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l. CRISE DE HEGEMONIA E A REIVEN<;ÁO DOS Il'ú<ADIGMA' 

A presente incursao teórico-crítica compartilha das discussoes mais recentes no 
ambito das ciéncias humanas sobre a "crise de paradigmas" e sobre () rompi
mento e cria,ao dos modelos teóricos.' Tem-se como ponto de partida a 
premissa de que os modelos culturais, instrumentais e normativos sao limitados 
e insuficientes para contemplar as novas fonnas de vida cotidiana, de organizac;
ao político-social e dos parámetros de saber e cientificidade. Constata-se que os 
paradigmas que explicam a condi,ao e a possibilidade de existéncia, delineada 
pelo idealismo individualisla, pelo racionalismo liberal e pelo formalismoo 
positiviSIa, e que mantiveram o rigor lógico do discurso filosófico, científico e 
jurídico, tém seus substratos abalados, questionados e substituídos por novas 
padr6es valorativos de rereréncia, de fundamenta,ao e de legitima,ao. Trata-se 
de abandonar os paradigmas teóricos clássicos centrados em a prioris da 
produ,ao, da uIÚdade Estado-Na,ao, da a,ao coletiva das c1asses (consciéncia 
de c1asse) e, enfim, da tolalidade do "social". Tal supera,ao implica o direcio-

1 Universidad Federal de Santa Catarina. 

2 Para um aprofundamento da questao da "erise e mudall9a dos paradigmas", consultar as 
seguintes referencias: Kuhn, Thomas S., A Estrulura das RevoJu~6eJ Cien1íficas, Sao Paulo, 
Perspectiva, 1975; Laclau, Ernesto, "Os movimentos sociais e a pluralidade do social", Revista 
Brasilezra de Ciéndas Sodais, Sáo Paulo, núm. 2. pp. 41-47, octubre, 1986; Arditi, Benjamin, 
Urna gramática pós-modema para pensar o social, Sao Paulo, Lua Nova, núm. 15, pp. 105-123, 
octubre, 1988; AJexander, Jeffrey C., "O novo movimento teórico" , Revis!a Brasileira de Ciencias 
Sociais, Sao Paulo, núm. 4, pp. 5-28, junio, 1987; Souza santos, Boaventura de, lnrroduclío a urna 
ciencia pós-moderna, Rio de Janeíro, Graal, 1989. 
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namento para urn modelo cultural estruturado na prolifera,ao de espacos 
políticos locais, na pluralidade do "social", nas prioridades concretas de urn 
"mundo da vida" cotidiana, na emancipacao e liberta,ao de experiencias 
humanas plurais, na constru~ao de um conhecimento que, como assinala 
Boaventura de Sousa Santos, é sempre "aproximado, provisório e contextualiza
do" a partir da práxis concreta,3 Tendencia que pauta pela descentraliza,ao, 
autonomia e autogestiio das furmas de organizacao sócio-políticas e pelas novas 
modalidades de rela,oes individuais-coleti\lls (interclassistas), calcadas na 
diversidade, alteridade e infurmalidade de identidades (atores, agentes e 
movimentos) históricos. 

É evidente que esse processo social e político, envolvendo novas furmas de 
vida e de necessidades que ensejam a produ,ao de ordens alternativas, marcos 
reinventados e a singularidade de sujeitos históricos, definem as possibilidades 
e os limites de urna outIa representa,lio de juridicidade. O reconhecimento de 
urna outra cultura jurídica só pode ocorrer sob a condi,ao de deslocamento, 
transforma,ao e ruptura substancial com as furmas tradicionais e centralizadoras 
de se fuer o "jurídico". Da! que pensar em mudan,a paradigmática no Direito 
implica na demarcaclio de urn novo fundamento de validade, incidindo na 
constitui,ao gradual e alternativa de urn espa,o societário de auto-regula,ao 
autentica. Trata-se de urn Direito Comunitário que transcende as funtes 
clássicas estatais, emergindo de VIDOS e diversos centros de produ,lio normati
va e adquirindo urn caráter m'ltiplo e heterogeneo. A revela,ao dessas manifes
ta,oes legais plurais que nao se sujeitam ao furmalisroo a-histórico das funtes 
convencionais está assentada no espa,o conflituoso e de confronto social, 
causada pelas privd,oes, exclusoes e necessidades de fur,as societárias agrega
doras de interesses e reivindica,oes, mas, dado O processo, eficazes e legíti
mos. 

Certamente, a configura,lio do pluralismo presente nas práticas institninles 
do Direito Comunitário, enquanto referencial "prático-teórico" de ordena,lio 
sócio-cultural, materializa-se por meio de determinados pressupostos fundantes. 
Tais pressupostos englobam a legitimidade de novos sujeitos coletivos, a 
implementa,ao de um sistema justo de satisfu,áo das necessidades, a democrati
zaclio e descentraliza,lio de mn espaco público participatim, o desenvolvimento 

3 Souza Santos, Boaventura, op. cil. supra, nota 2, p. 72. 
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pedagógico para uma ética concreta de alteridade e a consolida'.;ao de proct!ssos 
conducentes a urna racionalidade emancipatória. 4 

11. Os MOVIMENlDS SOClAIS COMO SlIJErms DA CULTURA JlJRÍDICA 

INSURGENTE 

Passa-se agora a considerar certos elementos caracterizado res que penni
tem o avan,o de um Direito Comunitário numa perspectiva alternativa de 
fundamenta,ao pluralista, descentralizadora e participativa. 

Sendo assim e tendo em conta esses futores constitutivos, cahe priviligiar 
os principais sujeitos históricos que legitimam o novo paradigma de juridicida
de, ou seja, os movimentos sociais enquanto portadores de "v.lIores" que 
fundamentam modalidades libertarias de vida cotidiana. Esses movimentos 
sociais de ll(WO tipo -quer na complexidade de sociedades periféricas atuais, 
quer na pluralidade de novas espa,os polftico-sociais- recrianl e reinventam, 
por mdo de suas práticas participatívds, a estera da vida pública. Ora, na 
medida em que as instáncias tradicionais do político e do jurídico nao respon
dem mais de modo eficaz ao avultamento de contlitos coletivos engendrados por 
priva,oes, necessidades e exclusoes, emerge a fon;a dos movimentos sociais 
que propiciam a expansáo de procedimentos extntjudiciais e práticas nonnativas 
nao-estatais. 

