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Theodor Viehweg e a Ciência do Direito: Tópica, Discurso, Racionalidade 
recebe agora uma segunda edição. De sua concepção inicial, como tese de douto-
ramento, até a presente forma, mais de uma década se passou. Nesse período, de-
bati, refleti e tive a oportunidade de ouvir múltiplos interlocutores, de diferentes 
perfis, sobre o seu significado e sua eventual relevância. Nesse percurso, alguns 
fatores me fizeram pensar que uma reedição poderia ser justificada.

Theodor Viehweg, embora um autor amplamente conhecido, ainda o é mais 
pela sua tese central de que a Jurisprudência é Tópica, do que por outras de suas 
ideias, a meu ver tão ou mais relevantes. As discussões que enfrentei na última 
década não me fizeram perceber de modo diverso a recepção do autor no Brasil e 
justificam que eu continue a intervir nos debates de teoria do direito a partir de 
um trabalho que poderia, de outro modo, estar demasiado datado.

André Lupi, em resenha crítica da obra e em diálogos comigo, me fez ver 
que eu havia construído uma espécie de “sistema implícito” na obra de Viehweg, 
estabelecendo os laços entre seus conceitos e mostrando ao leitor quais as suas 
implicações para o desenvolvimento de uma teoria da argumentação, tal como, 
por exemplo, a elaborada por Tercio Sampaio Ferraz Jr. Nesse ponto, portanto, 
uma análise como a que realizei pode ser útil aos estudantes de direito que se 
aproximam dessas temáticas.

Por fim, contribuiu para a decisão de reeditar o livro, a percepção de que os 
debates em torno da teoria da argumentação no Brasil giram quase que exclusi-
vamente em torno de versões mais racionalistas e menos retóricas. Se isso não é, 
em si, um mal ou um bem, talvez seja pelo menos prudente manter sob nossos 
olhos uma versão mais cética e utilizá-la como ponto de contraste. Viehweg pode 
ser um bom interlocutor para tanto.
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Se essa percepção justifica, pelo menos aos meus olhos, a segunda edição, 
havia, ainda, que enfrentar o dilema da revisão. Como todo processo de revisão, 
este significou ter de realizar uma opção clara e definitiva entre reescrever com-
pletamente o texto ou revisá-lo pontualmente. O dilema foi resolvido à medida 
que percebi que reescrever completamente significaria realizar um outro traba-
lho, no qual, apesar de tudo, ainda esposaria as mesmas teses centrais. Fugindo 
da tentação da reescrita eterna, optei pela modificação pontual, pela inclusão 
de certas ideias e de algumas notas ao leitor, remetendo-o a textos mais recen-
tes ou aos quais só tive acesso depois de publicada a primeira edição. É de se 
registrar, nesse sentido, que, no item 3 do terceiro capítulo, quando discuto a 
relação entre pensamento dogmático e pensamento zetético e apresento a con-
cepção de Viehweg sobre teoria de base, incorporei a ideia central de um artigo 
publicado em Doxa, 29, 2006 e originado da discussão realizada com os colegas 
do Departamento de Filosofía del Derecho da Universidad de Alicante, espe-
cialmente com os Professores Manuel Atienza e Josep Aguiló Regla. A ideia ali 
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contemporâneas.

Espero que esta edição possa, de algum modo, propiciar o bom debate dia-
lético a partir do qual, de acordo com o autor que é seu tema, todas as formas de 
conhecimento podem ser legitimamente instauradas e desenvolvidas.

Brasília, outubro de 2011.
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Theodor Viehweg faleceu em 1988, onze anos após a publicação da tradu-
ção brasileira de seu único livro, Tópica e Jurisprudência. Não escrevia muito, 
como costumava dizer, por força de um exacerbado senso crítico, que direciona-
va com rigor a tudo o que produzia. Contou-me, uma vez, que quando redigia 
um texto, ao terminá-lo, deixava-o “repousar” em alguma gaveta, retornando sua 
leitura tempo depois. Queria adquirir “distância”, a fim de elaborá-lo melhor. 
Em geral, polia o estilo, eliminava o supérfluo, sempre atrás do que, certamen-
te, já havia sido dito por alguém e que não merecia ser por ele repetido, pois o 
original ainda seria melhor. Essa modéstia e esse senso de autocrítica traduziam-
-se em textos enxutos, de frases lapidares e pensamentos comedidos. Lia muito, 
sobretudo os clássicos, e tinha grande sensibilidade para a inovação. Daí o seu 
gosto pela retórica antiga, que ajudou a dignificar, e pela moderna semiótica, que 
soube valorizar.

Nunca recolheu seus próprios escritos numa obra abrangente. Isso foi feito 
após sua morte, por seus discípulos. Fiel aos princípios do pensar problemático 
e à tópica, como método de sua explicitação, evitava os tratados abrangentes, os 
sistemas envolventes e acabados. Afinal, como diz nessa obra de singular valor – 
Tópica e Jurisprudência –, o modo de pensar a partir de lugares comuns – topoi 
– visa às questões aporéticas, questões sem saídas definitivas, ensinando-nos a 
comportar-nos nessas situações, sem nos deixar inanes e presos a elas. Não deixa, 
assim, de formular uma resposta ao ceticismo no seu sentido vulgar, pois a tópi-
ca é um modo estimulante de procurar orientações na trama complexa da vida. 
Se, de um lado, grandes ilações não se conciliam bem com sua função, motivo 
pelo qual o peso lógico das tramas de conceitos e de proposições elaboradas é 

PrefáCio
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sempre pequeno, de outro, traz um notável resultado, que se faz presente quando 
se percebe que não é possível liquidar totalmente a problemática que se quer 
dominar e essa reaparece por toda parte, com uma forma nova.

