependência existencial e a 

independência operativa não se mostra suficientemente satisfatório para um mundo 

onde cada vez mais relações pessoais constroem e corrompem os respectivos 

subsistemas sociais (vide o fantasma mundial da corrupção) – o apequenamento do 

indivíduo não deve ser combatido por razões egoístas, ou seja, em função dos seres 

humanos estarem relegados a um papel secundário na sociedade contemporânea, 

mas fundamentalmente em razão da não constatação do que é advogado393. 

Ainda, a desconsideração do sujeito em uma teoria sistêmica leva alguns 

autores a considerarem que a teoria luhmanniana serve aos propósitos 

conservadores da sociedade mundial. Com efeito, se Parsons preocupou-se mais 

com a manutenção das estruturas do sistema do que com as próprias estruturas que 

constituem um sistema (estruturas estas que se transformariam de modo diverso 

para dar origem a diferentes sociedades), e obteve por este motivo o estigma de ser 

um pensador conservador, o que Luhmman considera injustificado394, como citado 

no trabalho, Luhmann por sua vez preserva as funções como inalteráveis para a 

consequente reprodução sistêmica, sendo que os sujeitos, desconsiderados como 

membros da sociedade, podem ser facilmente trocados se a função desempenhada 

for mantida395. 

Embora não seja este seu traço distintivo em relação aos países 

centrais396, na realidade brasileira podem ser apontados inúmeros casos de 
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sentenças, em diversos graus de jurisdição, vendidas ou conseguidas à sombra do 

poder pela intimidade397 dos indivíduos que compõem as mesas de decisão, 

sobrepondo códigos de outros sistemas ao jurídico. Não se trata apenas de 

localizada ―corrupção sistêmica‖, nem mesmo de um superável e momentâneo 

fenômeno de ―alopoiesis‖398, mas sim de casos claros nos quais os donos do poder 

determinam individualmente, enquanto sujeitos que constroem os sistemas, que tipo 

de decisão e conduta será adotada para o melhor atendimento de interesses 

egoístas. Não se fala aqui tão só sobre ―poder‖, mas também sobre sujeitos 

(poderosos ou não) que não se importam com os códigos, programas ou 

expectativas de determinado subsistema social e constroem (nem sempre com fins 

lógicos) conforme sua maneira estes sistemas os quais, portanto, não podem ser 

considerados como desvinculados destas pessoas em seu momento de poiese.  

A reflexão acima pode ser iluminada por outro ângulo: parte dos que 

concordam com as teses luhmannianas almejam a comprovação empírica de sua 

teoria (o que não se sabe se é tarefa frutífera, haja vista a própria crítica de 

Luhmann ao preconceito empirista). A comprovação empírica pode ser justificada 

porque resta claro que o objetivo principal da estratégia luhmanniana é o da 

elaboração de uma teoria suficientemente estruturada para abarcar e explicar a 

sociedade contemporânea com todas suas idiossincrasias. Esta teoria não se 

pretendeu construída através de ―tipos ideais‖, mas reais, ou seja, apesar de toda 

abstração, para Luhmann a diferença ―sistema/ambiente‖, por exemplo, é uma 

diferença real, e os sistemas sociais autopoiéticos operacionalmente fechados e 

cognitivamente abertos existem de fato399, o que importa dizer que os vários 

exemplos de acoplamentos estruturais (linguagem, constituição, contratos) não são 

apresentados como metáforas. Como se poderia explicar, neste sentido, a 

autopoiese de um sistema, como o jurídico, se encontradas provas recorrentes 

através de pesquisa que comprovariam a heterorreprodução sistêmica (ou 

alopoiese, se se preferir) através da ação e interferência constantes de indivíduos? 
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O exemplo obtido a partir do caso brasileiro não deve ser reduzido a uma 

tese próxima do que se convencionou denominar ―realismo jurídico‖, seja em sua 

vertente escandinava, tedesca ou estadunidense. Resta claro que para o direito não 

importam os motivos psicológicos que levaram o juiz em determinado caso a decidir 

desta ou de outra maneira, já que as consequências serão as mesmas para o 

processo, que se moverá quase independentemente de fatos alheios – a palavra 

―quase‖ deve ser assinalada em função de existirem outros elementos 

(precipuamente humanos) que conferem forma a um processo judicial: por exemplo, 

um escrevente de um cartório pode atrasar ou apressar deliberadamente 

determinada certidão fundamental a um processo por gostar ou não do caráter e do 

comportamento do advogado litigante interessado. Assim como no caso do 

magistrado, o processo responderá conforme seus meios ao que acontece, mas isto 

não quer dizer que se deva desconsiderar o papel dos que atuam no processo e o 

operacionalizam – pode ocorrer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva 

estatal se o escrevente hipoteticamente apresentado atrasar deliberadamente o 

andamento de determinados autos em um processo criminal. 

Ainda que não se faça necessário (até porque impossível) adentrar na 

consciência do magistrado, do promotor ou das partes de determinado processo, 

não pode ser ignorado o fato de que são sujeitos, com suas vivências, seus 

conhecimentos, suas raízes, seus preconceitos, suas virtudes e seus defeitos, que 

elaboram uma petição ou decidem. A teoria de Luhmann neste momento poderia 

contra-argumentar afirmando que é ciente deste aspecto, tanto que a consciência é 

indispensável para a existência da comunicação, embora possa desligar-se esta da 

consciência operativamente, sendo irrelevante para a reprodução sistêmica. Mas a 

constatação deste trabalho é a de o sujeito é tão fundamental à comunicação que 

não é ambiente de um subsistema, e, ainda que possa se admitir o descolamento 

relativo do que se comunica e do emissor, o jogo de linguagem maior (a linguagem) 

não existiria tal como existe sem que o homem estivesse embebido em sua forma de 

vida – e o posterior encadeamento com a participação de outros permanece 

vinculada a esta forma de vida, pois existem inúmeros jogos de linguagem os quais 

podem entre si estar conectados.  

