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A arte da guerra é de importância vital para o Estado.
É uma questão de vida ou morte,
um caminho tanto para a segurança como para a ruína...
Seja sutil! Seja sutil!
E empregue seus espiões em toda a espécie de atividade
Sun Tzu
O estado de paz entre os homens que vivem juntos
não é um estado de natureza (status naturalis),
o qual é antes um estado de guerra, isto é, um estado em que,
embora não exista sempre uma explosão das hostilidades,
há sempre, no entanto, uma ameaça constante.
Kant
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PRIMEIRAS PALAVRAS
ESTADO DE EXCEÇÃO E MODERNIDADE TARDIA:
DA DOMINAÇÃO RACIONAL À LEGITIMIDADE (ANTI)DEMOCRÁTICA

ALEA JACTA EST
A sorte está lançada
Júlio César
COMBINA O OLHO DO CORTESÃO,
A LÍNGUA DO LETRADO,
O GLÁDIO DO GUERREIRO

Shakespeare - Hamlet
ESTADO DE GUERRA PERMANENTE
Bobbio
VITA MEA, MORS TUA
expressão latina
SAEP SPECTABAT AD VIM
Tendia sempre à violência
Lívio
A NECESSIDADE DEVE SER
SUBORDINADA À HONESTIDADE
Aristóteles
Basicamente, o objetivo da tese é demonstrar como a modernidade se utilizou da
Razão de Estado para legitimar o uso do poder de forma instrumental – de modo bem
específico, ainda podemos dizer que a Razão de Estado se converteu em Estado de
Exceção Permanente. Então, este é o objetivo da tese, observar que vivemos sob a
dominação disfarçada constitucionalmente sob as vestes do Estado de Exceção: Estado de
Sítio e Estado de Necessidade. Todavia, ao longo do trabalho, ainda veremos que muitas
interfaces e inerstícios se escondem sob as vestes deste denominado Estado de Exceção
Permanente. O que se convencionou chamar de luta pelo reconhecimento (Honneth), ainda
que de fundamental importância à consagração de valores e de direitos democráticos,
também não escapa das regras do uso instrumental da exceção, uma vez que as
Constituições democráticas acabam por legitimar a exceção como meio de defesa da
própria democracia. Aliás, esta foi a manipulação traçada a partir da Constituição de
Weimar, de 1919, denominada até então de baluarte da democracia e do Estado Social.
Cabe salientar, inicialmente, que o conceito/realidade da Modernidade Tardia remonta ao

Renascimento – e não como se afirma, tradicionalmente, ao Iluminismo – porque é no
contexto da concentração do poder sob os auspícios do Estado-Nação que se evidencia a
Razão de Estado. Por sua vez, a Razão de Estado permanece na esteira do Estado e no
Direito Moderno, bem como hodiernamente. Por isso, para visualizar a metamorfose da
Razão de Estado em Estado de Exceção é necessário verificar as bases teóricas e históricas
da Razão de Estado, efetivamente a fim de notabilizarmos o que se modificou, neste longo
período histórico, para que se organizasse a nova estrutura política e jurídica legitimadoras.
O Iluminismo, por seu turno, tem um significado essencial (aliado à Razão de Estado
renascentista) porque foi no século XVIII, pós-Revolução Francesa, que se verificou a
primeira fase da transformação. Neste momento, vimos emergir o famoso expediente
político/jurídico do Estado de Sítio.
Metodologicamente, o trabalho é um mix entre uma tese ensaística – com
interpretações livres e mais proposições provocativas do que comprovações incorrigíveis
do seu objeto (como se fosse possível) – e uma construção teórica baseada em dissertações.
Assim, cada capítulo é uma dissertação com um objeto característico, mas que se liga ao
objeto geral, ainda que entre si os capítulos não sejam ligados sob a estreita lógica
positivista. Na verdade, ainda que dividido em cinco capítulos dissertativos, pretende-se
um único trabalho interligado, articulando-se os capítulos entre questões de fundo: 1) a
modernidade e a afirmação da Razão de Estado (a regra que gerou liberdade, autonomia e
soberania); 2) a razão posta a serviço da dominação (o excipio); 3) Alguns argumentos e
momentos históricos em que se visualiza a metamorfose da Razão de Estado em Estado de
Exceção: a Modernidade Tardia; 4) outras saídas racionais: a autonomia radical e a
liberdade; 5) a legitimidade interna ao Estado de Direito que não se furta à previsão e uso
regular do meios de exceção.
De outro modo, mais detalhado quanto ao curso burocrático da razão (Giddens,
1991), na primeira conversão, dos Códigos de Prudência, passamos à própria razão política
laica descrita por Maquiavel. Já na segunda, com o fim do Renascimento e a entrada do
Iluminismo, novas regras políticas foram depositadas na conta da humanidade: a começar
pelas regras de exceção. Na seqüência, a partir da viragem entre os séculos XIX e XX,
vimos em Weimar a desculpa que faltava ao totalitário regime de exceção do nazismo. Por
fim, nesta espécie de quarta fase, temos pela frente os desafios da privatização da soberania
(o que não implica exatamente no fim das fronteiras do Estado-Nação), pelo fenômeno
conhecido como Estado Penal. Como recurso analítico do jurídico em que se embute a
exceção, aliás, seus idealizadores retomam o jusnaturalismo, Hobbes e Rousseau:

Hobbes tinha consciência desta situação. Nominalmente, é (também) um
teórico do contrato social, mas materialmente é, preferentemente, um
filósofo das instituições. Seu contrato de submissão – junto a qual aparece,
em igualdade de direito (?) a submissão por meio da violência – não se
deve entender tanto como um contrato, mas como uma metáfora de que os
(futuros) cidadãos não perturbem o Estado em seu proesso de autoorganização [...] Entretanto, a situação é distinta quando se trata de uma
rebelião, isto é, de alta traição: <Pois a natureza deste crime está na
rescisão da submissão, o que significa uma recaída no estado de natureza 1
... E aqueles que incorrem em tal delito não são castigados como súditos,
mas como inimigos (Jahobs & Meliá, 2005, p. 27).

Em todo caso, quer seja um empréstimo apropriado ou não quanto à soberania
ameaçada por delinqüentes ou inimigos, Hobbes seria mais explícito quanto à própria
soberania necessária à Razão de Estado, ou seja, no lugar do Homem de virtù deve
consubstanciar-se realmente o Estado como soberano. Portanto, o poder, ainda que
absolutista, é menos pessoal ou personalizado:
1. Em primeiro lugar, aqueles que já instituíram um Estado, dado que são obrigados pelo
pacto a reconhecer como seus os atos e decisões de alguém, não podem legitimamente
celebrar entre si um novo pacto no sentido de obedecer a outrem, sem sua licença.
2. Em segundo lugar é evidente que quem é tornado soberano não faz antecipadamente
qualquer pacto com seus súditos, porque teria ou que celebrá-lo com toda a multidão, na
qualidade de parte do pacto, ou que celebrar diversos pactos, um com cada um deles.
3. Em terceiro lugar, se a maioria, por voto de consentimento, escolher um soberano, os que
tiverem discordado devem passar a consentir juntamente com os restantes ou será deixado
na condição de guerra.
4. Em quarto lugar, dado que todo súdito é por instituição autor de todos os atos e decisões do
soberano instituído, segue-se que nada do que este faça pode ser considerado injúria para
com qualquer dos seus súditos, e que nenhum deles pode acusá-lo de injustiça.
5. Em quinto lugar, aquele que detém o poder soberano não pode justamente ser morto, nem
de qualquer outra maneira pode ser punido por seus súditos.
6. Em sexto lugar, compete à soberania ser juiz de quais as opiniões e doutrinas que são
contrárias à paz, e quais as que lhe são propícias. Portanto compete ao detentor do poder
soberano ser o juiz, ou constituir todos os juízes de opiniões e doutrinas, como uma coisa
necessária para a paz, evitando assim a discórdia e a guerra civil.
7. A sétima razão diz que: todo o homem pode saber quais os bens de que pode gozar
portanto esta propriedade, dado que é necessária à paz e depende do poder, é um ato desse
poder, tendo em vista a paz pública.
8. Em oitavo lugar, pertence ao poder soberano a autoridade judicial, quer dizer, o direito de
ouvir e julgar todas as controvérsias que possam surgir.
9. Em nono lugar, pertence à soberania o direito de fazer a guerra e a paz com outros Estados.
10. Em décimo lugar, compete à soberania a escolha de todos os conselheiros, ministros,
magistrados e funcionários.

1

O delinqüente ou criminoso se vê tratado como inimigo do Estado, porque sua insubmissão namora com o
estado de natureza.

11. Em décimo primeiro lugar, é confiado ao soberano o direito de recompensar com

riquezas e honras, e o de punir com castigos corporais ou pecuniários, de acordo
com a lei que previamente estabeleceu.
12. Por último [...] Ao soberano compete pois também conceder títulos de honra, e
decidir qual a ordem de lugar e dignidade que cabe a cada um (Hobbes, 1983).
A grande diferença entre os possíveis bandidos do passado e os usurpadores do
poder atuais é que, no passado idílico, os mercenários respondiam aos seus generais e, na
atualidade, empresas de matar como a Blackwater (assenhoreando-se do Iraque) atuam
como civis e não respondem ao comando do Estado: literalmente, como nunca se viu na
história, a máquina de guerra está acima da lei. Mas, a Modernidade Tardia também é
uma luta pela sobrevivência e reinvenção dos clássicos na atualidade, uma luta sem muito
esforço porque esse pensamento germinal anteviu muito da atualidade quando ainda nem
era broto. Como ensinou Octávio Ianni:
Esta é a idéia: o percurso da reflexão, em busca da "compreensão" ou da
"explicação", pode levar consigo algo, ou muito, de ficção. A realidade
transfigura-se em conceito e categoria ou em metáfora e alegoria.
Estas metamorfoses são freqüentes, às vezes inevitáveis. Há sempre
algum contraponto entre elas. Aliás, são freqüentes os casos de
metáforas que adquirem o significado de conceitos, assim como há
casos em que conceitos se transfiguram em metáforas. Mas é inegável
que essas podem ser modulações do conhecimento. Sim, a metáfora e a
alegoria também podem ser formas de conhecimento, meios e modos
de alcançar o esclarecimento (grifos nossos)2.

