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RESUMO 

Este trabalho é destinado ao estudo da sistematização do pensamento jurídico 

contemporâneo na perspectiva do autor Alysson Leandro Mascaro. Desta forma, o 

doutrinador, aponta três grandes caminhos denominados: o juspositivismo, o não 

juspositivismo, e a perspectiva crítica.  

 

O pensamento jurídico crítico é pautado no marxismo que se contrapõe ao modelo 

juspositivista. A investigação do trabalho consistirá em uma profunda análise da teoria 

crítica do direito na perspectiva do autor Alysson Leandro Mascaro, buscando explorar 

brevemente as correntes do pensamento jurídico contemporâneo denominadas 

juspositivista e não juspositivista, de forma a apontar as diferenciações existentes 

entre as três correntes. 

INTRODUÇÃO 

A premissa do presente trabalho é a sistematização do pensamento jurídico 

contemporâneo elaborada pelo autor Alysson Leandro Mascaro. A contextualição do 

período histórico da presente pesquisa é compreendida entre o século XIX até os dias 

atuais, nesse sentido, o corte temporal tem como ponto de partida o momento 

posterior às revoluções burguesas. (MASCARO, 2014, p. 311). 

O referido doutrinador explica que na contemporaneidade, o jurista adota um 

modo pelo qual a compreensão do direito não esteja associada a moral ou a religião, 

buscando, assim, compreender o fenômeno jurídico a partir de bases mais sólidas que 

tenham um viés científico, pois, embora fossem variadas as bases do passado, 

historicamente, todas elas foram denominadas Jusnaturalismo.   

Em seu livro, Filosofia do Direito, o ilustre jurista apresenta a sistematização do 

pensamento jurídico contemporâneo, definindo três grandes caminhos para 

compreensão do fenômeno jurídico atual, sendo assim, são três correntes designadas 

como: Juspositivismo, Não Juspositivismo e a Perspectiva Crítica do Direito.  

Salienta que cada filósofo é uma filosofia, e estudá-los conjuntamente, significa 

abdicar da posição soberana de cada um, porém, assevera que a benefício da 

compreensão didática, as posições de cada um deles podem ser estudadas a partir 



de alguns referenciais gerais que permitem sistematizá-los e estudálos de forma a 

colocar cada fragmento de seus estudos teóricos dentro de uma corrente jusfilosófica 

do direito. 

A corrente crítica do direito é objeto central da presente pesquisa, pois 

demonstra atentar-se para questões que ultrapassam o tecnicismo normativo 

presente no juspositivismo e vai além das questões do poder retratadas de forma 

detalhada na visão não juspositivista.  

OBJETIVOS 

Em plano geral investigar o papel do direito contemporâneo no ESTADO 

DEMOCRÁTICO LIBERAL BRASILEIRO na visão de Alysson Leandro Mascaro.  

A partir da visão do autor, definir o papel da teoria crítica do direito, frente as demais 

correntes teóricas do direito contemporâneo, tais como o juspositivismo, e o não 

juspositivismo.  

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa teórica análise de fontes secundárias.  

DESENVOLVIMENTO 

O doutrinador, Alysson Leandro Mascaro, ressalta que o pensamento jurídico 

contemporâneo pode ser classificado em três grandes caminhos denominados 

juspositivismo, não juspositivismo e a perspectiva crítica. Sendo que esses três 

caminhos representam histórias, fundamentos, políticas e filosofias distintas.  

O Juspositivismo é o direito posto pelo Estado, “o direito seria um fenômeno contido 

nos limites do Estado” (MASCARO, 2013, p. 53). Os juspositivistas ao se estreitarem 

ao dado direito positivo estatal, revelam-se filosofias levadas pelo conservadorismo. 

É possível constatar que essa visão política se desdobra em diversas vertentes – 

observa-se um frio tecnicismo, isto é, considerar ser o direito apenas o que está 

escrito, observar tão somente a legislação emanada do Estado, deixando assim de 

considerar qualquer outro fator que não seja jurídico estatal.  



O não juspositivismo é a visão pela qual do direito que tenta ampliar a compreensão 

do fenômeno jurídico “há muitos outros fenômenos prévios que dão constituição e 

sentido ao próprio Estado e ao direito, o estatal e o jurídico são manifestações 

emanadas de um poder que não se encontra apenas não atribuições e competências 

formalmente postas” (MASCARO, 2013, p. 53).  

A perspectiva crítica é aquela que possibilita uma visão ampla do fenômeno jurídico 

não juspositivista. Assim sendo: “Quando a investigação busca compreender os 

fundamentos mais profundos dos fenômenos sociais contemporâneos, há de 

encontrar as causas do que torna a ideologia contemporânea o que é” (MASCARO 

2013, p. 53). Procedendo assim “nesse todo, o direito não é mais explicado apenas 

dentro de seu momento imediato e formal de associação ao Estado, mas também 

pelas raízes profundas constituintes desse todo social” (MASCARO, 2013, p. 53). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

De modo preliminar, os três caminhos para compreensão do fenômeno jurídico 

contemporâneo apresentam fundamentos filosóficos próprios, sendo que, de maneira 

não afirmativa, é possível observar que o juspositivismo apresenta características 

tecnicistas normativas, é formalista a sua abordagem do direito, sendo que o não 

juspositivismo ultrapassa a barreira do formalismo e investiga as relações de poder 

que constituem o direito, e por último, a perspectiva crítica é oposta ao juspositivismo 

e mais abrangente que o não juspositivismo pelo fato de ter como base o marxismo, 

contudo, conforme alertado, são resultados preliminares, assim podem sofrer 

alterações na medida em que a pesquisa se desenvolve. A pesquisa encontra-se na 

fase de revisão bibliográfica.   
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