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RESUMO  

O presente artigo pretende realizar uma análise crítica do normativismo formalista de 

Hans Kelsen, intentando demonstrar, com esteio em algumas peculiaridades do 

pensamento do autor, que a própria Teoria Pura do Direito por ele desenvolvida importa 

uma relativização à sua opção epistemológica, ao adentrar o espaço metafísico, 

admitindo pressupostos não provenientes da experiência e distanciando-se da proposta 

científica inicial de objetividade e exatidão, por meio de uma atividade meramente 

descritiva. Se a obra de Hans Kelsen representou, para alguns, um marco para a 

delimitação do âmbito da ciência jurídica, seu pensamento, no entanto, apresenta sérios 

obstáculos para a compreensão do Direito moderno. É que, supedaneado em um puro 

formalismo, desprovido de exigências éticas, tende a aceitar que qualquer conteúdo seja 

atribuído às normas. Posturas epistemológicas quais a de Kelsen, unilaterais, positivistas 

e contraditórias - que privilegiam a forma, preterindo o aspecto material -, têm, 

necessariamente, de ser abandonadas, dando-se preferência ao conteúdo, às decisões 

políticas de um povo, para se reconhecer a inevitável complementaridade entre texto e 

contexto, ideal e real, global e local, enfim, entre forma e matéria. Atualmente, exsurge 

a relevância do contexto em que se insere a norma para a compreensão do fenômeno 

jurídico. Se a humanidade experimenta sua evolução em decorrência da superação dos 

empecilhos à satisfação de seus anseios e de suas necessidades prementes, a ordem 

social importa um permanente devir, que repercutirá em seus alicerces institucionais. O 

ordenamento jurídico, dessa forma, embora com pretensão de permanência, possui 
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também um caráter dinâmico, na medida em que não pode assumir postura alheia à 

realidade social sempre em modificação, sob pena de se tornar obsoleto, dissociado da 

realidade a que se destina, e, conseqüentemente, haver ruptura da ordem fundamental 

positivada. 

PALAVRAS-CHAVE: HANS KELSEN; TEORIA PURA DO DIREITO; 

FORMALISMO; POSITIVISMO; CRISE; CRÍTICAS. 

 

ABSTRACT 

The present article intend to realize a critical analysis about the formalistic normativism 

of Hans Kelsen, in order to demonstrate, based on the peculiarities of the author 

thinking, that his own Pure Theory of Law’s is already a mitigation of his 

epistemological option, when it seeks on the metaphysical space, allowing assumptions 

not derived from experience, which differs from the initial scientifical proposal of 

objectivity and accuracy, through a merely descriptive activity. If Kelsen’s work 

represents to some a landmark to the juridical science, his thinking, however, presents 

serious obstacles to the comprehension of the modern Law. That is, founded in a pure 

formalism, without any ethics requirements, tends to accept that any content can be 

attributed to the norms. Epistemological posture similar to the Kelsen’s – unilateral, 

positive and contradictory – that privilege the form, thus neglecting the political 

decisions of a people, in order to recognize the unavoidable complementary between 

text and context, ideal and real, global and local, finally, between form and content. 

Nowadays, becomes evident the relevance of the context which a norm is inserted to the 

comprehension of the juridical phenomenon. If mankind experiments its evolution due 

the overcome of his ideal’s obstacles and its major needs, the social order demands a 

permanent obliged, that reverberates in its institutional basis. In this way, the juridical 

order, however with a pretension of permanence, has also a dynamical character, once it 

cannot adopt a alienated posture before the social reality that is always changing, since 

it can became useless, dissociated from the reality that is destined and, consequently, 

providing a broke up with the positivated fundamental order.   
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INTRODUÇÃO 

Hans Kelsen parte do princípio de que a descrição da realidade é a única via de 

acesso a um conhecimento científico exato e objetivo. Segundo sua proposta de uma 

Teoria Pura do Direito, também a ciência jurídica deve reduzir-se a uma função 

meramente descritiva, por meio da qual se pode constatar apenas se uma norma é ou 

não, formalmente, Direito positivo, sem que se lhe possa adentrar o conteúdo e, dado o 

seu teor de justiça, aferir se a mesma é ou não Direito. 

 Promover-se-á, por meio do vertente estudo, uma abordagem crítica de alguns 

aspectos atinentes ao normativismo formalista do autor, pautado este na tentativa 

empreendida de conferir cientificidade ao Direito. Tentar-se-á evidenciar que a própria 

teoria elaborada por Kelsen relativiza sua opção epistemológica, ao adentrar o espaço 

metafísico, admitindo pressupostos não provenientes da experiência e distanciando-se 

da proposta científica inicial de objetividade, pureza axiológica e exatidão, por 

intermédio de uma atividade meramente descritiva. 

De fato, ao desenvolver a Teoria Pura do Direito, termina o mestre de Viena por, 

implicitamente, negar seus pressupostos epistemológicos de cariz positivista, na medida 

em que a argumentação empreendida adentra, por vezes, a metafísica, acolhendo 

pressupostos que não advêm da experiência, do estritamente empírico. 