Na verdade, estava e está em curso um uso estratégico da razão: denominação que
Habermas, por exemplo, utiliza para o uso da razão instrumental no mundo social em
relação a outros sujeitos, para fins de manipulação. Este uso instrumental ou estratégico
predomina porque é empregado para conservar o poder – trata-se do uso da racionalidade
com vistas a fins de Weber (sem se considerar os meios inerentes à soberania popular, por
exemplo, como se teria a seguir a máxima do potestas in populo e que era subjacente ao
Iluminismo).

RESUMIDAMENTE, o objetivo geral da tese é indicar algumas formas (teóricas ou
ideológicas) ou momentos históricos (remotos ou contemporâneos) em que – mesmo sob a
passagem

da luta por (auto)conservação

(Razão de Estado)

à

luta pelo

(re)conhecimento (especialmente no âmbito político-jurídico e em Weber) – acabou por
se confirmar uma realidade nefasta: Estado de Exceção Permanente. Não se trata de
2

Veja-se em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222002000100008&script=sci_arttext.

(re)contar toda a história de formação da Razão de Estado, até porque o seu curso é
desigual, heterogêneo e alternado, com altos e baixos, sobretudo no conturbado cenário
europeu. O objetivo, então, sinteticamente, seria apenas a indicação dos momentos e/ou
inflexões históricas mais significativas de uma trajetória, narrada desde os clássicos, que
desemboca na dominação racional-legal e que constitui a base constitucional e política
subjacente ao Estado de Exceção.

O QUE ERA: Razão de Estado — O QUE É: Modernidade Tardia e Estado de Exceção.

O EIXO da tese (e que corresponde à Modernidade Tardia), em uma frase, pode ser:
esta trajetória entre a conservação e o reconhecimento ou ainda, a tensão entre a
exceção e a legitimidade. Por isso, fomos obrigados a um retorno ao passado. A exceção,
de certo modo, corresponderia à perpetuação/metamorfose da Razão de Estado, ao menos
desde o século XVIII.

O ARGUMENTO central do texto, portanto, não está em discutir a posição de
determinados autores sobre a temática, mas o percurso que nos trouxe, e isto em grandes
passos, da clássica Razão de Estado até a Modernidade Tardia e o Estado de Exceção.
Este é centro da discussão do tema, convergindo da luta por conservação da Razão de
Estado à aplicação de recursos (materiais e cognitivos) ou mecanismos e meios de exceção.
No passado remoto do Iluminismo pós-Jacobino (e isto não se deu à toa, porque dali
deveria sair fortalecido o Estado Burguês ou a Razão do Estado Moderno), a exceção
corresponde ao germinal sentimento de unidade nacional ou mera articulação política em
torno da Luta por Afirmação e Conservação da Razão de Estado. O efeito desejado, na
Modernidade Tardia, é equivalente ao que temos na descrição de coerção dada por
Durkheim – como ato de suspense, temeridade constante, ameaça, a manipulação
subjetivo-ideológica, o amedrontamento ou o implemento da força estatal dispossível a
qualquer instante. Vimos e vemos inúmeros relatos de estadunidenses, há anos, relatando
seus sentimentos atuais, de acordo com a variação das cores de (in)segurança, mas, mais
especialmente a partir do Patrioct Act. Aliás, Durkheim já seguia Kant, quanto o filósofo
asseverava que não há direito sem coerção ou força física suficiente, pois do contrário o
direito não se imporia como absoluto. Assim, cabe uma leitura de que modo se apresentaria
o Direito já “liberto” dos compromissos morais e, portanto, no âmbito do Estado Moderno,
já carreado para as forças da coerção. É fundamental entendermos este aspecto, antes de se

dar qualquer passo em direção a novas investidas sobre os rumos do Direito porque, a
modernidade delimitou os marcos do mundo que herdamos, inclusive princípios muito bem
determinados – a saber:
x

Primeiro, a criação do direito penal (restritivo de direitos), passando pela
“modernização” da individualização da pena, até chegarmos às teorias
últimas da ressocialização da pena e ao próprio Estado de Direito Penal.

No contexto da Modernidade Tardia, portanto, já de posse dos dizeres de Kant:
Denomina-se doutrina do direito (ius) a soma daquelas leis para as quais é
possível uma legislação externa ... O direito é, portanto, a soma das
condições sob as quais a escolha de alguém pode ser unida à escolha de
outrem de acordo com uma lei universal de liberdade ... Assim, a lei
universal do direito, qual seja, age externamente de modo que o livre uso de
teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma lei
universal, é verdadeiramente uma lei que me impõe uma obrigação ... Ora,
tudo que é injusto é um obstáculo à liberdade de acordo com leis universais.
Mas a coerção é um obstáculo ou resistência à liberdade ... Portanto, ligada
ao direito pelo princípio de contradição há uma competência de exercer
coerção sobre alguém que o viola ... o direito estrito se apóia no princípio de
lhe ser possível usar constrangimento externo capaz de coexistir com a
liberdade de todos de acordo com leis universais ... Direito e competência de
empregar coerção, portanto, significam uma e única coisa ... Analogamente,
não é tanto o conceito de direito quanto, ao contrário, uma coerção
plenamente recíproca e igual trazida sob uma lei universal e compatível com
esta que torna possível a exposição desse conceito (Kant, 2003, pp. 75-78).

O direito estrito é aquele sem compromisso obrigatório com a moral ou que não
tem restrições éticas. A Lei Universal do Direito garante-se pela coerção e não pela
liberdade. Isto se deve à necessidade de se obedecer imperativamente a uma determinada
Lei Universal. Portanto, o Direito não se verifica por meio de uma “escolha possível”
(faculdade de agir – facultas agendi), “ação com perspectiva jurídica” (facultas legem) ou
livre arbítrio, mas sim pela imposição de uma certa “verdade” assegurada pela imposição
coercitiva do poder hegemônico (Poder Extroverso), a quem a própria Lei Universal lhe
assegura e atribui, também coercitivamente, a noção de Legitimidade (note-se que sempre
imposta coercitivamente).

O OBJETIVO ESPECÍFICO da tese é explicitar, explicar o Estado de Exceção como um
tipo ideal que vem se apoderando das democracias constitucionais; não como modelo a ser
seguido feito remédio jurídico ou teleológico, não como ideal a ser perseguido; ao
contrário, como recurso metodológico que facilite na compreensão da tipologia estatal.
Também procuramos examinar alguns recortes acerca do(s) modo(s), como a Razão de
Estado forneceu os indicativos de que o sistema iria, rapidamente, modificar e

instrumentalizar o poder a serviço da excipio. Portanto, o objeto da tese é indicar como,
na atualidade da Modernidade Tardia esta força modificativa do poder tanto se vê na
transformção da Razão de Estado em Estado de Exceção Permanente, quanto na
conversão da necessidade em Estado de Necessidade. Neste sentido, a Razão de Estado
teria sido a primeira manifestação clara de que a política se converteria em razão
instrumental, a serviço do Estado e dos grupos de poder hegemônicos. Weber foi, talvez,
o autor que não só percebeu esse movimento, como perscrutou por seus caminhos mais
inconfessáveis. A ética desse sistema, portanto, era (e é) a ética do poder instituído - mas
instituído como poder ou soma de poderes em que se plasmaria toda a sociedade. Em
análise conjunta ou em paralelo ao desencantamento do mundo, (re)vigoram os riscos e os
perigos da vida moderna. Por isso, a ética protestante desempenhou um esforço notável a
serviço do espírito do capitalismo:
Entre os três principais fundadores da sociologia moderna, Weber foi o
que viu com mais clareza o significado da perícia no desenvolvimento
social moderno e usou-o para delinear uma fenomenologia da
modernidade. A vivência cotidiana, segundo Weber, retém seu colorido
e espontaneidade, mas apenas no perímetro da gaiola de “aço rígido” da
racionalidade burocrática (Giddens, 1991, p. 139).

Mas, é exatamente este o momento em que a fortuna volta a sorrir (diante do
realismo impiedoso): “O risco e o perigo, como vivenciados em relação à segurança
ontológica, tornaram-se secularizados juntamente com a maior parte dos outros aspectos da
vida social [...] Exatamente onde os riscos são maiores [...] a fortuna tende a voltar”
(Giddens, 1991, pp. 112-113). Portanto, sob este prisma, a Razão de Estado é uma
conseqüência, uma parte da esfera política (Weber, 1979), inerente ao desencantamento do
mundo. É a este fenômeno que chamamos de (auto)conservação:
...Nicolau Maquiavel se desliga de todas as premissas antropológicas da
tradição filosófica ao introduzir o conceito de homem como um ser
egocêntrico, atento somente ao proveito próprio. Nas diversas reflexões
que Maquiavel realiza sob o ponto de vista de como uma coletividade
política pode manter e ampliar inteligentemente seu poder, o
fundamento da ontologia social apresenta a suposição de um estado
permanente de concorrência hostil entre os sujeitos: visto que os
homens, impelidos pela ambição incessante de obter estratégias sempre
renovadas de ação orientada ao êxito3, sabem mutuamente do
egocentrismo de suas constelações de interesses, eles se defrontam
ininterruptamente numa atitude de desconfiança e receio (Honneth,
2003, pp. 32-33).
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Ação social orientada aos fins.

