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3.1. P r e l i m i n a r

O último círculo da teoria “jus sociológica” luhmanniana é dominado pela
problemática sistêmica da autorreferência e pela da autopoiése. A apresentação dessa
última fase teórica apresenta algumas dificuldades. Diferentemente das fases
precedentes, não é mais possível partir da teorização do Direito para chegar ao
paradigma subjacente, tirando-se, assim, um duplo proveito: um pela entrada em uma
teoria plenamente intuitiva, e outro, pela tematização imediata do Direito. Prosseguindo,
parece-nos que haveria grande risco de que o paradigma da autopoiese não pudesse
reaparecer com suficiente clareza em uma apresentação que toma as coisas em um
estado bastante avançado.. Mantendo-nos em uma exploração da teorização sistêmica a
partir da matéria do Direito, as transições arriscam não serem bem delatadas, e os
progressos, não bem manifestos. Ora, o paradigma da autopoiése constitui um
verdadeiro salto na abstração teórica e, sobretudo, uma transformação decisiva de seu
alcance descritivo e explicativo, assim como uma redefinição de suas bases
epistemológicas. Por que esse paradigma seria mais difícil de ser desenvolvido a partir
de sua aplicação ao Direito?
Nossa escolha parece insinuar que a renovação paradigmática não renova de
maneira profunda a problemática sistêmica do Direito desenvolvido por Luhmann desde
os anos 60. A situação é, efetivamente, um tanto ambígua. Parece-nos, a bem da
verdade, que a autopoiése inscreve, desde sua partida, apostas em um nível que
ultrapassa os sistemas individuais aos quais ela se aplica1. Certamente, ela permite
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O próprio Luhmann retirou a atenção sobre esse ponto, e tentou uma reflexão teórica sobre a
problemática do conceito de autopoiése, no qual percebe que “o efeito revolucionário” está “em
referência inversa ao seu valor explicativo”(RdG 45). No seu prefácio ao “Direito da Sociedade”,

apurar, por vezes consideravelmente ou decisivamente, a visão de certos fenômenos
sistêmicos, como os da autolimitação e da unidade do sistema, de seus acoplamentos
com os outros sistemas, da geração continua de suas operações e de suas ligações sem
ruptura. Ao contrário, ela traz poucos elementos novos às problemáticas de
diferenciação funcional, mesmo que ela a coloque junto a nível de abstração mais
elevado e, portanto, ás vezes, mais contundente. É porque nos parece que a intuição da
autopoiése deva ser descoberta e explicitada ao nível de abstração que é o seu, para, em
seguida, ser aplicada sobre sistemas particulares. O argumento não vale para a teoria de
sistemas dos períodos precedentes, porque a ida e a vinda da aplicação ao paradigma era
constantemente sustentada pelo interesse imediato das temáticas e pelo brilho das
intuições, retornando às problemáticas teóricas tradicionais e aos debates que se
seguem. Partindo deste conhecimento, a autopoiése, por sua vez, abre uma problemática
e instaura um debate de uma “teoria da sociedade”, ou de uma sociologia tão
profundamente transformada pela ideia de uma autoclausura dos diferentes sistemas,
que ela deve receber uma nova nomenclatura, distinguindo-se da ciência social que é
substituída.
Poder-se-ia, então, argumentar que a introdução da autopoiése na teoria jurídica
possui o inconveniente de ser teoricamente muito dispendiosa para proveitos finalmente
bem magros; ou, ainda, fazer valer que o sistemismo evolucionista do período
precedente tinha dito o essencial sobre o Direito na sociedade diferenciada; enfim, que a
autopoiése se revela inigualavelmente fértil, seguindo as funções e os sistemas sociais
aos quais ela é aplicada. Se esta última tese nos parece justa, a autopoiése passa a ser,
por exemplo, perfeitamente congenital ao sistema científico e à sociologia, conduzindo,
assim, a resultados apaixonantes nesse domínio. Logo, as outras duas teses devem ser
sensivelmente inflexíveis. É preciso, nos parece, aceitar ampliar, para a apresentação da
teoria autopoiética do Direito, nossa perspectiva de trabalho e nos alçar a um nível de
abstração mais elevado. Será preciso para isso aceitar ver nosso objeto focal, o Direito,
recuar ao campo social geral para se revelar na sua socialidade. Nosso andar deverá,
assim, aliar uma inteligência da autopoiése por ela mesma à explicitação de suas
repercussões - as mais interessantes para o Direito. Ela deverá, então, desviar-se, na
Luhmann, desde o início, declara que a concepção da autopoiése estava “ainda inacabada” (noch unfertig,
8)

medida do possível, de uma apresentação preliminar do paradigma, do método seguido
até então.

3.2. A EXALTAÇÃO DA AUTOPOIÉSE NA OBRA DE LUHMANN

Já encontramos, de alguma forma, os conceitos de autorreferencialidade e de
autopoiése, e estes nos deram uma ideia concisa, mas suficiente, no contexto teórico que
os cercam. Estes conceitos cessam, no círculo temático e textual desse “período”, por
representar os momentos de resultado da problemática evolucionária da comunicação
social e de seus subsistemas autônomos em torno de suas funções maiores. Nos seus
novos contextos, eles correspondem às alavancas de inovação paradigmática que
transformam radicalmente o quadro de referência de uma teoria de sistemas aplicada à
sociologia. A ideia de autopoiése dos sistemas sociais renova fundamentalmente o
quadro, elaborado até então, de uma autonomia sistêmica fundada sobre a diferenciação
de sistemas de ação e crescimento simultâneo de dependência e de independência dos
sistemas em relação aos seus ambientes. Ele tratará de nos explicitar, a princípio, seu
exame da transformação da teoria, para preparar o acesso à “segunda” sociologia
jurídica luhmanniana tal como ela é exposta nos artigos da sociologia jurídica desde a
metade dos anos oitenta e no Direito da sociedade (Das Recht der Gesellschaft).
Começaremos, todavia, por colocar em perspectiva o conjunto da teorização
luhmanniana percorrido até então, a fim de determinar o ponto de inflexão no qual
ingressa a reconsideração autopoiética em seu conjunto.
As apresentações correntes2 são quase unânimes em distinguir, a grosso modo,
duas fases no desenvolvimento da teoria Luhmanniana, com a separação se situando no
início dos anos oitenta, em torno de sua obra mais importante, a Soziale Systeme. A
primeira é tributária às conceitualizações do funcionalismo parsoniano, assim como da
cibernética e das teorias da decisão e da evolução. A outra se inspira nas diferentes
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1978, na fase autopoiética (em assim dizendo). Ela deixa à teoria luhmanniana somente um parentesco
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tratamento de textos. Quanto à Kneer-Nassehi, 1993, 47, ele apresenta uma teoria de sistemas abertos, na
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teorias da auto-organização e desenvolve o pensamento da autopoiése como conceitochave da teoria da sociedade. Nossa apresentação, em três tempos, não quer infirmar,
nela mesma, uma articulação da obra. Nós indicamos muito mais as vantagens, para
nosso tema, de tal corte. Entretanto, independentemente ao consenso dos comentadores
sobre aquela bipartição, nós partimos de uma acentuação diferente da obra, colocando
em evidência um certo número de aspectos que condicionam uma aproximação da obra
luhmanniana. Parece-nos mais importante assinalar ao final de um esforço de
apresentação que nos familiarizou com a grande parte desta própria obra.
1 / É difícil de “temporalizar” ou de “historizar” com uma certa exatidão a
evolução teórica de Luhmann por uma razão essencial, que reside no próprio estilo da
produção científica luhmanniana. Com efeito, essa produção corresponde a uma
teorização que cresce quotidianamente a linha da própria escritura, ordenando-se sob as
diferentes rubricas do célebre “fichário” de Luhmann3. A datação dos textos após o
momento de sua aparição não pode ser exata, dadas as diferenças (aleatórias) de sua
“sedimentação” teórica. Encontramos, assim, desde os primeiros anos da década de
1970, textos que tematizam a autorreferência. A teorização luhmanniana encontra-se,
dessa forma, continuamente em movimento. Sua flexibilidade é extrema, e os cortes que
nós somos tentados a praticar são, no mais das vezes, arbitrários. A grande maturidade
das primeiras obras nos impedem de as classificar em um tipo de espaço perfeitamente
pré-sistêmica (onde sistêmico teria o sentido forte de autopoiético). Nós pudemos
apreciar, desde as primeiras obras jurídicas ou das primeiras críticas da teoria
funcionalista dos anos 60, a transparência do projeto antimetafísico, assim como a
consciência do seu alcance. Enfim, a emergência de um grande número de conceitos e
de temas autorreferencialistas, desde os anos 70, assim como, inversamente, a
constância de certos temas, discutidos no Soziale Systeme, através de todo o período que
precede esta obra, fornece periodizações “genéticas” bem superficiais, senão enganosas.
2 / Uma outra dificuldade que encontra aquele que, querendo “se encontrar” na
teorização luhmanniana, tenta fixá-la seguindo as linhas sistemáticas, é a sua impossível
“sequencialização” (linearidade). Essa dificuldade fora objeto de uma reflexão expressa
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da parte de Luhmann e suscita nela mesma um esforço de teorização interessante.
Encontramos em Luhmann, desde o início de seu posicionamento autônomo em
referência à Parsons, um questionamento sobre a morfologia de uma teoria, os
condicionamentos

de

suas

performances,

as

decisões,

que

culminam

seu

desenvolvimento e lhe dão um modo e uma heurística próprias. Luhmann se fez assim,
o crítico da estratégia, ou do “design” teórico parsoniano de tabelas de dupla entrada
(Kreutztabellierung), a qual impediu seu autor, após Luhmann, de explorar, numa
medida certa, seus próprios funcionalismos de fatores primordiais da estruturação da
ação.4 É por isso que Luhmann adota, muito cedo, um design teórico que poderíamos
qualificar de “topológico”, no sentido que dá a este termo a matemática moderna. A
teorização luhmanniana se articula em torno de “lugares” primordiais, tais como a
complexidade, o sistema e seu ambiente, a dupla contingência, o sentido, o “fazer
experimentar” (Erleben) e o agir, a comunicação, o tempo, a autorreferência...
A decisão fundamental é não organizar estes tópicos em um esquema
hierárquico ou tabelar factício. A produção textual luhmanniana assemelha-se a uma
respiração ritmada pelos longos artigos, que, se sucedendo a uma cadeia excepcional,
acaba por dar sentido a esses tópicos sem deixar de obscurecer a visão. É que estes
temas são, às vezes, novos e inovadores, e representam, para seus “observadores”, uma
descoberta contínua. Por sua estrutura reticular de interdependência, o teórico não
acabou, por assim dizer, de descobrir as virtualidades. Os vínculos que os unem são
difusos, nodosos, e não se permitem organizar de uma maneira transitiva ou hierárquica.
Os “lugares” teóricos do sistemismo são reticulados de tal maneira que as relações de
um campo a outro se pressupõe mutuamente (então hierarquicamente) e deixam emergir
uma forma de construção e de controle teórica circular de temas e de enunciados. O
resultado é de uma perplexidade profunda frente à tarefa da exposição teórica. Refletida
na própria teoria, essa perplexidade é a ocasião de uma clarificação das capacidades,
mas sobretudo dos limites da sequencialização lógica e linguística de fenômenos e de
enunciados complexos.6 Ela continua a visar, no curso da transformação autopoiética do
4
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No nível da atividade de criação categórica e conceitual da teoria, o obstáculo é de uma decolagem da
linguagem de seus primeiros conceitos intuitivos para lhe tornar possível um dizer complexo da
complexidade. “O problema”, diz Luhmann, é saber “como eu pude produzir, com os meios linguísticos,

paradigma sistêmico, a integração de uma teoria da teoria (e, em particular, de uma
teoria da sociedade numa teoria sociológica da cognição) no quadro de uma
epistemologia construtivista - que forma o último horizonte da pesquisa luhmanniana.7
3 / Como todo o leitor de Luhmann rapidamente observa, a teorização
luhmanniana tem sua movimentação, sua engenhosidade, e, quiçá, genialidade, atrelada
pela obstinação à “interdisciplinariedade”. Aqueles tentados a supor, como o faria
legitimamente um Habermas, uma ambição filosófica, que se prevaleceria pela
impressionante cultura e a grande tecnicidade de um elevado número de comentários
filosóficos disseminados através da obra, seriam rapidamente desaprovados pelo próprio
Luhmann. Em verdade, Luhmann sempre insistiu em manter uma distância essencial
em relação à filosofia.8 A esse gesto não falta ambiguidade, porque ele se mistura, por
vezes, a uma suspeita, face a certas simplificações apriorizantes ou a um pathos
interpelativo, tradicionalmente cultivado - de Platão à Kant e Habermas. Ora, essa
distância, é resguarda por Luhmann graças a uma abertura resolvida de sua teoria sobre
todos os saberes acessíveis. O espaço interdisciplinar torna-se, assim, um tipo de “meiotermo”, onde a teoria tem seu próprio movimento. É a estrutura do conjunto da
sociologia luhmanniana que pode, desde então, ser qualificada de interdisciplinar, no
sentido de que sua teorização se faz “ao vivo”, por intermédio de uma abertura sobre
uma multiplicidade de teorias e de paradigmas. Ela não cessa, dessa maneira, o
movimento de uma regeneração cognitiva constante. A teoria luhmanniana tem por
elemento um fluxo cognitivo que a torna extremamente sensível a incidentes de
estipulações e de irritações provenientes de todos os tipos de pesquisas em ciências
uma presença simultânea (Simultanpräsenz) suficiente de estado de coisas complexas, e para controlá-lo a
um nível adequado, o movimento da conexão entre o dizer e o compreender” (Wissenchaft, AS 3, 175).
7
Reproduzimos o plano temático da obra central Soziale Systeme, tal como Luhmann a comunicou numa
conferência em 1979 (5 anos antes da aparição da obra). O interesse deste plano é de mostrar a nãosistemibilidade da exposição teórica. A arquitetura sistemática das superteorias da tradição- tais como na
enciclopédia aristotélica, sua sistematização medieval, as construções cartesianas e leibnizianas nas
ciências, a arquitetônica de sistemas kantiana e hegeliana- é bonita e inadequada ao projeto teórico
sistemista, que exige tipos de referência encaixados, retroativos e implexos. Tanto os seus objetos, como
seus enunciados são de natureza circular. Os conjuntos de repercussões complexas vão de um tema a
outro, tecendo-lhes um entrelaçamento, impedindo toda validação global ou em bloco da teoria. Eles
deixam-na concluir-se nas suas operações singulares, na experiência circular de suas referências e na
abstração esclarecedora de seus relacionamentos. Quanto ao plano definitivo, ele diverge sensivelmente
deste reproduzido aqui, e atesta, assim, a arbitragem de seus agenciamentos.
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em resposta às sugestões de interpretação filosófica de certos aspectos da teoria.

humanas.9 Essa prática, de uma exploração da pesquisa tanto empírica como teórica ou
epistemológica para chegar bem além dela e transformar seus resultados e incitações em
construções de alta abstração e de um grande poder de inovação paradigmática, vai se
ampliando na obra luhmanniana.10 Ora, é pelo lado de ampliação interdisciplinar de sua
base de informação e de experiência, que a teoria luhmanniana pode alcançar, frente à
filosofia, uma independência e uma mutabilidade que são difíceis de serem alcançadas
pela primeira. É pela interdisciplinariedade que ela sucede a estabelecer numa escolha
de abstinência axiológica e de abertura positiva ou afirmativa sobre o “inaudito” de
formas inteiramente não–intuitivas da ação e da socialidade. Em oposição à grande
maioria das teorias antropológicas que, no mínimo, se encerram num empirismo sem
interrogação ou se concentram em um assunto restritamente técnico, não conseguindo
resguardar tal distância, a teoria luhmanniana é capaz de sustentar, por assim dizer, um
resultado inverso ao da filosofia. Colocando-se à contribuição de saberes heterogêneos
sob as trajetórias de mais a mais abstratas, ela desafia o apriorismo filosófico e se
reserva da tirania conviccional da filosofia ética.
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Chamamos dessa forma (ciências humanas). Nesse sentido, é ciência humana, para citar somente um
exemplo dos mais elementares, a parte que Luhmann retira, para o desenvolvimento de sua teoria
sociológica de sistemas e a ultrapassagem de esquemas teológicos, da pesquisa americana em ciência da
organização. Quanto à pesquisa em ciências naturais, ela é encontrada somente indiretamente na obra de
Luhmann, levando-se em conta a recepção de incitações à exploração interdisciplinar preparadas por
certos cientistas. É o caso de Maturana e Varela, que “prepararam” o paradigma biológico da autopoiése
para uma recepção além das fronteiras de sua disciplina. Medida essa dependência, o acesso às pesquisas
em ciências humanas é bem mais direto e mais pessoal para Luhmann.
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1.