1 NORMATIVISMO FORMALISTA KELSENIANO 

1.1 Concepção de Ciência do Direito: o purismo 

Ao tempo de sua concepção, a Teoria Pura do Direito procurou ser uma reação a 

um fenômeno então comum, que ameaçava a própria autonomia da Ciência Jurídica, 

consectário de uma fase crítica do pensamento jurídico ou, nas palavras de Luño Peña, 

de una situación de crisis de la Cultura, del Derecho y del Estado (apud NADER, 2006, 

p. 387). Maria Helena Diniz descreve, com propriedade, esse período: 
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Como desde a segunda metade do século XIX a concepção positivista do 
saber identificava o conhecimento válido com a ciência natural, fundada na 
indução experimental, o jurista, malgrado sua vocação científica, aderia ao 
sociologismo, que, com sua feição eclética, submetia o direito a diversas 
metodologias empíricas: a psicológica, a dedutiva silogística, a histórica, a 
sociológica etc. Com isso, não havia domínio científico no qual o cientista do 
direito não se achasse autorizado a penetrar. O resultado dessa atitude não 
podia ser senão a ruína da Jurisprudência, que perdia seu prestígio científico 
ao tomar empréstimos metodológicos de outras ciências. (1996, p. 13). 

 No respeitante, igualmente oportunas as considerações de Miguel Reale: 

Quando Hans Kelsen, na segunda década deste século, desfraldou a bandeira 
da Teoria Pura do Direito, a ciência jurídica era uma espécie de cidadela 
cercada por todos os lados, por psicólogos, economistas, políticos e 
sociólogos. Cada qual procurava transpor os muros da Jurisprudência, para 
torná-la sua, para incluí-la em seus domínios. Foi, dentro desse quadro, que 
se manifestou o movimento de ‘purificação’ do Direito, que teve como centro 
a capital da Áustria. Kelsen chamou sua doutrina de Teoria Pura. Por querer 
livrá-la de elementos metajurídicos, excluindo do campo próprio e específico 
do jurista uma série de problemas, apesar de reconhecer sua legitimidade no 
plano da Psicologia, da Moral, da Economia, da Sociologia, da História ou da 
Política. (2002, p. 455). 

Nesse contexto, Hans Kelsen vai entender o Direito como uma realidade 

específica, desvinculada dos demais ramos científicos e com objeto próprio, iniciando-

se, assim, sua busca incessante pela purificação da Ciência Jurídica, que, conforme sua 

Teoria Pura do Direito, deve pretender-se infensa a influências externas, sejam elas 

sociológicas, ideológicas e/ou axiológicas. Segundo o mestre de Viena, 

de um modo inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se confundido com a 
psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política. Esta confusão pode 
porventura explicar-se pelo fato de estas ciências se referirem a objetos que 
indubitavelmente têm uma estreita conexão com o Direito. Quando a Teoria 
Pura empreende delimitar o conhecimento do Direito em face destas 
disciplinas, fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por negar essa conexão, 
mas porque intenta evitar um sincretismo metodológico que obscurece a 
essência da ciência jurídica e dilui os limites que lhe são impostos pela 
natureza de seu objeto. (2000b, pp. 1-2).1  

Visando à consolidação da ciência jurídica como ramo autônomo do 

conhecimento, de cariz universal, propõe o autor uma Teoria Pura adstrita unicamente 

                                                           
1 Ressalte-se, por oportuno, que Kelsen não chegou, efetivamente, a negar a utilidade sociológica do 
direito nem a existência da justiça, como também anota Maria Helena Diniz (2006, p. 119). Na realidade, 
o pensador apenas não admitia que considerações teleológicas e axiológicas fossem realizadas pela 
ciência jurídica, ficando aquelas reservadas à sociologia jurídica, e estas, à ética, à política, à religião e à 
filosofia da justiça. Ele próprio assevera, de forma categórica: A eliminação de um problema da esfera da 
Teoria Pura do Direito não implica, é claro, negar a legitimidade desse problema ou da ciência que dele 
trata. O Direito pode ser objeto de diversas ciências; a Teoria Pura do Direito nunca pretendeu ser a 
única ciência do Direito possível ou legítima. A sociologia do Direito e a história do Direito são outras. 
Elas, juntamente com a análise estrutural do Direito, são necessárias para uma compreensão completa 
do fenômeno complexo do Direito. (KELSEN, 1998, pp. 291-292).  
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ao Direito positivo, a qual combate a metafísica e nega a idéia do Direito natural. Para 

atingir tal intento, pressupôs ser defeso ao cientista do Direito a invocação a quaisquer 

elementos valorativos, de forma a extremar a ciência jurídica das demais ciências, 

elegendo um método próprio que se ativesse exclusivamente sobre seu objeto de estudo 

- a norma jurídica -, sem qualquer intenção de valorá-lo ou de interferir em seu 

conteúdo, mas apenas de descrevê-lo. A propósito da versada teoria, nada mais 

esclarecedor que as palavras do próprio autor: 

A Teoria Pura do Direito é uma teoria do Direito positivo - do Direito 
positivo em geral, não de uma ordem jurídica especial. É teoria geral do 
Direito, não interpretação de particulares normas jurídicas, nacionais ou 
internacionais. Contudo, fornece uma teoria da interpretação. Como teoria, 
quer única e exclusivamente conhecer o seu objeto. Procura responder a esta 
questão: o que é e como o Direito? Mas já não lhe importa a questão de saber 
como deve ser o Direito, ou como deve ele ser feito. É ciência jurídica e não 
política do Direito. Quando a si própria designa como ‘pura’ teoria do 
Direito, isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas 
dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença ao 
seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente determinar como 
Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os 
elementos que lhe são estranhos. Esse é o seu princípio metodológico 
fundamental. (2000, p. 1). 

