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Não basta abrir a janela 
Para ver os campos e o rio. 
Não é bastante não ser cego 
Para ver as árvores e as flores. 
É preciso também não ter filosofia nenhuma. 
Com filosofia não há árvores: há ideias apenas. 
Há só cada um de nós, como uma cave. 
Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora; 
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, 
Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. 
 
Alberto Caeiro (Fernando Pessoa), Poemas Inconjuntos 
 
 
 
Não, nossa ciência não é uma ilusão. Ilusão seria imaginar 
que aquilo que a ciência não nos pode dar, podemos 
conseguir em outro lugar.  
 
Sigmund Freud (1978 [1927], p. 128) 

 

 



 
 

RESUMO 

 

BARROS, Matheus de. As contribuições do realismo jurídico escandinavo para a 

teoria do Direito contemporânea: um lugar para a máquina social. 2019. 200f. Mestrado 

– Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2019. 

 

O realismo escandinavo é uma corrente teórica desenvolvida no século XX. A sua ideia 

basilar é a de que o direito é um fenômeno psicossocial (a “máquina social”) apto a ser 

observado e explicado sem a utilização de pressupostos metafísicos (jusnaturalistas, 

idealistas) – trata-se, nesse sentido, de uma escola alinhada com as pretensões positivistas 

de consolidação de uma ciência sobre o direito. Este trabalho é um esforço para a 

compreensão das ideias dos pensadores responsáveis pelo realismo escandinavo: Axel 

Hägerström, Vilhelm Lundstedt, Karl Olivecrona e Alf Ross. Para tanto, um capítulo foi 

dedicado a cada um desses autores, de modo a possibilitar a apresentação dos papéis que 

eles tiveram na formação do movimento realista. O objetivo deste estudo é fornecer bases 

para possíveis respostas à questão “o realismo escandinavo pode contribuir para o debate 

contemporâneo sobre teoria do direito?”. Na parte final do trabalho, propõe-se que o 

realismo escandinavo seja compreendido como uma ponte entre a teoria jurídica e as 

ciências sociais. 

 

Palavras-chave: realismo jurídico escandinavo; Uppsala; ciência do direito; positivismo; 

máquina social. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

BARROS, Matheus de. The contribution from the Scandinavian Legal Realism to the 

contemporary legal theory: a place for the social machine. 2019. 200p. Master – Faculty 

of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Scandinavian Legal Realism is a theoretical school developed during the 20th century. Its 

basic idea is that law is a psychosocial phenomenon (the “social machine”) which can be 

observed and explained without metaphysical premises (natural law premises) – in this 

sense, it is a school of legal thought aligned with the positivist pretension of consolidating 

a legal science. This work is an effort to comprehend the ideas of those thinkers who were 

responsible for the Scandinavian Realism: Axel Hägerström, Vilhelm Lundstedt, Karl 

Olivecrona e Alf Ross. A chapter was destined to each of the authors, in a way that makes 

it possible to present the roles they had in the formation of the realist movement. The 

objective of this dissertation is to provide the basis for potential answers to the question 

“can Scandinavian Legal Realism contribute to the contemporary theoretical legal 

debate?”. In the final part of this work, it is suggested that Scandinavian Legal Realism can 

be comprehended as a bridge between legal theory and social sciences.  

 

Keywords: Scandinavian Legal Realism; Uppsala; legal science; positivism; social 

machine. 
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INTRODUÇÃO: Um esforço para a compreensão de ideias 

 

Já nas cadeiras das faculdades de direito, aprendemos sobre a oposição entre 

jusnaturalistas e positivistas e sobre como essa divergência histórica assumiu diferentes 

nomes e nuances no decorrer dos anos. Este trabalho trata dessa antiga arena de embate 

entre ideias, sendo o resultado de estudos sobre o realismo jurídico escandinavo, que 

também pode ser denominado Escola de Uppsala. Como será mostrado nas linhas e 

páginas que se seguem, os escritos de Axel Hägerström, Vilhelm Lundstedt, Karl 

Olivecrona e Alf Ross formaram um movimento teórico alinhado com a missão positivista 

de desmistificação do direito. Esta dissertação se propõe a reconstruir as propostas que 

formaram esse movimento. Mas primeiro é necessário apresentar o que se entende, de 

modo geral, por jusnaturalismo e positivismo jurídico. 

O jusnaturalismo pode ser caracterizado como um discurso sobre critérios 

metafísicos que confeririam validade ao direito. No decorrer dos séculos, diferentes 

critérios foram propostos: a magia advinda dos deuses, a recta ratio, a vontade de Deus, a 

razão moderna, a vontade do povo ou da nação, a objetividade moral observada em uma 

comunidade, entre outros. Para um jusnaturalista, a referência a algum desses supostos 

elementos da natureza ou da sociedade possibilita a avaliação da validade ou da correção 

de determinada norma. Por isso, os discursos jusnaturalistas se baseiam na duplicidade de 

dimensões jurídicas (o direito natural e o direito positivo) e na superioridade de uma 

dimensão sobre a outra (o direito natural superior ao positivo). 