De futo, tais atores insurgentes nao s6 tem urna fun¡;ao central enquanto 
símbolos constitutivus de urna "outra" subjetividade, apta a tmnsgredir a ordem 
do imaginario instituído, como, ainda, se inserirem como eanais efetivos de 
urna furma pluralista de se fuer e de se pensar a "juridicidade", rompendo 
com os procedimentos oficializados de prodUl;ao e aplica,ao normativa da 
centraliza'Yao estatal. Certamente que a compreensao desses sujdtos coletivos 
deve ser encarada no contexto de rupturas culturaís e crises de valores que 
atravessam as furmas de vida cotidiana, a dinámica de orgarüza~ao político-so
cial e os processos racionais de conbecimento e de saber. Mas pensar nos 
movimentos sociais como instáncia instituint!, capaz de gerar "legitimidade" a 
partir de práticas sociais e afirmar direitos construidos leudo presente o proces
so histórico, impulsiona, também, perquirir sua contribui¡;ao para urna cultura 
jurídica pluralista e in~urgente, levando em conta seus "'princípios" ou "valo-

4 Para um aprofundamento desses cinco pressupostos, consultar Wolkmer, Antonio Carlos. 
Plurahvmo Jurídico - o esp~ro de prárica.l' sociaü parlicipativas, Florianópolis. ursc, 1992, tese 
inédita de doutoramento em direito. 
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res" condutores. Em outms termos, poder-se-ia indagar sobre os "princípios" 
essenciais incorporados e projetados por esses agentes sociais que contribuem, 
autémica e originariamente, para um saber normativo compartilhado de CUlillo 
plumlhista? 

Gra, a cultum jurídica centmlizadora e individual isla produzida pelo 
desenvolvimento birgues-capitalista acaba fuvorecendo toda urna produ,ao 
legislativa e urna aplica,ao jurisdicional, fOrmalizada e ritualizada em proposi,
oes genéricas e em regms tecna-estáticas quase sempre dissociada dos reais 
interesses, exigencias espontáneas e necessidades vivas de grande parcela da 
popula,ao. Deste modo, a cultum instituini: dos movimentos sociais introjeta 
com seus "valores" essenciais (identidade, autonomia, satisfu,ao das necessida
des fundamentais, participa"ao democrática de base, expressao cultuml do 
"Jl(wo"), toda urna influencia norteadora e libertária para a reconceitua,áo da 
Lei. do Direito e da Justi.;.a. 

Veja-se brevemente como se manisrestam tais "valores" nucleares na 
editica,ao de urna nova cultum jurídica de cunho pluralista. 

Nesta perspectiva, o valor "identidade", enquanto reconbecimento de 
subjetividades, experiencias históricas e a,oes compartilhadas, quando projetado 
na mundialidade jurídica envolve um amplo processo coletivo de consensualida
de a respeito da tmnsgressao e da supressao das múltiplas fOrmas assurnidas 
pela Lei (enquamo opressao e violencia), pelo Direito (enquanto instrumento e 
servi<;o dos interesses de segmentos privilegiados) e pela Justi,a (enquanto futor 
de comprometimentos e desigualdades). A "identidade" aceita e partilha da 
sobre o que seja "outm juridicidade está calcada na própria legitintidade de os 
novos sujeitos coletivos instituírem urna legalidade insurgente, instrumenralizada 
por suas próprias práticas reivindicatórias, interesses e necessidades cotidianas. 
Tal premissa arerca da "identidade" comunitária permite estabelecer que a 
Justi,a e o Direito sao conquistas do pOYo, extraídos de urn social conflitivo e 
de rela,oes de for,a que nao se confundem com o "legal" positivado e outorga
do compulsoriamente pelas minorias, camadas e elasses privilegiadas, detento
ms do poder político e económico. Tmta-se de urna concep,ao política comurn 
do Direito e da Justi,a, que nao passa pelo "legal" abstmto e aleatório, pré-de
terminado por urn órgao burocratizado e equidistante da realidade imediata e 
vivida. 

Indo mais longe, acreseenta-se o valor "autonontia", que reproduz urna 
fOrma conquistada de ser ou meSIllo urn modo de agir, organizar-se e ter 
consciencia da historicidade presente. Sob este aspecto, a "autonomia" expressa 
o imaginário de grupos comunitários institnini:s que sao responsáveis por suas 
a,oes na medida em que seu agir emancipatório resulta das suas aspim,oes, de 
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suas eXigencias e de suas expenencias interativas. Com eteito, refletir a 
"autonomia" implicará, entilo, aceitar a alteridade ética, o contlikl e a diteren
¡;a, eujo interregno dialético, o pluralismo, COI1-''ititui urna fonte ininterrupta de 
modelos democráticos, nunca prontos e terminados, mas recriados permanente
mente, sempre na direrencia~ao e na diversifica<;ao. A inserGao da "autonomia" 
a nível da· juridicidade, detendida pelos movimentos sociais, permite ilL,tituir 
urna narrao de Lei, Direito e Justi¡;a nao mais identificado com o imaginárin de 
"regulamenta,iio estatal", consagrado nos códigos POSiti",S, nos documentos 
legais escritos e na legislayao dogmática, mas Duma práxis concreta associada 
a vArios e diversos centros de prodm;ao nonnativa de natureza espontanea, 
dinámica, flexível e consciente. A "autonomia" nao só advém como resposta 
Ós imposi,oes repressoras de urna ordem jurídica injusta, comprometida com 
o poder e com os privilégios, como, igualmente, condiz corn a eticácia de urna 
outra ordena,iio instituída pela auto-regula,iio societária, urna ordena,a" 
autonoma, apta a redefinir democraticamente as regras cotidianas e institucio
nais de convivéncia. 

