
TRIDIMENSIONALISMO AXIÓLOGICO DE ARNALDO 
VASCONCELOS1 E A CIÊNCIA DO DIREITO 

 
Alexsandro Rahbani Aragão Feijó2 

Carolina Soares Hissa3 

 
RESUMO 

 
O presente artigo é fruto de revisão de literatura sobre a Teoria Tridimensional Axiológica de Arnaldo 
Vasconcelos e suas contribuições para a Ciência do Direito. A compreensão do Direito como ciência perpassa a 
intelecção do conhecimento científico, de sua construção e da importância do surgimento de conjecturas e de 
refutações para o desenvolvimento de uma eficaz teoria científica, visando a solução dos problemas concretos 
dos seres humanos. A metodologia utilizada na elaboração da pesquisa constitui-se em um estudo descritivo-
analítico, desenvolvido por meio de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à utilização dos resultados, e de 
natureza qualitativa. A partir de pesquisas doutrinárias e bibliográficas, conclui-se que o Tridimensionalismo 
Jurídico Axiológico de Arnaldo Vasconcelos, complementando o tridimensionalismo clássico de Miguel Reale, 
busca contribuir com a ciência do Direito requalificando-a pela justiça e pela legitimidade, com o objetivo do 
homem preservar sua dignidade de ser racional. Para tanto, o Direito tem que obrigatoriamente compatibilizar os 
valores da juridicidade, da justiça e da legitimidade, ou seja, ter duas instâncias de valor aplicado na norma. 
Assim, o Direito será revestido de uma configuração notavelmente humanista e democrática. 

 

Palavras-chave: Teoria Tridimensional Axiológica. Direito. Justiça. Legitimidade. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Ao longo dos tempos, o homem se depara diuturnamente com uma missão quase 

sacerdotal: decifrar o mundo que o cerca. A complexidade a sua volta fez com que buscasse 

definir e entender os fenômenos naturais, os acontecimentos físicos e sociais e as situações de 

toda espécie que se apresentavam, para que, procurasse o controle sobre tudo. 

A dominação do ambiente, com a predominância humana sobre os animais, avança à 

medida que o homem, analisando esses diversos objetos, consegue apreender e desenvolver o 

conhecimento necessário para sua melhor adaptação, o que pode ser notado, por exemplo, 

desde o domínio do fogo, da fala e da escrita até o da física quântica e da nanotecnologia. 

                                                
1 Epistemólogo cearense, professor do programa de Pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade de 
Fortaleza. Mestre em Direito Público. Doutor e Livre Docente em Filosofia do Direito. 
2 Mestrando em Direito Constitucional pela UNIFOR. Especialista em Direito Tributário pela FGV e em Direito 
Processual Civil pelo UNICEUMA.  Professor. alexrahbani@gmail.com 
3 Mestranda em Direito Constitucional pela UNIFOR, MBA em Direito Público e Administração Pública pela 
Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro. Professora. carolshissa@gmail.com  
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Os desafios constantes que se apresentam em todas as áreas necessitam para sua 

superação do desenvolvimento de conhecimento. Não um conhecimento qualquer, mas de um 

capaz de respondê-los ou de solucioná-los, mesmo que temporariamente: o conhecimento 

científico, pois apesar do seu processo ser único, ele não é igual. Diferentes objetos e 

objetivos produzem diferentes tipos de conhecimento.  

Desta forma, na história humana constata-se a luta pelo aprimoramento de seus 

conhecimentos sobre a natureza, a sociedade em que vive e sobre si mesmo, assim como pela 

aplicação prática desses conhecimentos no aperfeiçoamento de suas condições de vida. Por 

isso, a história do conhecimento é um constante processo de retificação e superação de 

conceitos, explicações, teorias, técnicas e modos de pensar, agir e fazer.  

A metodologia utilizada na elaboração da pesquisa constitui-se em um estudo 

descritivo-analítico, desenvolvido através de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à 

utilização dos resultados, e de natureza qualitativa, tendo como ponto de partida pesquisas 

doutrinárias e bibliográficas. 