O objetivo de Kelsen, portanto, consistiu em conferir objetividade e 

cientificidade ao Direito, cujo papel, segundo sua concepção, reside na descrição das 

normas jurídicas que compõem o ordenamento jurídico, refutando todas as 

considerações de cunho valorativo - a exemplo do ideal de justiça e da finalidade da 

norma. Karl Larenz, descrevendo este intento quanto à ciência do Direito, dispõe: 

Só se garante o seu caráter científico quando se restringe rigorosamente à sua 
função e o método se conserva ‘puro’ de toda mescla de elementos estranhos 
à sua essência, isto é, não só de todo e qualquer apoio numa ‘ciência de 
factos’ (como a sociologia e a psicologia), como de todo e qualquer influxo 
de ‘proposições de fé’, seja de natureza ética ou de natureza religiosa. Como 
conhecimento ‘puro’, não tem de prosseguir imediatamente nenhum fim 
prático, mas antes de excluir da sua consideração tudo o que não se ligue 
especificamente com o seu objecto como complexo de normas. Só assim 
logra afastar a censura de estar ao serviço de quaisquer interesses, paixões ou 
preconceitos políticos, econômicos ou ideológicos, isto é, só assim pode ser 
‘ciência’. À ciência do Direito que satisfaz a existência da ‘pureza do 
método’, chama KELSEN ‘teoria pura do Direito’. (1997, p. 93). 

Para o autor austríaco, a ciência tem como objetivo a descrição da realidade por 

meio de enunciados que demonstram as relações de causa e efeito entre os fenômenos, 

não passando de um processo de generalização de descrição de leis, mediante a 

observação. Palavras outras, pauta-se na crença positivista de que apenas por intermédio 
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da descrição pode-se chegar ao conhecimento científico, consoante se observa nas 

ciências da natureza, causais por excelência. 

Kelsen transportou essa concepção de ciência para a Ciência do Direito. 

Conforme seu entendimento, esta, analogamente às ciências da natureza - que 

descrevem os fatos naturais -, deve restringir-se a uma atividade meramente descritiva 

das normas jurídicas extraídas da experiência, porquanto visa a apreender o fenômeno 

jurídico em sua “pureza”, dissociado de qualquer aspecto externo, como elementos 

políticos, éticos, sociológicos e/ou psicológicos que, de alguma forma, estejam a ele 

conectados. 

Analisando o positivismo na epistemologia jurídica kelseniana, Elza Maria 

Miranda Afonso observa que 

o papel da ciência jurídica, segundo Kelsen, seria análogo ao da ciência 
natural: proceder à descrição de seu objeto através da formulação de leis. Por 
isso Kelsen admite que a proposição jurídica seja também denominada ‘lei’ 
jurídica, à semelhança da expressão ‘lei’ natural e, nessa analogia, não 
importa a diferença do objeto da ciência jurídica e o da ciência natural. 
Enquanto ciências, ambas se destinam a descrever o objeto de que se ocupam 
e tanto a lei natural como a lei jurídica são instrumentos para a descrição de 
uma conexão funcional. (1984, p. 224).  

Válidas, também nesse prol, as lições de Norberto Bobbio, para quem 

o positivismo jurídico nasce do esforço de transformar o estudo do direito 
numa verdadeira e adequada ciência que tivesse as mesmas características 
das ciências físico-matemáticas, naturais e sociais. Ora, a característica 
fundamental da ciência consiste em sua ‘avaloratividade’, isto é, na distinção 
entre juízos de fato e juízos de valor e na rigorosa exclusão destes últimos do 
campo científico: a ciência consiste apenas em juízos de fato. (1995, p. 135). 

A ciência do Direito assim concebida, isto é, metodicamente pautada pela 

aspiração à pureza, prezando pela sua avaloratividade, tende a equiparar-se às ciências 

causais, em regra isentas de influências advindas da vontade humana. Para solucionar 

tal impasse, o mestre de Viena procede à distinção entre a ciência jurídica e as ciências 

da natureza, entre o mundo do dever-ser e o mundo do ser2, cuja diferença residiria em 

uma dualidade de princípios gnosiológicos: enquanto as ciências naturais são regidas 

                                                           
2 Verifica-se, neste aspecto, uma clara influência de Kant no pensamento de Kelsen. Segundo Miguel 
Reale, muitas das idéias do mestre austríaco decorrem do raciocínio kantiano: Há em toda a sua obra as 
idéias fundamentais, de fonte kantista, de que ‘o conhecimento científico não pode ir além do dualismo 
de natureza e espírito, de realidade e valor, de ‘ser’ e ‘dever-ser’; que ‘não é possível deduzir um valor 
da simples verificação de um fato, ainda quando freqüente e normal’. (apud AFONSO, 1984, p. 17)  
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pelo princípio da causalidade, a ciência jurídica exsurge pautada por um princípio 

normativo, a que Kelsen houve por bem denominar princípio da imputação.   

Segundo o princípio da causalidade, referente às leis naturais, se a hipótese ‘A’ 

acontece, ‘B’ necessária e obrigatoriamente também ocorre ou ocorrerá (quando ‘A’ é; 

‘B’ é ou será). No que pertine ao princípio da imputação, essa relação de causa e efeito 

inexiste, antes se verificando uma relação entre uma condição e uma conseqüência, a 

qual não se pauta conforme o reino da necessidade, mas se rege pelo mundo do 

contingente, onde se deparam com as ações humanas. Dessa forma, uma vez verificada 

a hipótese ‘A’, ‘B’ apenas deve ser, sendo certo que ‘B’ pode não vir a efetivamente 

ocorrer. Esta conexão entre condição e conseqüência - melhor dizendo, entre uma 

conduta ilícita e sua conseqüência previamente determinada - depende, portanto, de um 

ato de vontade humana, mais especificamente de um ato de vontade jurídica. 