O famigerado caso do juiz mineiro que em sua sentença taxou a lei 

conhecida como ―Maria da Penha‖ (lei nº 11.340/06) de ―herética‖, proferindo 

despautérios como ―a desgraça humana começou no Éden‖, ―O mundo é masculino! 
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A ideia que temos de Deus é masculina! Jesus foi Homem!‖ ou ―Isto porque a mulher 

quer ser amada. Só isso.‖400, revela o que deve ser entendido como pacífico: um juiz 

possui razões muito além das jurídicas quando decide um caso, assim como as tem 

o promotor ao proferir um parecer ou um advogado ao aceitar ou negar uma causa – 

a ―imparcialidade‖ absoluta é uma quimera de alguns livros jurídicos. Não interessa, 

realmente, ao direito investigar as motivações de ordem psicológica, mas negar o 

amálgama homem/linguagem, não reconhecendo o sujeito plasmado histórica e 

culturalmente como o produtor e reprodutor da operação de comunicação é 

expediente que deve ser entendido no âmbito deste trabalho como um insucesso à 

luz da filosofia wittgensteiniana. 

Assim, a imagem luhmanniana da linguagem como um acoplamento 

estrutural entre dois sistemas autopoiéticos (o sistema psíquico e o comunicacional) 

não pode ser recepcionada pela lente da filosofia wittgensteiniana. Como é patente 

em vista da já apresentação do pensamento deste autor, a afirmação baseada na 

filosofia wittgensteiniana que reconhece o papel dos seres humanos como 

produtores e operadores dos jogos de linguagem não expressa de maneira alguma 

que ―estados mentais‖ devem ser considerados fundamentais à linguagem à 

maneira empreendida pela doutrina cartesiana e outras, como poderia ser sugerido 

pela teoria sistêmica, haja vista que a autonomia da gramática e da linguagem em 

Wittgenstein corrompem teses puramente mentalistas.  

Neste mesmo diapasão, uma vez que com a filosofia wittgensteiniana 

vislumbra-se a não aceitação do pressuposto filosófico luhmanniano de uma 

comunicação operacionalmente desumanizada, por decorrência lógica não apenas a 

linguagem mas também o próprio conceito de acoplamento estrutural (declarado o 

substituto da filosofia do sujeito) é negado – grande parte do alicerce da teoria dos 

sistemas sociais autopoiéticos desmorona, como a consequente descaracterização 

para o direito da visão da constituição federal de um país enquanto acoplamento 

estrutural dos sistemas jurídico e político, bem como do contrato enquanto 

acoplamento estrutural dos sistemas econômico e jurídico. 

Estas reflexões puderam ser delineadas a partir de exemplos ordinários 

nos quais nota-se a interferência de um sujeito. A mais notória destas interferências 

é a corrupção, entendida no âmbito da teoria sistêmica como a sobreposição de um 
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código em relação a outro (o que ocorre através da interferência individual in casu). 

A corrupção representa, neste sentido, uma faceta cuja explicação por parte da 

teoria da diferenciação funcional é porosa, ou seja, representa um caso limite da 

teoria sistêmica que se direciona não apenas à não observação da autopoiese em 

um subsistema comunicativo, mas também a uma questão que coloca em xeque um 

dos fundamentos desta teoria, uma vez que no cerne desta não poderia o ser 

humano apresentar-se concomitantemente na qualidade de ambiente dos sistemas 

sociais e ainda participar de sua reprodução ativamente – com efeito, como poderia 

o ser humano sistematicamente operar um sistema autopoiético (o que se evidencia 

nos casos de corrupção) se é a comunicação a responsável pela operação? 

A corrupção pode ser mais bem notada em estados tradicional e 

capilarmente corruptos como o Brasil, Tailândia ou Paraguai, mas também é 

observada com relevo e insistência em países tidos como representantes da 

modernidade central, tais como Itália ou Alemanha – vide, para tanto, os escândalos 

nestes dois países envolvendo os seus respectivos campeonatos de futebol, com 

partidas arranjadas para o benefício de determinados apostadores, ou a cosa nostra, 

no caso italiano. 

Há amostras de corrupção em outros sistemas sociais comunicacionais, 

como os portadores de informações privilegiadas nas Bolsas de Valores em todo 

globo (sistema econômico), bem como o doping no caso de esportes (sistema 

jurídico), ou a compra de votos nas casas legislativas (sistema político)401, como no 

caso brasileiro em relação ao mensalão e à emenda para reeleição. São exemplos 

claros e rotineiros que descaracterizam o fechamento operacional pela interferência 

direta de fatores humanos – ou melhor, descaracterizam o fechamento operacional 

desumanizado tal qual advogado por Luhmann. 

É Luhmann perspicaz ao não apontar um destino comum às sociedades, 

como se a esquemática da diferenciação funcional de sistemas operacionalmente 

clausurados fosse um telos unitário a todas as sociedades espalhadas pela terra. 

Contudo, admitir que um componente estrutural da grande maioria das sociedades 

(senão todas) ao redor do mundo deva ser considerado meramente um ponto 

marginal, momentâneo e excepcional que impediria a autopoiese sistêmica, tendo-o 
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como uma condição local concreta402 figura-se, na realidade, reconhecimento das 

próprias fronteiras da teoria, e que, repise-se, existem em larga medida em todos os 

países conhecidos e são devidos principalmente em virtude da separação 

comunicação/ser humano realizada pela citada teoria. 

 

3.4. O ser humano nos jogos de linguagem e no direito: a forma de vida 

wittgensteiniana.  