Com este ensaio não se pretende esgotar o assunto, mas tão somente demonstrar que 

com o conhecimento científico do Direito, que constitui umas das muitas formas de conhecer, 

isso não foi diferente. A procura por respostas sobre a sua definição, a sua serventia e as suas 

características remonta aos primórdios da civilização e fez com que novas teorias sobre esse 

objeto fossem criadas ao passo da complexidade da organização social. Portanto, este ensaio 

acadêmico tem o intuito de apresentar, em linhas gerais, as contribuições epistemológicas da 

Teoria Tridimensional Axiológica de Arnaldo Vasconcelos para a Ciência do Direito. 

  

1 O DIREITO COMO CIÊNCIA 
 

Para entender o Direito como uma ciência4 é indispensável compreender o que ela é 

e qual a sua finalidade. A teoria da ciência moderna teve grande influência de Karl Popper 

(1982), cientista contemporâneo, para quem ciência não passa de conjecturas e refutações. 

Estudando a obra de Popper, Arnaldo Vasconcelos (2000) observa que a base teórica de Karl 

Popper remonta à Grécia antiga, com Xenófanes de Cólofon, que disse que “tudo está 

entretecido de conjecturas”. Alerta também (2000) para o esquecimento por Karl Popper do 

                                                
4 Ciência ou conhecimento científico não é senso comum, nem sabedoria ou bom senso, nem ideologia, nem 
paradigma específico. (DEMO, 2000, p. 22-26). Seu discurso precisa ser lógico, coerente, sobretudo bem 
argumentado. Nessa seara, é sempre mais fácil apontarmos o que as coisas não são. (DEMO, 2000, p. 26-27). 
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filósofo medieval Nicolau de Cusa, o anunciador do mundo moderno, que escreveu obra 

específica intitulada “De Conjecturis”. Nesta publicação, Nicolau de Cusa anuncia o caráter 

conjectural da teoria, proporcionando a provisoriedade do saber humano, refém de contínuo e 

interminável aperfeiçoamento. 

Essa teoria supracitada já havia sido trabalhada por Machado de Assis em sua obra 

“A semana”, em pleno século XIX, para quem nada era verdadeiro, tudo era conjectural. É 

difícil apontar quem criou efetivamente essa teoria, pois este pensamento de Karl Popper já 

existia na literatura francesa. Conjecturas são as teorias, as hipóteses desenvolvidas e as 

refutações suas antíteses. Dessa análise apreende-se que a teoria, a hipótese é provisória até 

ser refutada por outra teoria. 

Tal pensamento está tão fortemente impregnado na cultura científica moderna que a 

sabedoria torna-se um objetivo inatingível, como reforça a máxima popperiana de que nada 

sabemos, apenas conjecturamos. A ciência tem como finalidade a melhoria da vida das 

pessoas, seja nas áreas da educação, da saúde, da economia. Nesse sentido, alerta Arnaldo 

Vasconcelos para o fato de que “Vista fundamentalmente como atividade, é algo da ordem do 

agir, do fazer. Nesse sentido, é processo”. [...] Isso porque as coisas não se revelam a nós 

senão por partes, de modo parcelado, e não na sua integridade multifacetada”. (2000, p. 28-

29). Além disso, a ciência faz parte da vida humana, mesmo que o homem não tenha 

consciência de que a está fazendo. 

Nesse sentido, a epistemologia contemporânea, especialmente no pensamento de 

Gaston Bachelard, repousa seus pontos centrais na ideia do conhecimento como processo de 

retificação de verdades estabelecidas5, tornando menor o erro6 anterior. No fundo, o ato de 

conhecer dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal 

estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização. (1999, p. 

17). 