Sistemas sociais como objeto geral
Dupla contingência e limites sistêmicos
3. Sistema e ambiente
4. Interpenetração: sistemas pessoais e sociais
5. Sentido
6. Esquematização das dimensões de sentido
7. Complexidade
8. Experiência e ação
9. Comunicação
10. Tempo
11. Capacidade de resolução e recombinação
12. Autorreferência
2.

4 / A autopoiése é um paradigma que, para Luhmann, amadurece em dois
tempos, em função do progresso de uma recepção mais e mais penetrante de certo
número de teorias. Poder-se-ia afirmar que o refinamento do paradigma resulta de uma
sintetização cada vez mais rigorosa e fecunda de um conjunto teórico que, no início, era
somente um “mix” interdisciplinar tal como se pode encontrar frequentemente em
Luhmann11. Apresentaremos, de início, os três grandes conjuntos teóricos que formam
os vetores essenciais da síntese luhmanniana, para passar, em seguida, a suas
articulações no desenvolvimento do novo paradigma.
4.1 / O primeiro conjunto é constituído pelas teorias lógicas que tentam superar
o tipo de racionalidade científica dominante na tradição lógica, epistemológica e
11

Um exemplo entre dezenas de outros: a exploração das “literacy studies” nas partes concernentes à
textualização (Vertextung) do Direito no RdG.

filosófica ocidental desde Aristóteles até o positivismo do círculo de Viena. Contra a
lógica aristotélica da não-contradição e da dualidade da valência proposicional
(Zweiwertigkeit, verdade-falsidade). Contra a dialética hegeliana de uma assimilação
circular formal da contradição, desembocando em uma mecânica conceitual. Contra a
lógica de Russell, que tenta “desparadoxalizar” a teoria pela introdução de uma
hierarquia de enunciados e de suas referências. Inscrevem-se em falso as teorias que
aceitam a inconsistência não ultrapassável da lógica e colocam precisamente em
evidência as circularidades “paradoxais” e as estratégias de invisibilidade pelas quais a
teorização científica pensa se precaver. Elas mostram a necessidade, mas também a
fertilidade desse fechamento circular, da reinjeção do paradoxo, ou da distinção
arbitrária da partida (a qual ele mesmo abriu espaço lógico), na própria teoria. Elas
fazem, em suma, aparecer a estrutura essencialmente autor-referencialista e
fundamentalmente não-desparadoxalizável (da lógica) de toda teorização. Luhmann fez
uso determinante das lógicas de Gotthard Günther e de G. Spencer Brown12 para a
elaboração da sua própria visão da autopoiése.
4.2 / O segundo conjunto é o das teorias cibernéticas generalizadas, capazes de
explicar os mecanismos elementares tanto da cognição quanto da ação ou da
organização. Trata-se da “second order cybernetics”, cuja ideia foi desenvolvida por
Heinz von Foerster. É lá que são elaborados conceitos como o da observação13 e de suas
diferentes ordens de reflexividade (de uma observação do observador e de suas
observações). O uso do qual fez Luhmann é centrado em torno da ideia de que, em
algum momento da atividade de um sistema qualquer, não se pode parar de observar
(ou de se observar - ou de observar um observador qualquer) – nem pode se tornar
independente das distinções de diretrizes que orientam sua observação e que lhe dão
suas formas temáticas. Ademais, e além dessa impossibilidade para todo acontecimento
12
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se assemelharia, então, à autoposição inaugural do Eu, e correlativamente do não-Eu, segundo um Fichte.
Ele pode, também, ser um ato pré-predicativo ou pré-cognitivo, como o de uma célula que se comporta (e
então se limita) em relação a um ambiente. A figura pode ser, todavia, inteiramente aniquilada - como em
Maturana, para quem todo ato, toda realidade viva, é primariamente de natureza cognitiva.

(ou toda operação do sistema) - de ser dado fora de um quadro de emergência de uma
“forma” no “meio-termo” -, não faz sentido falar de uma realidade inacessível nela
mesma, mas subjacente. A cada vez, suas configurações contingentes, nos pares, formameio-termo, ou, ainda, sistema-ambiente. Essas configurações são, em verdade,
variáveis e mutável. As formas podem resultar em meio-termo ou intermediário, ou os
elementos do meio-termo se recombinam em formas de complexidade mais elevadas. A
“cibernética de segundo grau” corresponde a uma transposição da questão sobre
identidade, a essência ou a função de uma coisa que fez ventilar o “o quê” (Was) ao
“como” (Wie). A realidade de uma coisa não é um conteúdo substancial mais ou menos
inflexível pelas condições ou acomodações da apreensão por um sujeito. Ela não é nada
mais que a “diferença” nascida de uma observação e que faz aparecer uma distinção, de
modo que o conteúdo, não é senão um derivado longínquo e tensionado da realidade
original.
4.3 / A terceira dimensão é a das teorias biológicas, que, numa tentativa de
ultrapassar o mecanismo e o vitalismos, o necessitarismo e o espontaneísmo aleatório,
chegaram à ideia da “autopoiése”- o termo nasceu no seio dessas teorias – do vivo. A
intuição central é a de um sistema (uma totalidade organizada) que é capaz de se
reproduzir a partir de seus próprios elementos e cuja essência é consagrada à
regeneração destes. À diferença dos conjuntos de mecanismos (como o das máquinas
triviais - um guindaste ou uma máquina de ceifar), a performance de um sistema
biológico autopoiético não extrapola o sistema em si. Ela é, ao contrário, destinada a
produzir, sem cessar, por intermédio dos elementos existentes, os constituintes do
sistema do próprio sistema, de maneira a formar uma matriz da sua própria reprodução.
A interação e a transformação dos elementos permitem (re)produzir o resultado das
relações e dos processos que geraram a si próprios. A entidade (ou o sistema) em
questão, não é outro senão a rede de operações, e não existe contanto que conclua suas
operações. A autopoiése pressupõe uma larga autonomia dos sistemas ao qual diz
respeito. É inconcebível que esses sistemas sejam acoplados com seus ambientes pelas
relações de determinação simples (ou de replicação “ponto por ponto”). Ao contrário, os
sistemas autopoiéticos são, a exemplo do cérebro, acoplados de maneira não –específica

ao seu ambiente.14 Eles são perfeitamente autônomos - mas não autárquicos -, no
sentido de que nada se pode produzir neles que não provenha deles mesmos e não
exalte, nestas condições, os resultados de processos que os constituem. Um sistema não
poderia ser autopoiético – e se regenerar a si próprio nos seus elementos e relações – se
é possível se encontrar neles, e influenciar sua organização, elementos que, por assim
dizer, não sairiam de sua própria fábrica.
Os três conjuntos se consolidam em um construtivismo radical15,, em direção ao
qual se convergem todas as aproximações e ao qual Luhmann adere com muito
entusiasmo. Sua teoria da autopoiése de sistemas sociais, constitui-se em uma
contribuição original e essencial a esse construtivismo.
Consideramos, todavia, que a elaboração do paradigma autopoiéticose faz, em
Luhmann, em dois tempos. Os comentadores que nós citamos não consideram a ruptura
criada por Soziale Systeme. Observando mais de perto, parece-nos que a verdadeira
grande obra luhmanniana sobre a autopoiése é a bela obra - e mais tardia - Wissenschaft
der Gesellschaft (WdG),que aparece em 1990. Este trabalho é uma soma construtivista
de uma penetração extrema e de um vasto detalhamento.15 Um verdadeiro acesso ao
grande programa sociológico da maturidade,

que começa com

a “Economia da

sociedade” (1988), seguido pela “Ciência da Sociedade” (1990), pelo “O Direito da
Sociedade” (1993) e pela “A arte da sociedade” (1995), não se cogita alcançar sem
sem um estudo aprofundado desta obra. E é, sobretudo, a concepção luhmanniana da
autopoiése que requeria as elucidações e o detalhamento teórico desta obra para revelar
seu verdadeiro siginificado.
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Significa que os estímulos do ambiente não têm efeitos específicos sobre o sistema - sua determinação
na terminologia alemã é “reizunspezifisch”(WdG226). O exemplo mais citado nesse contexto é o do
cérebro humano. Em verdade, não há nenhuma medida comum entre os estímulos que agem sobre o
cérebro humano e a colocação na rede do processo cerebral, engajando, em termos de elementos e de
relações próprias, os múltiplos - singularmente elevados - do número de estímulos “que entram”.
15
Uma fórmula que resume o alcance desse construtivismo é o seguinte: “Toda referência que remeta ao
sistema ou ao ambiente é uma construção da observação” (WdG 226). Ou, ainda: não há referência a não
ser a autorreferencial (ibid,551). Luhmann preferira, em razão de certas divergências, que se farão cada
vez mais fortes com os mantenedores do “construtivismo radical”, a denominação “construtivismo
operativo” (RdM 17).
15
Reconhecido este título por Reese-Schäfer como o texto mais elaborado da obra luhmanniana (ibid.,
13). O conselho de começar por este texto uma leitura de Luhmann, parece-nos, pelo contrário, tudo,
exceto pedagógico.

O construtivismo radical esclarece o exame da estrutura “autológica” de toda a
teoria nascida no subsistema científico das sociedades funcionalmente diferenciadas.
Isso quer dizer que toda teoria é circular. Uma circularidade não-viciosa, que pressupõe
seus resultados de suas próprias premissas.16 Para suportar a circularidade autológica e
impedir que ela não regresse ao estado de um bloqueio geral da teoria pela contradição
interna, é necessário que a teoria desenvolva um potencial de complexidade que a torne
capaz de se refletir em si mesma. No conjunto, é necessário que todas as ordens
cognitivas e acionais possam suportar sua autorreferência. A autorreferência priva as
ordens cognitivas e acionais de toda a garantia externa - numa transcendência -, de um
absoluto - ou mesmo interno -, de uma entidade ou um valor transcendental. Todas as
ordens do pensamento e de ação humanas são “fundadas” sob as distinções
(Unterscheidungen) contingentes (significa que poderia ter sido outra) e injustificáveis
no último recurso. O Direito, por exemplo, será fundado, conquanto subsistema social
autônomo, sob a distinção Direito/não-Direito (Recht-Unrecht), a qual não pode se
legitimar como sendo ele própria o Direito – da mesma forma que que a distinção
verdade-falsidade não pode “provar” sua própria verdade. A circularidade é a única
forma de produção de relações sistêmicas (cf. WdG 294). Toda a assimetrização dessas
relações tendente a romper suas referências reflexivas ou mutuamente condicionantes, é
impossível. É indispensável aceitar esta circularidade sem fundamento e os riscos de
sua abstração para ingressar na lógica de uma teoria sistêmica da sociedade.17
Assimilar, todavia, a problemática do construtivismo a um ceticismo ou a um
relativismo clássicos, como o fazem alguns, significa tirar conclusões apressadas e
ceder aos charmes das tradicionais simplificações intuitivas ou metafísicas. Do mesmo
modo, falar, nesse propósito, de um “amolecimento” tipicamente pós-moderno do
Direito ou da ciência, é igualmente impedir de compreender-se que, no fundo, é a obra a
mutação atual das condições do conhecimento e do agir - cuja distinção não é, aliás,
16

Assim, a biologia faz supor que um vivente tem uma atividade de cognição. A linguística opera nos
enunciados próprios de linguagem. A sociologia tem por pré-condição uma sociedade, diferenciando um
subsistema científico autônomo, etc.
17
Luhmann reclama (Gleichheitssatz, 1991, 444) “um reconhecimento solucionado do círculo (Zirkels)
como forma de auto-organização”, realizada nas teorias da autopoiése, em particular a do sistema
jurídico.

mais relevante no horizonte desta mesma mutação. Será preciso, então, (continuar a)
suspeitar dos atalhos pretensamente intuitivos. O Direito autopoiético, o qual nós vamos
nos iniciar, prolonga, sem dúvida, a figura do Direito positivo que nós conhecemos até
então. Mas salienta, com uma precisão teórica que não estava ainda possível de se
alcançar, a geração do Direito a partir de si próprio nas condições presentes e bem
descritíveis de autofechamento da referência jurídica.

3.3. O PARADIGMA AUTOPOIÉTICO

Um esclarecimento se impõe no início de toda tentativa de exposição da tese da
autopoiése de um sistema qualquer. Em verdade, o conceito é frequentemente mal
compreendido: imagina-se que um sistema autopoiético é um sistema que se cria por si
mesmo por um tipo de creatio ex nihilo e que se conserva nele mesmo de maneira
autárquica.18 De outra maneira, o fechamento de um sistema autopoiético sugere a
representação de uma independência total do sistema em referência a seu ambiente,
como se o ambiente não pudesse influenciar o sistema, criando assim, para a teoria, a
perplexidade de exceções à continuidade de determinações causais no mundo físico. São
estes dois mal-entendidos que elucidaremos em um primeiro momento, de forma a
solucioná-los definitivamente.
A autopoiése é um conceito que foi elaborado, como indicado, no quadro de uma
proximidade sistêmica, por biólogos que tentavam explicar a organização do ser vivo.
Eles não pensavam em introduzi-la fora da autocriação de seres organizados. Em
verdade, o autocriacionismo tornaria supérfluo o esforço do conhecimento científico por
si mesmo, já que ele atribuiria a seu objeto uma plasticidade infinita, arruinando tudo o
que é em uma equiprobabilidade vertiginosa. A concepção voltaria a uma anulação pura
e simples da artificialidade mundana e do postulado de sua inteligibilidade pelo meio de
uma observação de suas não variações. Deve-se, bem longe desses não-sentidos, pensar
a autopoiése como uma relação, uma “diferença” particular entre dois planos sistêmicos:
um de estruturas e outro de acontecimentos (ou, ainda, de processus).Como nós iremos
compreender melhor, a autopoiése é essencialmente uma problemática da continuação
(Kontinuierung), no tempo, na efetuação (Vollzug), operação após operação ou
acontecimento após acontecimento, de um sistema, ou seja, de uma performance
funcional que se tornou autolimitante (i.e. autônomo). Esse é o motivo pelo qual
encontraremos no centro da concepção autopoiética os conceitos de autorreferência, de
recursividade e de conectividade. A autopoiése pode, mesmo, ser definida simplesmente
18

É nesse sentido que a tradução de autopoiése pela autocriação (cf. a tradução francesa de Einheit, 1983
nos Arquivos da Filosofia do Direito, 1986) alimenta, fortemente, a confusão.

como a qualidade de um sistema “que organiza a conectabilidade” (por intermédio de
seus elementos).
É preciso levar em consideração que a autopoiése é uma expressão desprovida
de toda pretensão mística ou enfática, e que, portanto, se entende daí unicamente “a
reprodução factual concreta de momento em momento [do sistema], e daquilo que se
vai dizer ou fazer [nele] no instante seguinte” (Probleme, 1985, 7, grifo nosso). Todo
sistema que é capaz de fazer é seguido por algumas de suas operações pela força de uma
ligação que é interna, “feita pela autopoiése” (treibt Autopoiesis, WdG 27) 19.
Esse sistema permite, dessa maneira, as operações reprodutivas sobre a base
recursiva das operações que as precedem. Um sistema pratica a autopoiése desde o
momento em que ele é capaz de encadear as operações nas quais ele se efetua a si
mesmo sem ter que recorrer a referências ou a impulsos externos. Se essas chegassem a
existir, elas não poderiam encontrar nenhuma entrada ao sistema a não ser por meio de
uma reapropriação completa por aquele, que as transformaria em operações
perfeitamente genuínas e não-distinguíveis de suas próprias operações.
O nível específico da autopoiése ou da autorreprodução é o das
operações/acontecimentos, em oposição às estruturas e aos programas. Luhmann
denomina a autopoiése sistêmica de “auto-fundação dos acontecimentos” (ereignishafte
Selbstfundierung, WdG 38). A autonomia do sistema autopoiético é de natureza
operativa e se realiza por meio de condicionamentos próprios e internos ao sistema, que
por ele são efetuados como suas próprias operações. Sobretudo, nem a unidade, nem a
identidade, nem a “correção” do sistema é dada de antemão: a autopoiése se realiza de
momento a momento, de um instante da existência do sistema ao outro, por intermédio
de suas operações. O sistema não é um todo, tendo, em si mesmo, inscritos, desde sua
“concepção”, o programa e a teleologia de suas operações. Ele não se organiza de uma
maneira ordenada como faz sua unidade. É, ao contrário, como todo sistema
autopoiético, paradoxal. Paradoxal no sentido de que ele não dispõe, nele mesmo, de
uma fórmula de unidade e de finalidade, nem de garantia de ser qualquer coisa. Assim,
ele não pode, jamais, almejar à consistência da função global. Desde então, somente a
sucessividade da realização continuada de sua operação, como negociação constante de
sua efetividade ao centro de um novelo hipercomplexo de estímulos, constitui a vida do
19