Por isso, a tópica é altamente apropriada ao raciocínio jurídico. Nele é 
possível, por exemplo, examinar um instituto como a usucapião, cuja discussão 
pode apresentar um nexo de sentido. Que não é, porém, sistemático, mas proble-
mático. Oferece-se nela uma série de soluções para um complexo de problemas, 
buscando e fixando pontos de vista orientados por topoi (boa-fé, interrupção), 
que procedem de outros textos parecidos, nos quais já tinham encontrado reco-
nhecimento e comprovação. Assim se constrói, em forma bastante viva, todo um 
tecido jurídico.

Nesse contexto situa-se o estudo elaborado por Cláudia Rosane Roesler. 
Principia com a questão da cientificidade do saber jurídico, que culmina, em 
Viehweg, na análise da prudentia juris, legado romano, absorvido pela cultura 
europeia com traços próprios e dominantes, capazes de conferir ao jurista uma 
forma peculiar de raciocínio.

Isso, contudo, não a conduz a ver em Viehweg um tributário da velha 
polêmica, fértil em solo germânico, em torno da divisão da ciência em grupos, 
particularmente ciências naturais e do espírito, sobretudo na linha do neokan-
tismo do início do século XX. Valendo-se dos curtos trabalhos de Viehweg sobre 
zetética e dogmática, amplia suas conclusões na elaboração de um saber jurídico 
prudencial mais próximo de uma teoria do discurso que ele ensaia, mas não 
aprofunda. 

Conquanto, para Viehweg, um ponto de partida importante de seu pensa-
mento esteja na distinção entre problema e sistema, na linha de seu mestre Ni-
kolai Hartmann, uma evolução posterior à publicação de Tópica e Jurisprudên-
cia torna visível um enfoque mais pragmático (e funcional) daqueles conceitos, 
quando aplicados à questão da cientificidade do saber jurídico.

Assim é que, num artigo sobre problemas sistemáticos (systemprobleme) 
na dogmática e na pesquisa jurídicas (Systemprobleme in Rechtsdogmatik und 
Rechtsforschung in System und Klassifikation in Wissenschaft und Dokumenta-
tion, editado por A. Diemer, Meisenheim an Glan, 1968), reconhece ele uma 
aproximação entre pesquisa (zetética) e dogmática de tal modo que se produzam, 
no campo do saber jurídico (Ciência do Direito como ciência social de um gê-
nero especial), diversos sistemas com funções peculiares: sistemas com função 
dogmática e sistemas com função zetética, ao que acrescenta uma função didáti-
ca, comum a ambos.

Na medida em que, no campo da ação e da decisão rotineiras, a produção 
de sistemas é inevitável, Viehweg reconhece que a exigência de fundamentação 
(justificação) de ações e redes de ação conduz à elaboração de sistemas dogma-
tizados, isto é, de estabelecimento de premissas postas fora de discussão. Tais 
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sistemas não escapam, porém, à questionabilidade das premissas, pois a função 
da sua elaboração dogmática tem de atender à função de orientar a ação (e a 
decisão). E, nessa função, entram eles em contato com sistemas com sentido 
especulativo, ou seja, zetético, produzindo um pensamento em que ambos se 
comunicam em um modo peculiar.

Essa intercomunicação aponta para um dilema permanente, ora fazendo 
o pensar jurídico pender para um ou para outro, sem, contudo, produzir uma 
síntese superadora. Com isso é possível perceber que sistemas, sob um ângulo es-
trutural (sistemas seriais, dedutivos, cibernéticos, dialéticos clássicos e dialéticos 
modernos), ganham projeções próprias, o que faz da racionalidade (cientificida-
de) da Ciência Jurídica um modo peculiar de pensar.

Na linha serial, vê-se um pensar voltado para o destaque e a elaboração de 
lugares comuns, postos à disposição do jurista, sem que isso venha a afastar a 
confecção de sistemas dedutivos, com base em princípios e ilações, ou mesmo a 
percepção de sistemas cibernéticos, com fulcro na autorregulação, tudo culmi-
nando na dialeticidade própria de um pensar voltado para a persuasão.

Daí, em conclusão, a ideia da Ciência Jurídica como um sistema aberto, isto 
é, um todo estruturado a partir de problemas e que, por isso mesmo, não chega 
nunca a um acabamento, nem mesmo a um acabamento provisório.

Nesse contexto inserem-se as análises e as conclusões de Cláudia Roesler. 
Viehweg, como procura ela demonstrar, consegue fugir das armadilhas colocadas 
pelo moderno conceito de ciência, ele próprio dominado pela dicotomia ciên-
cia/técnica, buscando uma saída para as exigências de fechamento do sistema 
(orientação da ação), ao mesmo tempo aberto. Um paradoxo que a autora encara 
de frente, ao culminar seu trabalho com a relevância que tomam, para Viehweg, 
os desafios postos pela perda, no mundo de hoje, de referências transcendentes 
e de topoi revelados pelo senso comum, ainda que o autor não houvesse, talvez, 
tido tempo de se debruçar mais aprofundadamente sobre isso.

TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR

São Paulo, junho de 2003.