De modo geral, também podemos dizer que os positivistas almejam constituir uma 

linha de estudos jurídicos pautada na observação de fatos e na identificação de normas, 

sem que para tanto seja necessário recorrer a referências de algum tipo de direito natural (a 

critérios metafísicos de validade ou correção). Posta com outras palavras, a missão 

positivista é caracterizar o direito sem as mistificações jusnaturalistas – se os autores 

alinhados com o positivismo conseguiram ou não se libertar das amarras metafísicas é 

outra história. 

Os realistas escandinavos, como mencionado anteriormente, constituíram uma 

escola de pensamento jurídico pertencente ao âmbito positivista. Suas obras traduzem um 

esforço teórico muito peculiar, consistente na caracterização do direito como um fenômeno 

psicológico e social, que foi apresentado por meio da metáfora da máquina social do 

direito. De acordo com o que será exposto nos quatro capítulos deste trabalho, a base 
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epistemológica do esforço realista pode ser denominada naturalismo ontológico, que é o 

entendimento de que somente é realmente existente aquilo que compõe a estrutura do 

universo (fatos observáveis pelas diferentes ciências). Nota-se, então, que os elementos que 

formariam algum tipo de direito natural são rejeitados no esquema existencial do realismo 

escandinavo. 

No Brasil, o realismo escandinavo não ocupa uma posição de destaque nos estudos 

jurídicos – talvez isso também seja verdade em boa parte do mundo. No entanto, dizer que 

a corrente teórica em questão foi esquecida seria um exagero. É mais adequado afirmar que 

ela é marginalizada, ficando à sombra dos grandes debates sobre a teoria do direito dos 

séculos XX e XXI – por exemplo, o debate atual sobre o que se convencionou chamar de 

pós-positivismo ou de neoconstitucionalismo. Admitindo-se esse cenário, por que estudar o 

realismo jurídico escandinavo? A sua marginalização não seria um indício de fracasso, o 

resultado de uma espécie de “seleção natural” que proporciona a sobrevivência das 

correntes de pensamento mais úteis ao enfrentamento de perguntas teóricas e filosóficas de 

cada época?  

No que concerne à primeira questão, a marginalização do realismo jurídico 

escandinavo nos debates teóricos contemporâneos é a razão para a produção deste estudo. 

Com isso, não se pretende afirmar que não há pesquisas relevantes sobre o tema, mas tão 

somente que essas não são numerosas, o que talvez se deva ao fato de que, geralmente, o 

realismo jurídico escandinavo não é detidamente abordado durante o ensino do direito. Por 

isso, uma pesquisa sobre as ideias realistas se mostrou uma oportunidade de investigação 

de um terreno relativamente pouco explorado no qual alguns objetos valiosos poderiam ser 

encontrados.  

Tendo em consideração a segunda questão, a utilidade ou a inutilidade atual do 

realismo escandinavo poderá ser afirmada por eventuais leitores e leitoras deste trabalho. 

As minhas considerações finais consistem em uma avaliação que somente foi possível após 

a imersão nas leituras dos textos dos realistas, mas eu não tenho a ambição de propor uma 

verdade última sobre o tema. A minha maior expectativa é a de que esta dissertação auxilie 

leitoras e leitores na compreensão do realismo, o que possibilitará a produção de juízos 

embasados sobre o lugar que essa escola (não) tem atualmente.  

As duas perguntas que orientaram a redação dos próximos capítulos foram: “O 

realismo escandinavo tem contribuições para oferecer aos debates teóricos 

contemporâneos? Se sim, quais são elas?”. Deve-se depreender, da primeira pergunta, que 
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o objeto das minhas investigações é o realismo escandinavo, que é aqui entendido como 

uma escola (um movimento), sendo que o modo de levar adiante tais investigações foi 

estudar as obras dos quatro grandes realistas: Hägerström, Lundstedt, Olivecrona e Ross.  

Ainda com relação à primeira pergunta, é preciso esclarecer o que se entende por 

“debates teóricos contemporâneos”. Trata-se do conjunto de produções acadêmicas 

(pesquisas, cursos, eventos para discussões organizados em faculdades) voltadas para 

temas pertencentes à teoria ou à filosofia do direito. Saliento que não tive a pretensão de 

transformar o atual cenário, mas apenas buscar entender se o realismo jurídico escandinavo 

poderia ocupar lugar relevante em nossos dias, no Brasil. 

O método de trabalho empregado foi a revisão bibliográfica. Por isso, não se deve 

entender a mera reprodução reformulada do que foi escrito pelos autores, nem a simples 

glosa dos textos que foram por mim lidos para a produção destas páginas. A revisão 

bibliográfica é um esforço para a compreensão de ideias. Nesse sentido, os argumentos dos 

autores concernentes ao fenômeno psicossocial do direito são por mim reconstruídos, isto 

é, apresentados por meio do esforço de compreender a lógica interna das ideias propostas 

pelos realistas. Esse exercício me permitiu expor o fluxo do movimento realista, bem como 

me proporcionou identificar pontos que podem ser considerados problemáticos na Escola 

de Uppsala.  