  

Apontou-se para um fato e foi dada uma interpretação deste fato: as 

interferências humanas, das quais a corrupção é a mais sobressalente, mostram o 

papel criador e transformador dos homens em qualquer esfera da vida social ou 

sistema e expõem uma resposta insuficiente por parte da teoria da diferenciação 

funcional, tanto em relação à criação dos respectivos códigos subsistêmicos quanto 

no que tange a exclusão dos homens da reprodução operativa destes subsistemas 

sociais, razões pelas quais a autopoiese sistêmica pode ser questionada. Pretende-

se a partir deste ponto comprovar que a aludida interpretação e as considerações 

dela decorrentes possuem morada no arcabouço da filosofia wittgensteiniana, a qual 

é a grande responsável pela reviravolta linguística do século passado. 

Admitir a importância do sujeito não significa a volta ao cogito de 

Descartes, regresso em que seria admitida a subjetividade que duvida de tudo, com 

a presença de um componente solipsista hoje tida por inaceitável, ao menos para a 

construção de teoria social e do direito que tome por base os desenvolvimentos 

wittgensteinianos. De outro lado, como já afirmado, não é preciso sobrecarregar o 

sujeito com o fardo de inúmeras pré-condições para que este se situe em uma 

disposição comunicativa ideal e necessária à postura apta a um diálogo entre seres 

racionais e igualmente posicionados. Tampouco é vital cair-se na teoria 

comunicacional da ―transmissão‖ de informação de um ser ao outro, como se 

houvesse uma pureza nesta transferência403.  

Os pontos sustentadores para proceder esta demonstração podem ser 

fundamentalmente (mas não apenas) encontrados nos últimos escritos 

wittgensteinianos – como foi explicitado, não observa este trabalho uma dualidade 
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rígida entre as supostas ―fases‖ deste pensador. Contudo, não há a intenção de se 

produzir uma filosofia que poderia ser pejorativamente classificada como ―eclética‖ – 

pelo contrário, os apontamentos advindos de um autor de outra tradição possuem o 

condão de arejar a discussão ou, se quiser usar dos termos da própria perspectiva 

construtivista adotado por Luhmann, um observador pode ver o ponto cego 

invariavelmente presente na observação, posição assumidamente paradoxal.  

Reforça-se que não se quer encontrar algum tipo de teoria social ou 

jurídica em Wittgenstein (até porque advogou contra a reiterada tendência teorizante 

encontrada na tradição filosófica). De outro modo, o trabalho neste ponto almeja 

tomar o que aprendeu de Wittgenstein, seu modo de filosofar e sua atitude perante 

os problemas filosóficos, para então mostrar de que modo sua luz pode contribuir 

para questões importantes da seara jurídica. 

Trazer os apontamentos wittgensteinianos à discussão deixa patente que 

a ―desumanização‖ proposta por Luhmann não se configura o contraponto 

necessário aos idealismos e às metafísicas incrustradas nas ciências sociais e na 

filosofia política e do direito – nem o caminho único para extirpar a tipologia da ação 

social intencional. Wittgenstein rompeu radicalmente com a filosofia da consciência, 

demonstrou a insuficiência de uma grande tradição filosófica; transformou a noção 

de indivíduo, mas manteve o homem no norte de sua análise, em alguns aspectos 

em posição central. 

O homem não pode ser entendido como separado de sua linguagem – 

Wittgenstein sustenta que seguir uma regra depende da conjuntura social, e mesmo 

os que enxergam um viés normativista nesta concepção (como se existisse um 

critério comunitário para o certo/errado, interpretação ao nosso entendimento 

incorreta) não podem negar a faceta pública e humana da concepção linguística de 

Wittgenstein404. 

O Tractatus, como mostrado, indagou sobre os limites do pensamento e 

sobre o que determinaria o sentido de uma proposição. A forma lógica enquanto 

conceito relacional (relação entre representação do mundo, pensamento e 

linguagem) era o que permitia no bojo de sua teoria repulsar as confusões oriundas 

da relação entre pensamento e realidade, sendo o papel da filosofia aclarar estas 

confusões (TLP 4.112) ao mostrar a denotação das proposições e, assim, já no 
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Tractatus não haveria lugar nem para a dicotomia platônica ―sensível/inteligível‖, 

tampouco para propriedades comuns em substâncias como se vislumbra na tradição 

aristotélica405. 

Para responder sobre os limites da linguagem nas Investigações, 

Wittgenstein inclinaria-se a uma resposta que sustentaria que o que podemos 

entender e dizer apenas pode ser compreendido no uso ordinário das palavras e nos 

contextos cotidianos, sem com isso edificar uma teoria propriamente dita, e nem 

desejar uma construção deste tipo – as perguntas tradicionalmente apontadas pela 

filosofia desconsideraram basicamente as condições peculiares de cada situação ao 

procurar respostas em perguntas postas fora de das circunstâncias especiais e 

concretas406. 

Nas Investigações Filosóficas vislumbra-se a exposição de uma relação 

gramatical autônoma na medida em que a relação entre o que se situa externa ou 

internamente à gramática é resolvida dentro da própria gramática dos jogos de 

linguagem. A gramática define as relações entre linguagem, pensamento e realidade 

e delineia o objeto (desde que este se mostre pensável) – o ―mistério‖ metafísico 

entre ser e aparência é dissolvido na linguagem407. 

A forma lógica tractatiana é ―substituída‖ pela noção de uso, já que esta 

última possibilita o entendimento de que as regras de um jogo de linguagem são 

exteriores e autônomas em relação aos fatos externos, ou ainda, que a gramática é 

independente – não há mais que se procurar respostas ontológicas408. A crítica ao 

paradigma agostiniano do ensino ostensivo da língua aparece aqui: os jogos não 

são aprendidos apenas com a atitude de se mostrar as peças no tabuleiro, mas sim 

jogando. 