Ou, ainda: “quando as operações se religam uma às outras (ou se conectam umas às outras, aneimander
anschlieβen, WdG 271) em um sistema que se sucede”.

sistema. A autopoiése não é nada mais que uma sucessão contínua de “impulsos”20 de
uma operação a outras, nas quais reúnem, de momento a momento, as construções da
realidade que conservam e fazem perdurar o sistema. Assim, o sistema não pode se
desparadoxalizar pela oscilação, indo de uma operação a outra, ao longo de um tempo,
que é a chave de sua maestria da complexidade. A temporalização, como
desdobramento da simultaneidade de um grande número e de um emaranhamento
extremo de interdependências sobre a sequencialidade temporal, é uma estratégia de
redução da complexidade21, sobretudo da complexidade ligada à não-coincidência do
conjunto dos enunciados, das comunicações e das decisões do sistema22, com um
fundamento último que lhes dá consistência. Somente o tempo, a efetuação factual de
um momento a outro da função do sistema, responde à hipercomplexidade produzida,
sempre, perante o sistema.
Isso que fecha os sistemas, o que lhes dá sua unidade, sua identidade e sua
coerência, não são os princípios ou as últimas razões, mas unicamente a obra temporal
estruturada de uma continuação, das últimas operações do sistema e de sua atuação na
redução e na estabilização da complexidade, da auto-observação do sistema. A
continuação do sistema dá lugar a uma “condensação” estruturante23, que é a
autolimitação e a autopoiése. A estabilidade dos sistemas em suas estruturas e na
constância de suas invariantes é um “efeito do tempo” (WdG 109). A autopoiése é,
assim, essencialmente, uma obra do tempo como forma de efetuação recursiva do
sistema nas suas operações. O tempo condensado, por assim dizer, condensa
acontecimentos, operações e processos em estruturas e em expectativas que guiam à
efetuação concreta e operativa da função sistêmica. “No lugar das últimas unidades
(princípios, razões) aparece o tratamento (Prozessieren, “processamento”) de
diferenças, e a apriorística da razão deve ser substituída pela questão se e quais estadospróprios

(Eigenzustände)

do

sistema

nascem...

quando

esse

sistema

opera

recursivamente ao nível de uma observação de observações” (WdG 99). Os sistemas
que se reproduzem sob a base de acontecimentos autoproduzidos (selbstproduziert), sob
20

Luhmann pediu auxílio, para restituir este estado de coisas, à metáfora do “sich schwingen”.
Remetemo-nos à construção da temporariedade, à continuação do SS, onde aprendemos a compreender
a irreversibilidade ou a “falta de simultaneidade” (Dessimultaneisierung) do tempo como um saber
evolucionário. O tempo, como sequência, é um produto tardio da evolução (cf. WdG 117).
22
No caso de um sistema social.
23
Ou, ainda, uma “confirmação generalizante” (generalisierende Konfirmierung,WdG 108). Essa
terminologia é de Spencer Brown.
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a ótica das operações modificáveis de momento em momento, não têm, então, nenhuma
permanência independentemente de suas operações (cf. ibid., 105). Os sistemas
autopoiéticos são conjuntos processuais que vivem numa continuidade de confirmações
generalizantes. E não podem fazer de outra forma, simplesmente porque não dispõem
de um início absoluto, onde teriam “escolhido” as distinções fundamentais e decidido
desenvolvê-las por elas mesmas. Trata-se, por conseqüência, de substituir o conceito de
substância pelo da autorreferência (Probleme, 1985, 4), de substituir a hipostase da
razão pela suposição de uma relação problemática entre “redundância” e fundamento
(Begründung, ibid., 7).
As operações são, então, os elementos do sistema, o tempo e a forma de sua
possibilidade, a despeito da hipercomplexidade do ambiente. As operações estão
dispostas ao longo das sequências temporais que distribuem, a cada uma, um único
ponto de simultaneidade com seus ambientes e o mundo, trazendo consigo, dessa forma,
para o sistema, a carga de tratamento da informação em um nível suportável. Em
revanche, essa distribuição torna as operações instantâneas. A instantaneidade da
operação funda sua evanescência. A operação é, então, um acontecimento que aparece
em um momento, para desaparecer, na inatualidade, no momento que o segue. Ora,
observando-a de perto, dá-se conta que essa evanescência, no lugar de representar uma
diminuição ontológica da atualidade dos sistemas, é, bem ao contrário, um meio de
promover a permanência sistêmica. Ela ocasiona garantias externas em direção a uma
arquitetura extremamente fina de sustentação do sistema no “ser”. Com efeito, passa-se
com ela a assimilação pesada que postula uma permanência substancial, unitária e
massiva, no sentido das devoluções repetidas de um momento ao outro, salvando o
sistema de um acontecimento de si em um outro, e permitindo o acontecimento de
condensações ou de descondensações apropriadas às sínteses correntes do sistema24.
A evanescência do acontecimento dessa forma de constituição temporalmomentânea dos sistemas autoprodutores funda sua flexibilidade extrema e sua abertura
sobre a contingência e a variação. Jamais o campo da contingência é obstruído por uma
ontologização massiva. Um sistema não pode se tornar autopoiético a não ser que adote
essa forma de autodesparadoxalização pela temporalidade factual-evanescente.
24

Não esqueçamos que não se trata, de maneira alguma, de uma adaptação de estruturas ou de sínteses a
um ambiente real qualquer, mas da consistência dessas sínteses entre elas.

Qualquer outra forma partiria, rapidamente, sua autoprodução, pela supersimplificação e
pela rigidez excessiva de suas estruturas.
A partir daí, um aspecto essencial da autopoiése se delimita: o da recursividade.
Esse conceito pressupõe a elucidação do que em terminologia sistêmica chamamos de
operatividade da vida sistêmica. Em verdade, não há acesso à autopoiése que não passe
pela desconstrução dos esquematismos do sistemismo clássico e da descoberta da
labilidade operativa. Assim, não há autopoiése se pressupomos as estruturas e as figuras
sistêmicas comandando os processos que elas guiam no sentido de sua própria
autopreservação. É preciso desconstruir toda “essência” factual de um sistema, visto que
não existe nenhuma parte fora de suas operações concretas. Retornando à operaçãoacontecimento como única realidade sistêmica, Luhmann refere-se ao elemento basal do
sistema, que pode se fundir em um meio-termo ou “se coagular” (gerinnen) em uma
forma25. “O sistema consiste somente em acontecimentos temporalmente ligados, e não
em componentes fechados (átomos, indivíduos...)” (Geltung, 1991, 280). Formas e
indivíduos não são dados originários do sistema.
Se o sistema tem sua base autoprodutora nas operações, elas e os
relacionamentos que elas representam e nos quais elas entram, são a matéria imediata a
partir da qual se constituem as estruturas sistêmicas. Uma vez constituídas, as estruturas
se tornam os elementos sobre o qual se orientam as operações em sua continuação uma
a outra, ou, sua geração uma a partir da outra. Ora, como vimos, o sistema não possui
nenhuma parte, nem nele, nem fora dele, de apoio, nem de critérios para governar a
geração das operações - a despeito das estruturas, que são produzidas nas operações e
são variáveis a partir delas. O agenciamento operativo do sistema, que o faz oscilar
entre estruturas e operações, rejeita a sim mesmo, sem interrupção, - ou seja, seus
elementos que são suas operações-. Essa apreensão de apoio sobre o fluxo operativo que
o constitui é a recursividade. Isso significa, por exemplo, para o sistema social, que não
há saída fora de suas próprias operações e que essas procuram, sempre, apoio sobre elas
mesmas para se modificar. Assim, a comunicação tem lugar sempre em conexão com a
comunicação e não pode se completar, se transformar ou ser controlada exceto pela
comunicação. (WdG 334).
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Ver a propósito dessas categorias centrais do construtivismo luhmanniano EaK (em part. 48 sq.), assim
como WdG 181 s. Devemos, sem interrupção, proibir-nos de entrarmos em detalhes sobre as diferenças
teóricas, a fim de que se resguarde a unidade de exposição.

O sistema se efetua recursivamente, no sentido de que ele prende sua partida nas
operações que terminam na inatualidade, e de que suas estruturas se fundam nas
expectativas em curso. O terreno de fechamento do sistema é a condensação sucessiva
de seus estados, originariamente fluidos. Todavia, recursividade não quer dizer rede
arbitrária de conexões - momento em que há o encadeamento e continuidade com os
estados que precedem -. Ao contrário, toda conexão é seletiva, ou seja, ela leva em
consideração as operações que a precedem e aquelas que a seguem (WDG 271).
As condensações estruturais “encaminham” o sistema e orientam sua
recursividade. O mecanismo central da recursão é guiado pelo código binário, que
garante, em todo caso, a possibilidade e exaltação real da conexão. Significa dizer que,
não importa em qual situação, o sistema está seguro de poder (continuar a) finalizar suas
operações e de religá-las umas às outras, identificando-as como operações e colocando
em prática, verdadeiramente, sua “distinção diretora”, cujo código é a expressão
precisamente operativa. A recursão codificada funda, assim, uma “continuabilidade
infinita” (unendliche/fortsetzbarkeit, WdG 300, grifo nosso) das operações do sistema.
Isso porque, na autopoiése, não se consegue jamais um termo. Toda operação traz,
sempre, do fato mesmo de seu acontecimento, uma outra possível. O problema dos
sistemas

autopoiéticos

está

ligado

à

continuabilidade,

da

autodependência

(Selbstabhängigkeit, WdG, 538), que impede que eles possam se aproveitarem, se
totalizarem ou se fundirem em um enunciado ou princípio total. Em verdade, se o
sistema autopoiético não pressupõe nada além dele mesmo e seu passado imediato, ele
resta sem conclusão e se abre, com cada operação. Essa operação é, a cada vez, efetuada
pela referência ao contínuo temporal-factual que a precede, sobre um futuro que não
tem termo teleológico, mas não é dado senão na medida onde o sistema resta capaz de
assegurar sua própria reprodução recursiva. Dessa maneira, o sistema é sistema atual.
Sua memória, seu reservatório de saber disponível, não possui nenhuma realidade - nem
função dirigente -.
A abertura ao futuro lembra-nos de que a condensação estrutural se faz segundo
dois métodos principais. As estruturas, em verdade, não podem ser perfeitamente
congruentes com as expectativas que elas deveriam orientar, e abrem, desde então, a
escolha entre uma modificação de expectativas num processo de aprendizagem, ou, por

outro lado, lhes mantém, a despeito de sua decepção. Reconhecemos os dois tipos de
expectativas: normativas e cognitivas. Para tanto, nesse exame entre as estruturas e as
expectativas, Luhmann vai enunciar, a partir de uma teoria autopoiética do
conhecimento, o princípio de uma complementaridade do conhecimento do Direito, por
ele apresentado como uma complementaridade inelutável e necessária de seus tipos de
expectativas: “Não há ciência se não existir Direito e vice-versa” (WdG 139). Diz-se
que a autopoiése do conhecimento não pode falar de momentos de conservação das
expectativas no processo de auto-aprendizado. Ela não pode ocorrer se o salto (le sich
schwigen) das operações cognitivas de uma sequência temporal a outra não pudesse se
fazer sem a ajuda de estruturas moles (características da cognição). Sem a opção de sua
própria conservação além da decepção das projeções de sentido cognitivas que ele
efetua, um sistema se liquefaria numa contingência. Ele desistiria, por si mesmo, de
impedir de se tornar irredutível. Na ausência de toda referência externa e na
transferência da autopoiése sob suas próprias operações, revela-se a necessidade de um
tipo de síntese de operações que impeça que suas contribuições à vida sistêmica não
sejam recolocadas em questão todas ao mesmo tempo, queimando, assim, toda
estrutura, e liquefazendo o sistema.
A complementaridade dos dois modos de expectativa remete-nos, ainda, mais
uma vez, às diferenças, às oposições, às disparidades internas, ao sistema. Contudo,
deve-se, sempre, manter que a inconsistência ou o paradoxo não são elementos
ontológicos, mas a própria condição da flexibilidade e da mutabilidade das
estabilizações sistêmicas. O paradoxo é fundado no próprio feito da hipercomplexidade
essencial do mundo, de sua estrutura “horizontal” como reserva de complexidade e de
contingência infinita. A unidade de toda distinção diretora-primária, abre um sistema
inteiro e funda uma função completa. Isso se dá na unidade de sua diferença, ou seja, na
unidade de seus termos contraditórios que, para Luhmann, é o mundo. A autopoiése
funda-se no paradoxo primordial, e o paradoxo é fundado na autopoiése. Ambos são
baseados no mundo, assim como a ideia e o próprio horizonte de uma
supercomplexidade irredutível. O mundo é, por assim dizer, um fluxo não reprimível de
complexidade, transbordando de um excedente, superabundante de distinções possíveis
em relação a tudo que é real. O mundo representa uma abertura sobre a contingência

que nada pode impedir. Ele é o “ponto cego” (der blinde Fleck, WdG 212) de toda
distinção. Nenhuma distinção pode se distinguir dela própria no nível da observação
que a conclui. Ele é a referência, sempre pressuposta, de todas as distinções e de suas
referências, as quais não podem se refletir, ultimamente, nelas próprias. Toda visão do
mundo, ou de um aspecto do mundo, origina-se de uma diferença que não pode ser
ocorrente nela mesma. As tentativas de uma reintrodução da diferença em si mesma,
conduzem o Direito ao paradoxo e à referência-mundo, que, por seu turno, não pode
fechar.
À diferença de uma máquina trivial, que encadeia suas operações na execução de
um programa e que é fechada e cega em relação ao seu ambiente, uma “máquina”
autopoiética é uma “máquina histórica”, que a ela mesma com o decorrer do tempo,
aberta sobre a contingência irredutível do mundo e pronta a aprender. No entanto, o
paradoxo que nós reencontramos mais uma vez, é que o sistema autopoiético não pode
se realizar sem a abertura sobre o mundo por seu próprio fechamento. Em verdade, o
sistema é melhor acoplado ao seu ambiente, do qual recebe toda a sorte de
determinações físicas, reservando a si mesmo a organização do nível de complexidade
de suas operações26. Ao abrir-se ao ambiente sem um filtro, o sistema seria arruinado
pelo fluxo de estímulos externos e seria, de pronto, inteiramente desmembrado. A
filtragem de um sistema autopoiético é completa, no sentido de que toda influência
externa é retraduzida, de numa linguagem absolutamente incomensurável que gera uma
irritação, em uma operação própria do sistema. “Nenhuma operação do sistema”
constitui uma “imagem (Abbildung, ou calco), uma cópia, imitação ou representação”
de qualquer coisa que chega no ambiente. Os sistemas autopoiéticos podem, com isso,
rotineiramente verificar sua adequação ao seu ambiente.