O leitor ou a leitora encontrará a seguir o resultado de tal esforço, que consistiu na 

leitura e na reflexão sobre as principais obras dos realistas escandinavos (os livros e os 

artigos nos quais aqueles autores expuseram e reformularam as suas teorias). As 

justificativas para a escolha do material de leitura serão expostas no decorrer dos capítulos, 

por meio da alusão aos textos e às contribuições que eles proporcionaram ao 

desenvolvimento do fluxo do movimento realista. No que concerne aos escritos dos 

próprios autores, somente versões em inglês, espanhol e francês foram utilizadas. Isso se 

deve à minha falta de conhecimento do sueco, dinamarquês e alemão, que foram idiomas 

empregados pelos autores em alguns de seus escritos – outros foram produzidos em inglês. 

Dessa forma, nem sempre a leitura de textos originais foi possível, sendo o caso de se 

reconhecer que isso não é o ideal. Ainda assim, a utilização de traduções não comprometeu 

o aludido esforço de compreensão de ideias, que também contemplou livros, artigos e teses 

sobre o realismo jurídico escandinavo. 

Este trabalho foi organizado em quatro partes, além das considerações finais. Cada 

uma delas é dedicada ao pensamento de um realista escandinavo, que constitui uma parcela 
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do conjunto das propostas teóricas formadoras da Escola de Uppsala. Apesar de esse 

conjunto não ser desprovido de divergências e contradições, é possível dizer que ele possui 

um núcleo duro, que une os quatro autores: o compromisso com a cruzada contra a 

metafísica nos estudos jurídicos e com a descrição teórica da máquina social do direito, 

cujo funcionamento foi objeto de meus estudos durante o mestrado.  

Feitas as considerações introdutórias, desejo aos potenciais adeptos ou críticos do 

realismo jurídico escandinavo uma boa leitura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: um lugar para a máquina social do Direito 

 

“Constituição íntima das cousas”... 
“Sentido íntimo do universo”... 
Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada. 
É incrível que se possa pensar em cousas dessas. 
É como pensar em razões e fins 
Quando o começo da manhã está raiando, e pelos lados das árvores 
Um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. 
 
Alberto Caeiro (Fernando Pessoa), O Guardador de Rebanhos 

 

 

1. O direito desencantado  

 

Os capítulos deste trabalho retratam uma cruzada à qual os realistas escandinavos 

se propuseram: a destruição da metafísica nos estudos teórico-jurídicos. Para criar esse 

retrato, foi necessário apresentar as ideias daqueles que formam o panteão do realismo: 

Hägerström, Lundstedt, Olivecrona e Ross, autores cujas obras culminaram na proposta do 

direito como uma máquina social229. Porém, como visto nas páginas que antecederam estas 

considerações finais, apesar do objetivo comum e de bases filosóficas compartilhadas entre 

os autores, a cruzada realista não foi desprovida de variações nas formulações de ideias 

sobre o fenômeno jurídico230. Espera-se que a leitura deste trabalho possa evidenciar o fato 

de que o movimento jusfilosófico em questão não deixa de ser um movimento (uma escola 

dotada de certa confluência de premissas e objetivos) em razão de tais variações, pois é 

possível identificar um núcleo duro que orientou as obras dos realistas escandinavos: a 

intensão de promoção do desencantamento do direito. 

As constantes denúncias da presença de noções metafísicas (idealistas, 

jusnaturalistas) unem os quatro realistas, deixando em segundo plano as diferenças – que 

nem sempre são divergências – em seus pensamentos. Com relação a esse propósito 

                                                           
229 Sobre as posições de destaque de Hägerström, Lundstedt, Olivecrona e Ross, ver, por exemplo, 
Sherbaniuk (1962) e Spaak (2014). Esses quatro autores construíram o que hoje se denomina realismo 
jurídico escandinavo, movimento que abarca outros nomes, como Adolf Phalén (1884-1931) e Ingemar 
Hedenius (1908-1982). Infelizmente, não foi possível obter material suficiente para a produção de capítulos 
sobre esses dois autores, devido à pequena quantidade de textos disponíveis em inglês, francês, espanhol ou 
português. Sobre a influência do movimento realista fora da Suécia e da Dinamarca, mais especificamente na 
Noruega, ver Slagstad (1991). 
230 Para exemplificar essas variações, podemos adotar o pensamento de Hägerström, apresentado no capítulo 
I, como marco comparativo. Com relação ao fundador do realismo escandinavo, Lundstedt se diferenciou ao 
enfatizar o método do bem-estar social, enquanto Olivecrona enfatizou a força (coerção e coação) e os 
imperativos e Ross se preocupou com uma teoria da validade jurídica.  
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destrutivo, a ideia de desencantamento do mundo231, elaborada por Max Weber, é útil à 

caracterização do movimento realista escandinavo: 

Quanto mais o intelectualismo reprime a crença na magia, 
“desencantando” assim os fenômenos do mundo, e estes perdem seu 
sentido mágico, somente “são” e “acontecem”, mas nada “significam”, 
tanto mais cresce a urgência com que se exige do mundo e da “condução 
de vida”, como um todo, que tenham uma significação e estejam 
ordenados segundo um “sentido” (WEBER, 2012 [1972], p. 344). 

