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COLEÇÃO DE ARTIGOS DIREITO GV (WORKING PAPERS)
A Coleção de Artigos Direito GV (Working Papers) divulga textos em elaboração para debate, pois acredita que a 
discussão pública de produtos parciais e inacabados, ainda durante o processo de pesquisa e escrita, contribui para 
aumentar a qualidade do trabalho acadêmico.
A discussão nesta fase cria a oportunidade para a crítica e eventual alteração da abordagem adotada, além de permitir 
a incorporação de dados e teorias das quais o autor não teve notícia. Considerando-se que, cada vez mais, o trabalho 
de pesquisa é coletivo diante da amplitude da bibliografia, da proliferação de fontes de informação e da complexidade 
dos temas, o debate torna-se condição necessária para a alta qualidade de um trabalho acadêmico.
O desenvolvimento e a consolidação de uma rede de interlocutores nacionais e internacionais é imprescindível para 
evitar a repetição de fórmulas de pesquisa e o confinamento do pesquisador a apenas um conjunto de teorias e fontes. 
Por isso, a publicação na Internet destes trabalhos é importante para facilitar o acesso público ao trabalho da Direito 
GV, contribuindo para ampliar o círculo de interlocutores de nossos professores e pesquisadores.
Convidamos todos os interessados a lerem os textos aqui publicados e a enviarem seus comentários aos autores. 
Lembramos a todos que, por se tratarem de textos inacabados, é proibido citá-los, exceto com a autorização 
expressa do autor.
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Direito e Desenvolvimento com David Trubek1  
 

José Rodrigo Rodriguez 

Envie seus comentários para: jose.rodriguez@fgv.br  

 

1. Introdução 

É muito difícil dizer qualquer coisa inteligente após as falas do professor Trubek e 
de meus colegas de mesa. A vontade maior é fazer perguntas para continuar a 
ouvi-los sobre alguns pontos. No entanto, o convite que recebi para estar nesta 
mesa na condição de expositor me obriga a dizer algo substantivo. Por isso, 
arriscarei expor algumas idéias sobre as quais tenho meditado e que ligam-se mais 
diretamente à parte final da apresentação do professor Trubek, que ressalta a 
importância do engajamento nas questões do desenvolvimento. Esse aspecto 
chamou minha atenção nesse momento, como já havia chamado há alguns dias 
durante entrevista concedida pelo professor Trubek à Revista DIREITO GV, na qual 
tive a oportunidade de tomar parte.  

“Direito e Desenvolvimento” não é apenas um tema, mas uma causa. Tem um 
aspecto científico, uma dimensão descritiva e analítica, e outra normativa, que 
aponta para a necessidade de realizar certos princípios de justiça.  

Tomarei essa idéia como ponto de partida e pensarei, a partir dela, o 
problema da relação entre Direito e Economia, mais especificamente a relação 
entre juristas e economistas, problema central para minha reflexão teórica.  

O resultado a que chegarei no final desta fala será mais negativo do que 
positivo. Ou talvez se trate de uma positividade obtida pela negação; uma tentativa 
de evitar alguns equívocos. Tento seguir, assim, bem de perto a trajetória da coruja 
hegeliana que alçou vôo durante a fala do professor Trubek. 

  

2. Pressuposto: a modernização contraditória de Max Weber 

Antes de passar para meus argumentos, é importante expor o pressuposto do qual 
pretendo partir. Para mim, falar da relação entre Direito e Economia, assim como 
falar da relação entre Direito e Política ou Direito e Religião é retomar o paradoxo 
weberiano da modernização. Parte das leituras de Weber se esquece desse “lado 
negro”, como se referiu a ele o professor Trubek na citada entrevista. Muito 
influenciadas pelas teorias da modernização, olham a história do ocidente como o 
avanço da razão sobre o irracionalismo, do cálculo sobre o acaso, da previsão 
sobre a ação gratuita.  

                                                 
1 Texto da apresentação oral realizada no seminário The New Law and Development, em 06 de junho 
de 2007. 
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A influência de Nietzsche sobre Weber não permitiria que ele pensasse dessa 
forma. Em Weber, a racionalização produz o seu contrário: o irracionalismo, a 
perda de sentido. Tal fenômeno se manifesta claramente no interior da esfera 
jurídica. A racionalização do direito, ou seja, o domínio de regras formais e 
abstratas para regular os fatos sociais, resulta em sua perda de sentido. A 
abstração das normas é incapaz de dar conta da crescente complexidade social e 
da riqueza dos casos concretos, obrigando o legislador a introduzir no direito 
expressões como “boa-fé”, que rompem com a lógica das normas abstratas e de 
sua aplicação compreendida como subsunção.  

Além disso, a emergência de conflitos distributivos, que já aparecem em 
Economia e Sociedade, é outro desafio ao formalismo liberal. O direito é levado a 
abandonar a neutralidade diante dos interesses e promover distribuição de 
recursos. A despeito do acerto do diagnóstico weberiano sobre o direito, fica claro 
que seu desenvolvimento é apresentado como paradoxal, ou melhor, sendo mais 
preciso, como contraditório. A racionalização do direito liberal gera a perda de seu 
sentido. 