Tendo sublinhado a questilo da "identidade" e da "autonomia", passamos 
também a consignar um valor que se expressa como condic;ao de etetividade 
material e como objeti", finalístico das "vontades CO\etivdS", ou seja, a 
satisfil,iio das "necessidades humanas fundamentais". As condi.;oes geradas pela 
sociedade burguesa de massa e pela produ,ao e consumo do Capitalismo atual 
(em sua condi,iio periférica ou central) propiciam determinadas necessidades 
materiais e sociais que nao podem ser satisfeitas nos limites institucionalizados 
dessas condi,oes alienantes de vida. Senda assim, em contexHlS periféricos, 
marcados por cenários fragmentados, contliti",s, de profunda instabilidade e de 
forte tradi~ao autoritária-patrimonialista, o aparecimento dos novos movimentos 
sociais simboliza nao s6 o rampimento com os antigos padr6es de in.o;;titucionali
dade e a resposta para urna composic;ao democrática e descentralizada, como 
ainda retrata a fur,a coletiva que, através de suas lutas, reivindicac;6es e 
pressoes, consegue satisfuzer necessidades transformadas elO direitos. De filto, 
a própria realidade brasileira é rica na demonstra,ao de que as demandas 
coletivas e os confrantos setorializados interpostos por segmentos comunitários 
e corpos intennediários voluntários tém como objetim a implementa~ao de urna 
juridicidade em func;iio das prioridades de sobrevivéncia e subsistencia de vida 
(direito Ó terra e Ó moradia, direito Ó saúde, educac;iio, trabalho, segumn,a, 
dignídade humana etcetera). Naturalmente, que tanto para o projeto cultural do 
pluralismo participatim quanto para os intentos ¡mediatos dos movimentos 
sociais recentes, a satisfu.¡;ao das necessidades implementa critérios para 
justificar a legitimidade, quer dos "novas" Direitos, leis e concep,oes de 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



232 ANTONIO CARLOS WOLKMER 

justi,a, quer dos "novas" valores éticos de alteridade assentados em processos 
de mcionalidade emancipat6ria. 

Por sua vez, nao menos significativo é ainda o valor "participar;ao", que 
é contigumdo como processo contingente de interac;lio entre sujeitos indivi
duais/coletivos e o poder comunitário legitimanente instituído. Por certo, o 
alargamento e consolidac;iio do espac;o público, de base democrática, pluralista 
e descentralizada, só se materializa com a efetiva "participac;lio" e controle por 
parte dos movimentos e grupos comunitários. Ademais, aquelas formulac;6es, 
reivindicar;6es e propostas sobre direitos, leis e justir;a, que nao mais sao 
contemplados, eficaz e competentemente, pelos canais tradicionais da cultum 
juridica estatal ou mesmo destituidos de sentido num novo paradigma, passam 
a ser criados e abservidos por urna plumlidade de forc;as participativas insurgen
tes. As experiencias e as práticas cotidianas dos movimentos sociais acabam 
redefinindo, sob os liames de um pluralismo polftico e jurídico comunitário-par
ticipativo enquanto condir;ao paradigmática, um espa¡;o que minimiza o papel do 
"institucional-cticial-formal" e exige urna "participac;lio" autentica e constante 
no poder societário, quer a nível da tomada e controle de decis6es, quer a nível 
da produc;iio legislativa ou da resoluc;lio dos conflitos. Por conseguinte, a 
"participac;iio" propicia que a comunidade atuante decida e estabelec;a os 
critérios do que seja "legal", "jurídico" e "justo", levando em conta sua 
realidade concreta e sua concepc;lio valorativa de mundo. 

Por último, há de se contemplar em que medida o valor cultuml do "novo" 
(como ac;ao, como forma de ser e como modo de organizac;ao), vinculado Ós 
manifestac;6es atuais dos movimentos sociais, pode caracterizar uma cultum 
periférica insurgente no que tange ao que seja Lei, Direito, e Justic;a. O "novo" 
quando representado por grupos sociais comunitários, como o movimento dos 
"sem-terra", refere-se Ó c;lio consciente, espontánea e autonoma posta em 
mobilizac;lio. O "novo" está no mto de se constituirem independentemente, com 
capacidade de aparecerem "fora" das amarras e dos limites do locus político 
institucional. Obviamente, a problemática do "novo" nao se centraliza em 
algo ser ou nao institucionalizado, mas na capacidade de transgredir a lógica do 
paradigma dominante. Essa idéia do "novo" projetada pelos movimentos sociais 
(uma "nova" cultura política de base, uma "nova" sociedade democrática 
autogestionária e!cetera) quando transposta para o fenomeno jnrídico nos 
possibilita pensar uma cultura jurídica derivada nao mais das vias tradicionais 
do Estado -legislativo e judiciário- e de procedimentos tecno-furrnais 
isolados, mas de lutas e conquistas, materializadas em tomo de carencias e 
necessidades humanas fundamentais, e geradas informalmente de todo e 
qualquer corpo social intermediário, com independencia plena ou relativa. 
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Urna outm discussao pertinente, quando da inter-relar;ao dos "vdlores" 
essenciais identificados aos movimentos sociais com urna nova cultura jurídica 
pluralista latino-americana, é a no,ao, neste contexto, do que seja Justi,a. 
Ainda que se possam reconhecer inÚllleros significados para a Justic;a, o sentido 
específico que interessa operacionalizar aqui é o da Justi,a social relacionada 
Ós necessidades por igualdade de oportunidades e condic;6es de vida. Deste 
modo. o caneeita de Justica presente nos movimentos sociais nao se reduz a 
uma proclamac;áo estática e abstrata, mas se fuz através de lutas concretas por 
oportunidades iguais no processo de prodUl;ao e distribui,ao de bens. A Justi,a 
em sua dimensáo social e política define-se pela satisfu,áo das necessidades 
mínimas e justas que garantam as condi,6es (materiais e culturais) de urna vida 
boa e digna. Assim, o critério básico para a fixac;ao de uma Justi<;a de cunho 
social nao sao os padr6es nonnativos a priori, mas a historicidade concreta que 
parte de situa,6es cotidianas, assegnrando condi,6es justas e' iguais de existen
cia. j Com isso, o questionamento e a constestac;áo dos novos sujeitos coletívos 
incide numa ruptura radical a todo imaginário instituído do "justo" enquanto 
espac;o representativo do privilégio, da excIusao, do artificio, da discriminac;ao 
e da desigualdade. A compreensilo da idéia de Justi,a, que provém de "vonta
des coletivas" e atravessa os horizontes de uma nova cultura de regula,ilo 
social, projeta um significante de Justi,a como liberta,iio, igualdade e vida 
digna. 

