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Niklas Luhmann: Prefácio  

Tradução livre: Pedro H. Ribeiro 

O conceito de constituição, tal como representado nos Estados 

democraticamente legitimados do chamado mundo “ocidental”, provém do mundo das 

ideias do liberalismo político e, por conseguinte, seus fundamentos têm mais de 

duzentos anos de idade. Quase nenhuma outra instituição da modernidade alcançou 

semelhante idade. A derrocada dos sistemas socialistas do Leste e a incontornável 

debilidade da polêmica antiliberal de proveniência religiosa, romântica e até platônico-

aristotélica permitem que essa concepção de constituição sobreviva praticamente sem 

concorrência. De fato, ocorreram mudanças [neste interim - P.R.]. Isso sobretudo com o 

advento da formação de partidos políticos; algo com o que ninguém havia contato antes, 

seja na Filadélfia de 1787, seja na Paris de 1790/91. Com isso, algumas coisas 

tornaram-se resquícios, como por exemplo a vinculação de consciência dos 

congressistas. A política tornou-se condensada em feixos (gebündelt) antes de alcançar 

os órgãos previstos constitucionalmente. Isso significa, ademais, que a amplitude da 

participação de interesses, à qual Madison atribuía grande valor, não obteve o 

significado previsto. Ela foi substituída por uma estimativa do peso de votos de grupos 

de interesse por meio dos partidos políticos. A garantia política da inviolabilidade da 

propriedade – algo que, segundo a perspectiva liberal, é um requisito inquestionável 

para a possibilidade do dissenso político e oposição política pública – continua, assim 

como dantes, indispensável. Entretanto, a ingerência política na propriedade alcançou 

amplas medidas - algo que ninguém poderia imaginar no final do Século XVIII -, mas 

isso ocorreu precisamente porque realizado sob a proteção da constituição e não 

assumiu a forma da expropriação. O Estado de Bem-Estar desdobrou seus efeitos – 

sobretudo na jurisprudência em questões de direitos fundamentais. É quase impossível, 

contudo, desviar a atenção da vinculação de direitos fundamentais à forma dos direitos 

subjetivos; pois quem outro senão o titular de direitos deve decidir, se ele percebe ou 

não seu direito. Do programa de direitos fundamentais extraiu-se um programa de 

valores que serviu, todavia, essencialmente para subjugar o legislador aos controles da 

jurisdição constitucional. Com isso, as delimitações entre política e justiça passam a 
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deslizar crescentemente. Finalmente, temos com isso uma velha discussão sobre direito 

constitucional e realidade constitucional que desenha e representa todas estas variações 

– mas que para por aí. 

A apresentação da Constituição Brasileira, bem como de sua história e sua 

realidade atual, que Marcelo Neves nos traz, persegue metas completamente distintas. 

Esta apresentação se debruça não em uma adaptação do discurso liberal nas relações 

factualmente dadas. Ela pressupõe a dação de sentido destas [relações – P.R]. Ela se 

debruça sobre a questão de saber se esse mundo de ideias é, de fato, transponível para a 

sociedade brasileira. 

A tipicidade do Estado Constitucional se sedimentou nos países do centro da 

sociedade moderna – ou, pelo menos, e em todo caso, isso é o que parece. Ela foi 

tomada como uma espécie de imperativo cultural e político por quase todos os Estados 

do mundo. Não se pode pensar em um Estado sem uma constituição. Ali onde e quando 

Estados são fundados ou experienciam uma revolução, parece ser imprescindível que se 

fixe uma constituição escrita. Ora, de que outra forma poder-se-ia reconhecer as regras e 

atributos para a atividade política? Já na primeira sociedade em processo de 

descolonização – aquela anterior colônia britânica da América do Norte – a outorga de 

constituição foi a forma que tornou possível visualizar e trazer à tona a unidade nacional 

e política. Desde então, corpus de texto e algumas opções de princípios organizatórios 

(princípio presidencialista ou democracia partidária, jurisdição constitucional) 

pertencem aos elementos constitutivos canônicos [das constituições P.R.]. Outros, tais 

como a existência de um Banco Central independente, contam – talvez mais por 

motivos de incorporações casuais do porvir histórico – não como parte do direito 

constitucional formal, mas material. A Bill of Rights foi incorporada no decorrer do 

Século XIX. Também algumas das estipulações do acertamento de metas do Estado. A 

massa de texto cresceu. Os juristas tendem, ingenuamente, a partir do pressuposto de 

poderem transplantá-la para condições muito distintas – tal como uma vez feito com 

transplantações do direito civil romano ou das grandes codificações europeias dos 

Séculos XVII e XIX. Mantém-se correta esta suposição, contudo, quando se olha para 

além do nível semântico do texto? E caso a resposta seja negativa: onde ocorre a falha 

da dessa tentativa [de transposição – P.R.]? 

Em suas análises, Neves se vale de instrumentais teóricos do arsenal teórico 

corrente aqui deste país [Alemanha – P.R.]. Ainda quando são utilizadas posições da 

teoria dos sistemas – posições, portanto, controversas – não se encontra por detrás nada 
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de incomum. O direito é encarado como direito positivo, a sociedade conceituada pela 

diferenciação funcional. Contudo, daí se retira, de modo natural, a pergunta-chave:  o 

direito positivo não pressupõe, em toda a luta por legitimidade do direito das leis e dos 

juízes, antes de tudo, um sistema jurídico com autonomia funcional e auto-organização? 