E neste ponto encontra-se a chave da virada linguística wittgensteiniana: 

as respostas repousam na objetividade dos jogos de linguagem. A pergunta pela 

essência das coisas está mal colocada, muitas vezes feita de modo a 

descontextualizar a frase específica. 
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Quem seria o sujeito apto a desvendar as respostas? Há um sujeito em 

Wittgenstein? No Tractatus, existe um sujeito transcendental que depende da 

existência da substância do mundo para erguer de modo a priori as formas lógicas 

da expressão linguística do mundo409. Se tratarmos do sujeito metafísico que teria 

permanecido mesmo nos desenvolvimentos posteriores ao Tractatus, posição esta 

bastante duvidosa, há quem defenda que a resposta seja afirmativa410. De qualquer 

forma, para o âmbito que mais importa ao presente trabalho, o qual não trata de 

questões religiosas ou éticas, figura-se inegável o papel mundano, relativista e social 

dos jogos de linguagem. 

Nos textos do filósofo pode ser notada uma fluente passagem de um ―eu‖ 

solipsista para um ―nós. O ―sujeito‖ passa a ser ―nós‖, a forma de vida humana411. É 

justamente pelo caráter público da linguagem que se nega a possibilidade de 

existência de uma linguagem privada, pois nesta não haveria nenhum critério para 

que se distinguisse como usar correta ou indevidamente as palavras – apenas o 

outro pode oferecer um padrão através de uma comunicação entre sujeitos, padrão 

sempre partilhado, e somente com este compartilhamento pode ser diagnosticado o 

pensamento do outro. E o ―acordo‖ entre os homens em suas falas reside neste 

ponto: os falantes entendem-se sobre o que querem dizer com suas falas412. 

Ao uso estão ligadas indelevelmente outras noções como a dos jogos de 

linguagem, da autonomia da gramática e das semelhanças de família. A forma de 
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vida (Lebensform) é a um só tempo o modo pelo qual Wittgenstein afasta-se do 

pensamento essencialista e solipsista e aproxima-se do que poderíamos chamar de 

―humanismo‖: falar uma língua é parte de uma atividade, ou de uma forma de vida 

(PU, §23). E esta atividade regrada possui também como componente fenômenos 

não puramente linguísticos e, desta maneira, os contextos em que estão 

estabelecidos os respectivos jogos de linguagem ganham papel central. 

Como acontece com outras noções de Wittgenstein, falar em ―atividade‖ 

não implica necessariamente vincular as proposições wittgensteinianas aos 

desenvolvimentos posteriores como os de Austin, aportados por Habermas413. Uma 

forma de vida é um modo de viver conforme um determinado e amplo padrão de 

atividades e posições que a um só tempo enlaçam-se e são constituídas pela 

linguagem, ligadas a respostas linguísticas e naturais compartilhadas, ampla 

concordância em definições e juízos, ao lado de correspondente comportamento, 

havendo neste termo tanto a noção de cultura quanto a aproximação a uma questão 

biológica – qualquer alusão à ―atividade‖ do falar uma língua deve possuir este pano 

de fundo a fim de que seja feita de modo minimamente próximo ao que postulou 

Wittgenstein. 

Não há, assim, que se discorrer sobre a linguagem sem que seja 

considerada a forma de vida, sem que haja um contexto ou um esqueleto cultural em 

que se encontram os jogos de linguagem414. Neste diapasão, não há linguagem que 

não seja produzida por humanos, que possa ser entendida como desvencilhada do 

ser humano; a gramática, de qualquer maneira, continua a ser autônoma e os jogos 

de linguagem ainda possuem objetividade, facetas que a seu turno corrompem teses 

metafísicas. 

Foi afirmado que a forma de vida é uma atividade predominantemente 

cultural, e, assim, ―comandar, perguntar, contar, tagarelar‖ são parte da história da 

natureza humana tanto quanto ―andar, comer, beber‖ (PU, §25). Também se 

vislumbrou no conceito de forma de vida uma faceta naturalista em Wittgenstein, 
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embora muito ligada a uma concepção antropológica e cultural da linguagem, que 

inclusive ganha muito mais ênfase415. 

É neste diapasão que se inserem os leões e a inevitável incompreensão de 

sua eventual fala (PU, II, 327, p. 220), já que os contextos ―culturais‖ não 

compartilhados tornariam impossível a compreensão destes marcianos. 

A comunicação sistêmica tal qual apresentada por Luhmann é incompatível 

com a concepção wittgensteiniana: não há nada próximo de uma forma de vida 

humana na reprodução comunicacional sistêmica, já que para este a comunicação 

liga-se operativamente a outras comunicações de mesma espécie sem a presença 

fundamental de humanos. Obviamente, há duas propostas diferentes, cada qual com 

seus pressupostos e frutos e, assim, a robotização operacional luhmanniana da 

comunicação na reprodução dos sistemas sociais não se caracteriza um argumento 

absurdo, apesar de surpreendente e novo.  

Um caso limite da consideração wittgensteiniana pode ser apresentado 

para que seja colocada à prova a questão da vinculação da linguagem ao homem 

enquanto ser biológico. Para tanto, pergunta-se: poderia uma máquina participar de 

um jogo de linguagem? O corpo humano pode ser apresentado como possuidor de 

algumas das características das máquinas, mas uma máquina não pode pensar – 

poderíamos dizer que um espírito ou algo semelhante ao homem poderia pensar e, 

assim, sugere Wittgenstein que usemos o verbo ―pensar‖ como um instrumento (PU 

§§ 359 e 360). Poderia ser argumentado que um robô (a babá-robô do seriado 

Jetsons, digamos) não seria capaz de pensar tal como um humano: faltaria a ele 

uma série de características inerentemente humanas que influenciam no 

pensamento como a dor ou a fome, ainda que o robô comportasse-se como o faz 

um humano ao sentir tais privações416.   