A METODOLOGIA adotada privilegiou uma seqüência metodológica/ideológica,
subentendida, seria esta: I) um elogio (prudência nos antigos) e uma crítica iniciais
(Renascimento e Razão de Estado: esta razão diz que os fins do Estado justificam os
meios - ainda que contraditoriamente, pois sem a opressão inicial, geradora do próprio
direito de sedição, não haveria nem Estado, nem Direito, nem reconhecimento algum).
II) um elogio intermediário, porque o desencantamento do mundo fortaleceu-se muito com
o Renascimento e isto permitiu que o Estado de Direito se visse sob a forma do Estado
Racional4 (ou Estado Democrático de Direito Social5). III) muitas interrogações finais: a
Modernidade Tardia lamenta as oportunidades perdidas, mas não fecha as portas do
futuro e, por isso, não é pós-modernidade.

DESENVOLVENDO O ARGUMENTO CENTRAL, temos que a luta por conservação,
entretanto, tem suas bases recorrentes lançadas no Renascimento: a razão que atuando
como suporte do poder, apresentou-se, antes como Razão de Estado, depois como excepio.
Aliás, também não há coincidência em se dizer que no Renascimento nasceu essa
tempestiva busca da razão, com Bacon, Descartes e a reta razão de Hobbes, e que
logo migraria para a Razão de Estado, na forma do Estado-Nação: expansivo, invasivo, que
fez uso recorrente da força do colonizador.
No Iluminismo, o esclarecimento, nem que mantido sob o efeito da ameaça da
guilhotina, foi o prisma ou mote adotado pela mesma reta razão — seu suporte, como
vimos, foi a Razão de Estado. Desse modo, percebemos este uso tempestivo da coerção,
em nome da razão que liberta, no Renascimento e no Iluminismo: "deve-se cortar o mal
pela raiz, isto é, pela cabeça".
Vemos em Weber o tom da passagem do Iluminismo à razão instrumental - o
momento em que isto ocorreu. A idéia de que a ética protestante foi a mais ajustada ao
crescimento do capital é a própria súmula dessa instrumentalização. Mas, não se diga que
a ética serviu a interesses indignos, não-edificantes ou algo semelhante, mas sim que
serviu (ou melhor, ajustou-se) ao comando do sistema de poder que aflorava àquela época.
Não se trata de maniqueísmo, BEM ou MAL (até porque o capitalismo é
contraditório e tem os dois lados ou muitos outros lados, contornos, entornos e reversos),
mas simplesmente desta ética especializada ser (ou não) instrumento (adequado, adaptado)

4

A dissolução do pensamento mágico é um processo muito mais cultural do que político (Weber, 1985).
Veja-se mais, em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4613.
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a um sistema de poder hegemônico (e mesmo que, por vezes, mais acentuadamente
contraditório).
Na verdade, Weber (e bem antes, Maquiavel) foi o intérprete sagaz ou o porta-voz
que soube visualizar e ponderar a trajetória da ética protestante: uma ética apta a conferir
razão e instrumentalidade ao sistema de produção capitalista. Assim, ainda que o processo
de desencantamento do mundo tenha origem remotíssima (como ascetismo do mundo), é
no contexto capitalista que o sagrado mais se aproxima do profano. Sob esta fase do
capitalismo, quando ética e capital estavam no mesmo molde e interligados, o desapego e a
perda de sentidos se fizeram mais nítidos.
A ética protestante do trabalho, portanto, assentava-se em dois pilares: a) como
ideologia influenciava o proletariado nascente, para que trabalhasse com afinco e
nobreza (o trabalho como atividade-fim, como valor quanto a fins); b) como idolatria
vestiria os desejos dos capitalistas para investir e fazer crescer, como provedores que
guardariam de forma ascética o produto do trabalho alheio e, o principal, sem que isto se
confundisse com a usura. À Igreja Católica caberia o voto de pobreza, pois aqui o lucro
atrairia investimentos na produção, mais postos de trabalho, prosperidade social e isso, é
óbvio, não poderia ser pecado venial. A acumulação de capitais, portanto, passaria a ser a
tônica, pois, daria glórias às obras do Senhor: o trabalho dignificava, tanto quanto o
empregador-acumulador seria doravante o provedor de todos6. A superioridade moral da
vida vinha atrelada, portanto, à capacidade de se sustentar com os salários (que vem de sal,
do suor do próprio rosto) resultantes do próprio esforço e sendo auferido, é claro, pela
capacidade individual de (in)sucesso. Este seria o claro recado do liberalismo clássico, no
famoso §27 do Segundo Tratado sobre o Governo Civil:
Podemos dizer que o trabalho de seu corpo e a obra produzida por suas
mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em
que a natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu trabalho e a isso
acrescenta algo que lhe pertence, por isso o tornando sua propriedade [...]
Ao remover este objeto do estado comum em que a natureza o colocou,
através do seu trabalho adiciona-lhe algo que excluiu o direito comum
dos outros homens [...] Sendo este trabalho uma propriedade
inquestionável do trabalhador, nenhum homem, exceto ele, pode ter o
direito ao que o trabalho lhe acrescentou, pelo menos quando o que resta
é suficiente aos outros, em quantidade e em qualidade (Locke, 1994, p.
98 – grifos nossos).
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Uma visão romanceada desse processo benemérito que está por trás do empreendedor pode ser vista no
livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, na personagem de Jean Valjan.

Weber, como de praxe, ao analisar a formação da racionalidade capitalista,
recorre à comparação com éticas anteriores, como o confucionismo, taoísmo e outras:
A grande realização das religiões éticas, principalmente das seitas
éticas ascéticas do protestantismo, foi o rompimento dos laços de
parentesco, a constituição da supremacia da comunidade de conduta de
vida baseada na crença e na ética diante da comunidade de sangue e em
grande medida mesmo da família. De uma perspectiva econômica isso
significava a fundamentação da confiança nos negócios em qualidades
éticas dos indivíduos singulares, as quais se comprovavam no trabalho
objetivo de vocação [...] A ética confuciana valorizava as relações
pessoais, a puritana as desvalorizava [...] Por sua vez, o puritanismo
imprimia a tudo um cunho objetivo, dissolvia tudo em “empresas”
racionais e relações “comerciais” puramente objetivas, e punha o direito
e o acordo racionais no lugar da força da tradição, do costume local e
do favor pessoal e concreto do funcionário vigentes na China [...] O
confuciano não conhecia aquela peculiar limitação e repressão dos
impulsos naturais que acompanha a racionalização ética rigorosamente
fundada na vontade e que estava arraigada no puritano [...] O contraste
entre o puritano e o confuciano pode nos ensinar que a mera sobriedade e
frugalidade combinadas com o “impulso aquisitivo” e a valorização da
riqueza nem de longe eram “espírito capitalista”, no sentido do homem de
vocação econômica especificamente moderno, nem podiam suscitar seu
surgimento [...] Mas apenas a ética racional puritana orientada para
além do mundo levou às últimas conseqüências o racionalismo
econômico intramundano, justamente porque nada lhe era mais
alheio do que exatamente isso, justamente porque para ela o trabalho
intramundano não passava de expressão do esforço por uma meta
transcendente. Conforme o prometido, o mundo dava-se ao puritano
porque unicamente ele tinha-se “empenhado por Deus e sua justiça” [...]
O racionalismo confuciano significava adaptação racional ao mundo.
O racionalismo puritano significava dominação racional do mundo
[...] O homem “nobre” era valor estético e por isso também não
“instrumento” de um Deus. O cristão genuíno e, da maneira mais
acabada, o asceta extra ou intramundano não queria ser outra coisa
senão precisamente isso [...] E porque ele queria ser isso ele era um
instrumento útil para transformar e dominar racionalmente o
mundo (Weber, 1989, pp. 153-154-156-157- 158 – grifos nossos).

A ética diante da comunidade de sangue e da família tornaria os homens mais
dóceis ao trabalho, se fossem vistos realmente como membros da comunidade. O
sentimento de pertencimento viria do trabalho. Com isto ainda se destruiriam quaisquer
idéias religiosas baseadas na subjetividade, na solidariedade, nas próprias relações
sociais não marcadas pela atividade laboral. Instrumentalizava-se assim um caminho
ético para o fordismo e o taylorismo.
Esse contraste entre o puritano e o confuciano pode nos ensinar que aí temos uma
idéia de fundo contrária aos princípios do cristianismo, porque ladrilha o caminho da
acumulação de riquezas, da apropriação egoísta e individual dos bens e, em última
instância, da ganância e da soberba. De todo modo, qualquer sentido de Justiça Social

somente se realiza fazendo-se o homem prosperar materialmente, e ainda que humana e
espiritualmente se veja empobrecido. Isto sustentaria a base da teologia de muitas seitas
protestantes baseadas na idéia de que a própria pessoa de Deus deveria prosperar. Estes são
alguns traços que desvelam o elogio da moral protestante e desvendam a ética e a
moral presentes na instrumentalização da razão. Curiosamente, quem nos revela esta
fase mais (cruenta e) cruamente do capitalismo originário não é Weber, mas outros, como:
Goethe e o seu mundo fáustico que se abria com a morte de outros mundos velhos; Balzac
e as maldades e corrupções vulgares e mundanas que conformam e assolam a
modernidade; Marx e o tudo que é sólido desmancha no ar, nunca foi tão, literalmente,
pós-moderno. Não é longo, portanto, o caminho entre desencantamento e racionalização:
Primeiro, é claro, a ciência contribui para a tecnologia do controle da
vida calculando os objetos externos bem como as atividades do
homem. Bem, direis vós, afinal de contas isso equivale ao verdureiro do
rapaz americano [...] Segundo, a ciência pode contribuir com algo que
o verdureiro não pode: métodos de pensamento, os instrumentos e o
treinamento para o pensamento. Direis, talvez: Bem isso não são
verduras, mas não vai, também, além dos meios para conseguir as
verduras [...] Felizmente, porém, a contribuição da ciência não alcança
seu limite, com isso. Estamos em condições de levar-nos a um terceiro
objetivo: a clareza. Pressupomos, decerto, que nós mesmos possuímos
clareza [...] Tendes, então, simplesmente de escolher entre o fim e os
meios inevitáveis. Justificará o “fim” os meios? Ou não? O professor
pode apresentar-vos a necessidade de tal escolha. Não pode fazer
mais do que isso (Weber, 1979, pp. 177-178 – grifos nossos).