  

A tarefa de eliminar a crença na magia jurídica dependeu, como visto, da afirmação 

do naturalismo ontológico e do niilismo axiológico em prol da desmistificação da natureza 

do direito por meio de uma abordagem teórico-sociológica, que enfatiza os papéis da 

irracionalidade e da força (coerção e coação) na configuração do fenômeno social jurídico. 

Nesse sentido, é preciso reconhecer que o realismo escandinavo não se propôs somente a 

destruir, pois a formulação de uma abordagem teórica que vislumbra a utilidade da 

sociologia e da psicologia para a compreensão de uma das dimensões da nossa realidade 

social (a do direito) abriu portas a possíveis novos entendimentos sobre como diversos 

fatores (moralidade, respeito à tradição, internalização irrefletida de padrões de conduta, 

temor de sanções) constituem uma ordem jurídica. Em suma, este foi o modo pelo qual os 

realistas deram um novo sentido à teoria do direito: eles depuseram a metafísica e, em seu 

lugar, colocaram os fatos a serem estudados pela sociologia e pela psicologia, pois somente 

em fatos pode residir a natureza do direito. 

Por um lado, a visão realista proporciona, atualmente, a formação de uma agenda 

de pesquisa jurídica empírica, com a conjugação de conhecimentos técnicos de diversas 

áreas, como o direito, a economia, a psicologia, a sociologia e a antropologia. As partes 

finais de cada um dos quatro capítulos deste trabalho buscaram mostrar a possibilidade de 

utilização do realismo jurídico escandinavo como marco teórico para estudos científicos do 

direito. É plausível, por exemplo, verificar no realismo escandinavo o potencial para 

integrar debates contemporâneos, como entre positivistas e pós-positivistas. No campo 

teórico dos dias atuais, a escola realista não estaria contraposta à corrente positivista 

hartiana. A mesma coisa não pode ser dita com relação ao que se convencionou denominar 

pós-positivismo ou neoconstitucionalismo, já que a análise dessa corrente através da lente 

                                                           
231 O “desencantamento do mundo” é um conceito criado por Weber, que permeia a parte mais tardia de sua 
obra. Pierucci (2003) dedicou um livro à análise das aparições desse conceito nos escritos do sociólogo. O 
trecho aqui transcrito, retirado do primeiro volume de Economia e Sociedade (WEBER, 2012 [1972]), 
também foi utilizado por Pierucci (2003, p. 105) para exemplificar a noção de desencantamento do mundo. 
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realista implica identificação de noções jusnaturalistas que ocultam a realidade sobre o 

fenômeno jurídico232. 

A integração do realismo escandinavo às discussões contemporâneas sobre teoria 

do direito não encontra obstáculos intransponíveis. No que concerne ao cenário brasileiro, 

os obstáculos residem no fato de que autores como Ross e Olivecrona são pouco utilizados 

na educação jurídica e em produções acadêmicas. Como afirmado na parte final do 

capítulo IV, a alteração desse estado de coisas é contingente. Como resultado da pesquisa 

que originou este trabalho, afirma-se que a máquina social do direito é apta a ocupar um 

lugar importante nos estudos jurídicos. 

Por outro lado, o desencantamento do direito, no sentido aqui exposto, pode ser 

interpretado como um duro golpe contra a busca por um norte normativo em nossa 

sociedade. Afinal de contas, se não há moralidade a ser necessariamente seguida, se a 

objetividade moral é uma falácia e é impossível que autoridades tomem decisões 

moralmente corretas, a qual guia devemos recorrer para orientar os rumos normativos de 

nossa sociedade? O ser humano, cuja organização social é regida, principalmente, pela 

irracionalidade racionalizada (as experiências de validade, por exemplo) e pela 

combinação eficaz da coerção e da coação, torna-se uma criatura mais fraca, menos 

senhora de si mesma, uma engrenagem na máquina social233. Apresentada dessa forma, a 

situação de desamparo seria tal qual aquela transmitida por Edgar Allan Poe (1809-1849): 

Minha mão grãos de areia segura/ com bem força, que é de ouro essa 
areia./ São tão poucos! Mas fogem-me, pelos/ dedos, para a profunda 
água escura./ Os meus olhos se inundam de pranto./ Oh! Meu Deus! E 
não posso retê-los,/ se os aperto na mão, tanto e tanto?/ Ah! Meu Deus! E 
não posso salvar/ Um ao menos da fúria do mar?/ O que vejo, o que sou e 
suponho/ será apenas um sonho num sonho?234 