Falar não é como sentir dor, de qualquer maneira. Não é em razão de 

qualquer ―estado interno‖ que o ser humano reconhece que outro ser humano fala 

alguma coisa com sentido, e que não apenas responde mecanicamente a estímulos, 

como seria o caso de um papagaio ou de uma máquina capaz de dizer se a pessoa 

ganhou ou não o jogo, como um videogame. A linguagem envolve um padrão muito 

mais amplo de comportamento para que os sons sejam reconhecidos como 
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linguagem, tais como mentir de vez em quando, arrepender-se, arrazoar a 

argumentação, falar algo sem sentido e descontextualizado, bem como apresentar 

comportamento não verbal característico do humano. Se houver a construção de 

uma máquina (como um robô perfeito e de carne e osso) que chegue a este ponto 

de perfeição poderia ela viver conosco por muitos anos, e então poderíamos dizer 

que ela fala – do contrário, cairíamos no argumento cético de que apenas posso 

afirmar com certeza que minha experiência é real, uma vez que não se pode 

adentrar na outra mente417.  

A argumentação apresentada seria provavelmente endossada por 

Wittgenstein (PU §420). A história da natureza humana incrustada em nossa forma 

de vida e que se apresenta como elemento não separável dos jogos de linguagem 

possui uma carga biológica inegável – ora, até o presente momento não 

conhecemos uma máquina ou algo não-humano que tenha as competências 

necessárias para jogar os jogos de linguagem ao modo humano. A ―biologia‖, 

portanto, não é lida neste trabalho como um argumento essencialista: a forma de 

vida humana é objetiva, assim como são a gramática e os jogos de linguagem. 

A linguagem é vista na qualidade de um construto humano no decorrer da 

história, e também por este fator mostra-se impossível reduzi-la a um simples fato 

natural e biológico. O pensamento behaviorista pode ser negado neste sentido, haja 

vista que esta vertente reduz a linguagem a um mecanismo do tipo estímulo-

resposta, a um fenômeno de cunho físico, portanto. 

 

―Apesar de a linguagem pertencer, naturalmente, à vida do homem, o 
poder de usá-la é uma capacidade adquirida por meio de um 
adestramento, ou seja, de um verdadeiro, [sic] aprendizado de 
normas e dos papéis implicados nestes atos. Isso tudo manifesta, de 
um lado, como de fato o Wittgenstein da segunda fase não separa a 
linguagem da práxis social; por outro lado, como sua concepção da 
linguagem se afasta de uma outra posição que também tenta pensar 
a relação entre linguagem e práxis: o behaviorismo linguístico‖418.  

 

De qualquer forma, o reconhecimento do componente físico e biológico 

(jungido a uma imensa carga histórica e cultural) enredado na linguagem frutifica na 
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filosofia wittgensteiniana considerações capazes de objetivar na gramática algumas 

confusões filosóficas tradicionais. Como já anotado neste capítulo, jogos de 

linguagem psicológicos como o ―sentir dor‖ estão atrelados ao corpo humano vivo e 

não a algum reino interior, sendo que um jogo de linguagem deste tipo é 

operacionalizado de acordo com o modo pelo qual foi construída a forma de vida – 

de maneira externa, portanto, e o que explica mesmo estes estados tipicamente 

tidos como ―internos‖ é também a gramática, os jogos de linguagem objetivos419. As 

sensações e os ―processos interiores‖ são proposições com o status de ―definições 

normativas‖. Neste sentido, no contexto de um debate sobre a substituição de um 

sujeito transcendental pela prática linguística, pode-se anotar Moreno: 

 

―A seguir, a forma dos objetos será fornecida por proposições 
gramaticais, segundo Wittgenstein, isto é, proposições que já são um 
resultado dos usos das palavras: proposições com o estatuto de 
definições normativas – como, por exemplo, ―vermelho é uma cor‖, 
―sensações são privadas‖, ―o branco é mais claro que o preto‖ etc. 
Ser cor, ser privado e ser mais claro não são propriedades, mas 
formas de objetos, ou melhor, são condições para a expressão 
significativa e para a descrição do que for considerado objeto para o 
pensamento.‖ (grifo nosso)420. 

 

Os sistemas cibernéticos de Luhmann, por seu turno, não possuem as 

características típicas da linguagem humana tal como apresentados na medida em 

que a comunicação é operacionalmente independente do ser humano. Segundo 

Wittgenstein, a cultura humana molda as ocasiões de produção e reprodução de 

linguagem e jogos de linguagem embebidos em forma de vida – não há produção ou 

encadeamento de jogo de linguagem longe desta. E, como também demonstrado, a 

relação entre ―mente‖, ―linguagem‖ e ―mundo‖ pode ser deixada de lado com a visão 

wittgensteiniana de forma de vida, jogos de linguagem e uso, em uma atitude que 

acalma este problema421.  

O argumento luhmanniano marchou para um caminho no qual o paradoxo 

da comunicação é apresentado da seguinte forma: embora seja a comunicação 

dependente do ser humano no momento de sua produção, ela é operativamente 
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independente do homem, com a consequência de que comunicações de mesmo tipo 

podem ligar-se entre si em um encadeamento com sentido nos subsistemas sociais. 

A comunicação jurídica liga-se a outra comunicação jurídica sem com isso haver 

nenhuma interferência do ambiente, do qual faz parte o ser humano ao lado dos 

outros subsistemas sociais e da comunicação ampla e desordenada de outras 

fontes. A independência radical da comunicação em relação ao ambiente psíquico 

parte do fato de que um homem não pode ler os pensamentos do outro, e só temos 

contato com o comunicado – e apenas a comunicação pode comunicar. Radicaliza, 

assim, a separação mente/linguagem.   