A articulac;ilo da Justi,a num novo marco de juridicidade, ao trabalhar com 
a consensualidade nas diJerenc;as, transp6e princípios de igualdade de teor 
individualitante e formal, interagindo num contexto de igualdade social eJeti
va.' Assim, na medida em que o critério do "justo" resulta daquilo que os 
grupos comunitários reconhecem como tal, correspondendo eficazmente aos 
padr6es da vida cotidiana aJmejada pelas coletividades submetidas Ós rela,6es 

.5 Subsídios para urna discussao da "Justiya" sob a ótica das "necessidades" e dos "interesses" 
das maiorias, ver Harvey, David, A Justira social e a cidade, Sao Paulo, Hucitec, 1980, pp. 
81-100; Heller, Agnes, Más allá de lajuslicia"Barcelona, Critica, 1990; Aguiar, Roberto A. R. 
de, Direiro, poder e opressáo, Silo Paulo, Alfa-Emega, 1980, pp. 172- t 82. 

6 Observar a esse propósito a pesquisa empírica inovadora na área do Direito, Moreira Pinto, 
Joao Batista, A cultura instituinte dos novas movimentos sociais frente a culrurajurídica, Plorianó
polis, UPSC, 1991, disserta\--ao (Mestrado em Direito), Centro de Ciencias Jurídicas, Universidade 
Pederal de Santa Catarina, pp. 69-76. Consultar igualmente Melo, Osvaldo Ferreira de, "O valor 
justi¡;a para a política do direito", Sequéncia, Florianópolis, núm. 19, pp. 46-56, 1989; Pasold, 
Cesar Luiz, "Justi¡;as", Sequéncia, Florianópolis, núm. 13, pp. 63-68, 1986. 
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de domina,ao, a no,ao de Justi,a acaba se constituindo numa necessidade por 
liberdade, iguaJdade e emancipa,ao. 

Nao se pode deixar de levar em considera,ao nesse ponto que detennina
dos "valores" ou "principios" caracterizadores dos novos movimentos sociais 
sao critérios obrigatórios para compor e instituir uma cultura jurídica insurgen
te. Nao menos importante é a atna<;ao desses agentes históricos no sentido de 
propiciar, desencadear e interagir com os pressupostos estratégicos do Direito 
comunitário-participatim, quer seja como integrantes de urna esfura pública 
compartilhada e democrática, quer seja como portadores de uma "racionalidade 
emancipatória" capaz de direcionar as formas de vida cotidiana rumo a intera,
oes de aJteridade. A transposi<;iio de urna cuJtura monista centralizadora para 
urna cuJtura pluraJista descentralizadora acaba aJcan<;ando, nas novas identida
des históricas, o ponto mais amplo e culminante do complexo processo de 
reconstru,ao paradigmática. 

III. DIRETID COMUNITÁRIO ALTERNATIVO: NATUREZA E PROCEDIMENlOS 

N o avan<;o das demarca<;oes de uma cultura jurídica pluraJista e insurgente 
parece significatim ponderar se tuda regula,ao comunitária autónoma, es
pontánea e aJternativa nao-estaraJ é justa, válida e legitima? 

Na verdade, nem toda regula,ao sociaJ ou manifusta,ao normativa extra-es
taraJ é justa e legitima, pois, por vezes, em con junturas políticas em crise ou 
marcadas por freqüéntes instabilidades institucionais, o abandono das garaotias 
jurídicas minimas da legaJidade oficiaJ (direitos civis e políticos constitucional
mente assegurados) representa o arbitrio, a discrirnina,ao, a injustic;a e a 
perversidade (os juJgamentos populares internalizados nos grupos locais, fuitos 
pelas próprias ruaos, na base do linchamento). A bem da verdade, isto que 
seria o aumento dos indices de violencia ou de "justi,a pelas próprias maos", 
nao deve ser dissociado do mesmo contexto político-sociaJ em questao, já que 
é fruto das contradi,oes estruturais e desta "luta subterriinea de todos contra 
rudos" . 

Quer -se de qualquer modo, exclnir perempturiamente as práticas perversas 
e ilegitimas daqueles movimentos coletivos (ainda que populares) que nao estao 
comprometidos com as a<;6es civis e políticas justas e com a eficácia expressa 
pelos interesses sociais do povo marginaJizado, oprimido e espoliado. Descar
tam-se aqui, ignaJmente, aqueles grupos associativos voluntários que nao 
questionam a ordem injusta e a estrutura de dornina<;iio. Há de se reconhecer 
que existem direitos particulares produzidos por urna pluraJidade de grupos 
sociais que nao sao corretos e legitimos, pois nao sao eticamente justificáveis 
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pela vontade, eXIgencia e interessee geral, tampouco esta~ direcionados Ó 
satisfuc;ao das aspirac;oes e das necessidades humanas fundamentais (certos 
procedimentos coletivos de arbitrio, tortura e execuc;ao sumária). A ausencia 
de respeito Ó vida humana, de eticidade e do valor "justo" esvazia a validade 
desses "direitos" ou dessas práticas irracionais de "justic;a". Portanto, a 
legitimidade dos direitos produzidos pelos agentes coletivos emergentes depende 
intimamente do "justo", do "ético" e do respeito Ó vida humana. N este 
contexto, as regras ou preceitos nortuativos com forc;a de lei, produzidos por 
grupos mal-intencionados, sem urna "causa-justa" ou sem critérios de aceita'ifao 
ética, náo merecem ser considerados como "direitos". Exemplificac;ao disso 
pode ser visto nos grupos societários como a Máfia na ltáha, a Ku-Klux-Kan 
nos EUA, o Cartel de Medellin (Colombia) e os Esquadr5es da Morte no 
Brasil. 