De feito, assevera Kelsen: 

A imputação que se exprime no conceito de imputabilidade é a ligação de 
uma determinada conduta, a saber, de um ilícito, com a conseqüência do 
ilícito. Por isso pode dizer-se: a conseqüência do ilícito é imputada ao ilícito, 
mas não é produzida pelo ilícito, como causa. É evidente que a ciência 
jurídica não visa uma explicação causal dos fenômenos jurídicos: ilícito e 
conseqüências do ilícito. Nas proposições jurídicas pelas quais ela descreve 
estes fenômenos ela não aplica o princípio da causalidade mas um princípio 
que - como mostra esta análise - se pode designar por imputação. (2000b, p. 
91). 

As considerações até aqui vertidas demonstram que Kelsen parte do princípio de 

que a descrição da realidade é a única via de acesso a um conhecimento científico exato 

e objetivo. Segundo sua proposta de uma Teoria Pura do Direito, também a ciência 

jurídica deve reduzir-se a uma função meramente descritiva, por meio da qual se pode 

constatar apenas se uma norma é ou não, formalmente, Direito positivo, sem que se lhe 

possa adentrar o conteúdo e, dado o seu teor de justiça, aferir se a mesma é ou não 

Direito.  

1.2. Norma Fundamental Hipotética: fidelidade ou relativização epistemológica?  

Kelsen expõe com clareza os seus objetivos, logo no prefácio à primeira edição 

da Teoria Pura do Direito: 

Há mais de duas décadas que empreendi desenvolver uma teoria jurídica 
pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos de 
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ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua especificidade porque 
consciente da legalidade específica de seu objeto. Logo desde o começo foi 
meu intento elevar a Jurisprudência, que - aberta ou veladamente - se 
esgotava quase por completo em raciocínios de política jurídica, à altura de 
uma genuína ciência, de uma ciência do espírito. Importava explicar, não as 
suas tendências endereçadas à formação do Direito, e aproximar tanto quanto 
possível os seus resultados do ideal de toda a ciência: objetividade e exatidão. 
(2000b, p. 11).  

Perseguindo tal intento, o mestre de Viena vai definir o Direito como um sistema 

ordenado de normas coercitivas, dotado de unidade interna, na medida em que todas as 

normas podem ser atribuídas a uma única e mesma fonte: a norma hipotética 

fundamental.  

O Direito positivo, segundo esse raciocínio, é constituído por um conjunto de 

camadas jurídicas superpostas, em que cada uma retira seu valor jurídico da camada que 

lhe é imediatamente superior. Para se estabelecer a validade das regras e instituições 

jurídicas, prescinde-se de parâmetros de justiça ou valor, não havendo preocupação com 

o conteúdo das normas, mas somente com o aspecto formal de subordinação à regra 

fundamental. 

Quando se põe em questão o problema do fundamento de uma dada ordem 

jurídica, procura-se justificar - nos termos expostos por Miguel Reale (2002, p. 467) - a 

vigência ou a validade dessa mesma ordem. Kelsen, visando a solucionar tal 

problemática, vai partir da distinção entre ser e deve-ser, dizendo, expressamente, que 

[...]do fato de algo ‘ser’ não pode seguir-se que algo ‘deve ser’, assim como 
do fato de algo dever ser se não pode seguir que algo é. O fundamento de 
validade de uma norma apenas pode ser a validade de uma outra norma. Uma 
norma que representa o fundamento de validade de uma outra norma é 
figurativamente designada como norma superior, por confronto com uma 
norma que é, em relação a ela, a norma inferior. (2000b, p. 215). 

 Consoante seu entendimento, todas aquelas normas cuja validade pode ser 

reconduzida a uma e mesma norma fundamental formam um sistema de normas, uma 

ordem normativa (KELSEN, 2000, p. 217). Uma norma seria, então, válida, porque uma 

outra superior impõe-lhe observância, de tal sorte que, de patamar em patamar, atinge-

se uma norma que fundamenta a validade de todas as demais que lhe são inferiores.  

Kelsen atenta para a problemática de um regresso ao infinito nos parâmetros de 

validade, considerando que sempre se tenderá a perquirir o fundamento de validade de 

todas as normas que compõem um ordenamento, inclusive daquela que ocupa o topo 
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mais elevado da pirâmide normativa. A solução por ele encontrada é exatamente adotar 

uma posição epistemológica que pressupõe a existência de uma norma fundamental, 

apta a justificar a necessidade de unificar o sistema, bem assim de conferir o estatuto de 

cientificidade ao Direito:  

[...]a indagação do fundamento de validade de uma norma não pode, tal como 
a investigação da causa de um determinado efeito, perder-se no interminável. 
Tem de terminar numa norma que se pressupõe como a última e a mais 
elevada. Como norma mais elevada, ela tem de ser ‘pressuposta’, visto que 
não pode ser posta por uma autoridade, cuja competência teria de se fundar 
numa norma ainda mais elevada. A sua validade já não pode ser derivada de 
uma norma mais elevada, o fundamento da sua validade já não pode ser posto 
em questão. Uma tal norma, pressuposta como a mais elevada, será aqui 
designada como norma fundamental (Grundnorm). (2000b, p. 217). 