A outra rota que nos traz ao desencantamento e à racionalização (e educação) vem
por meio da religião:
Devemos notar, porém, que a tensão, autoconsciente, da religião é a
maior, e mais fundamentada em princípios, quando a religião
enfrenta a esfera do conhecimento intelectual [...] A religião, portanto,
considera a pesquisa exclusivamente empírica, inclusive a da Ciência
Natural, como mais conciliável com os interesses religiosos do que a
filosofia [...] A tensão entre a religião e o conhecimento intelectual
destaca-se com clareza sempre que o conhecimento racional, empírico,
funcionou coerentemente através do desencantamento do mundo e sua
transformação num mecanismo causal (Weber, 1979, pp. 400-401 –
grifos nossos).

Note-se que foi retirada toda a introdução histórica porque não faria nenhum
sentido manter um indicador, um dado ou momentos históricos em separado, se o próprio
roteiro da história já havia sido suprimido. Desse modo, é como se entrássemos direto no
ápice da história.

Há certamente uma razão instrumental ou implosiva dos bons valores, ideais,
referenciais trazidos do Renascimento7 e abatidos pelo Iluminismo saído vencedor da
batalha das Revoluções Americana (puritanismo) e Francesa (jacobinismo e burguesia
ascendente), como nos revelou Adorno (1975). Como dizem Umberto Eco e Jean-Claude
aprendemos sempre com o passado: “O passado não para de nos surpreender, mais que o
presente, mais que o futuro talvez [...] Nosso passado, portanto, não é congelado. Nada
mais vivo que o passado [...] Logo, é possível ressuscitar, nem que seja por um instante,
mortos injustamente condenados” (Eco, 2010, pp. 66-75). Então, como vimos, a
Modernidade Tardia é um mix entre passado-presente, presente-futuro e futuro-presente
(como futuro construído) e, é óbvio, não se constrói um futuro sólido sem os clássicos. Um
bom espelho deste mix que tomou forma a partir de meados do século XX é o que se
denominou de Estado de Exceção Permanente.
Estado de Exceção
O Estado de Exceção é um Estado em eterna vigência? Neste caso, a exceção à lei
seria a regra? Mas, como sobreviver o recurso jurídico sem apelo ao Direito, e ainda que as
leis de exceção tentem mascarar essa condição de exceção? Pode o Estado regular a
violência dessa forma, sem ser por ela violentado? Sob esse ângulo, pode-se pensar no
Estado de Exceção Permanente como um curso regular da violência institucional, ou como
mecanismo jurídico de força excepcional aplicado à conservação política do Estado
Moderno. O Estado de Exceção, desse ponto em diante, é o Estado de Direito Formal
adaptado ao uso da força, de forma antijurídica, arbitrária, com interesse único e exclusivo
de referendar o poder de Estado. Corresponde, em suma, ao passado remoto da
modernidade (século XVIII) acertando contas com a contemporaneidade. Mas, num
sentido mais técnico, do que se constitui o Estado de Exceção e de que técnicas faz uso?
No Estado de Exceção suspende-se o ordenamento jurídico para que toda a força
desmedida (não-controlada externamente, como na teoria da divisão dos poderes) possa ser
exercida. Assim, quando se prevê no Estado de Direito a figura do Estado de Sítio, pode-se
dizer que a exceção está prevista (dentro) do ordenamento jurídico. Entretanto, no instante
exato em que se aciona esta cláusula de sobrevida do poder, imediatamente todo o direito
posto estará suspenso, exatamente para que o poder possa fluir livremente, sem obstáculos
ou limitações.
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Este um verdadeiro período de luzes e de encerramento de preconceitos e pieguices — o Renascimento foi
um Iluminismo antes de seu tempo.

No final da ação, após a decretação da intervenção forçosa do poder, dir-se-á que a
exceção está fora do alcance do Estado de Direito, uma vez que todo o ordenamento
encontrar-se-á suspenso: “O paradoxo da soberania se enuncia: ‘o soberano está ao mesmo
tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico’ [...] A especificação ‘ao mesmo tempo’ não
é trivial: o soberano, tendo o poder legal de suspender a validade da lei, coloca-se
legalmente fora da lei” (Agamben, 2002, p. 23).
Em resumo: exceção é um conceito limítrofe, “conceito de esfera extrema”, por isso
sua definição não se configura na normalidade, mas sim no limite, no caso limítrofe.
Seguindo-se Agamben (2002), e aplicando-se a tautologia (ele chama de paradoxo da
soberania), pode-se dizer que a lei está fora dela mesma, afinal a autoridade não precisa
do direito para criar o direito (basta-lhe o poder).
O controle pluripotenciário8 ou institucional (divisão e controle dos três poderes),
no fundo, também não responde satisfatoriamente à necessidade específica que gera
exceções e que traz imbricações para a soberania. Diante da anormalidade, é preciso a ação
eficaz do poder soberano — daí a dificuldade de se limitar a competência:
Se houver êxito na descrição das competências conferidas para o estado de
exceção – seja por meio do controle recíproco, seja pela delimitação
temporal, seja, enfim, como na regulamentação jurídico-estatal do estado
de sítio por meio da enumeração das competências extraordinárias -, a
questão da soberania será reprimida em um passo importante, mas,
obviamente, não resolvida (Schmitt, 2006, p. 12).

O poder é mantido em detrimento do direito porque o Estado de Exceção é um
“Leviatã fora da ordem”, em grave luta por autoconservação — a essência da soberania.
Por isso, não-contraditoriamente, a competência excepcional busca a lógica da
normalidade para definir que a exceção pretende evitar o caos jurídico: o que não elimina a
ironia9. De todo modo, em conseqüência, defende-se o status quo, o establishment.
Isto transformou a teoria do direito à exclusão em uma teoria sistêmica do status
quo; apesar da redundância, não por acaso, status (firme) derivou a figura do próprio
Estado, ou seja, a teoria da exceção procura a paz na Razão de Estado. Seguindo esta linha,
para Carl Schmitt, a dominação estatal está baseada no monopólio decisional acerca do
próprio uso do poder/coerção.
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Poder-se-ia pensar na proteção do direito internacional, a fim de que não ocorressem abusos demasiados na
aplicação do “direito de exclusão”, já a partir da Paz perpétua de Kant. Porém, exemplos recentes como da
Guerra dos Bálcãs e a invasão do Iraque, mostram-nos o oposto.
9
Faz-se a “suspensão do Estado de Direito” para evitar o caos jurídico.

Apesar da teoria da exceção se valer da lógica formal (mas provocando-nos com o
raciocínio indutivo), a razão em que se baseia o Estado de Exceção, não é a Razão da
autonomia. De acordo com o raciocínio da exceção, basta ter suficiente razão/coerção.
Portanto, dado que há o poder que se quer estabelecido, a exceção não está fora, mas
dentro da regra e de sua lógica — “para se excluir, a regra se incluiu”:
A exceção é uma espécie da exclusão. Ela é um caso singular, que é
excluído da norma geral [...] A norma se aplica à exceção desaplicando-se,
retirando-se desta [...] Neste sentido, a exceção é verdadeiramente,
segundo o étimo, capturada fora (ex capere) e não simplesmente excluída
[...] Deleuze pôde assim escrever que “a soberania não reina a não ser
sobre aquilo que é capaz de interiorizar10” (Agamben, 2002, p. 25).

O Estado de Exceção é um limiar — o limiar entre caos11 e normalidade, dentro e
fora, certo e errado, interno/externo. É uma nebulosa que serve ao status. Neste caso, o
poder soberano é este poder capaz de capturar o que está fora e, ao mesmo tempo, excluir o
que está dentro, fazendo uso desta nebulosa. Por isso, a nebulosa coloca-se entre caos e
ordem.
Pode-se dizer que “incluiu-se a exclusão”: “A tendência jurídico-estatal de regular
o estado de exceção de forma mais aprofundada possível significa somente a tentativa de
descrever, precisamente, o caso no qual o direito suspende a si mesmo” (Schmitt, 2006, p.
14). Mas, para fechar sua defesa do preceito, Carl Schmitt utiliza-se de um aparente
paradoxo e assim busca manter acesa sua retórica, buscando evitar a desmistificação da
falácia da exceção: “Um teólogo protestante, no século XIX, provou de que intensidade
vital a reflexão teológica pode ser capaz: ‘A exceção explica o geral e a si mesma [...] Com
o tempo, fica-se farto do eterno discurso sobre o geral; há exceções. Não se podendo
explicá-las, também não se pode explicar o geral” (Schmitt, 2006, p. 14).
É o caso de pensarmos a relação autofágica entre criatura-criador (e num caso em
que se é criador de si mesmo), pois, para se afirmar a exceção, é preciso abater-se a regra
— regra esta que, ironicamente, prescrevia a exceção. “O direito não precisa do direito”
porque vige o poder e este pode incluir a exclusão. Não se trata tanto de que o poder tenha
valor, mas de que o poder seja o valor. Isto determinou a crise do velho “Nómos da Terra”:
Na exceção soberana trata-se, na verdade, não tanto de controlar ou
neutralizar o excesso, quanto, antes de tudo, de criar e definir o próprio
espaço no qual a ordem jurídico-política pode ter valor [...] O
“ordenamento do espaço”, no qual consiste para Schmitt o Nómos
soberano, não é, portanto, apenas “tomada da terra” (Landnahme), fixação
10

Refere-se ao Deleuze dos Mil Platôs.
O regime democrático é capaz de suportar o acaso, mas a exceção o interpreta como caos, por desconhecer
completamente a flexibilidade e a tolerância, necessárias ao envolvimento deste acaso, até sua absorção.
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de uma ordem jurídica (Ordnung) e territorial (Ortung), mas, sobretudo,
“tomada do fora”, exceção (Ausnahme) (Agamben, 2002, pp. 26-27).