Parece claro, por conseqüencia, que admitir e aceitar o pluralismo jurídico 
nao antecipa uma resposta adequadamente justificável, válida e legitima. O 
conteúdo valorativo de uma manirestac;íio nortuativa inmrtualizada e náo-oficial 
é muito relativo, podendo ser moralmente justificável ou náo. O futo de uma 
prática alternativa ser "extra-estatal" ou "náo-oficial" nao é condic;ao para sua 
legitimidade, ainda que possa ser condic;ao de historicidade, em razao de ser 
fruto das contradic;5es. 

Prosseguindo na discussiio sobre alguns criterios essenciais que permitem 
ordenar uma nova cultura jurídica pluralista e participativa, importa ainda ter 
presente a relacao que há de se estabelecer entre a "antiga" e a "nova" legali
dade. Deste modo, como evitar que os direitos comunitários alternativos se 
subordinem ao Direito Estatal convencional? Quando o Direito infurmal, 
nao-oficial ou comunitário, entrar em choque com o Direito do Estado, qua! 
deve prevalecer? 

A primeira indagac;ao reflete uma preocupac;ao influenciada pelos critérios 
do velho paradigma que separa e subordina o poder da Sociedade ao poder 
político centralizador do Estado. Sob a perspectiva ideológica da suprernacia 
do monismo estatal, tomou-se clássico, pela lógica operacional do próprio 
sistema, dar maior importáncia e validade ao Direito Positi\-1J do Estado sobre 
qualquer outra expressao nortuativa proveniente, livre e espontaneamente, da 
sociedade. lsso significa que s6 é legitimo o que está dentro do procedimento 
da democracia representativa burguesa (regra da maioria, sistema representati
vo, processo legislati"" eteetera). Contudo, na implementac;ao de um novo 
paradigma ocorrerá um deslocamento nas posic;iies tradicionais: o Estado e seu 
Direito terao um caminho inverso ao que mi reito até agora, pois serao contro
lados e tutelados pelo novos pólos nortuativos da vida comunitária. Os interes-
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ses emergentes e os reclamos do todo social é que determinaram a atua~ao do 
Estado e a produ~ao de juridicidade. O Estado passará a representar mais 
direta e autenticamente a furmaliza~ao dessas novas aspi~6es gerais. O Estado 
se eJetivará a partir da própria Sociedade, perdendo sentido uma separa~ao 

ou Iinha demarcatórla entre Estado e Sociedade, entre Público e Privado. A 
dinámica se desencadeará tendo presente uma apropri~ilo do esp~o público de 
furma solidária e cooperativa e nao mais como ambi~ao, imposi~ao e domina~
ao. Somente modificando as regras atuais da lógica imperante (democracia 
representativa, Estado como funte do Direito etcetera) é que os direitos comuni
tários deixaráo de ser inferiores, confrontados ou cooptados pelo Direito 
Positim do Estado. Evidentemente que a mudan~ na lógica fundante nao é 
imposta, mas conqnistada. A nova lógica de mudan~ nao envolve uma célere 
e radical rupmra como sempre proclamou o projeto da modernidade iluminisla. 
Os discursos da modernidade ocidental pautaram-se sempre por principios a 
priori fundantes e por modelos prontos e acabados como origem do "politico" 
e do "jurídico". É preciso ter olhos para enxergar o "novo". O "novo" já 
está acontecendo, o problema é que os atuais modelos teóricos nao conseguem 
percebe-lo e retratá-Io. Há de se criar um modelo que permita reproduzir a 
realidade concreta e a partir da! articular uma proposta de mudan~a. Com 
eJeito, o "novo" está em captar o que já existe subjacentemente na realidade e 
nao a idealiza~ao utópica, algo que nao existe, imposslvel de se apreender. É 
um vicio erroneo da modernidade concluir que a cri~ao do novo implica 
destrni,ao e ruptura total com o presente, estabelecendo um mundo diverso e 
acabado. A questlio é, portanto, encaminhar-se para a mudan¡;a gradual, 
preservando certas conqnistas pollticas e jurídicas essenciais da própria civili
za,ao e possibililando, concomitantemente, a constrm;ao e o avan~ ininterrupto 
de melhores condi,6es de vida humana. Neste contexto, o autoconhecimento 
nao é um patamar já dado e voltado para um desejo individualistt, mas se trata 
da práxis que implica a supera~ao cotidiana da ambic;ao e do egocentrismo, 
assentada numa melhor convivencia e numa rela~ao de solidariedade com o 
"outro" . 

Uma outra indaga,ao que pode ser levantada no processo de "transi,ao" 
entre o velho paradigma e o novo modelo de legalidade é o eventual choque 
entre o "legal oficial" e o "extralegal inswgente". Qual das duas ordena,oes 
legais deve ser privilegiada? Naturalmente, trata-se de um questionamento 
ainda preocupado com e preso aos critérios de supremacia do Direito Estatal. 
Pensa-se no "novo" com a lógica da racionalidade furmal e unicidade sistemáti
ca dos "velhos" parámetros. Alguns juristas ecléticos tentaram dar uma 
resposta a este problema através da doutrina da "graduac;ao da positividade 
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jurídica" entre sistemas plurais. Autores como Giorgio Del Vecchio, Miguel 
Reale e Luiz F. Coelho postulardIll a existéncia de urna gradual'ao legal de 
positividade que alcam;a a sua máxima expressao no ordenamento jurídico do 
Estado. 7 ¡sso significa que, na pluralidade das formas jurídicas, a positividade 
estatal é a mais alta, mais perfeita e correta. Certamente que esta postura 
satisfez urna certa época do passado, mas hoje é insuficiente para explicar as 
altera,6es nos referenciais teóricos. Sendo assim, a temática deve ser reorde
nada em dois níveis: a) nas condi,6es da transi,ao paradigmática; b) no interior 
do novo paradigma. 