Para o autor austríaco, pois, a norma fundamental não se fundamenta em 

nenhuma outra, sendo ela a ratio final de todas as outras normas e, destarte, de todo o 

ordenamento. Porquanto não é posta nem ditada por nenhum legislador, trata-se de um 

pressuposto derivado da própria ordem jurídica, afigurando-se indispensável a sua 

admissão para que se possa conferir unidade ao sistema.  

Kelsen não atribui, especificamente, um conteúdo à Grundnorm, apenas 

enfatizando sua função de fundamentar a validade objetiva das normas (2000b, p. 227) 

que compõem uma ordem jurídica positiva. Entende, na verdade, que 

[...]uma norma jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo, quer 
dizer, porque o seu conteúdo pode ser deduzido pela via de um raciocínio 
lógico do de uma norma fundamental pressuposta, mas porque é criada por 
uma forma determinada - em última análise, por uma forma fixada por uma 
norma fundamental pressuposta. Por isso, e somente por isso, pertence ela à 
ordem jurídica cujas normas são criadas de conformidade com esta norma 
fundamental. Por isso, todo e qualquer conteúdo pode ser Direito. (2000b, p. 
221). 

Em obra póstuma intitulada Teoria Geral das Normas (1979), o autor procedeu a 

uma reformulação acerca da natureza da norma fundamental, que, de hipotética3, passou 

a ser considerada uma ficção, embora ainda servindo de fundamento de validade da 

ordem jurídica. Neste momento, Kelsen reconhece que a admitir como um juízo 

hipotético é, em última análise, vinculá-la a um ato de vontade do cientista do Direito, 

                                                           
3 Antes, Kelsen elege como proposição fundamental ao conhecimento jurídico-científico um juízo 
hipotético, como se pode constatar por meio da seguinte passagem: [...]a teoria pura recusa-se a ser uma 
metafísica do Direito. Conseqüentemente, ela procura a base do Direito, isto é, o fundamento da sua 
validade, não num princípio metajurídico, mas numa hipótese jurídica, isto é, numa norma fundamental a 
ser estabelecida por meio de uma análise lógica de pensamento jurídico efetivo. (2000, p. 29-30). 
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contrariando, assim, a função exclusivamente descritiva a este reservada. No excerto a 

seguir transcrito, lamenta o mestre de Viena não a ter identificado sempre como uma 

ficção, nos termos propostos por Vaihinger:  

Segundo Vaihinger, Die Philosophie des Als-Ob, uma ficção é um recurso do 
pensamento, do qual se serve, se não se pode alcançar o fim do pensamento 
do material existente. O fim do pensamento da norma fundamental é: o 
fundamento de validade das normas instituintes de uma ordem jurídica ou 
moral positiva, é a interpretação do sentido subjetivo dos ponentes dessas 
normas como de seu sentido objetivo: isto significa, porém, como normas 
válidas, e dos respectivos atos como atos ponentes de normas. Este fim é 
atingível apenas pela via de uma ficção. Por conseguinte, é de se observar 
que a norma fundamental, no sentido da filosofia vaihingeriana do Como-se 
não é hipótese – como eu mesmo, acidentalmente, a qualifiquei - e sim uma 
ficção, que se distingue de uma hipótese pelo fato de que é acompanhada pela 
consciência ou, então, deve ser acompanhada, porque a ela não corresponde a 
realidade. (1986, p. 329).  

Ocorre que, concebendo a norma hipotética fundamental como uma ficção - isto 

é, como sentido de um ato de pensamento, e não de um ato de vontade (GOMES, 2004, 

p. 251) -, Kelsen termina por relativizar a objetividade jurídica pretendida, na medida 

em que algo puramente fictício, ideal, não pode viabilizar uma concordância entre a 

norma fundamental e a realidade jurídica. Termos outros, muito embora pretenda uma 

Ciência Jurídica depurada de cogitações metafísicas, teve Kelsen de recorrer a uma 

ficção para construí-la.  

Arnaldo Vasconcelos, observando haver o autor austríaco, posteriormente, 

admitido ser a norma fundamental uma ficção, assim invectiva sua formulação: 

[...]Não pode a ciência perder-se numa ficção. Tendo em vista as 
diversificadas funções de tal norma, seu descarte importaria a completa 
destruição do sistema kelseniano de ciência jurídica, construído com rigor 
lógico-matemático de geometria. Tombada a pedra central que dá sustentação 
à pirâmide, todas as demais viriam abaixo num movimento irrefreável de 
acomodação. Esse, exatamente, o estado em que Kelsen deixou a Teoria Pura 
do Direito. (2003, p. 168).    

A Grundnorm de Kelsen, portanto, não apenas não amparou uma Teoria Pura do 

Direito, infensa a todo e qualquer elemento metafísico, como também não logrou 

sucesso em explicar a própria norma fundamental. Sábias, também nesta ambiência, as 

considerações de Arnaldo Vasconcelos: 

[...]ao colocar-se a questão acerca do ‘que é e como é o Direito’ como 
interesse ‘único e exclusivo’ do conhecimento jurídico, a teoria pura se 
define como metafísica. Por fim, Kelsen teve de recorrer, para elaboração da 
doutrina da sua ‘norma básica’, a um mínimo de metafísica e de Direito 
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natural, ‘sem os quais não seria possível nem uma cognição da natureza, nem 
do Direito’. (2003, p. 189). 