Os

esquematismos

evolucionistas

são,

dessa

maneira,

essencialmente

inapropriados para pensar as relações no seio da dualidade sistema-ambiente. Logo,
deve ser descartada a interpretação que entende a atividade do sistema como ordenação
26

Há aí, em relação à teoria sistêmica tradicional, um basculamento dos “input-tipo descrições”, ao
inverso do “fechamento-tipo descrições”, para acompanhar Varela - citado por Luhmann, RdG 69.

a uma adaptação máxima ao seu ambiente. O sistema não é, de forma alguma,
adaptável a um ambiente qualquer, pois todo contato do sistema é um autocontato do
sistema com ele mesmo. Em nenhuma parte o sistema pode se encontrar com um
ambiente que ele próprio já não tenha produzido em si mesmo e que lhe demandaria as
performances de adaptação concreta à sua “realidade objetiva”27. Cada sistema gera um
“mundo-próprio” (Eigenwelt, WdG 207), que não pode ser concebido como isomorfo a
algum outro (mundo gerado por um outro sistema). A noção de “fechamento” ou
clausura sistêmica (Schliebung) é compreensível a partir daí. Ela não quer dizer nada
senão que o sistema não reconhece as ocasiões ou incitações a modificar seus estados
próprios por outros estados próprios (WdG 277). Um sistema autopoiético é sempre
dotado de uma “sensitividade para efeito de suas próprias operações” (ibid., 278).
Não se aponta, aqui, o antigo problema de existência do “mundo exterior” ou da
“realidade” da relação do sistema (sujeito) com seu ambiente (objeto). O problema é,
em verdade, frequentemente colocado pelos adversários do construtivismo, que, não
vislumbram, por certo, uma repetição das contradições do subjetivismo transcendental
da tradição filosófica. A dificuldade, no fundo, é a seguinte: qual é o estatuto ontológico
- tanto do sistema como de seu ambiente? A resposta de Luhmann é , por assim dizer,
desarmante: os sistemas existem e se encontram em uma relação factual e empírica com
seus ambientes.28 Tanto a atividade dos sistemas, como a interação entre sistemas e
ambientes, são as realidades empíricas que formam o ponto de partida da teoria
autopoiética. Isso porque não se deve, contudo, confundir autopoiesis com
authypostasis29. No mundo ao redor do sistema, podem subsistir outros sistemas
autopoiéticos que, sendo todos acoplados entre si, não se sobrepõem . Luhmann
distingue três grandes tipos de sistemas autopoiéticos acoplados, mas não sobrepostos:
os sistemas biológicos (a vida), psíquicos (a consciência) e comunicacionais (a
sociedade)30. Pode-se encontrar um acoplamento estreito entre os três “sistemismos” em
uma articulação complexa que é a pessoa humana, sem que se tenha que postular, para
27

Não há “garantia de realidade” fora da condensação e da confirmação das operações internas do
sistema. (cf. WdG 517).
28
Ver artigo crítico de Nassehhi em Krawietz-Welker, 1992,43-70.
29
Um conceito de Luhmann (WdG 30) emprestado de Nicolas de Cues.
30
Uma definição autopoiética da consciência se formularia da seguinte maneira: “Os sistemas da
consciência são os sistemas operativamente fechados, autodinâmicos, agitados e febris, de reprodução de
pensamentos próprios pelos pensamentos próprios.” (WdG 45).

ela, uma fusão qualquer de operações sistêmicas heterogêneas. Bem ao contrário, a
teoria autopoiética nos permite postular uma “separação radical dos sistemas” (WdG
34).

3.4. O DIREITO AUTOPOIÉTICO

3.4.1. SUAS REFERÊNCIAS

Tentamos expor, na concisão que se impõe, algumas das principais figuras do
novo paradigma. Tentamos, ainda, explicar porque, ao contrário do método praticado
até então, uma familiarização com essas figuras deveria preceder sua aplicação ao
Direito – a qual não terá, desde logo, maior dificuldade. Resta darmo-nos conta dessa
aplicação e propor uma apreciação.
A primeira Rechtssoziologie, tal qual Luhmann a via, há vinte anos de distância,
e, ao ponto de alcance de seu

Recht der Gesellschaft, apresentava-se como uma

teorização essencialmente evolucionista do Direito, fazendo frequentemente proveito da
teoria sistêmica sem poder colocar-se suficientemente a par dela. A ambição da segunda
é precisamente assentar a teoria e a sociologia do Direito sobre o solo sistêmico,
fornecendo-lhes os meios categóricos e conceituais necessários. Essa ambição passa por
uma leitura autopoiética do sistema jurídico. “O Direito da Sociedade” deve poder se
manter em um alto nível de abstração e de performance no coração de uma
comunicação social, na qual as teorias autorreferenciais fazem com que compreendamos
melhor a complexidade. A teoria do Direito deve, por conseguinte, marchar em coluna
cerrada com os desenvolvimentos de uma teoria da sociedade” capaz, a partir daí, de ir
além na exploração das potencialidades reflexivas do sistemismo. Para a teoria e a
sociologia do Direito, isso significa, todavia, que será preciso assinalar o desafio da
autorreferência, com todas suas circularidades e paradoxos. Um desafio que Luhmann
estima ser “uma das grandes aventuras intelectuais do tempo presente” (Probleme,
1985, 7).

Começaremos nossa exploração do Direito autopoiético por seus aspectos
“clássicos”. Unidade, autonomia, fronteiras do sistema jurídico. Tais conceitos, dito de

outra forma, referem que um sistema - e não vários - permite sua autodefinição,
identificando suas próprias operações na mesma proporção dos aspectos que devem ser
repensados por intermédio de novas figuras da autopoiése. Ora, até então a teoria havia
tentado compreender a quase totalidade dos fenômenos do Direito funcionalmente
diferenciado a partir dos processos de positivação.

A grande novidade da última

sociologia jurídica luhmanniana é precisamente a tese de que a positividade é, a partir
de então, insuficiente para explicar isso que o sistema jurídico é hoje, como ele realiza
sua função e quais são as evoluções internas que ele conhece. Será preciso, então, ir
além de uma análise da autonomização por diferenciação. Há, na verdade, ainda, toda
uma lógica extremamente sutil da autoprodução a ser descoberta além da separação do
Direito do conjunto de ordens normativas e da desconstrução da isomorfia que existia
entre ele os grandes sistemas autonormativos (moral, religião e, em parte, política). O
reconhecimento dos processos de geração do Direito a partir do Direito segundo
critérios puramente internos conclui-se sob a linha de uma análise evolucionista da
positividade, insuficiente para um Luhmann, cujo destino de sua grande travessia
autopoiética e o conhecimento e a socialidade. Precisamos aprender a ler, com
Luhmann, a autonomia do sistema jurídico em seu nível básico de realização contínua
de operações (jurídicas) mutualmente conectáveis e autorreprodutoras.
A mudança decisiva que relativiza a penetração e a radicalidade da perspectiva
aberta pela positivização é uma dupla mudança de referência31, a saber: a referência
sistêmica própria do Direito de um lado e sua referência social do outro. Tentaremos
explicitá-los sucessivamente.
A mudança nasce de uma tomada de consciência da autorreferencialidade de
toda observação32 pelo sistema - tanto de seu ambiente como de si próprio -, do mesmo
modo que esses dois tipos de observação são realizadas por um terceiro observador (que
observava como o sistema observa seu ambiente e observa a si próprio).33 A referência
31

Ou, mais exatamente, mudança na significação da referência.
Lembremos de que se trata, aqui, da observação no sentido técnico (da cibernética de segunda ordem)
explicitado anteriormente.
33
Este segundo observador tem, em geral, um interesse científico na observação. Toda observação que
deseja conhecer a maneira pela qual um objeto é observado (ou construído), para conhecê-lo e provar sua
consistência, é de uma natureza especialmente cognitiva que se qualificaria comumente de científico.
32

reflexiva dessas observações significa, para o sistema jurídico, logo de início, que toda
observação jurídica se efetua numa rede que se tece ao mesmo tempo, e pelo fato dele
operar34 A rede não precede os elementos, nem os elementos à rede. As categorias
jurídicas que permitem identificar uma operação como jurídica são elas mesmas o
produto de operações jurídicas – de modo que as categorias ou os critérios do
conhecimento são elaborados em suas próprias operações cognitivas, ou que os
componentes da vida celular são, ao mesmo tempo, pressupostos e produzidos por ela -.
Assim, a referência sistêmica de uma operação qualquer deve sempre ser clara, e, no
caso dos sistemas autopoiéticos, ela é sempre imanente ao próprio sistema. Não há
ponto de vista ou de distinção alienados do sistema que pudessem orientar sua
reprodução operativa. O Direito é um sistema no qual o fechamento é irredutível e nãorelativizável. Ele não pode ser mais ou menos fechado, mais ou menos autopoiético,
porque suas operações não podem ter referência fora dele mesmo. Não há gradualidade
na autopoiése: ou o sistema é autoprodutor, ou ele não o é. Há, aí, uma “dureza
inflexível” na alternativa35 (WdG 553).
Existe, todavia, um outro tipo de referência implicada nas operações sistêmicas.
Na verdade, na autorreferência do sistema e de suas operações resta uma referência
paradoxal, no sentido de que ela se remete à sua própria contingência. As distinções
orientam as operações ao mesmo tempo em que são elaboradas nelas, podem ser outras
e variam, de fato, ao ritmo das mudanças graduais e contínuas das operações correntes.
Ora, a referência dessa variabilidade, por si só, não pode ser o sistema, já que ele não é
nada mais do que o processo de desparadoxalização contínua, no tempo, da facticidade
e da contingência de sua ordem. Existe uma referência última de todos os sistemas
sociais, que é a sociedade (die Gesellschaft). Dizer que todo sistema se remete à
sociedade como horizonte de suas distinções originárias, é asseverar que a referência
sistêmica da autopoiése não é um determinante interno maciço e fechado de forma
perfeita, mas que qualquer coisa à sua volta se remete ao horizonte indefinido de
34

“Nós operamos”, diz Luhmann, WdG 133, “na rede que se tece ao mesmo tempo em operamos nela.”
(indem wir in ihm operieren – o idem tem duplo sentido). Ele pode significar: ao mesmo tempo e do
próprio fato em si. Um duplo sentido semelhante obscureceu, por longo tempo, uma célebre passagem de
Platão (Timée, 37 d 5).
35
C.f., igualmente, (Probleme, 1985, 2). Teubner tentou, contra Luhmann, suavizar esta alternativa por
uma análise mais concreta, mais próxima dos processos reais, o que ele chamou de hiperciclo
autopoiético do Direito (1989 em geral e p. 46 em particular).

contingência das próprias referências sistêmicas. A sociedade é o horizonte da
arbitrariedade das distinções. Mais precisamente, a verdadeira referência de todos os
sistemas que colocam em prática as operações mediatizadas pelos sentidos (sinhaft
vermittelt), ou seja, os sistemas constituídos pelas operações basilares - que são as
comunicações -, é a sociedade.
O programa sociológico da maturidade luhmanniana é estabelecer a nova
referência sistêmica “sociedade” para todos os sistemas comunicacionais sociais (como
a economia, a ciência, o Direito, a arte, a política...). Os diferentes sistemas não podem
ser lidos, senão na sua socialidade, como as estruturações operativas temporalizadas da
comunicação, desenhando-se sobre o fundo da contingência inesgotável e não
ultrapassável que é a sociedade. A sociedade é, como o mundo, o horizonte da
sobrecomplexidade comunicacional possível, que suscita, sempre, a sistematização
autorreferencial - já que não encontra apoio fora dela mesma -. Assim, toda operação
jurídica (ou científica ou pedagógica...) é uma efetuação da sociedade” ( Vollzug von
Gesellschaft, RDG 8)36. Luhmann não verifica, aqui, a sociologia de subsistemas sociais
como entidades autônomas, tendo, neles mesmos, seus principais reitores e
organizadores, bem como suas estruturas de acoplamentos com outros sistemas. De
nenhuma maneira, e em nenhum ponto de vista, esses sistemas não podem aparecer
como unitários, organizados e fechados sobre sua fábrica interna. É em face desse risco
de incompreensão da teoria autopoiética do sistema, que Luhmann parece, por sua
insistência sobre a unidade, fechamento, autorreferência e autoprodução, reintroduzir o
paradigma desconstruído tão radicalmente pelo primeiro Luhmann, no qual nasce a a
insistência sobre a referência social. Se uma sociologia do sistema jurídico autopoiético
não é possível de ser pensada como uma teoria do Direito da sociedade, significa dizer
que o Direito não é fechado, autorreferencial e autoprodutor, uma vez que ele é a
efetuação da sociedade no sentido do horizonte da contingência comunicacional
inesgotável e sem garantia. A sociedade, tal qual a concebe Luhmann, não pode se
organizar senão pela autopoiése. A mínima estruturação somente pode ser suposta e
ocorrer por ela mesma. Ela não pode desparadoxalizar essa sua autorreferência mediante
uma temporalização de seus paradoxos (que adquirem a forma de uma continuidade
36

Uma outra fórmula diz: “efetuação da comunicação social” (Codierung, 1986, 180).

operativa autoalimentada). O afastamento da estruturalidade em direção a operatividade
na arquitetura da teoria renovada exprime bem essa ideia. Tudo, nessa última “teoria da
sociedade”, é ancorado nessa compreensão extremamente enigmática do que é uma
sociedade (funcionalmente diferenciada) - compreensão que não pode ser alcançada
senão ao término de uma prática suficientemente longa dos diferentes conjuntos da
teoria e do mistério de suas abstrações. O percurso que nós fizemos, de múltiplos
traçados, que precederam e prepararam esta forma madura da teoria, revela-se, à toda
evidência, indispensável.

3.4.2. SUA CLAUSURA

Luhmann reafirma, com toda transparência, para o Direito: deve-se seguir as
sugestões contidas na teoria renovada dos sistemas e se reportar às estruturas sobre as
operações. “O Direito não tem sua realidade em ideais estáticos, mas exclusivamente
nas operações que produzem e reproduzem o sentido especificamente jurídico” (RDG
41). Da mesma forma, é sobre a base de suas operações que o sistema jurídico realiza
sua clausura. Essa clausura (Gescholossenheit) não possui conexão com o
“fechamento” (Abgeschlossenheit), que seria o isolamento (Isolation)37 perfeito do
sistema de seus ambientes físicos ou energéticos. Não se trata de postular um sistema,
por assim dizer, planetariamente solitário, que não entra em interação com nenhuma
realidade fora dele. Muito pelo contrário, são esses acoplamentos físicos, biológicos ou
psicológicos (para os sistemas comunicacionais) que lhe dá seu ancoramento com a
realidade, sem, para tanto, interferirem, de qualquer maneira, na sua autonomia
informacional ou semântica. A clausura do sistema jurídico - como de todo e qualquer
outro sistema comunicacional autopoiético - é um “encerramento operativo”,
perfeitamente compatível com uma abertura e uma dependência ambiental muito real.
No mais, é esse o sentido mesmo de sua realização pelo sistema e da emergência da
autpoiése em si; essa clausura é a pré-condição da abertura, a maior possível, à
contingência do mundo ao redor dos sistemas. É, na verdade, uma lei sistêmica que nós
37

Essas distinções são feitas pelo próprio Luhmann, RdG 44.

já conhecemos, e que se concede maior precisão ao quadro autopoiético. Quanto menor
a isomorfia entre o sistema e seu ambiente, menos o sistema é sensível às variações
ambientais, adquirindo, dessa maneira, mais latitude e liberdade para se tornar
compatível com um número cada vez maior de estados do mundo.
A sobreposição da teoria sobre a operatividade anda, é claro, no sentido de uma
grande flexibilidade, se não de uma liquidez dos sistemas. As estruturas – normas e
regras para o sistema jurídico - não são mais compreendidas como algo essencialmente
diferente das operações (as ações e as decisões). Elas não representam outra coisa senão
os estados de fusão, por assim dizer, das operações resultantes de suas condensações e
suas confirmações contínuas – ou, ainda, de bifurcações e diversificações delas mesmas.
Logo, os sistemas se apresentam como conjuntos temporais-históricos que “fazem tudo
o que eles fazem pela primeira e última vez” (RdG 49). Temos, aí, uma fórmula
poderosa, que consigna o desvelamento referencial total que retira toda a cobertura e
torna a factualidade definitiva da socialidade como nua, como um simples
acontecimento de si mesmo. O trabalho árduo a respeito do conceito da autopoiése pode
ser interpretado como uma tentativa de formulação desse absoluto desvelamento,
promotor de um contingenciamento (liberação) insuspeito da comunicação. A
operatividade, substância do sistemismo tardio de Luhmann, é uma expressão teórica
ainda mais abstrata do fenômeno da dissolução do que é firme (das Feste) no fluido
(das Fliebende38), fenômeno que, para Luhmann, é o centro da diferenciação funcional
e da socialidade modernas.
Com a operatividade, o curso do sistema se torna manifestamente circular. A
efetuação da autopoiése vai das operações às estruturas, e retorna destas às primeiras. O
sistema é autorreferencial, pois ele reenvia os acontecimentos a outros acontecimentos
na recursividade de uma referência, colocando em contato as operações jurídicas com
outras operações jurídicas (RdG 57). Esse círculo não tem começo nem fim. A única
questão que se coloca é a concernente à especificidade das operações jurídicas: como o
sistema jurídico reconhece suas operações e como adquire sua autonomia? As direções
de resposta são familiares: o sistema é autônomo pelo fato - ou pelo acontecimento - de
38