 

Caso a visão realista sobre o fenômeno psicossocial do direito esteja correta, os 

sonhos (as noções metafísicas) vão ruindo, um a um, até que restem somente a 

irracionalidade e a força. Os preciosos grãos de areia referidos por Poe – que no contexto 

                                                           
232 Não ignoro a dificuldade de conceituar o pós-positivismo (neoconstitucionalismo), assim como não 
descarto o problema em afirmar que se trata de uma escola do pensamento jurídico. Minhas considerações, 
nesse ponto, remetem somente a autores que, como Dworkin, colocam-se como adversários daqueles que se 
identificam como positivistas, como Hart. Sobre esse embate, ver Shapiro (2007). 
233 Nesse sentido, ver Obedience to Authority: an experimental view, do psicólogo Stanley Milgram (1933-
1984). Na obra em questão, por meio de experimentações controladas consistentes em observação de 
comportamentos de seres humanos, Milgram (1974) constatou o poder da noção de hierarquia na 
determinação de condutas de pessoas comuns. 
234 Utilizo aqui a tradução de Oscar Mendes e Milton Amado. Vide Poe (2009, p. 47-48). A versão original 
pode ser consultada em: https://www.poetryfoundation.org/poems/52829/a-dream-within-a-dream. Acesso 
em: 01 ago. 2019. 
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deste trabalho são as orientações morais capazes de conferir ao direito a legitimidade e a 

certeza da segurança da decisão – se perdem na pretensão da consolidação de uma ciência 

jurídica capaz de descrever o que realmente é a ordem jurídica e em que ela se baseia.  

Esse cenário dramático não é demasiadamente pessimista? A resposta a essa 

pergunta dependerá da necessidade individual: enquanto algumas pessoas precisam de um 

solo moral firme sobre o qual pisar, outras somente precisam saber que o solo é irregular e, 

em algumas trilhas, inconstante e perigoso. Conforme será argumentado a seguir, a 

segunda opção parece ter sido aquela admitida pelos seguidores de Hägerström, que, não 

obstante seus compromissos com a promoção de uma ciência realista do direito, tiveram 

em suas vidas momentos de engajamento ideológico. 

 

2. As ideologias dos realistas: contradição e/ou condição humana? 

 

A cruzada pelo desencantamento do mundo, em alguns momentos, assumiu ares de 

sacerdócio, tamanha a obstinação dos realistas em revelar à comunidade jurídica a verdade 

desprovida dos misticismos jusnaturalistas sobre a natureza do direito. Os termos “crença”, 

“mágico”, “idealismo”, “jusnaturalismo” e “ideologia” são tratados, nos escritos realistas, 

como sinônimos que indicam a projeção de sentimentos e emoções humanas na teoria do 

direito. Não seria uma contradição, então, que realistas como Lundstedt, Olivecrona e Ross 

tenham se engajado, cada um à sua maneira, ideologicamente em questões sociais?  

Como vimos, Lundstedt foi um parlamentar do partido socialdemocrata e, ao fazer 

política, agia ideologicamente em prol do que julgava ser o bem-estar social. Olivecrona 

também forneceu amostras significativas de seu posicionamento político ao se manifestar 

favoravelmente ao regime nazista alemão durante a Segunda Guerra Mundial, pois ao 

afirmar que o destino da Europa seria melhor nas mãos da Alemanha do que nas da 

Inglaterra, ele necessariamente fez juízos sobre o que seria bom para a comunidade 

europeia, o que pressupõe valorações morais. Ross, por sua vez, também não deixou de 

agir ideologicamente. A maior prova disso é a obra Why Democracy?, a qual Ross (1989 

[1952], p. 11) destinou, logo na primeira linha do prefácio, “às pessoas democráticas”235. 

Foi por meio da versão em inglês daquele livro que o autor buscou apresentar aos seus 

leitores estadunidenses a socialdemocracia (orientação política dinamarquesa àquela 

época), distinguindo-a do regime comunista. O engajamento político de Ross é patente 

                                                           
235 Utilizo aqui a tradução espanhola: “Este libro está destinado a las personas democráticas.” 
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naquela obra, que foi publicada em inglês no tempo da Guerra Fria: ele repudiou o 

nazismo, o fascismo, o comunismo soviético e o capitalismo desenfreado (sem 

preocupações sobre igualdades sociais por parte do governo), pregando a defesa de 

liberdades, o “respeito pelo ser humano que há em todo indivíduo”, a “solidariedade” e a 

luta pela democracia em prol de “uma sociedade mais feliz e mais justa” (ROSS, 1989 

[1952], p. 242 e 246)236. Não seria isso uma evidência de metafísica no pensamento de 

Ross? Segundo o próprio autor, sim: suas considerações sobre a necessidade da 

democracia constituiriam “uma interpretação metafísica da vida”, restando àqueles 

comprometidos exclusivamente com a ciência “guardar silêncio” sobre o assunto (ROSS, 

1989 [1952], p. 242)237. Aliás, a existência de um espírito ideológico-prescritivo no 

pensamento de Ross pode ser observado, inclusive, em um de seus escritos dotados de 

propósitos científicos. Em uma passagem de Sobre o Direito e a justiça referente ao papel 

do direito no direcionamento moral de uma sociedade, o autor afirmou que “os homens 

devem ser livres para realizar aqueles atos que não concernem aos demais, ainda que as 

pessoas os considerem [os atos] pecaminosos” (ROSS, 1997 [1958], p. 453)238. Com isso, 

o realista mostrou inequivocamente o seu posicionamento moral sobre as liberdades 

individuais. 