[...]ao abandonar a doutrina da pressuposição da ‘norma fundamental 
hipotética’, pelo pensamento jurídico em favor da tese de que tal norma deve 
ser o correlativo de uma vontade, Kelsen adere definitivamente à filosofia 
ficcionista do Como-se, segundo a qual referida norma, concebida como ato 
de vontade fictício, realmente não existe. Ficou, deste modo, destruído o 
ponto de apoio sobre o qual repousava toda sua construção teórica. (2003, p. 
209). 

Vista como hipótese ou, num segundo momento, como ficção, a norma 

fundamental representou, antes, uma relativização à opção epistemológica kelseniana, 

ao adentrar o espaço virtual, metafísico, admitindo pressupostos não provenientes da 

experiência e distanciando-se da proposta científica inicial de objetividade e exatidão, 

por meio de uma atividade meramente descritiva. Com efeito, nada obstante sua 

pretensão de pureza, verifica-se um certo grau de metafísica na sua construção teórica 

da norma fundamental - o que, por mínimo, um princípio que seja, já é toda a 

metafísica (VASCONCELOS, 2003, p. 189).  

2 Críticas ao Positivismo Formal Kelseniano 

Afirma, expressamente, o mestre de Viena que a nenhuma ordem jurídica 

positiva pode recusar-se a validade por causa do conteúdo de suas normas, sendo este 

um elemento essencial do positivismo jurídico (KELSEN, 2000, p. 242).  

Fulcrado nessa concepção, o autor extrema o Direito positivo das idéias 

jusnaturalistas, admitindo que as normas jurídicas comportem todo e qualquer conteúdo, 

na medida em não exige ao Direito legitimação pela instância axiológica, ou, como 

refere Arnaldo Vasconcelos, nenhum apelo à idéia de justiça a pressupor valoração; 

nada da noção de Direito natural com pretensões a legitimar o Direito positivo. (2003, 

p. 175). 

 Referida ausência de supedâneos éticos termina por tolerar ou, mesmo, autorizar 

a instalação, sob o pálio legal, de regimes autoritários, pois embora não haja indicativo 

neste sentido, e a Teoria se apresente eticamente neutra, é indubitável que se mostra 

permissiva ou um estuário do bem e do mal, do justo e do injusto, do liberal e do 

despótico (NADER, 1998, p. 199). Demais disso, a teoria não apresenta mecanismo de 

resistência às normas substancialmente injustas ou formas de tutela ao Direito Natural. 
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Não antepõe limites de validade às normas, além das estabelecidas em escalas 

hierárquicas. (NADER, 1998, p.199).  

André Franco Montoro acredita que esse formalismo kelseniano exagerado, de 

matiz conservador, admitiria, até mesmo, que as disposições racistas do regime 

hitlerista, ou as normas de Calígula mandando render homenagens de senador a seu 

cavalo Incitatus, poderão ser tão jurídicas e válidas como as disposições do Código 

Civil ou as modernas declarações constitucionais dos direitos da pessoa. (2005, p. 

307). 

Tecendo críticas ao problema ideológico do pensamento kelseniano, Luiz 

Fernando Coelho discorre que a Teoria Pura do Direito pretende ser neutra, porque a 

imagem da neutralidade é necessária a fim de que a teoria científica possa atuar 

ideologicamente, inserindo-se num contexto amplo de legitimação da dominação social 

por meio do direito. (apud VASCONCELOS, 2003, p. 188). 

Em Michel Villey, também se constata a incisiva afirmação de nunca se haver 

valorizado tão insistentemente a indiferença pelos fins do direito. A concepção de 

Kelsen mutila o direito pela ablação da causa final. Pretende fazer de nossos 

professores cientistas neutros, cérebros sem alma, seres irresponsáveis, prodigando 

seus serviços a qualquer um. (2003, p. 186). 

Com efeito, a postura reducionista adotada por Hans Kelsen limita-se a examinar 

meramente as instâncias de validade das normas jurídicas, desprezando as instâncias de 

valor, como se aquelas, sozinhas, fossem suficientes a lhes conferir legitimidade.   

Não basta, contudo, que se analise se as normas são formalmente boas, isto é, se 

criadas segundo um critério fixado pela norma fundamental pressuposta. Às instâncias 

de validade somam-se as instâncias de valor. Como preconiza Arnaldo Vasconcelos, por 

vezes invocado, resta averiguar, a seguir, se a norma jurídica, além de válida 

formalmente, também o é sob o aspecto material, quer dizer: se, além de validade, 

possui valor. Investigam-se, aqui, suas condições éticas, representadas pelas instâncias 

da justiça e da legitimidade. Pressupõe-se tenha a norma jurídica conteúdo, que seja 

um dever-ser carregado de valores. (2000, pp. 225-226). 
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Ao fixar a premissa da pureza metodológica, Kelsen defende que a Teoria Pura 

do Direito deve ater-se a definir o que é e como é o seu objeto, e não o que ele deve ser, 

tratando-se, pois, de uma teoria positivista do Direito. Assim também conclui Arnaldo 

Vasconcelos, ao aludir às seguintes palavras do pensador: Il giuspositivismo 

tradizionale, e in particolare quello sostenuto da me, conosce solo um tipo di diritto, il 

diritto positivo (2003, p. 7). O autor cearense dispõe, páginas à frente, que pretende 

Kelsen a depuração do Direito, que não é outro, senão o positivo, a fim de conhecer-lhe 

a essência. Sendo Kelsen um positivista ortodoxo, pareceria desnecessário sublinhar 

que seus interesses limitam-se ao direito positivo, e só a este. Não precisaria nem que 

ele escrevesse, depois do termo Direito, o qualificativo ‘positivo’ (2003, p. 106). 