Fazemos alusão à fórmula citada anteriormente em Recht, AS 1, 190: “Das Feste wird dann auf
Fliesende gegründet.”

sua autolimitação. Ela se baseia sobre a dicotomização de seu valor central, o Direito
(Recht), em um código binário do “Direito”(Recht, ius) e do “não-Direito” (Unrecht,
iniuria), assim como sobre a especificação das expectativas sociais orientadas sobre o
Direito como das expectativas mantidas contra-faticamente. A regulação dessas
expectativas exalta o código jurídico em si que é o instrumento enevitável e universal de
uma “naturalização” de acontecimentos ambientais em acontecimentos do sistema. O
código do Direito transforma toda a comunicação em comunicação jurídica. A
concepção autopoiética permite-nos completar a teoria do código, especificando o nível
“cibernético” de sua operação. Na verdade, o código se revela um esquematismo de
observação de segunda ordem, e se encontra, então, em franca divisão com toda
normativação bruta ou espontânea. O código é despojado de toda a juridicidade ou
normatividade intuitiva, que pode, ainda, aderir ao primeiro sentimento do Direito (ou
“não-Direito”, no sentido de uma violação jurídica). Ele corresponde a uma observação
não imediata de um acontecimento relevante do Direito, mas de uma observação dessa
primeira observação que permite o pronunciamento sobre o pertencimento do
acontecimento ao sistema jurídico. O código bloqueia a normatização selvagem e
rarefaz o acesso ao sistema como pré-condição para restitui-lo mais consistente e mais
performante.39
A partir disso reencontraremos o que a sociologia jurídica luhmanniana
elaborou muito bem: o princípio da autonomia como um princípio de competência
exclusiva do sistema para estatuir o que pode se juntar a ele e aquilo que a ele não
interessa; o princípio do clausura normativa associado a uma abertura cognitiva do
sistema, e sua combinação nos programas condicionais; a problemática dos riscos, como
o da remoralização de uma parte do Direito (contaminação normativa) ou o de sua
cognitivização (contaminação cognitiva) – esses riscos são determinados, nos dois
casos, pelo crescimento da complexidade interna e externa do sistema; ou, ainda, o risco
de uma tomada de influência externa sobre o Direito (pela opinião, por exemplo). Por
39

O exemplo da descrição autopoiética da autonomia do sistema demonstra que os ganhos de inteleção
em relação aos estados anteriores da teoria não são sempre decisivos. Os resultados da aplicação do
paradigma da autopoiése a este aspecto da autonomia do Direito não são muito mais ricos que os obtidos
por meio da aproximação evolucionária do segundo período. O interesse do novo paradigma se aloja, por
vezes, na elaboração de fórmulas de uma generalidade mais elevada e mais rigorosa, que não são, todavia,
imediatamente fecundas.

tudo isso, verifica-se o princípio da inacessibilidade do Direito a todo tipo de
estimulações, irritações ou ações brutas - tanto que elas não são transformadas em
operações internas do sistema-. Luhmann é categórico: “O princípio do encerramento
normativo do sistema jurídico vale sem exceção” (RdG 95, grifo nosso). Também, as
tentativas (de um Habermas) de uma requalificação moral da validade jurídica como
único meio de legitimar a política, que alimenta a criação normativa, são condenadas a
se destruirem face à

incindibilidade desse princípio. No Direito autopoiético, a

recursividade operativa toma o lugar da legitimidade (cf. WdG 478) – uma
legitimidade a qual o conceito “não pode mais ser hoje, o que era antigamente, um
conceito jurídico.” (Rechtsbegriff, sBR 25)40.

3.4.3. SUA LEGITIMIDADE

A consequência é a autonomização total da “legitimidade” jurídica
(Rechtsgeltung), que não pode, então, ser atribuída a outra coisa que não ao sistema
jurídico em si mesmo, tornando-se o único símbolo de sua unidade.41 Assim estabelecese para Luhmann um fato de alcance maior: A legitimação do sistema jurídico é
adquirida pela ficção legal de uma validade positiva de suas normas - mantidas fora de
toda referência axiológica.

O problema de uma fundação racional, ou, de outra

maneira, legitimante da validade jurídica, deve ser, se tentamos solucioná-la por uma
desparadoxalização, remetida a um fundamento exterior ao Direito e à Teoria do Direito
40

Para Habermas (1992, 165), o Direito tem uma característica auto-relacional ( Habermas diz
selbstbezüglich e a viu em qualquer coisa que se assemelha muito à autorreferencialidade luhmanniana,
com a qual ele gostaria, parece, marcar distância) que constitui um risco específico ao meio jurídico da
comunicação. Ele poderia, na verdade, dar a ilusão que é possível passar uma legitimação expressa (que
Habermas identifica no princípio da legitimidade – Geltung) dos Direitos factuais. No futuro
(transcedental) do sistema de Direitos e de sua concretização numa Constituição e ordem legal, Habermas
reconstrói o momento estrutural de uma soma da “carga da legitimação da posição do Direito”. Essa soma
repassa a carga das “qualificações cívicas” (Staattsbürgerqualifikationen) aos “procedimentos
juridicamente institucionalizados” da decisão – discursivamente elaborada, no modelo habermasiano. A
“juridicização da liberdade comunicativa” faz, todavia, um dever, ao Direito: o de encontrar as “fontes de
legitimação a qual ele não pode dispor”. É razoável supor, aqui, que esse é um pensamento de antítese ao
de Luhmann.
41
Do mesmo modo, filósofos e teóricos estão à procura de um “fundamento (Begründung) jurídico da
legitimidade Do Direito” (Positivität, 1988, 11- destacado no texto), ou, ainda, “de argumentos jurídicos
para o caráter não arbitrário do Direito” (ibid,13).

– ou seja, um fundamento não normativo, no qual o debate e a decisão são políticos-.
Todo ensaio de fundação da legitimidade do Direito em uma metanorma bloqueia o
sistema, que deve ser compreendido – na sua positividade - como uma “máquina
histórica”, que se transforma em uma outra máquina em cada operação que ela efetua.
Portanto, é o tempo que constituiu o único e inevitável fundamento da validade. (RdG
110). A referência da legitimação de uma instância hierarquicamente superiora para o
tempo permite que se faça a economia de uma “legitimação normativa da validade”
(RdG 110).
A validade é, do ponto de vista da autopoiése, como o dinheiro na economia: um
“símbolo circulante” (ibid., 107) que assegura a reprodução do sistema e a colocação de
resultados recursivos de toda operação em relação às operações que a precederam. Um
símbolo é um tipo de rasgadura da comunicação, que faz com que, cada vez que ele se
apresente, ele exija a conexão de sua parte complementar.42 O pagamento monetário
exige, em resposta, um outro pagamento monetário, que, por seu turno, reconstitui a
capacidade de pagar junto a um dos participantes da comunicação econômica. Do
mesmo modo, a validade jurídica como símbolo circulante através de todas as operações
do sistema jurídico, exige a conexão de umas às outras e pede que a cada transporte de
validade – ocasionado pelos atos especificados da comunicação jurídica43- , responda
uma continuação e uma promoção da validade – nas operações jurídicas que se
associam. O futuro do sistema deve resultar unicamente dessas associações ou conexões
autopoiéticas. Essa recursividade operativa continua fundada na “limitacionalidade” do
sistema das escolhas e de sua variância. Na verdade, a fluidificação operativa do
Direito, que lhe faz perder todo apoio e toda validade fora de suas próprias operações,
não o libera para o arbitrário. Em outros termos, a teoria autopoiética do Direito não é
um decisionismo. O Direito positivo autopoiético não é, certamente, ligado a nenhuma
norma ou princípio absolutos, e pode ser legalmente modificado - até em seus
fundamentos, os mais inquestionáveis -. Entretanto, devido à sua recursividade
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Luhmann oferece, na WdG 189 s., uma interpretação ainda mais complicada – que parte da etimologia
do termo, assim como de uma citação de Novalis (“os símbolos são as mistificações”) - para fazer do
símbolo uma estratégia de invisibilização do paradoxo.
43
Como precisa Luhmann, nem todos os atos jurídicos transportam a validade, mas unicamente os que
possuem o caráter de decisões juridicamente efetivas (Entscheigungen, RdG 107).

operativa, ele se submete a uma dupla (auto-)limitação de seu sistema44: a primeira é a
“instabilidade de seu princípio de validade” (sBR 27), que faz com que um decisionismo
não possa tomar corpo, já que a lógica do sistema vai ao encontro de um apelo à
decisão para instituir a ordem sistêmica e inscrever, bem ao contrário, a instabilidade
decisional no coração do sistema. E essa (instabilidade), ela (autolimitação) realiza-se
jogando a decisão aos programas condicionais do sistema e de sua revisibilidade, e isso
a partir das irritações provenientes de seus ambientes – mesmo os mais moventes, como
a política. A segunda limitação reside na “centralizabilidade insuficiente do material
jurídico” (Rechtsmaterial, ibid. ), ou seja, das decisões particulares e a impossibilidade
de mudar todo o Direito “de uma vez” (alles auf einmal, ibid.) .
Assim, o problema da validade deve ser reformulado no quadro sistêmico em
geral e autopoiético, em particular. A problemática das razões da validade
(Geltungsgründe), de sua justificação ou legitimação discutida, esbarra, sem parar, nas
construções ontologizantes que desconhecem a autorreferência e a recursividade do
Direito.

É

preciso

se

interessar,

antes,

nas

condições

da

validade

(Geltungsbedingungen, Geltung 1991, 278). Elas retomam o questionamento sobre a
“fonte” de validade versus “circulação”, ou, ainda, o questionamento sobre o que ela
representa frente ao que ela permite conectar (ibid., 281). Poderíamos, então, ver como
a validade pressuposta e simbólica “a continuidade na descontinuidade”, ou, mais
genericamente, “a autoreprodução do Direito” (ibid., 280). Toda mudança que se refere
ao Direito é, na verdade, a mudança de um Direito válido. “O símbolo da validade...
deve ser transmitido” (ibid.) de uma operação jurídica à outra, e marca o lado
conectável da operação. Logo, o lado da não-validade, que seria, na terminologia de G
Günther, o “valor de reflexão” (Reflexionswert), é completamente não-conectável.
Luhmann pretende demonstrar que a validade não é uma norma, mas, como ele diria,
para além da igualdade, uma “forma” que pressupõe, sempre, um “outro lado” da
distinção que a identifica, a saber: a não –validade. O sistema é, aliás, incapaz de
“negociar” (Prozessieren, cf. ibid,. 281) as unidades massivas - à maneira dos valores
ou os ideais da ontologia – e não há nada a fazer a não ser as distinções. Isso ocorre
porque ele não pode ter somente o Direito e a validade no sistema jurídico, mas,
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Luhmann distingue as restrições do sistema por seu ambiente daquelas que ele se impõe. Ora, ele segue
uma “restrição de operações do sistema para o sistema” que limita o arbitrário principal do sistema.

igualmente deve ter o “não-Direito”(Unrecht) e a não-validade, o não-Direito, valendo,
ele mesmo, como não-Direito e continuando diferente de um Direito não válido (cf.
ibid. ). “Não há outra possibilidade de realizar a unidade a não ser operar no contexto
de diferenças” (ibid., 284). Dirigir-se diretamente à unidade e interpretar, em uma
intuição ou uma idealização, como pensava a metafísica, exalta os pressupostos que o
aumento de saberes, a emergência de modelos altamente abstratos e sua capacidade de
se dar conta de uma profundidade complexa, até então insondada, tornaram
completamente desusados.
O que resta é um tipo de afinidade particular da validade como símbolo
circulante com a operatividade sistêmica, que a faz nascer e morrer em cada
acontecimento relevante do sistema e a instala numa autodependência circular que se
regenera com seu próprio fim. A referência temporal manifesta da validade jurídica a
desenha, por uma epistemologia construtivista, como um modelo sob o qual alinha a
validade do conhecimento. A validade científica não seria mais que o fato de que não há
lugar para se fazer uso da reserva da crítica e da revisão (Kritik – und
Revisionsvorbehalt, WdG 418) 45 no tocante a qualquer enunciado teórico. Essa reserva
constituiria a base de sua validade. Os enunciados científicos de leis objetivas valeria,
“como as leis jurídicas, até à nova ordem” (WdG 443), e valeria, sobretudo, na e pela
continuidade processual-operativa de sua pressuposição ou conexão de um momento à
outro e de uma operação à outra. 46

3.4.4. SUA REFLEXÃO DOGMÁTICA E TEÓRICA

A autopoiése do Direito não é um dado bruto ou um processo em terceira pessoa,
no qual essa pessoa tem um lugar factual e o Direito é o objeto. Um sistema não pode se
tornar autopoiético exceto se for capaz de organizar, por si mesmo, sua autorreferência,
ou seja, de se observar de maneira autorreferencial. A autopoiése pressupõe uma certa
45

Aproximada da noção epistemológica de “testability” ( de todos os enunciados).
A originalidade da tese reside na integração da operatividade recursiva da validade assim como de sua
simbolidade circulante (e circular) à uma teoria da falsibilidade, que não é mais desconhecida desde
Popper.
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medida de auto-observação, um relato de si, que não vive no imediatismo do relato de
primeira observação, mas se constrói como uma operação de segundo grau pela qual a
primeira operação (no caso específico, um ato jurídico) é observada em sua maneira de
observer. Ou seja, para ser considerado autopoiético, o sistema tem de colocar uma
distinção, de estruturar a realidade e de construir o objeto jurídico. Por outro lado, a
primeira diferenciação de um sistema jurídico pressupõe uma capacidade de
reconhecimento de si próprio, do sistema e da manutenção de sua unidade. Esse
reconhecimento toma a forma de uma dogmática jurídica. Essa dogmática é o órgão da
observação do sistema jurídico por si mesmo, no quadro de sua própria referência.
A diferenciação funcional e o encerramento operativo impõem à dogmática a
obrigação de refletir, na sua observação, o fato autorreferencial, e, de imediato, de se
complexificar desmedidamente, desde que a dogmática se autotematize e se torne,
assim, ocorrente em si mesma. Ela deve ressaltar os paradoxos de uma reintrodução de
sua distinção diretriz nela mesma. A emergência do sistema na autopoiése coloca sua
auto-observação interna diante dos problemas de uma complexidade epistemológica
extrema. É aí que intervém a teoria jurídica (Rechtstheorie) como uma reflexão do
sistema, não implicada nas orientações normativas e preparada para as armadilhas da
reflexividade. Sua variante sociológica indexa a observação de segundo grau do sistema
jurídico sobre uma “teoria da sociedade” e compreende a comunicação jurídica como
“efetuação da sociedade” (Vollzug von Gesellschaft, RdG 8). Um sistema jurídico
operativamente autorreferencial não pode refletir essa dimensão, sob pena de
interromper o cumprimento de sua autorreferência. Pensar o Direito positivo e reflexivo
de nossa modernidade supõe uma “autoindicação” (Selbstbezeichnung, que traduz a
noção de “self-indication” de Varela)47, da qual ele não pode se esquivar. Não há
autonomia jurídica do tipo autorreferencial, sem autodescrição interna, que tenha uma
reflexividade mínima.48
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C.f. Probleme, 1985 3-7 e, sobretudo, WdG 525.
Uma maneira mais simples de explicar a função da auto-observação (Selbstbeobachtung) na autopoiése
é aquela que vê nela uma redução da complexidade interna, também necessária, onde a redução orienta as
operações basais, assegurando a efetuação e a recursividade do sistema. (cf. WdG 287).
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Em relação à problemática clássica da consistência, para um observador
interno49 do Direito, centrado em torno dos temas da exceção (no seio da ordem
jurídica) ou da orientação extrajurídica de certas decisões jurídicas (apelando à razão do
Estado, por exemplo), a problemática autopoiética é, logicamente, mais complexa. Se os
observadores de uma e de outra problemática50 giram, fundamentalmente, ao redor da
mesma questão: o Direito é “Direito” (justo)?, o primeiro refuta o paradoxo e
assimetriza a circularidade da referência, designando as referências anteriores; o
segundo, ao contrário, concebe a circularidade como inevitável e a aloja no código
sistêmico (binário), impondo-lhe uma simetria particular. Pelo fato da admissão da
circularidade e da “reticulação recursiva’ (rekursive Vernetzung, Positivität, 1988, 20)
das observações (de diferentes ordens), o segundo observador é imunizado contra todas
as tentações de privilegiar quaisquer posições ontológicas ou axiológicas. Em verdade,
esse observador não confere a ele mesmo nenhuma preeminência e não conhece o
observador último ou “verdadeiro”- dispondo, a priori, de conceitos cognitivos ou
axiológicos, fugindo da dúvida ou da observação de um terceiro observador (cf. ibid.,
21).
Se a “re-introdução” de uma distinção-diretriz ao próprio sistema (como a do
sistema e do ambiente) é um elemento essencial da autopoiése, a aplicação de um
código a ela mesmo é refutada por Luhmann51. Ela é, sobretudo, refutada quando a
reintrodução do código em si mesmo visa a fundá-lo ou a legitimá-lo. O Direito, assim
como a verdade ou a justiça não fazem parte dos critérios do Direito, da verdade ou da
justiça em si mesmos – o Direito não é Direito, nem a verdadeira verdade, ou a justiça
justa; raciocínio que é válido também para os seus contrários. Toda aplicação do código
sobre si mesmo conduz a paradoxos, os quais não viciam, todavia, a construção
sistêmica – da mesma maneira que uma teoria dedutiva seria invalidada pelas
contradições ou pelas inconsistências do fundamento. Esses paradoxos, que nascem
49