A exceção é uma “inclusão-exclusão”, revertendo-se, transformando-se em
estranheza e intimidade, de forma estranha: ao se excluir — mutilando-se um sentido geral
(mas preciso), a lei, é que se cria a identidade. Do ponto de vista da intersubjetividade, é
um caso estranho de identificação com um fator menor de si mesmo; quando se está feliz
com o “não-reconhecimento”. É um caso de identificação com o “não-pertencimento”
(desenraizando-se), distinguindo-se entre inclusão e pertencimento — até mesmo porque a
exceção nada mais é do que uma “inclusão/exclusão”. Na Exceção, pode-se estar incluído
sem, contudo, pertencer verdadeiramente.
A exceção é a última ratio, a última forma de inclusão e de “reconhecimento” da
soberania. É o limbo da certeza, da clareza, da própria razão. É o que ocorre quando, em
nome da Razão de Estado, a razão se torna ininteligível. Este não-ser é que seria a origem
da exceção e, por sua vez, a exceção é uma fonte e uma forma originária do direito, mas,
neste caso, só se aceitarmos que a violência contida na luta por autoconservação (ou estado
de natureza) é um “fato jurídico primordial”.
Neste sentido, a exceção deriva dessa culpa ou vício de origem, da deformação que
procura por uma fôrma que lhe dê forma — uma procura sem fim, porque a exceção é um
abandono de si mesmo. A exceção procura a formação de si (mas pela via da exclusão). A
exceção é o big bang do ser político-estatal, formando-se a partir do nada que existia
anteriormente. É aí que se encontra o direito pressuposto:
Retomando uma sugestão de Jean-Luc Nancy, chamemos bando (do antigo
termo germânico que designa tanto a exclusão da comunidade quanto o
comando e a insígnia do soberano) a esta potência (no sentido próprio da
dýnamis aristotélica, que é sempre também dýnamis mè energeîn, potência
de não passar ao ato) da lei de manter-se na própria privação, de aplicar-se
desaplicando-se. A relação de exceção é uma relação de bando. Aquele que
foi banido não é, na verdade, simplesmente posto fora da lei e indiferente a
esta, mas é abandonado por ela12, ou seja, exposto e colocado em risco no
limiar em que vida e direito, externo e interno, se confundem (Agamben,
2002, pp. 35-36).

Mas, quando se pensa que um sujeito foi o “escolhido” (Príncipe), e não
necessariamente a coletividade, para fazer do “não-da-vida” — do estado de natureza que
ainda está se organizando, dessa potência que ainda é só fosso de existência — o estopim
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No Estado de Exceção abandona-se a democracia, a soberania popular, o direito legítimo, em favor de uma
razão que retire seu poder da própria razão antes defensora da inclusão democrática.

da organização social e do direito, então, o que se vê é o ditador ocupando o lugar da
coletividade na celebração do Leviatã.
Podemos ver, com isso, inicialmente, que o Estado de Exceção é parte de uma luta
por autoconservação do poder soberano (independentemente se legítimo ou não) e, por
isso, coerentemente com este único objetivo, mantém total desprezo à luta intersubjetiva
por reconhecimento de outras demandas, direitos e sujeitos. É uma total recusa ou
intolerância à divergência, à controvérsia, instalando-se em um palco político em que
vigora a regra simples entre “amigo-inimigo”.
Entretanto, diante de nosso primeiro desencantamento (na ordem das duas lutas),
vemos que tanto é necessário ultrapassar aquela fase da luta pela autoconservação, quanto
é obrigatório ver nos canais de reconhecimento (tal qual o direito), caminhos para além dos
limites propostos pelo sistema — uma vez que a pressão social alarga a própria concepção
de reconhecimento, bem como o que, quanto, quem, quando, onde deve-se reconhecer o
justo e o legítimo.
Assim, daqui por diante, faremos uma passagem de reconstrução, entre o passado
que não pode ser esquecido e o contemporâneo. O foco constará da passagem do passado
“consagrador” das políticas e do “direito de exclusão” (auto-atribuído pelo Estado de
Exceção), ao presente manifestamente arbitrário e que melhor entenderemos se
abordarmos sob as condições do Terrorismo de Estado. Neste sentido, a luta por
autoconservação ressurgirá com força total na ação do Terrorismo de Estado,
principalmente no século XXI.
No caso do texto, entretanto, em virtude desse desencantamento, também estará em
destaque um processo contraditório nos pólos criados a partir da modernidade que
formulou tanto o Iluminismo, quanto o “direito de exclusão”, ao elaborar o Estado de
Exceção: o chamado Estado de Sítio Político é a sua forma mais conhecida (Marx, 1986).
Portanto, isto que chamamos de “direito de exclusão” não é fato novo, mas pode ser alvo
de uma sociologia do Estado de Exceção13.
O direito de exclusão
A decisão ocupou um lugar central na aferição dos cálculos de poder e, assim foi
que, os campos de concentração se ergueram como o paradigma político e estético da
modernidade e sem causar assombro. O “estado de exceção” é um Estado Político:
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Veja-se: Http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9313.

Quando nosso tempo procurou dar uma localização visível permanente a
este ilocalizável, o resultado foi o campo de concentração. Não é o cárcere,
mas o campo, na realidade, o espaço que corresponde a esta estrutura
originária do nómos. Isto mostra-se, ademais, no fato de que enquanto o
direito carcerário não está fora do ordenamento normal, mas constitui
apenas um âmbito particular do direito penal, a constelação jurídica que
orienta o campo é, como veremos, a lei marcial ou o estado de sítio
(Agamben, 2002, p. 27).

Portanto, é o campo de concentração e não o cárcere (é o direito político e não o
penal) o que confirma a excepcionalidade, refinando-se a prevalência do Estado de Sítio
Político. Naquele passado mais remoto, a doutrina da Razão de Estado se sobrepunha à
própria segurança da sociedade, em que o personalismo autocrático criava o direito (e as
noções de certo e errado) à sua própria imagem e semelhança.
Substancialmente, o campo de concentração é o paradigma da modernidade porque
a exceção tem por substância regular a exclusão — no caso específico, o extermínio. Já o
cárcere ocupa-se apenas dentro de um campo de controle.
Nesta herança política de pior lembrança, o regime nazi-fascista criou uma maneira
muito particular de se interpretar e de se aplicar os ferrões do Estado de Direito, agora sob
uma lógica do poder, em que o bom direito, é o direito que convém. De modo objetivo,
diria Hitler, no apogeu de seu poder, como uma de suas máximas, o direito sou eu:
Em Jerusalém, confrontado com provas documentais de sua extraordinária
lealdade a Hitler e à ordem do Führer, Eichmann tentou muitas vezes
explicar que durante o Terceiro Reich “as palavras do Führer tinham
força de lei” (Führerworte haben gesetzkraft), o que significava, entre
outras coisas, que uma ordem vinda diretamente de Hitler não
precisava ser escrita [...] Sem dúvida era um estado de coisas fantástico, e
bibliotecas inteiras de comentários jurídicos “abalizados” foram escritas
demonstrando que as palavras do Führer, seus pronunciamentos orais,
eram a lei do mundo. Dentro desse panorama “legal”, toda ordem contrária
em letra ou espírito à palavra falada por Hitler era, por definição, ilegal [...]
Uma ordem diferia da palavra do Führer porque a validade desta última
não era limitada no tempo e no espaço — a característica mais notável da
primeira. Essa é também a verdadeira razão pela qual a ordem do Führer
para a Solução Final foi seguida por uma tempestade de regulamentos e
diretivas, todos elaborados por advogados peritos e conselheiros legais, não
por meros administradores; essa ordem, ao contrário de ordens comuns, foi
tratada como uma lei. Nem é preciso acrescentar que a parafernália legal
resultante, longe de ser um mero sintoma do pedantismo ou empenho
alemão, serviu muito eficientemente para dar a toda a coisa a sua aparência
de legalidade (Arendt, 1999, pp. 165-167 – grifos nossos).

É óbvio que a Alemanha da época não vivia como se fora uma cultura da oralidade,
mas sim porque à vontade do Führer, à sua palavra, não cabia contestação. A lei ditada —

repetida até se decorar e internalizar acriticamente — revelava a vontade mais íntima do
ditador e, por isso, sequer precisava de um suporte: a escrita.
A “legalidade que legitima14” é o equivalente à vontade do poder e legalidade é
essa vontade expressa. Desse modo, o Estado de Exceção, do nazismo para cá,
sistematizou e naturalizou o mal e, por isso, deixou de ser uma tentação: “No Terceiro
Reich, o Mal perdera a qualidade pela qual a maior parte das pessoas o conhecem — a
qualidade da tentação” (Arendt, 1999, p.167). Mas, diferentemente do que propusera Kafka
(1997), não se tratava de um Estado de Direito Inexistente (ou formado por sujeitos
ocultos), mas sim do presente e atuante Estado de Direito Nazista-Capitalista.
Na verdade, tanto lá, quanto cá, vemos que a Razão de Estado se transmutou,
atualizou-se sob a forma do Terrorismo de Estado, no mundo real/virtual. Neste sentido,
como a própria utilização do Estado de Direito é surreal, baseada na deturpação ou no
ilusionismo, chamaremos este efeito ou fenômeno de transfiguração do mundo real/virtual
— porque as medidas político-jurídicas tanto se aplicam ao mundo concreto, quanto ao
ciberespaço.
Em nosso tema, no entanto, o ilusionismo do Terrorismo de Estado ora esmaga o
real, ora o deforma sob o sentimento de uma loucura que impele frontalmente contra a
realidade, o bom senso, o razoável — impõem-se uma parede cognitiva diante de tudo que
possa não-estar de acordo com a satisfação mínima das necessidades da maioria (e isso,
por sua vez, gera infinitos preconceitos). Assim, desiludidos do real, no Estado de Exceção
(do passado e do presente), os cidadãos perdem a ilusão do bem, do belo e do justo. É
como se não fosse mais possível a visão de um mundo ético:
Sendo assim, o real é algo inteiramente diverso do verdadeiro, pois o real é
estranho à linguagem e à dimensão simbólica, é o que resiste à
simbolização. O encontro com o real gera angústia e trauma, pois palavras
e categorias se calam. O real é algo estranho ao significado. Sentimento de
angústia, ameaça e perigo diante do “real” mudo não permitem o
conhecimento do objeto que os provoca. As imagens sem o “contexto”
inviabilizam a compreensão do trauma, compreensão que poderia realizar o
“trabalho do luto”, luto que seria a possibilidade de um mundo ético
(Arendt, 2006, p. 31).