Este ponto de partida é uma obviedade, o que não quer dizer que não 

precise ser exposto: as consciências realmente não podem ser ligadas umas às 

outras, e o acesso ao pensamento alheio é impossível, como também advoga o 

argumento cético acima mencionado. Mostra-se da mesma maneira claro o papel da 

linguagem como componente fundamental da comunicação, a qual ajudou a 

construir toda cultura e civilização humana. Admitir isto, contudo, está bem distante 

da redução do homem enquanto indivíduo ao seu sistema psíquico, já que o 

amálgama com a linguagem é indissolúvel, ou seja, o sistema psíquico não existe 

por si só nem estaria estruturado como é sem a linguagem – o homem não possui 

apenas, nesta perspectiva, a capacidade de expressar-se através da linguagem: o 

homem é linguagem, e a linguagem é natural e culturalmente um dado objetivo 

humano. 

Como já apontado no tópico anterior, as corrupções dos sistemas sociais 

de Luhmann são encaradas aqui como uma prova da insuficiência de sua teoria para 

responder à tese de que o homem e a linguagem encontram-se em amálgama 

indissociável, produzindo, girando, movimentando, reproduzindo os diversos tipos de 

sistemas sociais segundo códigos diversos e nem sempre claros. Com obviedade, 

pode haver um descolamento entre o homem individualmente considerado e um 

determinado jogo de linguagem, na medida em que se pode também observar 

atentamente apenas os diversos jogos de linguagem (rezar, brincar, cantar), mas a 

gênese e a reprodução destes jogos não pode ser apartada da forma de vida 

humana. 

A gramática é autônoma, e todas as respostas podem ser encontradas nos 

próprios jogos de linguagem – não há nada além, não há qualquer questão oculta, 

não há objetos últimos a serem descobertos. 
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Como mostra de um aporte feito na área das ciências humanas tendo 

como embasamento algumas das considerações filosóficas de Wittgenstein pode ser 

apontado o pensamento de Anthony Giddens, o qual ao tratar da reprodução de 

sistemas de interação afirma que nesta etapa os atores baseiam-se nas 

modalidades estruturais, e por tal motivo reconstroem as próprias características 

estruturais. Assim, a comunicação de significados em uma interação não pode para 

este autor ser separada da operação de sanções normativas a não ser 

analiticamente – está pressuposto para o reconhecimento de características desta 

interação o relacionamento imbricado entre poder, significado e elementos 

normativos, de tal forma que a consciência da contestação e das divergências em 

relação ao modo tal qual são normalmente relatados os fenômenos sociais constitui 

parte do ―conhecimento de uma forma de vida‖422.  

Há, neste sentido, uma destemporalização e desterritorialização quando na 

comunicação do significado, uma vez que os indivíduos podem recorrer a memórias 

e acúmulos de conhecimento para a contestação ou confirmação do comunicado – e 

de forma reflexiva, portanto, o que também afasta que a tese da comunicação como 

uma ―intenção comunicativa‖ por parte dos atores envolvidos no jogo da 

comunicação. 

Assim como a teoria da história natural não pode ser apartada de uma 

teoria da linguagem423, a fim de se fazer bem feita como linguagem e possibilitar de 

forma correta e ordenada a transmissão e aprendizagem de seu tema, a análise do 

direito não pode furtar-se de avaliar a linguagem que se esconde sob o verniz de 

conceituações em muitas vezes tidas como naturais ou necessárias, com o intuito de 

que se revele como direito, mostre seus mecanismos e seus modos de 

representação enquanto construto histórico estruturado de maneira linguística e com 

a influência fundamental dos caracteres humanos.  

E o ser humano permanece em posição central com o reconhecimento da 

linguagem enquanto mecanismo pelo qual o homem pode ter acesso ao mundo, 

                                                 
422

 No que critica Winch por entender que este acolhe a noção de ―formas de vida‖ como consensuais 
e em amálgama indivisível. Giddens, Anthony. A constituição da sociedade. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009, p. 34. Não quer se dizer aqui que Giddens é um wittgensteiniano, mas apenas que foi 
influenciado de alguma maneira pelo autor em relação às ―formas de vida‖, influência notável também 
quando fala sobre regras (ibid, p. 21), embora assuma posições criticáveis a partir disto, conforme 
Pleasants, Nigel. Wittgenstein and the idea of a critical social theory: a critique of Giddens, Habermas 
and Bhaskar. Nova York: Routledge, 2002, pp. 80 e ss. 
423

 Foucalt, Michel. As palavras e as coisas – uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999, p. 218. 
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estando as considerações da linguagem cotidiana em ordem, já mencionado no 

primeiro livro de Wittgenstein. Esta faceta da linguagem ordinária é observada sob 

outra perspectiva nas Investigações Filosóficas e, em certo sentido, radicalizada. 

Como apresentado, o autor no Tractatus ainda estava preso a concepções 

idealizadas de mundo, lógica e realidade, tendo Wittgenstein dissolvido estes 

entraves idealistas nas Investigações Filosóficas por meio de alusões a incontáveis 

jogos de linguagem, à forma de vida e à imagem de mundo (Weltbild).  

Com a demonstração de múltiplas vertentes e caminhos pelos quais os jogos 

de linguagem se espalham pela vida humana, não há que se falar em qualquer 

método específico para que se proceda a terapia filosófica dos conceitos a serem 

trabalhados, haja vista que para cada enfermidade deve haver um tratamento 

específico e apropriado. 

 

―Não há um método em filosofia, mas sim métodos, como que 

diferentes terapias‖ (PU §133). 