Ou seja, de um observador jurista (dogmático do Direito) do observador (i.e. do prático) jurídico.
Isto é aqueles que a efetuam, colocam-na em prática.
51
A questão não é claramente tratada por Luhmann. Assim, certos sistemas, capazes de reintroduzir ele
próprios a diferença sistema-ambiente que os funda (como, por exemplo, o Estado que reintroduz por si
só sua diferença com a sociedade), são em medida de alcance, uma “competência funcional universal”
(Codierung, 1986, 184). Os subsistemas sociais possuem, todavia, tal competência, sem poder
reintroduzir a diferença de seu código. É preciso, sem dúvida, fazer uma distinção entre a diferença
sistema-ambiente e a diferença do código – que, todavia, funda a unidade do sistema e admite que uma é
possível e universalizante e que outra é paradoxal e pede para ser desparadoxalizada.
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cada vez que se “tenta pensar a unidade do Direito e do não-Direito[Unrecht]”
(Codierung, 1986, 189), são, à diferença desses últimos, assumíveis e recorrem às
classes específicas que Luhmann chama de desparadoxalizações (Entparadoxierung) –
figuras que havíamos encontrado em diversos contextos.
No caso de um sistema autorreferencial, há, em verdade, um código sistêmico
que em si mesmo procura essa desparadoxalização, impedindo, precisamente, toda
autoindicação das distinções diretrizes do sistema. Toda qualificação por ela mesma de
valor-próprio, instrínseco (Eigenwert), ou se positiva nas dicotomias, como no exemplo
da verdadeira verdade, ou é inibido. O código jurídico, por exemplo, desparadoxaliza
sua autorreferência, impedindo a emergência da questão sobre o Direito ou o nãoDireito do Direito. Há uma verdadeira invisibilização do paradoxo, que ressalta o que a
sociologia luhmanniana chama de “latência necessária”.52 O código transforma a
questão através da simetrização perfeita do Direito e do não-Direito (Unrecht), que faz
de um, um simples e necessário durante (do signo negativo) do outro. 53 O código, i. e, a
dicotomia Direito/não-Direito, cobre todas as eventualidades do sistema. Ele exclui a
aparição de uma terceira opção que não seria perceptível pela dicotomia fundamental.
A questão relativa ao Direito do Direito não pode se tornar problemática: quando ela se
obstina a problematizar a autorreferência do Direito, ela se torna uma contradição trivial
e se deixa ser repelida pela própria lógica. Ela não pode sobreviver senão sob a forma
de um paradoxo subjacente ao sistema. Esse paradoxo se torna, na ótica da autopoiése, a
autonomia do próprio sistema: esse paradoxo, por assim dizer, é o alimento das
52

Uma Constituição é um “conceito de desparadoxização” (Verfassung, 1990, 185). Ela invisibiliza o
paradoxo, fundado na incapacidade da autorreferência jurídica, de se colocar a par do Direito com a
política (ibid., 193). Quanto à latência necessária, ela se distingue da latência “suposta”, que lhe remete o
trabalho de subversão da sociologia crítica.
53
Essa simetrização é exposta, com grandes detalhes, no capítulo da RS sobre o desvio. Ela é ligada aos
paradoxos da unidade do Direito e do não-Direito (Unrecht) os quais, se não são dirimentes, induzem
todavia, a uma “problemática análoga à esta da “théodicée” (Codierung, 1986, 189). Essa problemática
preocupa Luhmann, que lhe reserva, no horizonte autopoiético, várias exposições. Ela é centrada em
torno da figura do paradoxo de Iblis (O diabo da tradição muçulmana), que simboliza o refutamento da
simetrização e a insistência da desparadoxalização por uma observação do fundamento primeiro (Deus),
retirando, assim, a culpa do observador obstinado (o mal) da dicotomia. O paradoxo é exposto a diversos
endereços na obra tardia de Luhmann ( em parte WdG 118 s.), com mais ou menos claridade. No
conjunto, não se pode pretender que a exploração desse motivo teológico seja de todo transparente. Ela
introduz, no entanto, um conceito importante, o da generalização diabólica, opondo-o à generalização
simbólica. Coloca em jogo uma generalização que, impedindo a simetrização das alternativas do código,
e, tematizando sua unidade em um fundamento que ela insiste em observar, deve, finalmente se
unilateralizar sob uma vertente (negativa) do código (cf. WdG 192 s).

operações do código, que impõe o rigor da formalidade e o rigor da dicotomia (p. 276)
“A autonomia do sistema não é então nada além do fato de operar segundo os critérios
de seu próprio código, e isso notadamente, porque esse último desparadoxaliza o
paradoxo da autorreferência” (Probleme, 1985, 6).54

3.4.5. SEU PARADOXO
A teoria de sistemas autopoiéticos é, dessa maneira, conduzida a desenvolver
uma paradoxologia, sem a qual ela restaria fortemente lacunosa. Considerando-se uma
teoria “pós-ontológica” (sBR 12) e assumindo o desafio de se erigir sobre a diferença e
a dualidade (e não de identidade e unidade), ela renuncia à origem das sociedades sobre
as quais ela é produzida55 à “securidade pela redundância”(Versicht auf Sicherheit durch
Redundanz, ibid., 13). Essa teoria é, então, livre para estreitar sua aproximação aos
paradoxos da autorreferência, sem ser incomodada por uma hipoteca ontológica
qualquer. O paradoxo lhe é revelado, no princípio, sob a figura da tautologia. Na
verdade, os “sistemas autorreferenciais observam sua própria identidade como uma
tautologia” (ibid., 15). Assim, o sistema jurídico não conhece outro Direito a não ser o
seu. Somente um observador externo estaria no limite de quebrar essa facticidade do
Direito, e, com isso, introduzir uma diferença. Ademais, a tautologia é ligada ao
acabamento mesmo da autopoiése: não é possível pré-definir o Direito a partir de um
valor, de uma essência, de uma finalidade qualquer. Aquilo que se denomina “Direito”,
decide-se e se delimita nas operações do próprio sistema, e não nas outras. “Em cada
operação, o sistema reproduz suas fronteiras, fazendo o que ele faz, e não fazendo o que
se faz além disso” (Positivität, 1988, 23). A operação do sistema jurídico “efetua”
(vollzieht) o Direito e “não há necessidade de lhe dizer mais.” (ibid.).
Não dispondo de nenhum meio para definir ou descrever o Direito fora das
operações jurídicas que a “efetuam”, devemos nos encerrar na tautologia
54

Segundo os contextos e argumentações concernentes, a desparadoxalização pelo código não é sempre
elucidante. Damos uma ideia, a mais clara possível, sem poder desenrolar todos os pressupostos
conceituais (essencialmente lógicos e cibernéticos) necessários para uma compreensão profunda dos
textos.
55
Ou efetuação, na observação teórica.

suficientemente massiva, que iremos reconstruir. Não há, então, meio de encontrar no
interior do sistema um ponto de vista ou uma operação que, mais do que esta que ela
finaliza, integra a unidade ou uma representação da unidade do sistema. Não há
operação jurídica que iria além disto. Em nenhuma parte, o sistema pode produzir uma
operação que o contrate de tal maneira que o transfira e que possa de imediato fazer o
papel de um discriminante sistêmico. O sistema autopoiético parece, pois, incapaz de se
destautologizar. Ele é, sem interrupção, o que é, sem poder designar o que o faz ser o
que ele é.
Todavia, são essas tautologias que desestabilizam o sistema e o fazem bascular
de sua unidade (não encontrável e inexprimível) em direção à diferença. Em um
primeiro momento, o sistema deveria, na tautologia de sua identidade própria, fechar-se
pela efetuação contínua de suas operações, reintroduzindo em si mesmo a diferença
sistema-ambiente, constitutiva de suas próprias operações. De fato, a tautologia inicial
seria rapidamente extravasada pelo emprego de negações possíveis no interior do
sistema. O efeito dessas negações é virtualizante sobre as tautologias iniciais e o sistema
é rapidamente confrontado ao paradoxo, anunciado anteriormente, da aplicação de seu
código sobre si mesmo.
O sistema jurídico não é confrontado unicamente com o desafio interno de
reintroduzir a si mesmo e de integrar à sua autopoiése as dintinções, fundamentais e
próprias, de sistema e de ambiente, ou, ainda, dos valores de seu código.56 Ele sofre
mais do que as pressões que provindas de seu ambiente, ou, mais precisamente, dos
sistemas que fazem parte e que emprestam seus canais de acoplamentos estruturais.
Essas pressões aumentam na medida em que o Direito, além de assegurar a sua função,
a manutenção da congruência normativa das expectativas sociais.57 As expectativas
sociais vêm, sobretudo, em dois casos: quando, de uma parte, os consensos normativos
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Fazemos, aqui, uma abstração da distinção introduzida entre os paradoxos que nascem da reintrodução
da diferença sistema-ambiente e aquelas que nascem da reintrodução do próprio código. Queremos,
simplesmente, demonstrar, em nosso contexto, os relatos entre a tautologia e o paradoxo do Direito
autopoiético. A paradoxologia luhmanniana exigiria um desenvolvimento melhor conduzido, que iria
além das múltiplas sugestões que ela propõe para alcançar o status de componente teórico central da
teoria geral da autopoiése.
57
Remetemo-nos à Verfassung, 1990, 204,s., para um estudo esclarecedor dos pareamentos estruturais
entre os sistemas políticos, jurídicos e econômicos.

são fortemente contestados e/ou sofrem uma evolução acelerada; e, quando, de outra, o
horizonte de expectativas, o futuro social, é, ele mesmo, opaco, não permitindo apreciar
as conseqüências do próprio Direito em vigor.
A primeira dessas tendências abre a problemática de uma sobredeterminação
social do Direito, que lhe impõe, pelo lado da política, uma abstinência programática,
uma renúncia a legislar de maneira sistemática e precisa. O Direito se encontra, face às
expectativas sociais invasoras que tomam conta do sistema jurídico (modos de
percepção éticos ou culturais atualmente flutuantes), com seus programas decisionais
suavizados e com uma inflação de suas competência de apreciação (Abwägung). Sua
resposta não pode ser um reforço de sua autopoiése, ou seja, da recursividade contínua
de suas operações. Paralelamente, é a desconstrução de todo esquema hierárquico de
estruturação do Direito que se aprofunda, livrando-o da “hierarquia” sistêmica.58
Ato contínuo, resta impossível legitimar, fundar ou deduzir o Direito a partir de
uma fonte superior, ou, mesmo, de vê-lo como um instrumento de execução de uma
legislação que se elabora no seio do sistema político e que colocaria de imediato o
sistema jurídico numa posição auxiliar em relação ao primeiro. A constatação da
elevação de poder das exigências de apreciação às quais o Direito deve enfrentar, não
pode nada além de recomendar um “endurecimento” do “conceito da positividade
autopoiética do Direito” (Positivität, 1988, 24). A unidade heterárquica do Direito59 se
reduz ao “Direito como efetuação do Direito” (ibid.). Quanto mais o Direito é
confrontado às expectativas sociais da isomorfia de suas decisões com as configurações
culturais ou políticas, expectativas que se encontrarão reforçadas pelo relaxamento da
condicionabilidade e a precisão dos programas (legais), mais ele deve se curvar sobre
sua recursividade e assegurar uma conectividade extremamente fechada de suas
operações.
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A hierarquia se torna central no horizonte da teoria autopoiética e de uma reticulação de sistemas em
observadores mútuos e fechados de suas observações específicas. Horizontalidade, assimetria, nãoplanificabilidade de relatos intersistêmicos são as características dessa estrutura, colocando cada vez mais
em evidência a autonomia autopoiética de cada um dos sistemas.
59
Sobre a heterarquia e sua teoria, ver o tópico “O “centro” judiciário”, desenvolvido a seguir.

De outra banda, existe outra tendência, originada na necessidade cada vez mais
urgente de o Direito positivo levar em conta as conseqüências que o Direito
(Rechtsfolgen) acarretam. Trata-se dos motivos do debate sobre a direção ou o guia,
pelo Direito, da mudança social (sozialer Wandel)
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.

Na vontade do Direito de

conhecer suas próprias consequências futuras e de se orientar sobre elas, Luhmann vê
uma superestimação da capacidade de um sistema social qualquer de enxergar e
orientar sua ação sobre uma revelação de um emaranhado complexo de relações
intersistêmicas sociais - sem falar do desconhecido ecológico, que se livraria de uma
comunicação em regra.61 Ele vê, mais especialmente, uma sobresolicitação Direito por
si mesmo, que provoca um conflito entre a função e a positivação do Direito. Na
verdade, essa grande tentação do Direito positivo (e dos profissionais do sistema
jurídico), que é a projeção no futuro de seus próprios efeitos pansociais e da tomada em
conta presente, suscita, finalmente, o porvir de uma figura contrafuncional do Direito,
caracterizada por Luhmann de “Direito desconhecido” (unnbekanntes Recht, ibid., 25,
sublinhada no texto). O impulso da positivação se encontra, assim, armadilhado por sua
própria ingenuidade e pela crença de que um “Direito flexível” possa orientar sua
própria movimentação para se otimizar e otimizar suas relações com seus ambientes.
Caso isso seja feito, o Direito não pode nada além de tornar a si mesmo opaco e reduzir
a qualidade de sua performance funcional específica. É nesse sentido que “o Direito
positivo consome a segurança de suas (próprias) normas” (ibid.), conservando sua
capacidade de manter a congruência normativa das expectativas sociais. Só um retorno
sobre a autopoiése - e uma aceitação de seus limites - pode restituir o Direito à sua
função. A abstinência ideológica e pragmática a ele vinculada, está, todavia, longe de se
constituir em uma desvantagem. Ela pode ser amplamente compensada por meio da
exploração das probabilidades, ainda pouco exploradas, da autopoiése.

3.4.6. SEU “CENTRO” JUDICIÁRIO
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Encontram-se um certo número de textos, nos dois períodos precedentes, ligados a esse debate.
Remetemos ao período que nós consideramos, apresentados por um texto bem curto, mas de uma grande
clareza e de uma grande decisão na expressão (Steuerung, 1991, 142-146).
61
A respeito, ver a obra de Luhmann que acusa o mais imediato relato a um debate da atualidade,
Ökologische Kommunication, 1986.