Positivista é, portanto, o predicativo em regra atribuído à obra jurídica de Hans 

Kelsen, na medida em que se considera sua clara pretensão de somente descrever as 

normas jurídicas existentes. Estas, conforme entendimento manifestado por Ana Paula 

Repolês Torres, são tomadas pelo autor de Viena 

por coisas existentes, como padrões de comportamento a serem apreendidos 
pelos cientistas do Direito, retirando destas a tarefa, reservada à Filosofia do 
Direito, de questionar a própria validade dessas normas, isto é, de emitir 
juízos de valor com relação ao seu conteúdo. O Direito, nessa perspectiva, 
descreve o valorado como justo, ou seja, o valor que foi objetivado por meio 
da positivação do Direito, e não o que deveria ter sido ou deveria ser 
valorado dessa forma. (TORRES, 2006, p. 73) 

Referida separação de funções entre a ciência e a filosofia Jurídicas revela a 

concepção de ciência inerente ao pensamento kelseniano. Para o pensador, esta tem 

como fim precípuo descrever a realidade, fulcrando-se, portanto, no universo empírico, 

na observação dos fatos da realidade; ao passo que a filosofia encontra-se restrita ao 

mundo das especulações, onde admitidos juízos de valor. 

Tal procedimento epistemológico de redução, por meio de que os objetos são 

despojados dos elementos de sua concretude, faz do formalismo o instrumento central 

do método kelseniano (VASCONCELOS, 2003, p. 124). Segundo este positivismo 

jurídico formal, a realidade deve ser examinada de forma estritamente descritiva, sem 

que o observador exerça qualquer influência sobre o objeto em estudo.4   

                                                           
4 Ana Paula Repolês Torres explica que o lema de teorias positivistas como a de Hans Kelsen, qual seja, 
‘é preciso anular o sujeito para nos atermos às coisas mesmas, e estas melhor nos revelarem seu em si’, 
é ilusório, haja vista que a imbricação recíproca entre sujeito e objeto faz com que nem mesmo a 
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Essa suposta neutralidade científica, acreditando na possibilidade de construção 

de um conhecimento desinteressado, estritamente descritivo e isento de valores, não se 

afigura, contudo, possível. Na verdade, toda observação da ‘realidade’ pressupõe uma 

escolha teórica prévia, em outras palavras, todo realismo epistemológico é sempre 

enfraquecido na medida em que invariavelmente adentra o espaço virtual (TORRES, 

2006, p. 75). 

Com Kelsen, não poderia ser diferente. Ao desenvolver a Teoria Pura do Direito, 

termina, ele próprio, por relativizar sua opção epistemológica, na medida em que a 

argumentação empreendida adentra, por vezes, a metafísica, acolhendo pressupostos 

que não advêm da experiência, do meramente empírico. 

Arnaldo Vasconcelos aponta, entre os desvios mais notáveis que revelam a 

inconsistência doutrinária da Teoria pura do Direito, os seguintes:  

[...]ao admitir a franca entrada do fato em seu mundo jurídico, Kelsen 
renuncia, automaticamente, ao princípio da ’pureza metódica’, por esse meio 
descaracterizando, de modo definitivo, seu projeto original; de outra parte, 
ao aceitar tenha a norma conteúdo, renega o ‘formalismo’, um dos dois 
suportes fundamentais de sustentação de sua teoria; [...]demais, seu 
‘antijusnaturalismo’ é vencido pela entrada de um mínimo de metafísica e de 
Direito natural em sua teoria, através, principalmente, de uma das 
reformulações da doutrina da ‘norma fundamental hipotética’. Em 
conseqüência, admitiu francamente Kelsen, a ciência jurídica teve de 
ultrapassar a fronteira do positivismo puro. (2003, p. 209).  

Igualmente, Ana Paula Repolês Torres aduz que, 

em alguns momentos, a teoria de Kelsen afasta-se dessa base empírica 
requerida pelo positivismo, pois, além de recorrer a um pressuposto lógico-
transcendental para tornar coerente sua teoria, no caso, a mencionada 
norma fundamental, todo o empenho do autor para construir uma ciência 
jurídica autônoma, livre de elementos externos, donde a sua ‘pureza’, 
relaciona-se com a indagação sobre as condições de possibilidade do 
próprio conhecimento científico do fenômeno jurídico, condições essas que 
configuram um conhecimento ‘a priori’, já que não passível de 
demonstração experimental.  

A versada autora ressalta, ainda, que 

 [...]Kelsen teve de admitir que a complexidade do Direito Moderno é 
incapaz de ser apreendida e traduzida em leis, ressaltando, assim, a abertura 
interpretativa do Direito para situações futuras, porém o fez a custo de, 
implicitamente, negar seus pressupostos epistemológicos, ao afirmar que o 

                                                                                                                                                                          
‘realidade’ possa ser apreendida em termos ontológicos, sendo sempre construção, caracterizando-se 
toda análise que dela se faça como uma perspectiva, uma observação que apresenta pontos cegos, 
conforme Niklas Luhmann. (2006, p. 75). 
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dever-ser descrito pelo Direito seria substituído pelo ser, pela decisão do 
aplicador. (2006, p. 75). 