 

Com efeito, vislumbra-se um grande risco tentar proceder a equiparação 

dos aportes filosóficos de Wittgenstein a mais um método filosófico rígido e 

específico, a mais uma determinada técnica de um mundo em larga medida 

mecanicista e imediatista. Suas considerações ultrapassam em muito um simples 

modelo fixo pré-concebido: trata-se de um modo de pensar e ver o mundo por si 

próprio com as nuances e irregularidades com o qual se constitui, na medida em que 

diferentes doenças merecem diferentes tratamentos. Constitui-se, neste sentido, um 

pensamento de cunho pós-metafísico e relativista (PU §77), cujo entendimento 

acerca da filosofia é expressado por esta não possuir por função a procura por 

verdades e certezas transcendentais. Na verdade, a terapia wittgensteiniana (PU 

§244-245) pressupõe uma luta constante, lenta e refletida com o problema que se 

põe, para o qual não se poderá, provavelmente, oferecer respostas no lugar de 

perguntas.  

É o caso do presente trabalho: a demonstração de possíveis limites da 

teoria da diferenciação funcional não foi feita (e talvez não poderá nunca ser feita), 

com a mera substituição desta teoria por outra, já que uma ―teoria‖ tal como 

normalmente é apresentada nos bancos acadêmicos poderia engessar as nuances a 
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serem observadas em cada jogo de linguagem, especificamente nos inúmeros jogos 

de linguagem jurídicos.  

O método utilizado, ainda que pouco ortodoxo, buscou revelar sob o 

prisma da filosofia wittgensteiniana (que não se resume a uma virada linguística) 

facetas não notadas pela própria teoria luhmanniana, que talvez seja agravada pelo 

seu hermetismo e coerência, caminho saudável e circular ao mesmo tempo. 

O fechamento desta (como um labirinto de cristal424 no qual se pode ver o 

caminho passado e perder-se ao mesmo tempo) conduz alguns pensadores a 

adotarem uma nova gramática, uma novilíngua que em vez de abrir horizontes e 

propiciar a leitura e entendimento de problemas de forma ampla, acaba por fechar 

as proposições em círculos e guetos acadêmicos – o autor aos olhos desta pesquisa 

permanece importante, mas é necessário ampliar o diálogo com sua extensa, 

paradoxal e consistente obra, o que se propôs425. De qualquer modo, a restrição do 

acesso à teoria luhmanniana não pode ser atribuída ao seu autor, sendo que esta se 

mantém como horizonte possível de reflexão e diálogo para quem assim desejar.  

Há os que preferem não ouvir e, assim, são surdos em uma conversa. Ao 

invés de um diálogo de surdos, preferimos um diálogo sonoro, e espera-se que 

tenha com este restado comprovada uma alternativa não solipsista, mentalista ou 

metafísica e ainda assim capaz de direcionar os estudos do direito a um fundamento 

público, plural e fluido, bem como inerentemente atrelado ao que se mostra humano 

em todos os pontos de contato com tal força, estabelecidos e fincados na mais dura 

concretude humana: a gramática. 

  

 

                                                 
424

 Izuzquita, Ignácio. La sociedad sin hombres: Niklas Luhmann o la teoría como escándalo. Rubí 
(Barcelona): Anthropos Editorial, 2008, pp. 315 e s. 
425

 Bachur ao confrontar a teoria luhmanniana com a de Marx foi um dos que retirou Luhmann dos 
tradicionais feudos acadêmicos que repetem esterilmente circulares conceitos (Bachur, João Paulo. 
Distanciamento e crítica: limites e possibilidades da teoria de sistemas de Niklas Luhmann. Tese de 
doutoramento apresentada ao departamento de ciência política da FFLCH, São Paulo, 2009. O autor 
a partir desta tese publicou a seguinte obra: Bachur, João Paulo. Às portas do labirinto: para uma 
recepção crítica da teoria social luhmanniana. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010, p. 28). 
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CONCLUSÃO  

 

Construiu-se neste trabalho um arriscado diálogo: em uma primeira etapa foi 

demonstrado que a filosofia de Wittgenstein enxerga a linguagem como um 

fenômeno social plasmado por incontáveis jogos de linguagem produzidos 

diuturnamente em situações e contextos específicos, o que objetiva na gramática 

qualquer questão oriunda destes jogos, nos quais estão inclusos os jogos relativos 

ao universo jurídico.  

As considerações wittgensteinianas ainda auxiliaram a presente pesquisa 

por significarem um marco para os desenvolvimentos da filosofia da linguagem ao 

fixar o homem, enquanto construtor da linguagem, em um espaço central em sua 

relação com o mundo e com a sociedade: os jogos de linguagem são expostos como 

invariavelmente entrelaçados à forma de vida quando de sua produção e 

operacionalização, forma de vida por sua vez vinculada à natureza e cultura 

humanas.  

Em um passo posterior, no segundo capítulo, a teoria de Luhmann foi 

exposta, e mostrou-se que esta advoga a comunicação como única operação 

genuinamente social e consequentemente como a base dos sistemas sociais, sendo 

que no momento de sua reprodução no interior dos sistemas sociais resta a 

comunicação desvinculada de quaisquer seres humanos, apesar de permanecer 

dependente destes no momento de sua criação. As consequências destas 

premissas ao direito (visto como um dos sistemas autopoiéticos) foram detalhadas, 

com a exposição da evolução do direito segundo Luhmann e o modo de fechamento 

operacional e abertura cognitiva deste sistema. 