Desenvolvendo este axioma o ato de conhecer é obrigatoriamente um ato de 

construir, ou melhor, de reconstruir, de aprimorar os conhecimentos anteriores. O fato de ser 

construído ou reconstruído o torna fundamentalmente retificável7 e, desta feita, provisório, 

                                                
5 Agostinho Ramalho Marques Neto (2001, p. 15) adverte que “Todas as verdades, inclusive as científicas, são 
aproximadas e relativas; são parcialmente verdade e parcialmente erro.”  
6 Gaston Bachelard contribui para a epistemologia contemporânea quando eleva o seu pensamento enfocando o 
erro como parte do processo e elaboração da ciência. Assim, a superação do erro é o telos para o 
desenvolvimento científico. 
7 Para um conceito de retificação vide Agostinho Ramalho Marques Neto (2001, p. 50).   
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tendo em vista que sempre parcial, limitado e menos complexo que a realidade que a qual se 

refere. No livro intitulado “Cognição, Ciência e vida cotidiana”, Humberto Maturana (2006, 

p. 128) descreve: 

Em outras palavras, o conhecimento é constituído por um observador como uma 
capacidade operacional que ele ou ela atribui a um sistema vivo, que pode ser ele ou 
ela própria, ao aceitar suas ações como adequadas num domínio cognitivo 
especificado nessa atribuição.  

   

Para uma melhor compreensão, a distinção que as epistemologias dialéticas8 fazem 

entre objeto real e objeto de conhecimento é de grande utilidade. Agostinho Ramalho 

Marques Neto, na obra “A Ciência do Direito” aduz que o objeto real é “a coisa existente 

independentemente de nosso pensamento, quer considerada em si mesma, quer através de 

suas manifestações concretas”. (2001, p. 14). Por outro lado, o objeto do conhecimento é “o 

objeto tal com o conhecemos, isto é, o objeto construído, sobre o qual se estabelecem os 

processos cognitivos (filosóficos, científicos, artísticos etc.)”. (2001, p. 14). A missão do 

cientista é atuar no processo de aproximação ao máximo desses objetos, pois sua 

correspondência exata é inatingível9, não é de forma contínua, muito menos linear.  

A distinção entre esses objetos10 é importante para a compreensão do conceito de 

ciência, alerta Agostinho Ramalho Marques Neto, pois “É com o objeto de conhecimento, 

com o objeto construído, e não diretamente com o objeto real, que efetivamente trabalham as 

ciências”. (2001, p. 47). Tal assertiva não quer desprezar a importância do objeto real, como o 

idealismo extremado faz, uma vez que é para o objeto real que se dirigem as teorias 

científicas11. 

Importante notar que o fato de ser criada uma hipótese, uma conjectura e esta estar 

aberta à refutação e à retificação é o que faz da ciência eficaz, à medida que espanta a sua 

estagnação em suas próprias verdades. Do mesmo modo, extremamente oportuna a assertiva 

quanto à mensuração do grau de maturidade de uma ciência, desenvolvida por Agostinho 

                                                
8 Sobre a destruição de dois mitos do positivismo, o do cientificismo e a da neutralidade científica absoluta, pela 
dialética vide Agostinho Ramalho Marques Neto (2001, p. 15).    
9 Sobre o assunto vide Arnaldo Vasconcelos (2000, p. 29) para quem os conceitos são sempre parciais e 
aproximativos da essência das coisas, pois jamais penetraremos de modo definitivo a essência do objeto de 
estudo. Se isso fosse possível, esgotaríamos o conhecimento, por termos atingido seu fim. 
10 Para Johannes Hessen (1980), na sua obra Teoria do Conhecimento, os objetos podem ser reais ou ideais. 
Tudo o que é dado pela experiência externa ou interna ou dela se infere, chama-se real. Já os ideais apresentam-
se, como irreais, como meramente pensados. 
11 Agostinho Ramalho Marques Neto (2001, p. 47) afirma que “As teorias científicas resultam sempre de um 
processo de construção, em que a razão tem um papel essencialmente ativo”. 
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Ramalho Marques Neto, a qual se faz “pela sua capacidade de autoquestionar-se, de por 

constantemente em xeque seus próprios princípios, e não pelo fato de afirmá-los 

dogmaticamente, numa perspectiva conservadora, como se eles constituíssem a verdade 

absoluta”. (2001, p. 49).          