Retornemos, então, a uma consideração ab interno do sistema jurídico, e
tentemos, assim, conhecer uma ou outra das principais figuras que a autopoiése coloca
em prática para promover a capacidade do sistema de processar seus estímulos e
irritações externas. Tal promoção se chama, em linguagem cibernética, aumento da
“ressonância”, e está ligada à ascensão da complexidade e da diferenciação interna do
sistema. A figura, em um sentido autopoiético, mais interessante, sob esse aspecto, é a
ligação em rede heterárquica do subsistema judiciário com o subsistema legislativo.
Essa figura parte, precisamente, da estruturação de uma diferenciação interna que se faz
sob o signo da positivação. A diferenciação é ele mesma conhecida e praticada desde o
surgimento do Estado de Direito sob o título de separação de poderes. Trata-se aqui de
sua estruturação e das mudanças de sentido que ela sofreu com a súbita aceleração da
dinâmica da positivação e com aparição de seus riscos - dos quais nós estudaremos dois
exemplos.
Inicialmente,

necessitamos,

para

compreender

os

desenvolvimentos

concernentes a essa estruturação, lembrarmo-nos de alguns aspectos da teoria da
programação condicional do Direito positivo e complementá-los com a teoria da
codificação. Insistimos no código binário como base e unidade do sistema e
negligenciamos, de imediato, desenvolver a maneira pela qual o código se articula
operativamente na realidade jurídica. Ora, os valores do código não são atribuídos de
maneira automática aos estados das coisas tratadas nas operações do sistema jurídico.
Não basta o encontro do fato com o código, ou de uma aplicação do código ao fato, para
que se faça a adjunção de um ou outro valor do fato em questão. A imputação dos
valores é regrada pelos programas que definem, antecipadamente, o que pode ser
considerado, em toda correção, como Direito ou não-Direito naquelas condições. Os
códigos, envolvem a “unidade” do sistema jurídico, ou seja, os dois lados da distinção
que o funda. Assim, “codificação e programação” são dois pilares “da unidade de um
sistema autopoiético”, como é o caso do Direito (Codierung, 1986, 194, grifo nosso).
Contudo, uma diferença essencial persiste, visto que os programas podem e
devem ser modificados ou substituídos, enquanto o código resta idêntico e identifica o

sistema em si mesmo. Uma mudança de código não é nada menos do que uma mudança
de sistema, enquanto os programas representam apenas os “pontos de vista de correção”
(ibid., 195) na atribuição de valores codificados. Códigos e programas são
complementares, no sentido de que a fixação do código torna possível a variação de
programas, de quem eles se constituem como pivôs. A contingência de programas para
o sistema jurídico, de critérios e condições de atribuição de valores do Direito e do nãoDireito, não pode ser mantida em um nível elevado. Ademais, a positividade do Direito
não pode integrar, de imediato, tal labilidade, que a partir do fundamento da invariância
e, sobretudo, da abstração do seu código. Nesse sentido, o código do Direito não pode
ter curso fora do sistema jurídico: ele não pode se associar a outros valores ou se inserir
em outros agenciamentos funcionais fora do sistema jurídico. Além disso, seus valores,
são perfeitamente simetrizados

e tecnicizados: o código oprime toda “preferência

secreta ao Direito e (toda aversão) contra o não-Direito” (ibid, 196)30, e os impõem aos
programas do sistema. Os programas não podem, de forma alguma, serem determinados
por uma “predileção pela legalidade (Rechtmäsilgkeit)” (ibid.).
A diferenciação entre codificação e programação contribui, assim, de maneira
decisiva, a desparadoxalizar o sistema, que, por sua vez, abandonado em sua própria
codificação, é incapaz de funcionar e de encobrir “o intolerável, e constata que o Direito
é isto que ele (não) é.” (ibid., 198). Na verdade, os programas permitem, pela sua
flexibilidade, de integrar, no Direito, a consideração de valores exteriores a seu código os valores “parasitários” ou “de rejeição”31. Essa percepção continua, todavia, limitada
pela unidade própria do sistema. A importação de “respects” (no sentido etimológico
de respeito, e que traduziria Rücksichten) estrangeiros ao Direito não é possível senão
ao preço de uma “imprecisão e de uma labilidade” (ibid.) dos programas que colocam
problemas análogos àqueles encontrados mais acima a respeito da ponderação, pelo
Direito, dos interesses sociais ou dos riscos e consequências do próprio Direito.

30

Conforme já havíamos feito alusão, o valor “positivo” (Direito) tem somente uma vantagem relativa: a
da conectabilidade com o valor negativo, na medida em que ele permite o encadeamento das operações
que são negativamente correlatas.
31
Luhmann segue aqui, principalmente, a teoria de G Günther sobre os “valores de
rejeição”(Rejeiktionswerte), desenvolvida nos estudos do capítulo 1 de seus Beiträge (1976).

Feito isso, podemos, então, abordar a questão concernente a “a posição dos
tribunais no sistema jurídico”62 e o papel que eles executam na sua autopoiése. A tese
luhmanniana é a de que essa posição não pode mais ser pensada como hierarquicamente
subordinada à legislação, e que as exigências da autopoiése faz dos tribunais (Gerichte)
o centro do sistema jurídico, de cuja periferia é a legislação (Gesetzgebung). Essa é
uma concepção perfeitamente heterarquizada da relação centro-periferia. Ter-se-ia,
então, a tendência, partindo-se da concepção tradicional, de colocar a legislação como
fonte e criação do Direito - que é mais autônomo e soberano no Direito positivo – no
centro do sistema. Na lógica sistêmica, a legislação é, de fato, um órgão periférico do
sistema jurídico, situada na fronteira com o sistema político. Sua função é a de
“acomodação” (no sentido piagetiano) ou filtragem da irritação constante proveniente
do sistema político e que se irradia pelo sistema jurídico.
A questão que se coloca, então, refere-se ao novo centro: se a legislação é uma
interface, qual é o centro autenticamente jurídico do sistema jurídico, o lugar que não é
fronteira e não é adjacente senão aos subsistemas do sistema jurídico em si? O centro,
cujas operações só reproduzem operações filtradas – e que não filtra –, coloca em
prática o código e os programas jurídicos, fazendo uso reservado do símbolo circulante
da validade jurídica, é, na teoria luhmanniana tardia, os tribunais. Essa teoria situa,
igualmente, no “centro”, o paradoxo do sistema, assim como sua gestão para o
subsistema central que constitui o aparelho judiciário.
O que justifica essa escolha, que contraria o conjunto de modelos dogmáticos
correntes? O juiz não se limita a conhecer, compreender e seguir as instruções do
legislador? A regulação das colisões entre legislador e juiz não é suficientemente
unívoca, fazendo prevalecer a decisão do primeiro?63 Luhmann desenvolve dois
argumentos: um – do tipo schimitiano – que, para pedra de toque desses conflitos de
prioridade, serve-se da questão: quem decide a questão de saber se há colisão? O outro
62

É o título que Luhmann dá a um artigo (1990) e um capítulo de RdG. No Brasil, esse artigo encontra-se
publicado na Revista da AJURIS, n. 49.
63
Luhmann, de início, demonstra que a maneira de conceber o sistema jurídico como uma organização
hierárquica ou, ainda, a tendência de identificá-lo com sua organização institucional, é errônea. Na
verdade, os organismos do sistema jurídico, que lhes são explicitamente, tematicamente e
profissionalmente vinculados, constituem uma parte do sistema, a qual é preciso acrescentar o conjunto
das comunicações sociais que se orientam através do Direito – em particular as que geram cadeias de
“operações” jurídicas tais como os contratos. A grande massa das comunicações jurídicas (em sentido
amplo) tem lugar fora destas organizações e recolocam em questão sua prioridade.

lembra que o sistema jurídico não submete tudo ao “constrangimento de uma decisão”
(Entscheidungszwang) ao sistema judiciário. Isso vai de encontro à abstinência de
impor, ao legislador, uma obrigação qualquer de legislar64 ou, aos contratantes privados,
uma obrigação qualquer de contratar (cf. Stellung, 1990, 466). Somente os tribunais são
forçados a produzir as operações jurídicas em uma continuidade recursiva sem falhas. A
proibição de denegar justiça, a partir da qual Luhmann desenvolve toda sua
interpretação do sistema judiciário, é o critério-chave da localização dos tribunais no
centro do sistema. A autopoiése faz da dimensão operativa e de sua continuidade
recursiva a própria base da produção e da reprodução sistêmica. Estar situado como
subsistema de um sistema autopoiético, sob obrigação de produção operativa, é, sem
dúvida, um índice absolutamente legítimo de sua centralidade. Tudo que não é regido
por tal obrigação é, em todo caso, periférico.
Os tribunais são o coração da clausura operativa do sistema jurídico. Na
proibição de denegar justiça se exprime o vetor autopoiético da clausura, uma vez que
ele coloca o sistema sob uma auto-sujeição de reagir à toda estimulação “do momento
em que ela toma forma jurídica”, (Stellung, 1990, 467). Ele se interdita por não se
integrar em uma operação que destaca do seu código e dos seus programas e, de
imediato, não aperfeiçoa sua unidade. Ele deve, dessa maneira, reclamar uma
competência universal para tudo que se enquadre em sua função. Ele realiza assim, por
encerramento operativo, sua unidade, tornando-se o lugar da atualidade de toda
juridicidade. Nenhuma operação jurídica pode ter lugar fora de si e, em contrapartida,
nenhuma outra operação – exceto a jurídica - pode ter lugar em si. Isso encerra a
juridicidade em si mesma.65
Entretanto, como todo elemento central de uma autopoiése, o sistema judiciário
é construído sobre um paradoxo, o da “transformação do constrangimento em
liberdade” (Stellung, 1990, 469). Na verdade, ao impor-lhe obrigação de decidir e de
justificar suas decisões, o sistema jurídico fornece ao seu centro judiciário a liberdade
indispensável de uma ter uma certa autonomia para a construção do jurídico – entre
código e programas. Cabe ao sistema judicial a incumbência da “transformação
64

No Direito francês conhecido diz-se o contrário: um mandado da economia legislativa.
Nada mais do que o comentário da fórmula: “Para um sistema jurídico plenamente diferenciado há
somente o Direito positivo.” (Codierung, 1986, 172). Significa que a decisão entre Direito e não-Direito
(Recht – Unrecht) somente pode ser situada no sistema jurídico (cf. ibid).
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constante do estatuto da validade” (Geltungslage) do Direito. A liberdade de
construção, que representa o desdobramento do paradoxo central do sistema, é
confortada pela mudança que lhes oferece sua periferia, o sistema legislativo, que, por
sua vez, avoca a filtragem das irritações ambientais.
Luhmann enxerga um paralelismo entre a organização autopoiética dos sistemas
econômico e jurídico. Esse paralelismo permite esclarecer, de maneira muito
interessante, a figura de um centro paradoxal, situado no mais alto dos níveis operativas
basais, e ligado a uma periferia que o transforma, tomando para si a elaboração de seus
programas. De fato, os bancos ocupam, no subsistema econômico, um lugar central
comparável ao dos tribunais no subsistema jurídico. Eles geram, como os tribunais, um
paradoxo que está no coração do sistema econômico. “Sozinhos (os bancos), têm a
missão paradoxal de incitar sua periferia, ou seja, seu ambiente econômico-interno, ao
mesmo tempo que devem poupar e se endividar, colocar o dinheiro de lado e gastar o
dinheiro” (ibid., 471, cf.RdG 334, grifo nosso). Em ambos os casos, a relação entre
centro e periferia não é hierárquica e nos ensina a enxergar e pensar em rede. Tal figura
afasta, sobretudo, a unidade e a representação dos sistemas de suas posições
estratégicas, ligadas à afirmação de seus valores eminentes. Ela revela uma lógica que
deve, sem interrupção, opor-se aos termos característicos dos acessos tradicionais:
comunicação à ação (Handlung), relação reticular à linearidade, heterarquia à
hierarquia, produção de redundâncias requeridas à fundação e à legitimação
(cf.Steurerung, 1991, 145).

A estrutura geral da comunicação social é de uma

circularidade processual ou circulante: é uma estrutura em efetuação contínua, que se
constrói heterarquicamente, em forma circular, de subsistema em subsistema e se
fechando a cada vez sobre si mesma em um movimento sem começo absoluto e sem
necessariamente com um fim.

3.4.7. SEU FIM IMPREVISTO

A questão que colocaremos por último refere-se ao fim ou à parada de um
sistema autopoiético, como o o Direito. É possível que em tal sistema, as
pressuposições, tão complexas e improváveis, se bloqueiem e se dissipem? Ele é
minado pelos numerosos paradoxos que nele habitam? Nós aprendemos ao longo de
nosso itinerário sistêmico a superar/contornar circularidades e paradoxos. Sobretudo,
vimos que uma contradição está longe de bloquear o sistema em operação ou o sistema
que o observa. Certamente, é mais fácil de admitir que as teorias são capazes de
sustentar ou de manter a auto-referência (sich Selbstreferenz leisten können, WdG 72),
do que os próprios sistemas, visto que elas são especializadas nas tarefas reflexivas que
nós descrevemos. Tais teorias renunciam a toda pretensão de adesão ao real e sabem
como observar, segundo as distinções autoelaboradas e por observadores que observam,
tomando como modelo as distinções, também contingentes e fechadas. Isso funciona de
mesmo modo para o sistema? Vimos que o paradoxo sistêmico é um paradoxo operativo
que se desparadoxaliza no tempo e com o advento de suas próprias operações, as quais
se encadeiam umas às outras. É por um deslocamento das estruturas na direção das
operações, de uma “desparadoxalização de assimetrias estruturais em direção às
assimetrias temporais” (Codierung, 1986, 193) que ele se realiza. Ele não possui
semelhança com uma contradição lógica. O paradoxo não é aparente, a não ser para o
observador, e não é problema, exceto, também, para ele. “Nenhum sistema é
interrompido pela lógica”, diz Luhmann, numa fórmula contundente (Stellung, 1990,
473, grifo nosso). Os sistemas autopoiéticos não reconhecem suas contradições, mas
vivem na sua tautologia. Eles não são sensíveis à falta de justificação/fundação
(Begründung) de seu fundamento, a não ser que seus ambientes os sensibilizem para as
problemáticas difusas na comunicação social. Apenas os obstáculos podem tanto paralos como impedi-los de finalizar suas operações em recursão contínua, com os efeitos
que confirmam e que generalizam o estado de suas estruturas atuais, ou, ao contrário,
que “desconfirmam”, relativizam e de imediato modificam suas estruturas.
Tais obstáculos não podem ser internos ao sistema: a parada do sistema não pode
vir de seu interior e não pode ser nem repentina, nem “voluntária”66 – uma destruição
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“Nenhum sistema autopoiético pode abolir a si mesmo”, escreve Luhmann, na RdM 81. E, menos
ainda, o poderia fazê-lo, por causa de seu paradoxo fundamental. Esse paradoxo é, acima de tudo, um

física pode, certamente aniquilar o sistema, mas resta incomensurável sua função e seus
dispositivos internos. No interior, estão os danos à consistência operativa do sistema –
e não os paradoxos fundamentais que estão ligados à sua autopoiése – que constituem
os verdadeiros riscos de sua subsistência. Eles podem proceder de um conflito de
generalizações, saídas de séries diferentes de operações e que se traduzem por uma
incapacidade, necessariamente progressiva, de assegurar a continuação confirmante das
operações. Assim, o sistema jurídico pode, assegurando menos e menos o sustento de
sua fórmula de consistência, se tornar enfermo de sua justiça. Ou, ainda, a conexão
sucessiva de suas operações pode ser minada pelas pressões exteriores que não causam
efeito, exceto quando tomam a forma das operações jurídicas. Isso pode ser a causa de
um grande enfraquecimento da clareza e da determinação dos programas (as leis),
condicionando um alargamento excessivo das margens de apreciação das instâncias
jurídicas; ou, mais, pode ser a causa de uma deflação do poder (meios de opressão do
Estado), esvaziando a operação jurídica de sua implementação e gerando um Direito
imediatamente contraditório com suas decisões – questionando o Estado de Direito por
sua incapacidade de execução; enfim, pode ser a causa da inflação pansocial do código
econômico (o dinheiro), conduzindo, no seio do sistema, a uma co-modificação de
certas operações jurídicas (tarifações elevadas por certos procedimentos ou nãoprocedimentos).
A parada brutal, o colapso instantâneo de um sistema autopoiético, não é
possível, mesmo no sentido de uma inadaptação elevada do sistema ao seu ambiente.
Vimos que a metáfora da adaptação, emprestada a uma forma em desuso da teoria da
evolução, estava completamente inapropriada ao nosso contexto. A parada brutal não
pode vir a não ser de um afluxo de complexidade saído de uma elevação brusca de
interdependência

das

operações

de

diferentes

sistemas.