As atitudes motivadas por juízos de valor, que se traduzem na exteriorização de 

postulados sobre a vida política, não constituiriam uma contradição frente à proposta 

realista de erradicação do jusnaturalismo no estudo do fenômeno social jurídico? Ao 

prescrever o silêncio dos cientistas em matéria de ideologia política posta em prática, Ross 

não teria se contradito e se tornado um idealista, assim como teria ocorrido com Lundstedt 

e Olivecrona? 

Realmente, não parece ser absurda a crítica hipotética consistente no apontamento 

de que os realistas, na dimensão prática do cotidiano político existente em todas as 

sociedades, abandonaram o niilismo axiológico. Esse abandono, então, seria uma 

contradição quanto às pretensões de uma ciência realista do direito, visto que os próprios 

cientistas não seriam capazes de se desembaraçar dos laços ideológicos que os prendem à 

                                                           
236 Tradução livre do espanhol: “[...] el respeto por el ser humano que hay en todo individuo, y en una 
estrecha solidariedad con él” (ROSS, 1989 [1952], p. 242). Eis o outro trecho citado parcialmente: “Todos 
somos igualmente responsables por su resultado. No es sólo nuestra libertad la que está en disputa, sino 
también el sueño de una sociedad más feliz y más justa” (ROSS, 1989 [1952], p. 246). 
237 Tradução livre de partes deste trecho: “Estamos aquí en el borde mismo de una interpretación metafísica 
de la vida, y quien desee permanecer en el terreno de la ciencia, haría mejor en guardar silencio.” 
238 Tradução livre do seguinte trecho: “[...] los hombres deben ser libres de realizar aquellos actos que no 
conciernen a los demás, aunque éstos los consideren pecaminosos.” 
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vida em sociedade. Porém, outra interpretação pode ser dada ao fato de que autores como 

Lundstedt, Olivecrona e Ross manifestaram seus ideais no âmbito político: isso não seria 

nada mais que uma expressão da condição humana.  

Ao proporem uma ciência do direito com base no naturalismo ontológico e no 

niilismo axiológico, os realistas construíram a ideia de que as valorações morais (juízos de 

valor) jamais poderiam ser verdadeiras ou falsas, por não corresponderem a entidades 

componentes da estrutura do universo. Por outro lado, eles não negaram que a produção de 

valorações morais seja inerente à convivência humana, ainda que os produtos (os juízos de 

valor, os ideais) não encontrem correspondência imutável no espaço-tempo. Ao contrário, 

a moralidade é um elemento que os quatro realistas reputaram essencial ao funcionamento 

da máquina social do direito, justamente porque a racionalização de sentimentos é um traço 

marcante do comportamento humano ligado intrinsecamente à internalização de normas 

jurídicas e morais. Nesse sentido, a razão humana não revela verdades sobre postulados 

morais a serem seguidos, mas a sua manifestação no cotidiano constitui uma verdade sobre 

a nossa condição: a moral é o resultado da convivência de seres humanos, racionalizações 

voltadas para a consolidação da coesão social239. Sendo animais racionais, nós 

desenvolvemos esse instrumento em prol da sobrevivência por meio da convivência. Com 

isso, não se afirma que essa convivência não possa ser conflituosa, já que temos diversos 

exemplos de divergências morais em nossa sociedade (os embates políticos durante 

eleições ou as divergências no tocante à política de enfrentamento ao tráfico de drogas, por 

exemplo). Ainda assim, o tecido social que permite a vida em comum de tantas pessoas 

depende da moralidade, que, a partir de uma visão realista, é uma ilusão proporcionada 

pela racionalidade – aqui, o termo “ilusão” não carrega um sentido pejorativo. 

Com base no exposto no parágrafo anterior, pode-se afirmar que as atuações 

políticas (morais, idealistas) dos realistas foram manifestações da condição humana. 