Primeiramente, a nivel da "transi,ao paradigmática" (pluralismo aparente 
cOlNivendo com o Estado), as rela,6es entre o Direito formal do Estado e o 
Direito infunnal dos movimentos sociais emergentes pode se dar por "supre
macia de um dos dais", por "complementa¡;:ao" e por "interdependéncia". No 
caso, de confronto aberto, a supremacia de um dos dois dependerá das condil'
Des e do grau de avan¡;o em que se encontra o poder de re,gulacao societária 
vérsus o poder de regulamenta,ao estatal. A existéncia de sociedades plena
mente democráticas, descentralizadas e participativas sob o controle de cidada
nias organizadas e atuantes é urn lime indicio da suprentacia do Direito Comu
nitário. Qutra hipótese que poderá ocorrer é a complementa,ao de urn com o 
outro. Nao sendo ainda o Direito Comunitário suficientemente furte e eficaz, 
poderá ser cooptado, absorvido ou integrado ao ordenamento altamente institu
cionalizado do Estado. Na última situa,ao, o Direito Comunitário convive e 
aceita o Direito Estatal do mesmo modo que este reconhece e tolera as furmas 
plurais de direitos concorrentes e paralelos. Trata-se daquilo que A. J. Arnaud 
menciona como um sistema de decisoes marcado por urna "complexidade 
simultanea",8 ou seja, cada qual com sua área de atua,ao, compatibilizando-se, 
interdependentemente, os processos de auto-regula,ao social com os procedi
mentos de regulamentac;ao institucional do Estado. 

Quanto ÓS conjeturas do choque entre duas furmas plurais de direitos "no 
interior do novo paradigma" (pluralismo autentico com a poss[vel exclussao do 
Estado), a questiio nao será mais entre Direito Estatal e Direito Comunitário, 
mas entre o Direito justo e o Direito injusto. Por ora, nao existe um consenso 
de que o Dírito Estatal deva se impor, pois este nao é, nece~sariamente, o 

1 Cf. Vecchio, Giorgio Del, Lir6es de Filo.wfia do Direito, Coimbra, Anncnío Amado, 1979: 
Reale, Miguel, Teoria do Direiro e do El'Tado, Sao Paulo, Martín ... , 1972; Coelho, Luiz f., Teona 
erÍlica do Direito, Curitiba, HDV, 1986. 

!! Cf. Arnaud, André-Jean, Le jurisle a 1 'aube du XXIe Siecle, texto inédito apresentado no I 
Encontro Internacional de Direito Alternativo, realizado cm Florianópolis (Brasil) em 05/09/91. 
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Direito mais justo para certos tipos de coletividade. Nao se pode mais visuali
zar nurn conflito de leis o Direito Estatal como a instiíncia mais justificável, 
correta e legítima para exercer a hegemonia em nome da maioria social. 
Prevalecendo o Direito mais justo, há que estabelecer os critérios e a medida do 
que seja "justo", bem como há que saber quem terá legitimidade para dizer o 
que seja mais "justo". Neste caso, o "justo" é definido por aquilo que corres
ponde ÓS aspira,oes legítimas e Ó satisfu,ao das necessidades estabelecidas 
democraticamente pela própria Sociedade. Nao é preciso ir muito longe no 
argumento: se o Direito Comunitário alternativo expressa diretamente as 
aspira,oes da sociedade como urn todo e o Direito Estatal derende os intentos 
de grupos privilegiados e de minorias elitistas, nao há dúvida de qual deva 
prevalecer... O confronto pode ser situado em contexto bem atual: o que mais 
fuvorece a Comunidade - o Direito social da posse (direito de morar, plantar, 
viver etcetera) ou Direito da propriedade privada (o direito de possuir, de ter 
simplesmente por ter?). 

Ademais, neste processo se fuz imperativo redefinir os pressupostos de 
susten!al'ao da legitimidade, idéia que se dissocia da chancela estatal, dos 
critérios tradicionais de eretividade furmal e da legalidade positivista, assentan
do-se no poder de participa,ao/decisao e no consenso do "justo" comunitário 
desejado. Para se alean,arem estas condi,oes teóricas e práticas da supremacia 
do "Direito justo", de uma juridicidade direrente, de se pensar o "novo" e a 
prática de urna legitimidade alternativa, é essencial operar com a estratégia de 
urna pedagogia emancipadora. Para isso, fuz-se necessário desenvolver também 
processos racionais direcionados a modificar e a conceber urn novo espa,o de 
convivencia. Trata-se de construir uma racionalidade como expressao da 
realidade histórica enquanto exigencia e afirma,ao da liberdade, emancipa,ao 
e autodetermifial'ao. Ora, somente urna ampla educa,ao de base, a loogo 
alcance, orerecerá elementos conscientes para propiciar uma outra racionalida
de, configuradora do "novo" no Diteito e na Sociedade, bem como de instro
mentalizar valores e modelos teóricos aptos para captar e expressar tais per
cep,oes. Trata-se de uma educa,ao libertadora comprometida com a desmitifi
ca,ao e conscientiza,ao, habilitada a levar e a permitir que as identidades 
individuais e coletivas assumam o papel de novos sujeitos da história, fuzendo 
e refuzendo o mundo da vida cotidiana, e ampliando os horizontes do poder 
societário. 

Em suma, estamos numa fuse de transi,ao paradigmática, cuja proposta de 
pluralismo jurídico comunitário-participatim é urna tentativa inicial de "sistema
tizar" os primeiros indícios e os sintomas de urna realidade que já existe 
infurmal, subjacente e subterraneamente. O pluralismo ampliado e de novo tipo, 
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enquanto rererencial de validade, náo é urna imposi,áo dogmática, mas urna 
proposta estimuladora em constante redefiní,áo - náo tém a pretensáo de buscar 
e orerecer urna resposta estanque e pronta para tudo, pois é urn modelo aberto 
e contextualizado que vai se completando na medida em que vai sendo eretivado 
através da cotidianidade dos consensos nas direren,as. Certamente, qne o 
desafio está em transgredir o convencional e buscar valores emergentes, 
priorizando náo mais a seguralll'a e a certeza, mas os riscos ... 