A busca por resultados definitivos não faz parte da ciência, sendo as teorias 

científicas irrefutáveis pertencentes ao domínio do mito, não podendo ser corretamente 

classificada como científica. Karl Popper (1982) desenvolve o critério da falseabilidade ou 

falsicabilidade para caracterizar uma teoria científica. Por ele, a teoria não deve afastar a 

possibilidade de sua falsificação, ou seja, de ser submetida a experiência que a infirme ou 

retifique; caso contrário, será uma teoria metacientífica. 

Disso se abstrai também que a ciência é, em sua essência, teoria. Ela que constitui o 

objeto do conhecimento. Agostinho Ramalho Marques Neto refletindo sobre a sua 

importância afirma que “é através dela que se elaboram os métodos condizentes com a 

natureza de cada pesquisa; é ela que se aplica nas realizações práticas, técnicas, das ciências; 

é, finalmente, em função dela que a realidade pode apresentar algum sentido”.  (2001, p. 51-

52).    

Sendo a ciência essencialmente teoria, esta resulta de um trabalho de construção, 

sendo sempre retificável. Portanto, a teoria é importante para a elaboração do conhecimento 

científico12, que se caracteriza por ser um sistema teórico lógico e coerente. Arnaldo 

Vasconcelos reforçando a ideia de conceitos parciais de teoria, afirma que “Uma teoria, em 

sua expressão mais simples, é um enunciado de algo que deve ser. É, portanto, uma previsão”. 

(2000, p. 30). Arremata o seu pensamento quando aduz que “A teoria é, pois, uma conjectura 

inteligente, a projeção de um modelo ideal com vistas a maior segurança de execução e a 

necessária confirmação de resultados, imprescindíveis em toda atividade humana racional”. 

(2000, p. 31). 

Cabe agora destacar a utilidade das teorias científicas. Sobre essa temática, 

Agostinho Ramalho Marques Neto expõe a ideia de que estas existem para serem aplicadas, 

para trazerem benefícios práticos à sociedade, ressaltando que 

                                                
12 Para um aprofundamento sobre teoria jurídico-científica vide Arnaldo Vasconcelos (2000), que dentre outras 
reflexões, oportunamente assegura que “Não dá para fazer ciência, com toda certeza, sem saber o que é 
funcionalmente uma teoria, como são elas elaboradas, por que são substituídas, em que situações são 
concorrentes, como qualificá-las em ordem de excelência, por que teimam em permanecer teorias que se têm 
mostrado inadequadas à prática, e outras questões da espécie”. (2000, p. 28). 
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Nunca é demais acentuar que as ciências são um produto social e, nessa perspectiva, 
a atividade científica há de ser necessariamente uma atividade engajada, 
comprometida com a problemática que a realidade social contém, e não um 
passatempo de diletantes que se entreguem ao saber pelo saber, alienados do 
processo de transformação da História, que a ciência ajuda a operar. (2001, p. 53).       

 

Arnaldo Vasconcelos (2000), por sua vez, desenvolve três utilidades: a primeira é 

para dissipar os temores humanos, sendo o único instrumento hábil para tanto o 

conhecimento, alcançado pela formulação de teorias; a segunda utilidade das teorias é que 

estas servem para a função imprescindível de modelos de conhecimento; e, por fim a terceira, 

é que são úteis na transmissão do conhecimento de geração em geração. Assim, teoria e 

prática não representam dois momentos estagnados do conhecimento científico, ao contrário 

são complementares.  