Enquanto cientistas, eles adotaram o ponto de vista externo para descrever teoricamente a 

máquina social do direito. Por outro lado, os autores nunca negaram serem eles mesmos 

engrenagens da máquina. Por isso, talvez a melhor palavra para se referir à atuação moral 

dos realistas não seja contradição, mas sim tensão. Isso porque o teórico do direito, 

orientado pelo realismo escandinavo, encontra-se em uma situação na qual ele se propõe a 

observar cientificamente, com o máximo de objetividade, um fenômeno do qual ele mesmo 

                                                           
239 O papel da moralidade e do direito repressivo – notadamente o direito penal – na consolidação e na 
manutenção da coesão social foi apontado por Émile Durkheim (1858-1917) por meio do que ele denominou 
solidariedade mecânica (DURKHEIM, 1991 [1930], p. 73-78). 
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faz parte – essa é a tensão comum a todos os ramos das ciências sociais. Ainda assim, é 

factível e plausível que alguém enxergue essa situação como contraditória. Diante desse 

possível questionamento, talvez nos reste admitir que a tensão seja contradição e, dessa 

forma, o próprio exercício de estudo da organização social humana seria contraditório. Isso 

não mudaria o fato de que uma pessoa pode olhar para si sem deixar de ser ela mesma, 

assim como um cientista social pode olhar para a sociedade sem deixar de a ela pertencer.  

Nesse ponto, pode-se notar que essas considerações adentram o terreno da 

epistemologia. A pretensão realista de descrever a realidade do fenômeno social não estaria 

em alguma medida comprometida pela tensão decorrente da aludida condição humana? 

Não seria demasiadamente ambiciosa a missão de identificar uma realidade social? O 

próximo tópico se propõe a enfrentar essas questões. 

 

3. Realismo jurídico escandinavo: um exagero epistemológico? 

 

Na seção anterior, as manifestações dos realistas no campo político receberam 

atenção, pois, por serem amostras ideológicas, podem ser interpretadas como fatores em 

tensão com relação às pretensões científicas da Escola de Uppsala. Mas não seriam tais 

pretensões outro tipo de manifestação ideológica? Posta a questão de outro modo: a base 

epistemológica realista, consistente no naturalismo ontológico e no niilismo axiológico, 

não seria uma opção interpretativa da realidade decorrente de um ideal concernente ao 

conhecimento jurídico e, por isso, estaria sujeita a críticas similares àquelas que 

Hägerström e seus discípulos fizeram aos jusnaturalistas em geral? 

Álvaro Pires (2010 [1997], p. 56) alerta contra o risco de o cientista social adotar 

radicalmente um modelo epistemológico, teórico ou metodológico a ponto de confundir tal 

modelo com a “própria imagem da ciência”, relegando a todas as outras propostas 

divergentes a classificação de tentativas “primitivas” de produção científica. Tendo em 

mente as questões do parágrafo anterior, é de se questionar se a visão de realidade proposta 

pelos realistas é fruto da radicalização contra a qual Pires precaveu. A “redução” da 

realidade – com ênfase nas aspas – à estrutura do universo observável pelas ciências não 

seria uma ideologia epistemológica apresentada como uma verdade a partir da qual os 

estudos científico-jurídicos deveriam ser desenvolvidos? A busca por uma resposta a essas 

perguntas pressupõe algumas considerações sobre a instrumentalidade do realismo 

escandinavo nas dimensões epistemológica e metodológica. 
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No que se refere ao plano epistemológico, o realismo escandinavo estabelece um 

critério para a identificação de algo como real: fatos passíveis de serem observados e 

descritos pelas ciências naturais e sociais. As implicações teóricas da aceitação desse 

critério foram expostas nos quatro primeiros capítulos deste trabalho e, por isso, elas não 

serão novamente abordadas. Neste momento, é necessário ressaltar que qualquer teoria que 

se propõe a discorrer, direta ou indiretamente, sobre a realidade do mundo em que vivemos 

terá de adotar critérios para definir aquilo que é real, e o realismo jurídico escandinavo não 

é diferente. Também é preciso notar que o embasamento da Escola de Uppsala no 

naturalismo ontológico e no niilismo axiológico foi um “esforço de objetivação e de 

divisão entre o verdadeiro e o falso”, algo do qual as ciências sociais não podem prescindir 

em sua busca pelo “conhecimento sistemático do real válido empiricamente” (PIRES, 2010 

[1997], p. 57 – destaque no original). Embora esse esforço não isente o realismo de críticas 

referentes ao seu modelo de realidade social, deve-se admitir não ser possível dizer que a 

proposta epistemológica da Escola de Uppsala é simplesmente arbitrária. Trata-se de uma 

construção da realidade capaz de fundamentar uma visão do fenômeno jurídico e estimular 

estudos sobre o direito. Nesse sentido, as seguintes palavras de Pires são úteis à 

compreensão do que se pretende comunicar nesta passagem deste trabalho: 

Todas as observações do mundo empírico (científicas ou não) são 
impregnadas – em diferentes graus – de “teorias” (mais, ou menos 
válidas, conforme o caso). A orientação teórica dada à descrição de um 
conjunto de fatos objetivos numa pesquisa é sempre, portanto, uma forma 
de construção da realidade, mas isso não impede que haja construções 
mais válidas (tanto de um ponto de vista empírico quanto sob o ângulo 
dos valores), do que outras. [...] o projeto científico de construção do 
objeto não é necessariamente incompatível com a busca de uma 
determinada forma e de um certo grau de objetivação ou de precisão na 
descrição do real. Ele deve “dar conta” do real (PIRES, 2010 [1997], p. 
58). 