Retomemos o meu ponto: a racionalização da sociedade é, ao mesmo tempo, 
perda de sentido. A sociedade se fragmenta em diversas esferas de valor, cada 
uma funcionando com uma racionalidade própria. A questão que Weber nos coloca 
é: em um mundo fragmentado é possível ter acesso ao todo? É possível dar sentido 
ao mundo a não ser de modo parcial, a partir de um certo ponto de vista? Posto 
isso, como orientar as ações humanas mais cotidianas? Como devemos nos 
colocar no mundo diante de tantas racionalidades?  

Lidamos com problemas assim todos os dias. Os conflitos entre carreira e 
relacionamentos afetivos, trabalho e lazer, eficiência e eqüidade, entre outros, dão 
testemunho da força da teoria weberiana e nos colocam repetidamente diante do 
paradoxo apontado por ele. 

  

3. Um plano simples 

Em sua fala e em seu novo livro, The New Law and Development, o professor 
Trubek dá muita ênfase à necessidade de construir planos para o desenvolvimento 
dos diversos países que levem em conta as características particulares de cada 
realidade. Trata-se de evitar visões do tipo “one-size-fits-all”, que pretendem 
resolver todos os problemas do mundo com uma fórmula simples, um plano 
simples e milagroso.  

Em determinado momento do livro, (os que leram certamente se lembrarão) o 
professor Trubek se irrita ao conversar com um funcionário governamental diante 
de sua aparente recusa em aprender com experiências anteriores, que 
comprovavam a ineficiência de fórmulas simples e aparentemente mágicas. 

No mesmo sentido, o economista William Easterly, em seu livro White Man’s 
Burden, conta a história de todos os esforços para desenvolver a periferia do 
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capitalismo, fazendo críticas severas à estratégia universalista utilizada pelas 
agências internacionais. Seu objetivo é mostrar que a adoção de planos de 
desenvolvimento padronizados para todo o mundo deve ser abandonada, pois 
provoca mais efeitos nocivos do que benéficos. A repetição da estratégia e dos 
resultados desastrosos vão dando ao livro a monotonia de uma profecia auto-
cumprida e fazem crescer a angústia do leitor.  

Como é possível que alguém continue a fazer a mesma coisa diante de tantas 
evidências? De onde nasce a necessidade de construir planos tão esquemáticos? 
Que mecanismos psicológicos, políticos, econômicos e sociais estão em jogo nessa 
comédia de erros? 

Claro, não tentarei resolver o problema, mas gostaria de especular um pouco 
sobre o assunto. Ter consciência desse problema é fundamental para qualquer um 
que se aventure a pensar os problemas do desenvolvimento. É preciso ter muito 
claro o objetivo das pesquisas realizadas para não prometer coisas impossíveis de 
entregar.  

Na verdade, usando um pouco de cinismo, é possível alterar levemente minha 
afirmação anterior. Assim: se o organismo financiador de sua pesquisa quiser que 
você apresente uma fórmula e um plano, facilmente executável, para salvar o 
mundo, pegue o dinheiro e faça o prometido. Mas faça como alguns economistas: 
não esqueça de deixar bem claras as condições a serem cumpridas pela realidade 
para que sua fórmula funcione. Se entre essas condições estiver a revogação da lei 
da gravidade e a necessidade de que os seres humanos sejam sempre razoáveis 
em seu agir, tanto pior para a realidade. O acerto e a precisão da fórmula já estarão 
garantidos de antemão. 

Voltando ao problema abordado acima, de onde nasce a necessidade de 
planos simples e milagrosos? Em parte, como mostra muito bem o livro organizado 
pelo professor Trubek, tal necessidade decorre da natureza do trabalho das 
agências internacionais, que concentram grande parte do dinheiro para projetos de 
desenvolvimento. Como trabalhar com centenas de países e realidades as mais 
diversas sem buscar um ponto de vista universalizante? Sem buscar conceitos 
unitários de “desenvolvimento” e de “rule of law?” No entanto, como também 
mostra o professor Trubek, se tal perspectiva é inescapável, pelo menos ela deve 
ser uma tentativa, extremamente cautelosa e orientada para o concreto; não para o 
abstrato. É preciso ser universalista para defender normativamente a necessidade 
do desenvolvimento, mas é preciso ser relativista para pensar suas causas e 
elaborar um plano.    

Além dessa dificuldade, da qual é difícil escapar, o que mais está em jogo na 
demanda por planos de ação simples e milagrosos? Certamente há o fato de a 
opinião pública sempre estar ansiosa por encontrar fórmulas mágicas para 
resolver os problemas do mundo. Além da opinião pública, há os políticos que 
precisam obter o voto dos eleitores e os órgãos financiadores eles mesmos, 
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sempre desejosos de fórmulas simples das quais possam derivar planos de ação 
fáceis de executar e controlar. 

 

4. O papel da academia 

Isso tudo é sabido. O que me interessa pensar mais especificamente é o papel da 
academia nesse processo. É nosso papel intelectual, de juristas e economistas, 
buscar fórmulas mágicas capazes de resolver os problemas de forma simples e 
barata? 