O projeto de ciência meramente descritiva de Kelsen tem por objetivo principal 

afastar a metafísica da esfera da ciência do Direito, por esse modo tornando os valores 

prescindíveis à vida jurídica. Ressalta Vasconcelos, porém, que, não obstante seja o 

Direito considerado, do ponto de vista da Teoria Pura, uma autarquia, um todo 

autônomo, completo e independente, a alimentar-se por seus próprios meios, 

a mera descrição de fatos ou acontecimentos não caracteriza uma teoria. No 
processo científico, a teoria coloca-se além dessa fase preambular, num 
momento posterior destinado à criatividade. Nesse instante é que realmente 
se manifesta a excelência do saber, ou melhor, do fazer científico. (2003, p. 
175). 

[...]caracterizando sua ciência jurídica como unilateralmente descritiva, 
Kelsen recua no tempo, inviabilizando seu projeto teórico, tanto que a ciência 
atual apresenta-se e distingue-se como atividade criadora, de índole preditiva 
ou prescritiva. Sobrelevam seus atributos valorativo e teleológico. (2003, p. 
175). 

 Também válidas as críticas de Plauto Faraco de Azevedo à atitude reducionista 

preconizada pelo positivismo: 

 [...]cumpre rejeitar a cisão operada no discurso jurídico, consistente em 
compartimentar o conhecimento do Direito, dividindo-o em duas partes 
estanques, uma lógica, ocupando-se da ciência das normas, e outra, 
axiológica, a quem incumbiria o trato dos valores tanto subjacentes, quanto 
buscados pela ordem jurídica. Deriva ela de uma redução gnosiológica 
insustentável, em completo descompasso com os dados da moderna 
investigação jurídica voltada ao campo social, daí resultando sérias 
conseqüências para o raciocínio jurídico, sensíveis na interpretação e 
aplicação do Direito. Seu artificialismo é sensível na própria estrutura das 
regras jurídicas de conduta, em cuja hipótese legal não se enunciam 
simplesmente juízos de natureza hipotética, visto que neles se acham 
implícitos valores a serem resguardados. Essa injustificável cisão, oriunda do 
positivismo jurídico, em nome da cientificidade do Direito, declara 
incientífica toda a contemplação valorativa, e os espíritos procuram, 
conscientemente, limitar-se à investigação empírica do Direito existente.  
(1998, pp. 13-14). 

Visando a elaborar uma Ciência do Direito imune a qualquer influxo extra-

jurídico, Kelsen desenvolveu uma teoria segundo a qual ao Direito caberia somente  

descrever as normas jurídicas existentes, elaborando proposições que exerceriam papel 

semelhante às leis naturais. Esta postura juspositivista, contudo, na medida em que não 

exige ao Direito qualquer legitimação pela instância axiológica, ampara verdadeiro 

descomprometimento do discurso jurídico com o contexto social, sobressaindo a 
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renúncia à responsabilidade social axiológica do jurista, de modo a merecer ser a 

mesma repudiada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na medida em que se reduz à descrição do fenômeno jurídico, sem jamais 

recorrer a juízos de valor, afigura-se formalista o normativismo kelseniano. De fato, a 

proposta do autor germânico limita-se ao processo de formação, validade e vigência das 

normas, bem assim das relações destas entre si no âmbito do ordenamento jurídico, sem, 

contudo, lhes examinar ou valorar o conteúdo. Sua juridicidade, portanto, independe do 

eventual teor de justiça, cuja análise é remetida ao âmbito político, não compondo a 

esfera de atuação do cientista do direito. Termos outros, não será o justo ou o injusto 

contido na norma que lhe conferirá o caráter jurídico, mas tão-somente a forma como é 

produzida, numa atitude estritamente positivista. 

Se a obra de Hans Kelsen representou, para alguns, um marco para a delimitação 

do âmbito da ciência jurídica, seu pensamento, no entanto, apresenta sérios obstáculos 

para a compreensão do Direito moderno. É que, supedaneado em um puro formalismo, 

desprovido de exigências éticas, tende a aceitar que qualquer conteúdo seja atribuído às 

normas jurídicas - o que levou a cogitar como juridicamente aceitável a experiência 

nazista. Atualmente, sobretudo após o giro hermenêutico empreendido por Gadamer e, 

entre nós, com o desenvolvimento da teoria tridimensional do Direito por Miguel Reale, 

exsurge a relevância do contexto em que se insere a norma para a compreensão do 

fenômeno jurídico.  

Com efeito, se a humanidade experimenta sua evolução em decorrência da 

superação dos empecilhos à satisfação de seus anseios e de suas necessidades 

prementes, a ordem social importa um permanente devir, que repercutirá em seus 

alicerces institucionais. O ordenamento jurídico, dessa forma, embora com pretensão de 

permanência, possui também um caráter dinâmico, na medida em que não pode assumir 

postura alheia à realidade social sempre em modificação, sob pena de se tornar obsoleto, 

dissociado da realidade a que se destina, e, conseqüentemente, haver ruptura da ordem 

fundamental positivada. 
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Posturas epistemológicas quais a de Kelsen, unilaterais, positivistas e 

contraditórias - que privilegiam a forma, preterindo o aspecto material -, têm, 

necessariamente, de ser abandonadas, dando-se preferência ao conteúdo, às decisões 

políticas de um povo, para se reconhecer a inevitável complementaridade entre texto e 

contexto, ideal e real, global e local, enfim, entre forma e matéria. 

Afinal, para que possuam efetividade, os ordenamentos jurídicos devem 

corresponder essencialmente aos fatores reais de poder, nos moldes propostos por 

Ferdinand Lassalle, e, por conseguinte, têm de seguir o ritmo imposto pelas mudanças 

sociais que estes determinam ao longo do tempo, fazendo uma aproximação do ser da 

realidade ao dever-ser normativo.  
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