Neste imbróglio do Estado de Exceção, o real não é verdadeiro, porque é pura
fantasmagoria15, numa cena em que há muito caiu a máscara do mal. Aqui o sistema de
poder se apoderou de todos os recursos, metas, impulsos, estímulos reais; é um estado de
14

Muitos ainda crêem que a simples publicação do texto legal já lhe confere legitimidade, sem que haja
necessidade de uma substância moral e social.
15
Uma fantasmagoria, porque tanto estava no passado quanto se regurgita atualmente.

coisas em que o sistema de poder está longe de se parecer com um sistema vital para a
maioria das pessoas.
Mas, além disso, quais os tipos de conseqüências que podemos tirar do impacto do
Terrorismo de Estado para a idéia de direito e para o ideal de Justiça?
No passado da Razão de Estado supunha-se um discurso de segurança da
coletividade em troca da própria liberdade do cidadão. Será que isso sofreu alguma
atualização?
O que seria capaz de transformar um cidadão em luta pela liberdade (como diria La
Boétie), em um mero servo do Estado guarda-noturno? O passado nazi ainda seria capaz
de nos assombrar, exigindo vidas pela segurança de si mesmo?
O panopticon é um pequeno teatro onde cada detento aprende a
desempenhar seu papel de prisioneiro para um público hipotético [...] Há
pouco tramitou no Congresso americano lei na qual as empresas deverão
indicar “espiões” contra o terrorismo virtual: um em cada dez “cidadãos”
deverá ser vigia. No apogeu da sociedade ocidental que se considera lógica,
na qual a ciência prometeu segurança e bem-estar, o atual estágio da
acumulação capitalista cria a “civilização do pânico”. Ela vincula-se à
passividade e à angústia existencial da perda do controle da natureza e do
mundo e ao medo da destruição, relacionando-se ao “delírio” e não ao
campo ético — campo este da escolha, da consciência e da liberdade [...]
Renunciar às liberdades democráticas em nome do combate ao terrorismo é
fruto da “cultura do pânico” e da cultura “panóptica” e de resultados —
política “imediatista” e “pragmática”, uma vez que o mais aterrorizador no
terrorismo é justamente sua imprevisibilidade (Matos, 2006, p. 21).

Não é custoso ver que o Terrorismo de Estado transforma o direito da vida em
direito do sistema (em “terror da vida”), sendo mais grave, portanto, do que aquela visão
reducionista que vê o direito como arroto do Estado. Frise-se que esta expressão de malestar não se deve a Hitler e à idéia de que a palavra é lei! Aliás, o próprio direito à vida
surgiu como uma impressionante manobra do capitalismo em saber lucrar muito mais com
a vida do que com a morte. Foucault traçou uma linha histórica que a atualidade do Estado
Penal quer reverter:
Por muito tempo, um dos privilégios característicos do poder soberano
fora o direito de vida e de morte. Sem dúvida, ele derivava formalmente
da velha patria potestas que concedia ao pai de família o direito romano
de ‘dispor’ da vida de seus filhos e de seus escravos; podia retirar-lhes a
vida, já que a tinha ‘dado’ [...] O poder era antes de tudo, nesse tipo de
sociedade, direito de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e,
finalmente, da vida; culminava com o privilégio de se apoderar da vida
para suprimi-la [...] Poderia ter tomado, em outro nível, o exemplo da pena
de morte. Por muito tempo, ela foi, juntamente com a guerra, a outra
forma do direito de gládio; constituía a resposta do soberano a quem
atacava sua vontade, sua lei, sua pessoa [...] Pode-se dizer que o velho
direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder

de causar a vida ou devolver à morte [...] A velha potência da morte em
que se simbolizava o poder soberano é agora, cuidadosamente, recoberta
pela administração dos corpos e pela gestão cuidadosa da vida [...] O
homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles: um
animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem
moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em
questão (Foucault, 1988, p. 127-134 – grifos nossos).

No caso do terrorismo moderno, soberania é do governante e não do Estado e
segurança é do Estado e não do cidadão. Portanto, para o vigor do Estado de Exceção, o
direito sem fundamentação moral, não é imoral, é essencial. No Estado de Exceção
predomina a lógica processual (seguindo-se à palavra de Hitler havia uma tempestade de
regulamentos e de diretivas16).
O Terrorismo de Estado cria uma forma de ilusionismo, a ilusão de que o Estado de
Direito está a serviço do homem e não do Estado — o mesmo tipo (alterando-se a
espécime) de ilusão muito comum nos bancos escolares das faculdades de direito, em que
se confunde (por ignorância ou propositadamente) lei, direito e Justiça.
O Terrorismo de Estado, com este seu ilusionismo, força o cidadão a não perceber
que o direito deveria servir ao mundo da vida, ao invés de se reportar somente ao sistema.
Enfim, o Terrorismo de Estado, acionando o seu típico torniquete de pensamento único,
simplifica o “duplo direito” proposto por Habermas em simples direito operativo,
pragmático, instrumental, atrofiado e serviçal do poder político e do sistema econômico.
Com o fim da Segunda Guerra e aniquilado o nazismo e encerradas tanto a Solução
Final, quanto as mais abjetas manipulações da lógica, em 1948, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos teve de declarar que o óbvio também faz parte do Estado de Direito, em
seu artigo VI: “Todo homem tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como
pessoa perante a lei”.
Na vigência do Estado de Exceção Permanente, portanto, o Estado de Sítio não é
somente um dos componentes que estruturam o tipo ideal do Estado de Direito. O Estado
de Sítio é antes um instrumento jurídico metamorfoseado em instrumental do Poder
Político hegemônico.
No entanto, ainda que diante do fenômeno acachapante do Estado de Exceção
Permanente, é possível remexer os interstícios sociais, políticos e institucionais à procura
por formas das validação das lutas por Reconhecimento. Portanto, nesta linha pela
legitimação das Lutas por Reconhecimento é que deve ser lido o desenrolar dos capítulos
16

É notável que mesmo o mal supremo julgue-se devedor da necessidade de formular tratativas: a exemplo
do Fausto (Mefistófiles) e do nazismo.

da tese. Assim, seqüencialmente, ainda podemos demonstrar o constructo da tese, de
acordo com a seguinte indicação de capítulos:
1. Weber, a Ação Racional e a Razão de Estado
x
x

Estado Racional e dominação legal.
Para alguns apontamentos iniciais, ainda com Weber, acerca da luta pelo reconhecimento e
que exprimem negativas aos mecanismos de exceção.

2. A Virtú e a Luta por Autoconservação
x

Maquiavel antecipando-se à Razão de Estado.

3. Modernidade Tardia
x
x

Da Razão de Estado ao Estado de Exceção Permanente.
Entre o conceito e a realidade.

4. Da “mera necessidade” ao Estado de Necessidade
x

A necessidade não conhece leis.

5. Habermas e a Luta pelo Reconhecimento
x
x

Legitimidade e Validação no Estado Democrático de Direito Social.
Um Esboço do conceito de Estado Democrático de Direito Social está digitalizado, em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4613

Detalhamento dos Capítulos
O objetivo geral do primeiro capítulo é demarcar em que o pensamento de Max
Weber aprimorou o desenvolvimento do Estado Cientificista, como ícone da segunda fase
da modernidade e da Razão de Estado (a Modernidade Tardia). A Razão de Estado, na
primeira fase (liminarmente, a partir do Renascimento) e a Modernidade Tardia
(formando-se no Renascimento e no Iluminismo - até a contemporaneidade), nada mais são
do que formas de "atualização" do "fluxo de racionalidade política" presente no
“desencantamento do mundo” que sempre orientou o longo processo civilizatório da
humanidade. Portanto, para melhor compreender esse processo repleto de procedimentos
(dentre eles destaca-se o "uso instrumental", utilitário, da cognição, da razão), é preciso
reconstruir

alguns

conceitos-chave

de

Weber,

como:

ação

e

relação

social,

desencantamento do mundo, dominação racional-legal, Estado de Direito17. Na verdade, a
força que a racionalidade instrumental ganha, também é resultado do desenvolvimento da
ciência (como “lógica empregada”, gnosiologia, método), como esfera de valor da
modernidade. Quer dizer, o sonho humano (depois revelado fantasia e desastre) de ver uma
ciência interessada e capaz de “dominar a natureza”, transformou-se, ampliou-se e por que
não haveria um interesse em manipular o mundo, das coisas e dos homens? O que nos
indicaria isto, ainda com Weber, foi o fator primordial, essencial, “instrumental”,
alcançado pela ética protestante propulsora do trabalho gerador de riqueza sem
17