Todavia, após discorrer-se sobre a teoria científica, indaga-se: O Direito é uma 

ciência? Geraldo Tadeu Moreira Monteiro afirma que “O Direito é uma ciência social13, 

porque seu objeto são as relações sociais normatizadas, e aplicada, posto que se ocupa em dar 

solução a problemas práticos do seres humanos.” (2001, p. 42). Além disso, observa-se que 

todas as singularidades da ciência expostas estão presentes na ciência do Direito, em especial 

a permanente elaboração de hipótese e de refutações.   

Desta forma, como ciência social, o Direito não se interessa apenas por conhecer os 

fenômenos, mas especialmente busca solucionar problemas levantados pela prática social. O 

Direito é uma ciência social aplicada na medida em que a intervenção prática é, para ele, sua 

própria razão de ser. Não haverá razão de existência a ciência do Direito se não for para 

regular as condutas e para dar solução aos problemas concretos da humanidade. 

(MONTEIRO, 2001).  Nesse sentido, ressalta-se a importância dos valores, nas palavras de 

Immanuel Kant (2003, p. 76) “O Direito é o conjunto das condições por meio das quais o 

arbítrio de um pode entrar em acordo com o arbítrio do outro, segundo uma lei universal da 

liberdade”, de Gustav Radbruch (1997, p. 86), “Direito é, pois, a realidade que possui o 

sentido ao serviço do valor jurídico, da ideia de Justiça” e de Artur Machado Paupério (1977, 

p. 121), “De certo modo, o Direito não se pode compreender senão no círculo de 

                                                
13 As ciências sociais estudam, de diferentes perspectivas o mesmo objeto: as relações sociais. Esses fatos sociais 
que compõem essas relações, expõe Geraldo Tadeu Moreira Monteiro (2001), têm uma configuração poliédrica 
em que cada face torna-se objeto de uma ciência social diferente: Direito, Antropologia, Política, Sociologia etc. 
A ciência tem por objetivo explicar os fenômenos e não apenas descrevê-los, sendo esta característica, 
qualificada como essencial para as ciências naturais, também encontrada nas ciências sociais. (ALVES-
MOZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002). 
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comportamento impregnado de valor”. De forma sintética, como afirma Arnaldo 

Vasconcelos, em obra intitulada “Direito, Humanismo e Democracia”, “O Direito foi 

inventado para assegurar a plena realização do homem numa sociedade igualitária”. (1998, p. 

10). 

Portanto, a compreensão do Direito como ciência perpassa a intelecção do 

conhecimento científico, de sua construção e da importância do surgimento de conjecturas e 

de refutações para o desenvolvimento de uma eficaz teoria científica, na qual o erro é parte 

integrante na busca da aproximação entre objeto do conhecimento e objeto real, visando a 

solução dos problemas concretos dos seres humanos.  Dentro desse constante processo do 

conhecimento, passe-se a analisar as contribuições epistemológicas do tridimensionalismo de 

Arnaldo Vasconcelos. 

 
2 O TRIDIMENSIONALISMO AXIOLÓGICO DO DIREITO DE ARNALDO 

VASCONCELOS 
 

A Teoria Tridimensional do Direito ou Trialismo é pautada pelo seu aprimoramento 

contínuo realizado por seus defensores para uma melhor apreensão do fenômeno jurídico. 

Dentre eles, destacam-se as linhas gerais dos estudos de Arnaldo Vasconcelos14. 

Para o estudo da Teoria Tridimensional Axiológica indispensável a compreensão da 

Teoria Tridimensional clássica de Miguel Reale e das teorias que a precederam. As teorias 

antecedentes à teoria tridimensional realeana eram reducionistas e unilineares, sobretudo a 

mentalidade do século XIX, no que tange a compreensão do fenômeno jurídico e dos demais 

fenômenos sociais. No século XX tem-se uma perspectiva concreta e integradora em relação 

aos estudos de natureza social. 

Já foi dito – e a afirmação é válida em suas gerais dominantes – que a mentalidade 
do século XIX foi fundamentalmente analítica ou reducionista, sempre tentada a 
encontrar uma solução unilinear ou monocórdica para os problemas sociais e 
históricos, ao passo que em nossa época prevalece um sentido concreto de totalidade 
ou de integração na acepção plena destas palavras, superadas as pseudototalização 
realizadas em função de um elemento ou fator destacado do contexto da realidade. 
(REALE, 2003, p. 10).  