Não se é de esperar, antes de tudo – independentemente de todos valores e interesses 

que devem ser levados em conta – que decisões regradas juridicamente sejam 

determinadas pelo direito? E mais que isso:  [não é de se esperar – P.R] que 

procedimentos da administração pública, que sujeitam a decisão jurídica, sejam tratados 

pelo ponto de vista do lícito e ilícito e sujeitos ao direito vigente? 

Neves parte do pressuposto de que esses requisitos não são preenchidos no 

Brasil. É claro, também no Brasil é de fato necessário pagar a sua conta de hotel caso se 

queira evitar as dificuldades trazidas pelo não pagamento – algo também comum aqui 

em nosso país [Alemanha – P.R.]. Aqui, contudo, trata-se de notar, antes, um alto grau 

de entrelaçamento entre Estado e economia que aparece como se tivesse sido inventado 

para fins de viabilizar a corrupção; mais premente ainda é a disponibilidade 

extremamente limitada e altamente seletiva da polícia; e, finalmente, mais e mais: a 

irregulabilidade da violência física. Sob tais condições é difícil falar de autonomia do 

direito - e quando o direito não opera de modo autodeterminado, também a 

superestrutura de uma constituição adquire baixas possibilidades de aplicação. O 

problema não se encontra, aqui, na constitucionalidade do direito, ele se encontra, antes 

disso, já no caráter jurídico da constituição. Ademais, isso assume uma forma e uma 

medida tal que sai do âmbito de controle de uma correção por comportamentos bem-

intencionados e de acordo com a lei a serem aplicados nos casos individuais. Deve um 

juiz deixar preso apenas nos casos específicos previstos constitucionalmente, ainda que 

ele saiba que o acusado, se deixado em liberdade, será assassinado? 

A interpretação sociológica de Neves visa a gerar dúvidas na questão de se em 

casos como estes seria possível falar em uma diferenciação funcional do sistema da 

sociedade. Ademais, é possível ver como o conceito da sociedade, tanto inicialmente o 

do início da modernidade, depois o liberal e enfim o atual, atribuem ao direito – e 

porque precisamente ao direito? – um papel principal. O direito é, ele mesmo, um 

sistema diferenciado – e precisamente por isso ele é capaz de garantir funções de 

separação em outros âmbitos (religião/política, religião/ciência, política/meios de 

comunicação em massa, economia/política). Visto pelo lado oposto: senão diferenciação 

funcional, qual outro conceito seria capaz de explicar a situação no Brasil? Dominação 
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de classe ou exploração das massas por uma pequena elite? Seguramente que não, pois 

quando se vê a situação na qual se encontram as camadas mais baixas, então se vê que 

não há nada ali sequer para ser dominado ou para ser explorado.  Simplesmente não há 

qualquer potencial aplicável disponível – e isso em uma parcela rapidamente crescente 

da população. 

Isso nos dirige a problemas para os quais nem a teoria de classes de proveniência 

marxista ou pós-marxista, nem o conceito corrente da diferenciação funcional da 

sociedade sabem dar uma resposta. Estas teorias estão, com isso, refutadas? Mas como, 

senão por meio de uma outra teoria? 

Talvez os fatos apresentados aqui permitam já perceber que outras distinções 

subsequentes se sobrepõem às teorias de nossa tradição, construídas de forma 

demasiada simples. Talvez a realização da diferenciação funcional no nível da 

sociedade mundial com alta dinâmica interna da economia, ciência, meios de 

comunicação em massa e política não signifique mais por muito tempo que as condições 

equivalentes também se realizem regionalmente. E talvez já existam, entrementes, 

indícios de uma diferença preordenada, primordial, que regula o acesso às beneficies da 

diferenciação funcional, a saber: a diferença inclusão e exclusão, com a qual o sistema 

reage – não em última instância – ao crescimento demográfico descontrolado. Isso 

significaria que a sociedade é duplamente integrada no Brasil, a saber: primeiramente de 

modo positivo por meio de redes de favores, de privilégios seletivos, de relações 

patrão/cliente, de corrupção; e negativamente por meio da exclusão prática de muitos de 

terem participação em todos os sistemas funcionais – ainda mais tendo em vista que 

uma exclusão específica (não ter documento, não ter emprego, não ter alimentação 

regular, não dispor de educação básica, não ter seguro saúde, não ter segurança em 

relação à integridade do corpo e vida) resulta sempre em trazer consigo, 

necessariamente, outras exclusões. Então, em ambos os âmbitos positivo e negativo da 

integração, o direito não encontra quaisquer suportes nas atitudes e expectativas da 

população. E atitudes são deveras mais forte que textos. [grifo original de Luhmann] 

Quer-se esperar que esse livro de Marcelo Neves não seja lido apenas como 

informação sobre relações jurídicas algo exóticas em um país da modernidade 

periférica, mas que sirva antes como estímulo para que reflitamos sobre em qual 

sociedade nós vivemos hoje. 

Niklas Luhmann 

[pp. 1-4] 