Ainda que a expressão Estado Democrático de Direito não seja devida e nem empregada por Weber, é a
este conjunto político que suas suposições nos conduziram já nos anos 50-60 do século XX, por Verdú e
Díaz.

admoestações de consciência ou fé. Ao homem comum (e também ao cientista), Weber
ainda revela, seguindo o “realismo político”, que devemos assinalar os espaços em que se
sobressaem os “políticos que vivem para a política” e não só os que “vivem da política”.
Então em Weber há uma tensão entre os dois movimentos. Porém, ao que parece, nos
“tempos sombrios” de que nos falava com imenso pesar (sobre suas próprias costas,
mesmo!) Hannah Arendt, predomina a dominação. Hoje em dia, em tempos de barbárie,
poucos se dão ao luxo de elaborar mecanismos de legitimação que passem
obrigatoriamente pela aceitação/adesão do participante, contribuinte.
De forma irônica, também devemos pensar que o mesmo molde da Razão de Estado
na chamada primeira modernidade, nos dois séculos seguintes (XVI e XVII) viria a
instituir o Estado de Exceção e o Iluminismo, no pós-Revolução Francesa. Portanto, o que
se chama de segunda modernidade, foi a contradição em si mesma, pois elaborou
concomitantemente a razão que liberta e a razão que oprime. Por isso, é preciso não só
buscar o logos da modernidade, revelar as construções e as convicções, como também o
descompasso, o descompromisso com o todo, as contradições, as insuficiências, as
nebulosas. Utilizaremos a chave conceitual “ação social quanto aos fins”, de Weber, para
entender a relação ou passagem da Razão de Estado (clássica em Hobbes e em Maquiavel)
ao Estado de Exceção. Nesta junção se destaca a justificativa da soberania do poder estatal
a qualquer custo — neste caso, “os fins justificariam os meios. Portanto, a outra chave
teórica complementar, “ação social quanto aos valores”, deve ser tomada a fim de se
averiguar se ou quando pode haver a vigência de uma outra ética complementar (senão
substitutiva) a esta, em que as justificativas do poder necessariamente tem de se defrontar
com as demandas sociais e a legitimidade requerida. No caso da ação social quanto aos
valores, adentramos ao campo do Estado Democrático de Direito — este, também como
um “modelo típico ideal”, e ainda que aí se encontrem tanto o Estado de Sítio Político
(como analisara Marx a partir de 1848, na França e na Europa insurreta) quanto a versão
contemporânea do estado de emergência econômica (nos países de terceiro mundo). Em
síntese, deveremos nos deter um pouco mais em elementos como a racionalização, a
intelectualização e o instrumentalização (tecnicismo), ou seja, como a Razão de Estado, na
forma do Estado Cientificista, utiliza-se do processo de desencantamento do mundo,
principalmente ao longo dos séculos XIX e XX.
Já no segundo capítulo o objetivo geral é indicar que, com a Razão de Estado,
formou-se uma intensa, elaborada e intrincada luta por autoconservação do Estado. Esta
luta terá como expoentes principais Maquiavel (primeira parte) e Hobbes (segunda parte),

especialmente no que se refere à virtù (primeiro) e à soberania (segundo). Portanto, este
capítulo é central à primeira parte da tese, seja na autoconservação, seja na afirmação da
Razão de Estado. Para melhor esclarecer os fundamentos ou argumentos que procuram
dar sustentação a este trabalho, vamos entender luta por conservação, como sinônimo de
Razão de Estado. Portanto, não se trata de qualquer luta por sobrevivência, uma vez que
poderia ser facilmente confundida (até mesmo para desqualificar a luta pelo
reconhecimento) com a luta justa de todos nós, no dia-a-dia. Em suma: exclui-se desse
debate a própria legítima defesa, quando individual (que estaria melhor posicionada como
reconhecimento do direito à vida, como afirmação do ser-ético), e também porque poderia
ser facilmente confundida com a reação à agressão indevida e injusta. Em outras palavras,
luta por conservação pode incluir a reação, mas não se limita a isto. Ainda adentrando ao
tema da legítima defesa, pode-se dizer que haveria certa validade em determinados casos,
mas, excluindo-se a posição reativa do Estado, no curso da resposta por meio da Razão de
Estado. Esses seriam os casos daqueles que se batem pelo próprio direito ao/do trabalho, à
educação, saúde etc. Veja-se que, neste caso, a consciência está toda em si, ensimesmada,
não se abrindo a nenhuma oportunidade de se agir para si, mas tendo o Outro como
parâmetro. Portanto, não se fala em consciência para si (Marx, 1983), se não se falar em
ação para si — enquanto coletivo, é inegável pela lógica simples que o Outro não foi
descoberto.
Como diz Honneth (2003), se não há o Outro, é porque não há o EU ou porque só
há o eu-mesmo-e-nada-mais. A luta por conservação, não raramente, portanto, vê-se
repleta de obstáculos, estranhamentos, negações ou ofendículos para que não se converta
ou se metamorfoseie em luta pelo (re)conhecimento. Normalmente, a luta por autoconservação é empregado no contexto do individualismo metodológico para sugerir que
indivíduos isolados lutem pela sua auto-conservação de forma utilitarista. Tal enfoque se
liga, sobretudo, à dimensão material da vida social. Contudo, o paradigma do
reconhecimento de Honneth (2003) opõe-se a isso. A questão não é tanto de distribuição
(renda), mas moral, entendendo que lutas por reconhecimento (re)escrevem relações
sociais de um ponto de vista normativo, isto é, reformulam normas e instituições sociais.
Se bem sucedida, tal reescrita significa reconhecimento nos planos afetivo, jurídico e da
solidariedade. Um exemplo clássico é a luta das mulheres: ao longo do tempo e a partir do
desenvolvimento de uma semântica coletiva, as mulheres foram sendo mais reconhecidas
nas sociedades capitalistas. Algo similar ocorreu antes com o movimento operário. Numa
linha derradeira: nunca houve equivalência entre essas esferas de ação, individual ou

socialmente falando. Porém, é esta a zona movediça em que se encontram traços/restos da
tradição, da modernidade e de uma situação para além da própria modernidade geradora
(pós-modernidade). Entre tradição, moderno e pós-moderno, a luta pelo (re)conhecimento
é uma luta pela afirmação do presente-legítimo, mas sobretudo uma forma de educação
para o (re)conhecimento, para o conhecimento revigorado e sem verdades inabaláveis,
postas à luz do meio-dia. Além da certeza de que a Modernidade Tardia não deposita
suas crenças em afirmações retóricas (tem a ironia por método), não restaram tantas
certezas infensas. Há verdades que ressoam dos clássicos e de sua telecinésia, que (n)os
transcendem.
O objetivo do terceiro capítulo é singelo: identificar, marcar algumas cenas, mostrar
que vivemos sob os auspícios do que aqui chamamos de Modernidade Tardia, isto é, nem
moderno, nem pós-moderno, nem passado, nem futuro — mas, ambos, lado a lado,
concomitantemente. A racionalização da sociedade ocidental moderna (Weber) criou
esferas culturais de valor (ciência, moral-direito e artes) que acabaram, reduzidas a um tipo
de racionalidade com vistas a fins nas dimensões político-administrativa e econômica:
envolvendo as estruturas de poder e a sociedade como um todo. Isso porque um
uso/abusivo e instrumental da racionalidade passa a ser o dominante, em relação ao plano
moral, jurídico e ético-estético, em razão da evidente vinculação ao capitalismo.
Nesse contexto, ciência e técnica se aplicam ao controle social e político,
estendendo a dominação que era da natureza ao homem (de Bacon chegamos a
Auschwitz).

De acordo com essa interpretação, as promessas não realizadas teriam

ocorrido porque as dimensões política e ética do potencial cultural de racionalização
acabaram sufocadas pelo aspecto administrativo-instrumental: o cotidiano administrado
(Adorno, 1995). Esse desenvolvimento da racionalidade explicaria seu uso instrumental no
domínio da política e ajudaria definir o que aqui se denomina de Modernidade Tardia.
Portanto, (antes e) depois de Auschwitz o problema do poder, do uso instrumental da
razão, passou para o plano imediato da conservação do poder. Em suma: a Modernidade
Tardia é um limbo, uma sombra, um lusco-fusco, mas também uma miríade, um outro
utopos, ou melhor, é capaz de gerar um Outro-lugar. A Modernidade Tardia mostrounos rapidamente como passar da Ratio à razão como instrumento de manipulação da
exceção mantenedora do poder. Assim, essencialmente no plano político-institucional, a
Modernidade Tardia nasce com a Razão de Estado, no Renascimento (Habermas, 2001) e
nos põe hoje diante do dilema da torção da razão mobilizadora do próprio Renascimento,
em sua negação, ou seja, o que era anormal ou anomalia político-jurídica passou a ser