IV. O PLURALISMO JURÍDICO COMO PROJETO COMUNITÁRIO

PARTICIPATIVO 

Ao se examinar a crise de hegemonía do modelo juddico tradicional 
(Direito estatal positim), delineia-se, gradual e progressivamente, urna resposta 
através de urn paradigma alternativo -o Direito Comunitário como expressáo 
do novo pluralismo juddico-, assentado em novas proposi,5es epistemológicas 
que partam das condi,5es históricas e das práticas cotidianas, processadas e 
instituidas por novos su jeitos coletivos. Neste novo paradigma desejado 
-pluralismo juddico comunítário-participatim- o ponto de fundamenta,iio náo 
está mais preso aos dgidos ditames de regras técníco-furmais e ordena,5es 
teórico-abstratas genéricas, mas ao processo de urna práxis marcada por 
estraturas de igualdade precárias e composta por espa,os de conflitos intermi
tentes. 

Os pressupostos de urna nova legitimidade se dessociam da chancela 
estatal, dos critérios tradicionais de eretividade furmal e da legalidade positivis
ta, embasando-se no poder de participa,lio, eficácia social e no consenso do 
"justo" comunítário. O novo pluralismo juddico de teor comunítário-participa
tivo é concebido a partir de urna nova racioualidade e urna nova ética (ética da 
alteridade) pelo refluxo político e juddico de novos sujeitos -os coletivos; pela 
satisfil,ao de novas necessidades humanas- os direitos construidos pelo 
processo histórico; pela reordena,lio da Sociedade civil -a descentraliza,lio 
normativa do centro para a perireria, do Estado para a Sociedade, da lei para 
os arranjos, acordos de interesses e conven,5es coletivas. É a dinilntica 
interativa de urn espa,o público aberto, democrático e progressista. 

Isso, quando projetado para o capitalismo periférico latino-americano, 
refu"a a convic,lio de que a nossa escolba náo é pelo pluralismo liberal em 
voga, cónsono com as novas condi,iies criadas, assumidas e impostas pelo 
Capitalismo internacional (chamado hoje de Capitalismo monopolista "avan,a
do", "flexivel" ou "global"), representado pelos países ricos e altamente 
industrializados do "centro". Certamente que a amal etapa económica, ainda 
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nlio de todo definida e acabada, atravessa um momento marcado por urna nova 
redistribni9ao de Produ9ao a nivel de blocos económicos mundiais (corpora96es 
de oligopólios). O ilmbito de apropri~ao e concentra9ao do capital se amplia 
e se desloca para um espa9Q maior, causando um agravamento da explora9ao, 
exclusao e miséria nos países da peJiteria capitalista. N esta nova fuse de 
globaliza9ao do capital, o pluralismo é retomado e projetado como um novo 
marco reterencial de organiza9ao política e social. Na verdade, trata-se de um 
pluralismo conservador, cuja detesa interessa aos blocos hegemónicos centrais, 
pois a liberaliza9ao, privatiza9ao e livre mercado, em contexto periféricos 
dominados pelo poder económico de grupos e interesses de urna elite moral
mente selvagem, é o reflexo trágico do desajuste, do conflito generalizado e da 
crise permanente. Naturalmente que esse discurso plutalista, na esfera do 
deslocamento da polltica ecouómica a nivel de blocos, abre os espa90s, fuvore
cendo práticas de descentraliza9ao, infurmaliza9ao e maior participa9ao, ao 
passo que, na situa9ao de conjutoras dependentes e instáveis, a flexibiliza<;ao 
conduz O sistema a um descontrole económico e ao recrudescimento político-so
cial desenfreado do "salve-se quem puder". 

Neste contexto, m-se apelo 6 auséncia ou 6 presen<;a "mínima" do 
Estado, de um Estado em "processo de retra9ao", que nlio mais tutela e 
concilia os intentos do capital (acumula<;ao) e as demandas sociais (legitima<;
ao), como no arranjo distributivisla que caracteriza o Estado intervencionista. 
Na medida em que os objetivos do grande capital ocupam um lugar acentuada
mente preponderante, atetando a qualidade de vida e a própria sobrevivéncia, 
os problemas estruturais historicamente nlio resolvidos (como os do Brasil) 
assumem, neste aspecto, um caráter de extrema agudiza9ao. 

Como se vé, hilo de se ter certos cuidados com rela<;ao a retórica "anti-Es
tado" no espa90 conjuntutal latino-americano, pois toda essa orquestra<;ao da 
fuléncia estatal e da expansao do poder social privado interessa aos novas 
rearranjos de for<;as transnacionais e locais. Na verdade, existe um grande 
equivoco, apontado por Boaventura de S. Santos, porquanto, no cenário oficial 
de retra<;ao do Estado, vive-se um novo tipo camuflado de expansao estatal, ou 
seja, "em vez de se expandir através dos seus aparelhos burocráticos forrnais, 
o Estado expande-se sob a forma da Sociedade civil. ( ... ) através de redes 
sociais informa90es, o Estado torna-se, ele próprio, mais informal, mais 
particularlstico e menos organizado. ¡sto é, assume características que até 
agora foram consideradas próprias da sociedade civil. Tudo isto ( ... ) leva a 
concluir que se carninha para urna situa<;ao em que o Estado e a Sociedade civil 
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se duplicam urn no outro, criando cada um deles aquilo a que se op6e".' 
Nestas condi<;6es de interpenetra,Ao, tem raziio ainda Boaventura de S. Santos 
quando assinala que é o próprio Estado que através de furmas sutis de inter
ven,Ao cria mecanismo tradicionalmente produzidos pela Sociedade civil, como 
"participa~ao". "consenso", "a¡;:ao comunitária" etcetera. 

