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RESUMO

Uma revista científica é o meio de divulgação da produção científica e acadêmica de uma comunidade de pensadores e pesquisadores. Nosso projeto de extensão possui duas

formas de trabalho: a primeira diz respeito à praticidade, isto é, o processo de criação de volumes e números da revista Zeigeist, a segunda corresponde à teorização da

produção científica, seja no nível de aprimoramento das técnicas de construção da revista, ou, articulações conceituais sobre a produção filosófica e jurídica, partindo dos

pressupostos fundamentais da nossa revista. Neste caso, estamos apresentando uma pesquisa sobre a relação entre Filosofia e Direito na construção da Teoria do Direito. Nosso

objetivo é mostrar a articulação entre essas duas formas de saber, pensando as possibilidades de encontro e conflito, sobretudo a partir do positivismo jurídico de Kelsen,

tentando responder a questão sobre a necessidade de eximir o Direito da ideia de Justiça. Para analisar essa situação utilizamos o método bibliográfico para esclarecer o conceito

de justiça nos autores clássicos e modernos, perpassando pela Teoria Pura do Direito de Kelsen e por fim tentar uma solução para o problema a partir do conceito de justiça em

Rawls, na qual, o autor propõe uma renovada teoria da justiça que possa fundamentar uma Teoria do Direito. Platão esboça um conceito de justiça geral: “dar a cada um o que

lhe é devido”, essa ideia está no nível do Estado e das formas de exercer o poder, desse modo, uma Teoria do Direito ficaria a mercê do horizonte metafísico do filósofo Platão.

Aristóteles avança um pouco mais na ideia de justiça compreendida em três níveis: no nível do sujeito (a virtude), no nível da sociedade (Estado) e no nível das relações

interpessoais (Direito). Todavia, o Direito aristotélico é uma continuação da ética, ou uma dependência desta, pois, se não houver cidadãos virtuosos, a sociedade e o direito não

são efetivos. Na modernidade, Kant instaura na mesma linha de Rousseau e de Locke a figura do magistrado como a posição efetiva da consciência de indivíduos livres. Na obra

“A paz perpétua”, Kant conclui o projeto da política, através de uma racionalidade perfeita, a construção de uma comunidade de indivíduos livres, neste caso, o Direito assim

como a política, seriam caminhos para a concretização do homem ético. Kelsen pretende abandonar a herança advinda da tradição jurídica e ressalta o problema da justiça,

instaurando um conflito entre a Filosofia e o Direito, inclusive com a proposta de criar uma Teoria Pura do Direito, eximindo a Filosofia do Direito. A Teoria Geral do Direito teria a

condição de analisar a ciência jurídica sem necessitar da influência filosófica, graças ao emprego do método científico. Evidenciamos na Teoria Pura do Direito e em outras obras

de Kelsen a dificuldade em tratar do tema, isto é, verifica-se a ideia da insuficiência do positivismo jurídico.  A esperança de reintroduzir o tema da justiça no direito é a marca

característica de J. Rawls, importante filósofo do direito contemporâneo.    
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