Esse

impulso

da

policontexturalidade de tratamentos sistêmicos surpreende um grande número de
sistemas mutualmente acoplados, deixando-os, a partir de seu interior, em “pânico”,
desorientando suas generalizações e o emprego regrado de seu código. Esse é o caso das
grandes crises econômicas ou das quebras das bolsas. Contudo, esses sistemas, mesmo
em crise, continuam a funcionar recursivamente. Eles realizam medidas buscando
gerar modificações ou decretam mudanças rápidas... A autopoiése sempre persiste,
fator de preservação e de possibilitação das operações do sistema, ao invés de ser um fator de
desintegração.

mesmo se todas suas operações não “mordam”. O sistema em crise redobra os esforços
para tratar a complexidade de seu ambiente no nível que se impõe. Entretanto, quando a
hipercomplexidade conduz ao bloqueio dos sistemas, ocorre uma regressão que se dirige
às simplificações brutais, que tomam forma de desdiferenciações. Todavia, em caso
semelhante, essas regressões drásticas em complexidade não são mais legíveis para o
sistema que, sofrendo uma desdiferenciação, não é mais o mesmo. É o caso quando, no
período de crise, o sistema político, ou o econômico, ou o jurídico não “funcionam”
mais e deixam lugar aos modos de ações brutas que não são mais elaboradas neles.
Enfim, o outro exemplo de um colapso brutal do sistema é o de uma extinção física da
base empírica da existência sistêmica – quando, por exemplo, um meteoro colide sobre
o planeta e o destrói totalmente ou em parte.

3.5. RECONSIDERAÇÃO TEÓRICA: DAS NORMAS ÀS FORMAS

A teoria dos sistemas autopoiéticos acentua a tendência, do sistemismo que a
precede, à desaxiologização. Na verdade, com a integração ao paradigma sistêmico das
lógicas não-aristotélicas, em particular uma lógica da diferença como a de Spencer
Brown, encontra-se reforçada a simetrização de “valores” dos códigos binários
sistêmicos. A simetria cria uma “relação de reversão exata” (exaktes Umkehverhältnis),
uma complementarização rigorosa entre os “valores”, e resulta numa “desqualificação”
(Entqualifikazierung) que lhe faz perder seu “colorido próprio” (Sonderkolorit), bem
como uma “desqualificação moral”(moralische Dequalifizierung) que a torna

inapropriada a um uso ético-difuso fora do sistema (Codierung, 1986, 177, grifo nosso).
No conjunto, é difícil de não ver nesta evolução os valores codificados em uma
“tecnicização”(Technisierung, ibid., nós salientamos) que, reservando-lhes os empregos
específicos do sistema que os apropria, abstrai-os e os aliena de seus fundamentos
quotidianos-intuitivos de significação. Nesse sentido, a espécie de prevalência do valor
positivo do código (por exemplo, ao valor Direito à diferença do valor não–Direito) não
reflete nada além de sua “maior conectabilidade”(ibid., destacado no texto), bem longe,
portanto, de todo o privilégio ontológico.
Certamente, Luhmann se dedicou a explicitar a relação entre a diferenciação
funcional e a codificação (Codierung), bem como sua simetrização interna. Ele tem,
sobretudo, demonstrado67 a correlação existente entre os dois valores do código e sua
inseparabilidade. Tentemos uma recapitulação.
Com o desaparecimento das referências absolutas (“das essências e das
naturezas” – Gleichtssatz 1991, 335) e a erosão das “perfeições” cosmológicas
portadoras das ordens normativas e semânticas, a equivalência de transcedentais se
partiu, e os “valores” se dessolidarizaram uns aos outros, inclinando-se, cada um, sobre
um “sistema”, onde se organiza toda a comunicação social que sobre ele se orienta. Essa
diferenciação foi acompanhada por um desdobramento do valor sob a forma de um
código binário. A constatação já pronunciada é que a diferenciação e a codificação
impedem que um valor ou uma norma sejam dadas simplesmente por si mesmas. Quem
diz “Direito”(ius) diz igualmente “não-Direito”(iniuria), quem diz verdade diz falsidade,
quem diz igualdade diz desigualdade... O sistema, que se diferencia em torno da
comunicação orientada sobre um ou outro destes valores fundamentais, não pode se
promover sem promover seu correlato negativo. O sistema jurídico não pode produzir
mais operações “de Direito” sem aumentar a produção de operações de “não-Direito”. O
sistema científico promove o número de verdades saídas de suas operações,
aumentando, necessariamente, o número de não-verdades...
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Cf. RS (116-131), entre outros textos.

Como esses desdobramentos, essas complementaridades e essas simetrias se
explicam? Os diferentes textos luhmannianos sugerem respostas parecidas com a
seguinte: o sistema diferenciado não dispõe mais de nenhuma referência
“equivalente”(à dela própria) fora dele, que possa lhe confirmar a correção de suas
seleções. Ele é remetido a si mesmo, ou seja, a fim de quantificar a codificação binária
de seu “valor”. Com isso a referência pode ser separada do que ela não é. O sistema é,
de outro lado, pressionado pela codificação advinda do próprio fato de sua
“positividade”, ou seja, da variabilidade de suas estruturas e da labilidade de suas
operações. No mais, a própria codificação binária é “positiva”, no sentido de que ela
não resulta do conhecimento das qualidades objetivas, mas unicamente da “abertura e
da construção de um espaço de contingência” (Codierung, 1986, 175). Isto que é o
Direito hoje em dia, é, positivamente, Direito, do mesmo modo que o que é o nãoDireito é, positivamente, não-Direito. A positivação de um dos pólos do código leva
consigo a positivação do outro. Não há “não-Direito” em si que possa, de imediato, ser
excluído definitivamente do sistema.68 O que é considerado “Direito” atualmente pode
deixar de sê-lo amanhã, se tornando “não-Direito”.

O horizonte dessa simples

possibilidade impede de se ligar o sistema, de maneira definitiva, ao seu próprio
“Direito”. Sem valor correlativo, o sistema não teria, em seu encerramento e na sua
“positividade”, outro “lugar” onde vislumbrar seu valor eminente em direção à outra
coisa fora dele.69 Ele perderia o que é definitivo hoje: sua “positividade como
autodeterminação” (Selbstbestimmtheit)70.
Com as novas epistemologias e a cibernética de segunda ordem, a explicação é
mais radical: ela penetra no campo de uma lógica sistêmica novata e dá, ao seguimento
de Spencer Brown, alguns passos em direção a um cálculo de correlações geradas a
partir de uma distinção inicial única (ou de uma primeira operação de observação, diria
o neo-ciberneticiano). A radicalidade da aproximação reside na transformação da
68

“De um ponto de vista global a respeito do sistema social, não há Direito que não seria, de um outro
lado, não-Direito; não há não-Direito do qual não se possa esperar legalmente (rechtmäβig) que ele não
deva conseguir. Direito e não-Direito se interpenetram complementariamente. Eles aparecem, sempre, à
dois.”(Codierung, 1986, 175).
69
Já retiramos a atenção do caráter problemático da tradução de Recht/Unrecht (Direito / não-Direito,
ius, iniuria). A versão autopoiética da teoria – a que tenderá a uma morfologização de valores –
acomodar-se-ia, suficientemente bem, com a neutralidade do dublê francês (droit / non-droit).
70
É o título de um artigo pertencente ao círculo da autopoiése (Positivität, 1988).

objetividade axiológica em si mesma. Os valores se tornaram as “formas” (nesta
lógica), ou seja, as distinções ou as diferenciações que traçam uma linha demarcando
dois espaços, por assim dizer, “gêmeos”, que, em duplas inversas, são um a negação do
outro. As duas partes da distinção são, em todos os casos, inseparáveis, e jamais
solidárias, na unidade dessa distinção, que as faz serem sempre os dois ao mesmo tempo
e em perfeita complementaridade. É essa a unidade que será tão difícil de concluir no
sistema codificado pela dicotomia; a unidade que não pode ser reproduzida em cada
caso pelas partes por ela distinguidas.71
A teoria autopoiética é, assim, uma teoria dessas “formas”, do fato de que é a
codificação dessas formas que permitem ao sistema organizar da maneira completa e
sem falha sua autorreferência, e, ainda, de se encerrar operativamente sobre si mesmo.
Ela é, sobretudo, uma teoria de impossibilidade de um uso axiológico qualquer da
forma.72 É, também, a Aufklärung que se enxerta sobre ela, e que nos desilude quanto à
capacidade das formas possuírem função de valores sociais. A norma superior não pode
exercer a função de meta do sistema e perpetuar, com isso, sua estrutura “teleológica”
tradicional. Ela é somente uma “distinção inicial” (Ausgangsunterscheidung, ibid., 443),
que lança um sistema autopoiético e o mantém em funcionamento.73 Enquanto “forma”,
a norma tem perdido suas chances de representar a unidade do sistema, porque ela é
necessariamente a unidade-dualidade do valor e de sua negação. As sociedades
complexas são, portanto, sociedades cujas normas são dualizadas e morfologizadas: seu
conteúdo axiológico se neutraliza e se desintegra. Ela não corresponde mais a uma
totalidade, um dado ou um sentido unitários, mas revela, dali em diante, uma lógica da
“diferença”.
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“O sistema pode tratar (prozessieren) somente as distinções, e não as unidades” (Geltung, 1991, 281).
Isso porque ele não pode conter somente Direito e validade no sistema jurídico, devendo conter,
igualmente, o não-Direito (Unrecht) e a não-validade. O não-Direito valendo (validade) como nãoDireito, o que é diferente de um Direito não-válido (cf.Geltung, 1991, 281).
72
A demonstração foi feita de uma maneira pregnante para a igualdade na Gleichheitssatz, 1991. A visão
do princípio da igualdade como “ideia moral”, “princípio supremo” ou “norma material suprema”,
aparece obsoleta e se encontra contrastada com um princípio de igualdade que não é “nada além da
distinção de igual e não-igual” (ibid., 445). Ela não é (mais) senão um esquema de auto-observação. (443)
73
Aqueles que teriam dificuldade com a representação de uma distinção única que gera todo um sistema,
devem ser remetidos a Spencer Brown e a seu cálculo/pensamento de gerar toda a lógica a partir de uma
única distinção, precisamente a distinção da distinção. No círculo de nossos textos, Luhmann cita, além
de um endereço, a proposição que abre a lógica browniana: “distinção é perfeita continência”.

Dessa maneira, a “teoria da sociedade” luhmanniana vai, massivamente, contra a
corrente de uma forte demanda de eticização visualizada em quase todos os domínios
do agir ou da comunicação sociais74. Ela irrita seu ambiente – tanto científico como
político -, do mesmo modo que ela própria é irritada pela sensibilidade afetiva da moral
ao redor.
Colocado em termos mais gerais, o “problema” da sociologia luhmanniana é o
da afirmação de uma “habitabilidade” da sociedade diferenciada no sentido de uma
possibilidade de vida significante em altos níveis de abstração (e de risco), que afastam
completamente a evidência intuitivo-quotidiana de um “mundo da vida” husserliana ou
habermasiana. Oferecemos, com uma certa amplitude, a citação seguinte, para fazer eco
ao afirmado. Ela foi emprestada de uma obra editada há 20 anos antes de nossa citação.
Isso nos permite ilustrar a constância da reivindicação luhmanniana:
Na sociedade moderna, a sociedade é, como o Deus de Nicolas de Cues,
presente; mas ele não está de nenhuma maneira determinado ou privilegiado. Cada
sistema funcional estabelece seu código próprio de maneira a poder concluir todos os
acontecimentos que caem no seu domínio funcional próprio e a poder tratá-los segundo
os dados de seus próprios programas. Os sistemas funcionais adquirem uma
competência universal, cada um sob seu domínio de função, e se adaptando, com ajuda
de seus códigos, aos crescimentos de complexidade. O sistema jurídico produz, então,
simplesmente mais Direitos e mais não-Direitos... Isso porque, para cada sistema, a
sociedade é representada por sua própria contingência de estrutura bivalente.
A possibilidade dessa maneira diferente parece constituir a maldição e a
bendição da sociedade moderna. Continua insatisfeito aquele que procura uma
garantia final para um sentido que seja bom e correto: nos a priori da razão teórica ou
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A eticização toca, como vimos, particularmente e fortemente o Direito. Luhmann se interroga sobre o
sentido de “este recurso quase desesperado, conjeturador e mitológico a um Direito natural ou racional,
ou, ainda, a um Direito de valores.”(Wertrecht, Positivität, 1988, 27). Ele verifica uma vontade de
suscitar uma “obrigação interior ao Direito”(immers Verpflichtetsein auf das Recht, ibid.).Vontade
ilusória, cuja falácia foi revelada desde o século XVIII, e que a teoria autopoiética coloca perfeitamente a
nu: é impossível “obrigar, interiormente, um outro” (ibid.) a qualquer coisa (versão XVIII s.). Um sistema
autopoiético é um sistema auto-produtor, que não pode obrigar a não ser a si mesmo e que,
fundamentalmente, é incapaz de determinar a autopoiése de um outro (versão sistemista).

prática75, no ouro dos bancos centrais ou no resultado livremente aceito do discurso76...
(Todavia), há poucos índices que se possa mudar, a fundo, em suprimento da sociedade
em que vivemos. Há (em contrapartida) muitos índices dos quais poderíamos tirar
melhor proveito de suas possibilidades” (Codierung, 1986, 203).
Afirmar que a sociedade diferenciada é um lugar onde se pode viver
confortavelmente, volta a dizer Luhmann, não cessando de se repetir, é dizer que as
chances da diferenciação são ingratas e muito longe de serem exploradas, como
deveriam e como poderiam ser. A alterabilidade do mundo, saída da causalidade de
seus fundos (Bestände) ônticos, não é saudada enquanto tal por Luhmann como um
gesto de uma afirmação entusiasta de inventividade humana. Os sistemas
comunicacionais estão lá para, ao mesmo tempo, lançá-la e reduzi-la. Um dos primeiros
textos escritos por Luhmann não diz outra coisa senão que: “O sentido da formação de
um sistema”, é, precisamente, o de “contribuir para uma redução da complexidade e da
alterabilidade (Veränderlichkeit) do mundo a um grau que torne possível um agir
humano que tenha sentido” (sinnvolles menschliches Handeln TdV 118). No texto que
nós citamos amplamente e que remonta à mesma época, Luhmann recusa se entregar ao
pessimismo civilizacional que prevalece. Ele se opõe à ideia de que a abstração, nascida
da orientação monetária (Geldorintierung) do agir, tenha um efeito desintegrador sobre
“todos os micromundos concretos (Konkrete Kleinwelten), toda ligação íntima, toda
situação que age emocionalmente”. A abstração, bem ao contrário, diz ele, é a prova que
isso “não funciona, que é possível separar os círculos funcionais, respeitar e gostar do
armário da antiga família, mesmo se se sabe um pouco mais de perto o que ele
realmente traria se fosse colocado à venda” (Gal 125).
A lógica da separação reclama, todavia, a análise científica do Direito de “dividir
(kappen) todas as implicações normativas” e de “não estar protegida, exceto por seus
próprios limites sistêmicos” (Verfassung, 1990, 219). Essa lógica é ameaçada pela
“apoteose da moral (ou para dizer de maneira mais seletiva, da ética)” (ibid., 218, grifo
nosso) e pelas tentações da “fuga sobre um solo firme”(auf einem festen Grund, ibid.,
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Que alguns querem reencontrar como as últimas certezas, pensando-as encontrar em uma Constituição
(Verfassung, 1990, 191). A manobra é a “externalização da referência” (ibid.), que nós já conhecemos e
que representa um esquivo da autorreferência sem fundamento.
76
É claro, no sentido habermasiano do termo.

217) – uma fuga que é, em realidade, desesperadamente limitada. Luhmann deve
igualmente decepcionar aqueles que esperam o que a sociedade não pode lhes dar: uma
“última instância” privilegiada ou a objetividade de uma “única verdadeira
representação” (Codierung, 1986, 199). Para Luhmann, essa pesquisa “continua com
necessidade de sentido ‘privado’” (privates Sinnbedürfnis, ibid.), que não pode
prevalecer sobre a lógica da imensa potencialização da vida originada da
“morfologização” de valores.