 

                                                
14 Para maior aprofundamento vide Teoria da Norma Jurídica, São Paulo: Malheiros, 2006 e Direito, Humanismo 
e Democracia, São Paulo: Malheiros, 1998. 
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Para a teoria tridimensional, o Direito é constituído de fato, valor e norma, não 

podendo capturar o fenômeno jurídico, em sua totalidade, senão através da visualização 

desses elementos conjuntamente. Portanto, o Direito não se reduz à singeleza de um único 

elemento, abarcando os aspectos normativo, fático e axiológico, como componentes 

incindíveis desse fenômeno. (VASCONCELOS, 2006, p. 17). 

Arnaldo Vasconcelos (2006, p. 18) destaca que esse fenômeno comporta um 

processo dialético, no qual a norma não é mais do que o resultado da implicação-polaridade 

existente entre fato e valor. A medida do valor, atribuída ao fato, transporta-se integralmente 

para a norma. Assim, a base da norma é o fato, mas o fato dimensionado axiologicamente; e 

os fatos e valores originais são trazidos à compatibilização com os fatos e valores do 

momento presente, evidenciando por esse processo o dinamismo do Direito e respondendo 

por sua vitalidade. 

Nesta perspectiva, Miguel Reale busca o aprimoramento do Trialismo e aplica-lhe 

originalidade quando o faz ser concreto e dinâmico15. Tais qualidades são extraídas de sua 

obra por meio de dois pensamentos: “Fato, valor e norma estão sempre presentes e 

correlacionados em qualquer expressão da vida jurídica, seja ela estudada pelo filósofo ou o 

sociólogo do direito, ou pelo jurista como tal [...]”. (2003, p. 73-74). Já o segundo pensamento 

trata da natureza da correlação dos três elementos quando afirma que  

A correlação entre aqueles três elementos é de natureza funcional e dialética, dada a 
implicação-polaridade existente entre fato e valor, de cuja tensão resulta o momento 
normativo, como solução superadora e integrante nos limites circunstanciais de 
lugar e de tempo [...]. (2003, p. 73-74). 

 

De forma complementar ao tridimensionalismo clássico de Miguel Reale, Arnaldo 

Vasconcelos (1998) argumenta que o Direito manifesta-se como ser de tríplice qualificação na 

sua tarefa de regular a conduta humana, com vistas à realização dos valores essenciais da 

convivência. Este ser imprime no fato da conduta, distinguindo-o e individualizando-o, as 

características do jurídico, do justo e do legítimo. E complementa (1998, p. 25): 

Esse novo tridimensionalismo não prescinde da teoria clássica, nem a afasta, em 
qualquer que seja de suas várias formulações. Antes a pressupõe, com ela 
instaurando relações de complementaridade. O ponto de partida há de ser sempre a 
afirmação, de cunho universal, de que o Direito é fato valor e norma. Não existindo 
senão com essas três dimensões. 

 
                                                
15 A teoria tridimensional de Miguel Reale surge na década de 40 do século passado junto com a do alemão 
Wilhem Sauer. Apesar de certas similaridades entre as duas teorias a concepção do jus-filósofo alemão é de 
natureza estática, ou seja, incapaz de dar-nos uma unidade do Direito. 
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Desta forma, sua teoria corrobora para o aprimoramento da teoria tridimensional 

quando destaca a necessidade de que o Direito tenha dois novos valores: a justiça e a 

legitimidade. A justiça será qualidade indispensável à eficácia do Direito. Nesse pensamento, 

realça Arnaldo Vasconcelos (2006), existindo ordem e justiça, haverá segurança e certeza. 