 

Dessa forma, pode-se dizer que o projeto realista de consolidação de bases teóricas 

para o desenvolvimento de uma ciência do direito dependeu da construção de um objeto (o 

fenômeno psicossocial jurídico) situado no universo ontologicamente definido por 

Hägerström. O apontamento, no plano teórico, de fatos constituintes de tal objeto é o que 

caracteriza o esforço de objetivação próprio das ciências sociais. Com isso, o realismo 

escandinavo “dá conta do real” ao fornecer formas e cores a um retrato da realidade a partir 

do qual o direito pode ser estudado sociologicamente, antropologicamente, 

psicologicamente etc. 
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No tocante ao plano metodológico, as contribuições da Escola de Uppsala não são 

muito significativas em termos práticos de pesquisa. Embora o realismo escandinavo possa 

ser instrumentalizado epistemologicamente, de modo a ser adotado como a lente teórica 

através da qual o mundo é visto – este trabalho é um esforço de apresentação de tal visão –, 

é preciso reconhecer que o campo metodológico não foi muito explorado pelos realistas. A 

maior prova disso é o fato de que Hägerström, Lundstedt, Olivecrona e Ross não 

produziram pesquisas empíricas sobre o direito. Por isso, no que concerne aos modos pelos 

quais o conhecimento jurídico pode ser produzido por meio de estudos empíricos, é preciso 

se debruçar sobre a metodologia das ciências sociais, de maneira a possibilitar que a 

prática da pesquisa sobre o fenômeno psicossocial seja baseada na opção (na construção) 

de métodos adequados a cada investigação considerada individualmente240. Com isso, a 

instrumentalização epistemológica do realismo pode ser aliada à adoção de métodos 

empíricos de pesquisa com vistas à objetivação necessária a um compromisso com a 

prática das ciências sociais, o que nos leva ao próximo e último ponto deste trabalho241. 

 

4. Um lugar para a máquina social do direito: a ponte entre teoria jurídica e ciências 

sociais 

 

Enquanto revisão bibliográfica, o objetivo desta dissertação foi responder à 

pergunta “quais as contribuições do realismo jurídico escandinavo para a teoria do direito 

contemporânea?”. Para tanto, a apresentação das teses que estruturam a Escola de Uppsala 

foi feita de modo a proporcionar a avaliação da possibilidade de situar o realismo nos 

debates atuais. A persistência da utilidade desse marco teórico já foi indicada em algumas 

passagens deste texto, podendo ser condensada na afirmação – que é o resultado da 

pesquisa – de que o realismo jurídico escandinavo pode ser uma ponte entre a teoria do 

direito e as ciências sociais (sociologia, psicologia, antropologia, ciência política, 

economia etc.). Nesse sentido, a obra formada pelo conjunto dos esforços de Hägerström, 

                                                           
240 Recentemente, Machado (2017) organizou uma publicação voltada especificamente para os estudos 
metodológicos destinados à pesquisa empírica em direito. É possível dizer que o direito é relativamente 
atrasado no desenvolvimento de métodos para pesquisas empíricas, se comparado com outras áreas do 
conhecimento científico, como a sociologia, a economia e a antropologia. Sobre as causas desse atraso, ver 
Nobre (2004) e Barros e Barros (2018).  
241 “Considerando o tipo de descobertas feitas pelas ciências sociais, descobertas estas que consistem, 
geralmente, em desmistificar discursos justificadores de certas práticas institucionais, em questionar algumas 
falsas certezas e algumas formas de leitura espontânea e ilusória do social para deixar ver o que ocorre 
“realmente” e que está debaixo dos nossos olhos, é impossível não levar o debate, ao menos em grande parte, 
para o terreno empírico” (PIRES, 2010 [1997], p, 57). 
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Lundstedt, Olivecrona e Ross é aqui entendida como uma produção teórica pertencente ao 

campo do positivismo jurídico, com uma abordagem pautada em uma observação externa 

do fenômeno psicossocial. No movimento realista, essa observação pode ter ênfase em 

diferentes elementos, por exemplo, a internalização psicológica do dever-ser, a força 

(coerção e coação) ou o papel da linguagem na configuração da dimensão jurídico-

normativa de nossa sociedade. A diversidade de elementos enfatizados pelos quatro autores 

denota a pluralidade de leituras válidas de nossa realidade social e, por isso, o realismo 

escandinavo deve ser entendido como uma opção de lente teórica através da qual podemos 

enxergar o mundo. Contudo, a obtenção de uma visão sobre a realidade do fenômeno 

psicossocial não exaure a função da teoria realista. Isso porque, além de fornecer uma base 

epistemológica, o realismo convida ao desenvolvimento de pesquisas empíricas sobre o 

direito. Assim, podemos voltar nossos olhos para a máquina social, cuja existência se deve, 

racional e irracionalmente, a nós, as engrenagens.  
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