A resposta a esta pergunta é um sonoro SIM. Se, contra todas as evidências, 
alguém conseguir encontrar uma fórmula dessas, certamente receberá o aplauso 
de todos. Mas, diante da dificuldade em se obter algo assim, arrisco dizer que é 
dever da academia evitar apresentar seus conhecimentos como se fossem 
fórmulas mágicas. A menos que estejamos, de fato, na posse de uma poção 
mágica, é preciso evitar vender refrigerante de guaraná como se fosse tal. 

Evitar fazer isso é uma tarefa muito difícil. Todos querem fórmulas mágicas: a 
opinião pública, os políticos, as agências. Recentemente, senti na pele essa 
tentação. Fui convidado a dar um depoimento ao Jornal Nacional da Rede Globo, 
mas, ao conversar com o assessor de imprensa que entrou em contato comigo, 
percebi que não estava pronto para falar o que eles queriam ouvir. Eu não fui capaz 
de fazer tabula rasa de tudo o que estudei até hoje e dizer algo como: a solução 
mágica para resolver o problema do desemprego brasileiro é, em três segundos, a 
seguinte...  

É difícil resistir. É difícil manter a diferença entre o plano científico e plano das 
necessidades práticas cotidianas de políticos e cidadãos. É difícil recusar-se a 
fornecer soluções mágicas porque, afinal, nós também, acadêmicos e 
pesquisadores, nos angustiamos diante da dificuldade em dar sentido ao mundo. 
Afinal, é por isso que escolhemos fazer o que fazemos. 

Para usar um exemplo muito trivial, toda vez que leio no jornal “Descoberto o 
gene da obesidade”, assunto que, obviamente, muito me interessa, torço para que 
seja verdade e aguardo, ansiosamente, que o remédio correspondente chegue 
rápido às farmácias. Esse estado de semi-euforia dura pouco. Dura até eu perceber 
que o estudo foi feito em ratos ou que suas conclusões não são pacíficas na 
comunidade científica. Ou até eu lembrar que o caminho que liga o laboratório do 
cientista ao consultório médico é longo e tortuoso e tem uma lógica própria. Nesse 
momento, lembro com muito desagrado de meu irmão, professor de Educação 
Física, ele, sim, senhor da fórmula mágica para emagrecer: “Coma menos”, ele me 
diz.  

Para usar um exemplo melhor: diante das promessas mirabolantes da terapia 
genética, o que resultou de concreto até agora a não ser a consciência de que é 
necessário fazer exames constantes para detectar certas doenças com 
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antecedência? No entanto, rios de dinheiro continuam a ser investidos nesse 
campo de pesquisa. 

Talvez seja o caso de simplesmente entrar no jogo e fazer seguir a um plano 
simples outro plano, ainda mais esquemático e milagroso. Muita gente vive disso e 
não vive mal. A cada seis meses aparece um novo guru no mundo dos negócios. 
Nem sempre eles têm uma boa capacidade de renovar suas fórmulas e acabam 
esquecidos. Outros, mais hábeis, permanecem firmes em sua posição. Ser guru 
não deve ser tão ruim assim. De qualquer maneira, sua presença constante é um 
testemunho eloqüente da dificuldade humana em habitar um mundo fragmentado 
e complexo. É a contraprova da dificuldade em viver sob as contradições da 
modernização weberiana. 

Mesmo entre acadêmicos sofisticados, as modas intelectuais marcadas por 
raciocínios do tipo “one-size-fits-all” aparecem de tempos em tempos. Alguém 
disse, há alguns anos, e depois voltou atrás em um belíssimo livro de mais de 500 
páginas, que a eficiência deveria ser o princípio ético do direito. Há outras soluções 
engenhosas para resolver todos os problemas jurídicos: desde valores 
transcendentais imutáveis até tabelas de algoritmos que pretendem prever todas 
as soluções judiciais possíveis antes mesmo de serem tomadas.  

 

5. Conclusão 

Nenhuma dessas tentativas é problemática em si, desde que não nos deixemos 
levar pela beleza das fórmulas e pela simplicidade dos argumentos, ou seja, pela 
força retórica do discurso. Como observou o professor Trubek no final de seu texto 
sobre Max Weber (cito): 

 

A contribuição ímpar de Weber foi analisar o direito de uma 
perspectiva holística e social na qual fenômenos jurídicos não 
são nem totalmente independentes, nem totalmente 
dependentes dos outros aspectos da vida social. Este método, 
que simultaneamente respeita a autonomia e a dependência da 
experiência jurídica na sociedade, talvez seja a contribuição 
mais duradoura de Weber para a sociologia do direito e para o 
estudo da relação entre ”direito e desenvolvimento“. 

 

Confesso a todos, publicamente e na presença do professor Trubek, que, 
apesar de concordar profundamente com suas palavras, pergunto-me, às vezes, 
porque estudar direito precisa ser tão difícil e avesso a simplificações. Nessas 
horas, uma ponta de vontade de virar guru aparece. Tento esquecê-la relendo 
algumas páginas de Economia e Sociedade e, até hoje, isso tem funcionado. 
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