Observa-se historicamente é que ordem nunca falta, mas sim a justiça. Clássico o caso de 

Antígona na sua busca pelo seu direito de enterrar o seu irmão. Por ele, comprova-se a 

dependência da eficácia à justiça.  

Nesse caso, explica o Epistemólogo cearense (2006) que por a norma não constituir 

Direito é que se dá o fenômeno da ineficácia. Estando a norma vigente, não quer dizer que 

seja será acatada, o que só ocorrerá em razão da justiça, medida de sua eficácia. Isso coloca 

em claro confronto jusnaturalistas e juspositivistas ortodoxos, cujas fundamentações de seus 

discursos são incompletas, uma vez que:  

Falta aos jusnaturalistas, neste ponto, o sentido da realidade, dado que a existência 
de Direito Positivo injusto é fato histórico sobejamente comprovado. Se aquilo que, 
nos regimes autoritários de todas as épocas, é tido e aplicado sob a denominação de 
Direito, contudo não existe como Direito, como o quê existe, então? De igual modo, 
não subsistem os argumentos dos juspositivistas, porque o fato real de uma 
existência deturpada, isto é, de uma existência desconforme com a respectiva 
essência, não pode conferir validade a qualquer definição de caráter universal. 
(VASCONCELOS, 1998, p. 24).   

 

Para o Jusfilósofo cearense decorre da própria natureza do Direito a exigência da 

justiça, ou seja, o Direito como um dever-ser para o justo (1988). Não como um dever-ser 

puro, simples conceito lógico e matemático, mas como um dever-ser ético e axiológico. 

Assim, o fato de qualquer espécie, seja moral, político, econômico, religioso, pode ser suporte 

do Direito. A escolha desse fato, suporte da norma jurídica, é operação complexa e delicada, 

pois envolve apreciações de caráter axiológico. 

A requalificação do Direito pela justiça por si só é insuficiente, diz Arnaldo 

Vasconcelos (1998) desenvolvendo a sua teoria, razão pela qual deve lhe ser acrescentado 

uma nova dimensão, com o fito de que se tenha o inteiro perfil de sua estrutura axiológica. 

Assim, não basta que seja Direito e que este seja justo, faz necessário ser também legítimo. 

Em síntese, lapidar o pensamento do Mestre das terras alencarinas (1998, p. 25): 

Direito, justo e legítimo. De início, ao Direito posto, mero sistema da legalidade, 
somou-se o valor da justiça; depois, e finalmente, adicionou-se o valor da 
legitimidade. Teve-se configurada, então, a tridimensionalidade axiológica do 
Direito.        
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Por fim, reforça esse pensamento, buscando referências teóricas consistentes, quando 

discorre que a legitimidade decorreu da evidência de que a instância do justo, por mais 

fundamental e imprescindível que possa ser, não tinha aptidão para solucionar algumas 

questões relevantes, compartilhadas pelo Direito e pela Ciência Política, na dimensão da 

teoria do poder. (VASCONCELOS, 1998, p. 25). 

Tais indagações de cunho estritamente político, circunscrito a figura do poder, 

diziam respeito a suas origens e ao seu exercício, motivaram reflexões necessárias sobre a 

legitimidade, que culminaram com duas perguntas. A primeira procura saber qual o critério 

último para decidir sobre a autoridade do poder político em suas formas administrativas, 

judiciária e legislativa. Arnaldo Vasconcelos a responde com segurança aduzindo que: 

Poder com autoridade, é poder autorizado, vale dizer legítimo. A autorização 
importa, num primeiro instante, transferência de exercício do poder, princípio de 
representação política, que constitui instituto próprio dos regimes democráticos, nos 
quais o povo é o soberano. (1988, p. 26). 

 

Desta forma, adverte Vasconcelos (1998), fica clara que a transferência é não é do 

poder, como no pacto autoritário hobbesiano, mas do seu exercício, como no contratualismo 

democrático rousseauniano. Além disso, o termo soberano deve ser compreendido, dentro 

desse contratualismo, como sendo o povo titular do poder de decisão em última instância; e a 

autorização para esse exercício de poder, numa dimensão democrática, demanda constante 

vigilância por parte dos cidadãos dos seus representantes. 