Assim, a pesquisa nos dois primeiros capítulos procurou apontar as bases 

filosóficas e teóricas de duas importantes vertentes da ciência e da filosofia do 

século XX, as quais possuem implicações palpáveis em formulações relativas à 

teoria e à filosofia do direito, seja de maneira direta como encontrada nos estudos 

luhmannianos (como demonstrado), seja de forma indireta pela grande influência 

wittgensteiniana em trabalhos como os de Hart e Habermas – de qualquer maneira, 

a linguagem aparece sempre em primeiro plano, e mesmo as considerações que em 

um primeiro momento parecem vinculadas exclusivamente à seara filosófica são 

capazes de elucidar fundamentos de teorias que tratam de um fenômeno social (e 

enquanto social ligado à linguagem) como o jurídico.   
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Após a apresentação de ambas as doutrinas, no terceiro capítulo 

promoveu-se uma reconstrução do pensamento de Luhmann e Wittgenstein, com a 

discussão a respeito do paradoxal código dos sistemas autopoiéticos e a exposição 

de insuficiências da teoria da diferenciação funcional relativas principalmente à 

questão da corrupção sistêmica, tema que poderia ser enfrentado por outro ângulo 

se tomado como alicerce o arcabouço do pensador austríaco – tal estrutura filosófica 

representa apenas uma perspectiva que apoia demais considerações, haja vista que 

este filósofo nunca tratou desta matéria. 

Embora não pretendida inicialmente, assinala-se a primeira conclusão 

obtida a partir da realização do arriscado diálogo: ao iluminar temas da teoria 

sistêmica através de outro feixe de luz, foi possível a demonstração de é que viável 

a construção de um arsenal filosófico jurídico que tome por ponto de partida (e 

apenas isto) a filosofia de Wittgenstein sem que com isto se torne necessária a 

presença das pressuposições idealizadas (como as de Habermas) para contrastar a 

teoria da diferenciação funcional de Luhmann. 

A segunda conclusão é a de que as três questões principais apontadas no 

início do trabalho puderam ser enfrentadas. Em primeiro lugar, mostrou-se que a 

corrupção (que não deve ser confundida com a corrupção em sua acepção criminal) 

enquanto um fato social presente em todas as sociedades espalhadas pelo globo 

possui uma explicação porosa por parte da teoria da diferenciação funcional na 

medida em que esta não consegue esclarecer adequadamente a relação entre a 

operação linguística humana enquanto elemento de interferência constante nos 

subsistemas sociais. Em segundo lugar, foi explicitado que esta decorrência teórica 

é oriunda da noção de comunicação que se reproduz operacionalmente sem a 

necessidade de participação de seres humanos. Por fim, aclarou-se que esta 

insuficiência gera uma explicação inadequada das corrupções de toda ordem 

encontradas diuturnamente no direito, em especial no direito dos países periféricos, 

o que por si só corrompe a tese de sistemas e de um direito autopoiéticos. 

A demonstração dos três pontos principais acima apontados possuíram 

como fonte e base as considerações de Wittgenstein, fundamentalmente a noção de 

jogos de linguagem intrincados com a forma de vida, em uma atitude perante a 

filosofia que acalma os problemas e demonstra o funcionamento da linguagem sem 

o artifício de termos ou noções apriorísticas ou transcendentais, oferecendo uma 

saída consistente para uma filosofia do direito a ser construída.  
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A propositura de uma nova teoria que consiga a um só tempo trabalhar 

com a sutileza e a força das considerações wittgensteinianas mostra-se tarefa que 

ultrapassa os limites deste trabalho, até pelo fato de que Wittgenstein combateu a 

tendência teoricizante dos filósofos. O que deve ficar patente é que um caminho a 

ser percorrido foi aberto e, embora as considerações luhmannianas representem um 

modo de análise da teoria e filosofia jurídicas extremamente coerente e frutífero, a 

direção a ser trilhada deve levar em consideração o papel dos seres humanos na 

construção e operacionalização do direito. 

Com certo pesar, constata-se que a desejável demonstração da força 

acadêmica de alguns pontos de um autor como Luhmann e a eventual indicação dos 

pontos que permitiriam ir além do que estava ao seu alcance, como sugeriu Cohn no 

prefácio da obra ―Às portas do labirinto‖ de J.P. Bachur, não puderam ser indicadas 

por dois motivos já expostos: consequências deficientes e potencialmente 

indesejadas ao sistema jurídico advindas do pressuposto da despersonificação da 

comunicação, bem como a existência de um longo e sinuoso trilho a ser cursado a 

partir de Wittgenstein.  

Com efeito, se é verdade que tanto a teoria da ação comunicativa quanto a 

teoria dos sistemas autopoiéticos têm por objetivo corromper o papel central do 

sujeito tal como apresentado pela filosofia na teoria sociológica clássica, há que se 

dizer que a direção sugerida por Wittgenstein pode de alguma maneira contrapor-se 

a ambas sem apresentar as respostas insuficientes de Luhmann, muito embora 

ainda não se saibam os desfechos desta empreitada e nem se mostre possível 

sobre ela neste  momento obter mais do que pistas. 

Verificou-se que a linguagem é o alicerce que orientou os caminhos dos 

que pensaram a filosofia do direito no século XX, mais especificamente daqueles 

que adotaram postura filosófica de uma forma ou de outra relacionada à reviravolta 

linguística e, assim, as diferenças em relação aos fundamentos e operações da 

linguagem ditaram os rumos e as fundações de correntes divergentes do direito 

como as aqui apresentadas, e este trabalho ratifica a importância da filosofia da 

linguagem para o estudo do fenômeno jurídico. 

Reconhecer-se que o direito foi plasmado pelo homem na jaula de sua 

linguagem, processo ininterrupto e contínuo, é a última conclusão e a que escancara 

as deficiências e virtudes do sistema jurídico em sua gênese e reprodução, 

conclusão que a um só tempo mundifica o universo jurídico e o confina aos jogos de 
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linguagem e à gramática, bem como possibilita uma análise histórica e cultural que 

considera a dura realidade comunicacional dos homens imersos no direito. 
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