Thl processo de "alargamento" e .. aparente" expansAo societária se 
inscreve e se adequa ao presente mvoreciemnto de um certo tipo de pluralismo 
em voga. Indiscutivelmente, este pluralismo conservador reproduz os novas 
interesses do ideário neoliberal que procum atacar até meSIllO" 80b o subrerfúgio 
da "modernidade", o modelo liberal-democrático (democrácia representativa), 
propondo, mlaciosamente, de urn lado, mais mercado livre e "Estado núnimo", 
de outro, maior f1exibilidade e descentraliza,Ao de decis6es, poderes e conrmle. 
A prepara,lío que cabe ter é distinguir o pluralismo como projeto democrático 
de emancipa,Ao de sociedades dependentes, de urna outra prática de pluralismo 
que está senda apresentada como a nova saida para os intentos do "neocolonia
lismo" ou do "neo-imperialismo" dos paises do Capitalismo central exportado 
para a periferia. Ora, este tipo conservador de plnralismo vinculado a projetos 
da "pós-modernidade" é mais uro embuste para escamotear a concentra,Ao 
violenta do capital no "centro", exclnindo em definiti\O a periferia ou fuzendo 
dela urna furma mais perversa de colonia. 

Naturalmente, a este pluralismo conservador se contmpoe radicalmente o 
pluralismo progressista de teor "democrático-popular" proposto neste artigo. 
A diferen,a entre o primeiro e O segundo está, fundamentalmente, no mto de 
que o pluralismo de elitismo retrógado invibializa a organiza,lío das massas e 
mascara a verdadeira participa¡;ao, isto é, ele oferece fillsos espa¡;os alternati
vos, enquanto que o pluralismo progressista como estratégia mais democráti
ca da integra,lío procura promover e estimular a participa,lío múltipla dos 
segmentos populares e dos novas sujeitos coletivos de base. 

De igual modo, pode-se diferenciar O antigo pluralismo (de matriz liberal) 
daquele afinado com as novas exigéncias históricas. 

Enquanto o pluralismo liberal era atonústico, consagrando urna estrutura 
privada de individuos isolados, mobilizados para alean,ar seus interesses 
económicos exclusivos, o novo pluralismo caracteriza-se por ser integrador, 
pois une individuo~ sujeitos coletivos e grupos organizados em tomo de 

9 Souza Santos, Boaventura de, "O Estado e o direito na transic;:ao pós-moderna: para um novo 
st:nso comum sobre o poder e o direito", Revista Crítica de Ciencias Sociais, Lisboa, núm. 30, pp. 
24-25, junio, 1990. 
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necessidades comuns. Trata-se, como lembra Carlos Nelson Coutinho, da 
cria~ao de um pluralismo de "sujeitos coletivos" fuudado num novo desafio: 
consIruir uma nova hegemonia que contemple o eqnilibrio entre "predominio da 
vontade geral ( ... ) sem negar o pluralismo dos interesses particulares". 
Ademais, a hegemonia do "pluralismo de sujeitos coletivos", sedimentada nas 
bases de um largo processo de democratiza¡:ao, descentraliza~ao e particip~ao, 
deve também resgatar alguns dos principios da cultura politica ocidenral, como: 
o direito das minorias, o direito Ó direren~a, Ó automonia e Ó tolerancia. 10 

A percep~ao deste novo pluralismo na perspectiva latino-americana -a 
nivel da produ~ao das normas e da resolu~ao dos conflitos- passa, obrigat6ria
mente, pela redefini,ao das rel~oes entre o poder centralizador de regulamen
ta,áo do Estado e o esfur,o desafiador de auto-regul~ao dos movimentos 
sociais, grupos voluntários e associa<;i\es profissionais. Thl pluralismo comtem
pla urna ampla gama de maniresta<;oes de normatividade alternativa, institocio
nalizadas ou nao, de cunho legislatim ou jurisdicional. "dentro" e "tOra" do 
sistema estatal positivo. Tendo presente urna longa tradi~ao ético-cultural 
introjetada e sedimentada no inconsciente da coletividade e das institui,oes 
brasileiras, é praticamente impossivel projetar urna cultura jurídica infurmal 
com a ausencia total e absoluta do Estado. Assim, admitir urna cultura jurídica 
instituin*" baseada na auto-regula,áo societária e na fur,a da produ,áo legal 
eretiva por novos sujeitos coletivos (movimentos sociais), nao inviabili2ll a 
existencia de um Estado fiscalizado pela Comunidade e limitado a reconhecer 
e garantir Direitos emergentes. Neste contexto, o pluralismo enquanto novo 
rererencial do politico e do jurídico necessita contemplar a "questiio" do 
Estado, suas transfurm~oes e desdobramentos mais recentes. 

Por último importa sublinhar a especificidade do pluralismo como proje,ao 
de urna paradigma interdisciplinar do politico e do jurídico. 

Ora, a compreensao mais abrangente e atuaiizada do pluralismo como um 
"sistema de decisao complexa" envolve hoje um "cruzamento interdisciplinar" 
entre a normatividade (Direiro) e o poder social (Sociedade), considerando 
obviamente a intera,ao do "jurídico" corn DUroS campos de conhecimento. 
Urna perspectiva interdisciplinar revela que a inter-rela,ao fragmentada do legal 

10 Cf. Countinho, Carlos Netson, Notas sobre pluralismo, texto inédito, Outubro, 1990, pp. 2·3. 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



o PLURALISMO JURÍDICO 243 

nao mais é vista como caótica e que é perfeitamente possível viver num mundo 
de juridicidade policéntrica. " 

Em suma, a proposta de pluIlllismo político e jurídico de teor comunitá
rio-participathu para espa¡;os periféricos do Capitalismo latino-americano 
rerere-se Ós constru,iies "prático-teóricas" emancipatórias que traduzem 
consensualidades a partir da multiplicidade de direrem;as e diversidades. Neste 
contexto, o pluralismo enquanto perspectiva interdisciplinar consegue, no largo 
espectro da historicidade de uma comunidade regional ou global, conciliar o 
"singular" com a "pluralidade", a fun,'o democrática da variedade com a 
equivalencia, a tolerancia expressa na convivencia do particular com a multipli
cidade. 

11 Cf. Arnaud, André-Jean, o Direiw lraído pe/afilosofia, Porto Alegre, Sergio Fabris, 1991, 
pp. 219-239; Souza Santos, Boaventura de, "Law: a map of Misreading. Toward a postmodenn 
conception of law", Joumal 01 Law and Sociery, v. 14, núm. 3, pp. 297-298, 1987. 
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