Na Teoria Axiológica essa legitimidade de exercício se correlaciona com a justiça, 

fazendo com que a presença de uma pressuponha a outra e, a ausência da legitimidade, 

indique a injustiça do regime político ou da ordem jurídica. Portanto, a legitimidade, seja 

política ou jurídica, é sempre solucionada pela compatibilização dos valores dos sistemas 

respectivos com os valores do grupo social que os sustentam. (VASCONCELOS, 1998). 

Já a segunda pergunta feita pelo Jusfilósofo cearense intenta saber qual o motivo de 

uma norma jurídica não poder ser aplicada em outra instituição, a não ser naquela que lhe deu 

origem, mesmo que seja conveniente aos membros dessa outra instituição que a lhe 

reconhecem com justa. Tal indagação diz respeito à aplicação da norma jurídica. Sua resposta 

negativa encontra-se no fato de que:  

o corpo legislativo, que a elabora, o faz em nome do grupo social que lhe delegou 
poder para exercer especificamente essa função. Assim sendo, a norma deve ser o 
resultado da vontade do grupo representado, e só dele, porque as vontades nem se 
alienam, nem podem ser objeto de apropriação. Em conseqüência, a norma jurídica 
vindo de fora do grupo, e de outra fonte que não o seu poder legislativo, carece de 
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legitimidade para regular a conduta de seus membros. (VASCONCELOS, 1998, p. 
26).  

 

Portanto, as contribuições da Teoria Tridimensional Jurídico Axiológica de Arnaldo 

Vasconcelos para a ciência do Direito têm o intuito do homem preservar sua dignidade de ser 

racional. Para tanto, o Direito tem que obrigatoriamente compatibilizar os valores da 

juridicidade, da justiça e da legitimidade, ou seja, ter duas instâncias de valor aplicado na 

norma. Assim, o Direito será revestido de uma configuração notavelmente humanista e 

democrática. 

 
CONCLUSÃO 
 

Os desafios constantes que se apresentam em todas as áreas necessitam para sua 

superação do desenvolvimento de conhecimento. Por isso, a história do conhecimento é um 

constante processo de retificação e superação de conceitos, explicações, teorias, técnicas e 

modos de pensar, agir e fazer.  

O conhecimento científico visa respondê-los ou solucioná-los, mesmo que 

temporariamente, pois apesar do seu processo ser único, ele não é igual. Diferentes objetos e 

objetivos produzem diferentes tipos de conhecimento. Com o conhecimento científico do 

Direito, que constitui umas das muitas formas de conhecer, isso não foi diferente. A procura 

por respostas e soluções fez com que novas teorias sobre a Ciência do Direito fossem criadas 

ao passo da complexidade da organização social, como a Teoria Tridimensional Axiológica 

de Arnaldo Vasconcelos.  

Para tanto, a compreensão do Direito como ciência perpassa a intelecção do 

conhecimento científico, de sua construção e da importância do surgimento de conjecturas e 

de refutações para o desenvolvimento de uma eficaz teoria científica, na qual o erro é parte 

integrante na busca da aproximação entre objeto do conhecimento e objeto real, visando a 

solução dos problemas concretos dos seres humanos. 

Nesse intuito, o Tridimensionalismo Jurídico Axiológico de Arnaldo Vasconcelos, 

complementando o tridimensionalismo clássico de Miguel Reale, busca contribuir com a 

ciência do Direito requalificando-a pela justiça e pela legitimidade, com o objetivo do homem 

preservar sua dignidade de ser racional. Para tanto, o Direito tem que obrigatoriamente 

compatibilizar os valores da juridicidade, da justiça e da legitimidade, ou seja, ter duas 
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instâncias de valor aplicado na norma. Assim, o Direito será revestido de uma configuração 

notavelmente humanista e democrática. 
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