amplamente constitucionalizado, sob a forma do Estado de Exceção Permanente. A
Modernidade Tardia, portanto, é um longo processo histórico de “desencantamento do
mundo” (Weber), anotado a partir do Renascimento (“duvidar para inovar”) e o mundo
real/virtual é a atualidade, a nossa contemporaneidade, o cotidiano em que a própria
Razão de Estado não é uma quimera, uma “virtualidade”. A razão de Estado, pelo
contrário, sobrevive e manifesta vivamente sua força tanto no plano virtual (ciberespaço),
quanto no mundo real — daí o sentido de mundo real/virtual.
Vejamos um “dado concreto”, numérico, deste mundo entre o real e o virtual, em
que vigora tanto a Razão de Estado quanto o Poder Heterônomo (um “poder aparentemente
sem sujeitos”, diria Adorno), basta-nos lembrar que todo cidadão inglês é
filmado/fotografado (“digitalizado como dado”) pelo menos 300 vezes por dia. Cada
esquina de Londres, literalmente, tem pelo menos uma câmera digital. Na cidade de São
Paulo, para ficar no mesmo cenário de exemplos, são postas em funcionamento cerca de 11
mil câmeras/mês. Tudo em nome da segurança do cidadão e do Estado é óbvio. Isto a que
chamamos de mundo real/virtual é em parte o que a Teoria Crítica ironizou como um
mundo administrado pela técnica e pela razão (de Estado). Um mundo em que há muito
“desencantamento” (como “perda de sentidos” – vide a “crise de valores”),
“estranhamento” e instrumentalização crescente. Mas, como se diz, esta é uma crise
anunciada. Em 1975, por exemplo, 30 países tinham governos eleitos diretamente e, em
2005, o número subiu para 119. Hoje, porém, há fortes temores e ameaças a esse curso.
Faz uma década que nações definidas como “livres” não crescem em números e nem em
qualidade substancial. Da Rússia de Putin à Venezuela de Chávez, enriquecidas pelo
petróleo, paira o assombro da exceção e a desqualificação sistemática da importância da
fiscalização do Executivo, do Estado de Direito e da mídia livre. Democracia e liberdade,
hoje, não se resumem apenas ao voto livre ou à liberdade de expressão, mas é óbvio que
não sobrevivem sem isto (requer-se muitos outros instrumentos institucionais de liberdade
e que se prestem à Justiça).
No quarto capítulo, o objetivo é ressaltar a tese de que a Razão de Estado se valeu
do argumento da necessidade (urgência) para se converter primeiramente em Estado de
Necessidade e, depois, em Estado de Exceção. O sentido global do texto é ressaltar a
passagem ou o processo de naturalização da Razão de Estado, valendo-se do argumento da
necessidade ou urgência que permitiria o uso de medidas excepcionais. Dissemos
naturalização porque a necessidade objetiva acabou elevando-se ao status político, sob o
codinome de Estado de Necessidade. Para o poder há esta necessidade de naturalizar-se

mas, o fato é que a necessidade acabou travestida, metamorfoseada em coerção e
imposição. O Estado alegará que está em luta pela autoconservação do poder soberano. O
chamado Estado Cientificista, neste sentido, nada mais é do que a naturalização das
necessidades econômicas, impondo ao Estado o viés industrialista desde os séculos XV e
XVI. Esta situação de normalização das necessidades, na verdade, remonta aos clássicos.
Neste capítulo ainda veremos a Razão de Estado como uma construção lógica e política em
prol da autoconservação do Estado, ressaltando algumas das modificações relevantes do
passado remoto à atualidade, por meio da análise da cotidianidade do tema. A razão de
Estado nada mais é do que a naturalização das “necessidades políticas”, transformando-as
em um tipo de Estado forte, centralizado e administrado pelo “direito positivo”, ao passo
que, na natureza (antes da fundação do Estado Político), vigorava o direito natural — como
nos diz Hobbes. Em todo o percurso, nota-se uma tentativa de naturalização do poder,
porque, se o poder é sempre uma atividade que se envolve com o mal (a moral pagã, de
Maquiavel), então, que se faça o poder passar/processar o mais naturalmente possível —
como se as maledicências fossem tão irremediáveis quanto às necessidades que o poder
julga satisfazer. É um aspecto da transformação do discurso sobre a política, em discurso
especializado (mais técnico) e sistematicamente distorcido. Essa transformação se dá
através dos tempos para fazer frente à resistência, como projetos alternativos de poder.
Esta inflexão da razão política marca o nascimento da modernidade e também esclarece
porque há um sentimento forte de descrédito, de razão instrumental. Sob o sentido estrito
da Razão de Estado, essa razão instrumental indica que a sociedade acabou subjugada
pelos interesses do poder soberano do Estado. O argumento da necessidade, entretanto,
apresentou-se ao longo da história sob várias roupagens.
Por fim, o objetivo do quinto capítulo é fechar a discussão com ponderações
críticas, assertivas mas plenamente viáveis em termos de propostas de formas alternativas
de Luta pelo Reconhecimento e afirmação de sujeitos e da verdade quando dispostos diante
do realismo político e do cotidiano da vida social. Para efeito didático, será dividido em
duas grandes partes: 1) A Luta pelo Reconhecimento do Direito; 2) Algumas ponderações
de Habermas. Assim, pode-se dizer que o poder comunicativo e o direito atuam na luta
hegemônica pelo reconhecimento de sujeitos, valores, demandas, ações e outros/novos
direitos. Na versão jurídica moderna, este contexto da Luta pelo Reconhecimento afirmase pelo direito a ter direitos.
A voz inativa do sitiado

Os sentimentos, as tensões, as negações enfrentadas pelo sujeito sitiado são
semelhantes às de alguém que experimenta Os últimos dias de um condenado (Victor
Hugo), e a dor infligida é equivalente a uma tatuagem na consciência (Franz Kafka).
Para Victor Hugo (2002), é possível indicar, o sistema parece não ser nada mais do
que essa encarnação da maldade, essa corporificação das penas, dos apenados e dos
penalistas, por meio da inscrição da Razão de Estado na consciência do oprimido — num
ato de coisificação de si mesmo. Victor Hugo já indicava algumas ranhuras do biopoder,
quando o poder se inscreve na carne, quando não mais se satisfaz com a simbologia e passa
a se calcificar na figura do agente da punição, recalcitrando-se nos outros.
Comparativamente, n’A Colônia Penal, Kafka (1993) irá rasgar a pele dos presos, tatuando
a derme, rasgando profundamente a alma de cada detento.
O biopoder, portanto, é o poder em carne e osso, vivo como o sangue, mas sem
fluxo: “Esse bom carcereiro, com seu sorriso benévolo, suas palavras afáveis, seu olho que
lisonjeia e vigia, suas mãos grossas e largas, é a prisão encarnada, é o Bicêtre fazendo-se homem.
Tudo é prisão à minha volta. Reconheço o cárcere sob todas as suas formas: sob a forma humana
assim como sob a forma de grade ou de ferrolho. Esse muro é prisão de pedra; essa porta é prisão
de madeira; esses carcereiros são prisão em carne e osso. A prisão é uma espécie de ser
horribilíssimo, completo, indivisível, metade edifício, metade ser humano” (Hugo, 2002, p. 82).

Sempre se soube que quem controla a carne, controla a vida.
Em resumo: nesse Victor Hugo há um sistema punitivo como reverberação de uma
“bondade mal-sã” (o sadismo embalado em cortesia: a eterna e popular hipocrisia). À
espera da definição do dia em que a sentença da morte seria executada, o prisioneiro revela
esse sentimento, como se ainda dissesse que o pecador vem bem vestido: “É hoje! O diretor
da prisão em pessoa acaba de me visitar. Perguntou-me no que ele poderia ser-me agradável e útil,
exprimiu o desejo de que eu não tivesse do que me queixar, dele ou de seus subordinados,
informou-se com interesse sobre a minha saúde e como eu havia passado a noite. Ao me deixar,
chamou-me de senhor! É hoje!”18 (Hugo, 2002, p. 81).

Assim, é fácil ver como o sistema nada recupera, pois ele próprio é irrecuperável.
Mas é notável como Victor Hugo nos diz isso de forma quase poética, ou seja, no melhor
estilo do “romantismo realista e engajado”: cada frase de efeito é uma pregação e a nós
cabe o desafio de decifrar os próprios sentimentos resultantes de sua leitura. O que o
sistema esquece é que, por mais racionais que sejam as justificativas da exceção, ao sitiado
18

Os judeus teriam de entender que a solução final seria benéfica a eles, porque lhes traria a redenção, quiçá
uma nova chance, com biotipo bem melhorado. Tudo em nome da melhoria animal do homem.

não cabe o descuido da desatenção, da convicção mal-feita, pois a ele não é dada nenhuma
chance, quanto mais uma segunda. O sitiado tem de ter uma avaliação implacável, uma
conclusão que lhe dê vacina quanto ao sistema que se quer gerir pelo exceptio: “Ah! Como
é infame uma prisão! Há nela um veneno que macula tudo. Tudo é conspurcado, até mesmo a
canção de uma menina de quinze anos! Se encontramos um pássaro, haverá lama em suas asas; se
colhemos uma bela flor e a aspiramos: ela fede” (Hugo, 2002, p. 78).

O sentimento de ler o clássico é insuperável, indescritível, insofismável, porque se
trata de romances insubstituíveis, que devem ser estudados, apreendidos e não apenas lidos
ou, o pior, consumidos. No caso do condenado que dirige as cenas e as atenções principais,
Na Colônia Penal, a ordem não cumprida será estampada para que reflua toda e qualquer
futura admoestação: “Nossa sentença não soa severa. O mandamento que o condenado infringiu é
escrito no seu corpo com o rastelo. No corpo deste condenado, por exemplo — o oficial apontou
para o homem — será gravado: Honra o teu superior!” (Kafka, 1993, p. 39).

E como se trata de desafio ao instituído, o caso será resolvido em julgamento
sumário, sem a processualística que só reteria/abalaria “o bom andamento das coisas”. Em
resposta a um ilustre visitante, o policial/torturador não mede duas palavras: “O explorador
queria perguntar diversas coisas, mas à vista do homem indagou apenas: — Ele conhece a
sentença? Não, disse o oficial, e logo quis continuar com as suas explicações. Mas o explorador o
interrompeu: — Ele não conhece a própria sentença? [...] — Seria inútil anunciá-la. Ele vai
experimentá-la na própria carne” (Kafka, 1993, pp. 39-40)19.

Entretanto, vale ressaltar que mesmo em meio à luta pelo reconhecimento e
legitimidade, nem Habermas, nem Honneth conseguem visualizar e ultrapassar a cerca que
a exceção usou para garrotear o Estado de Direito: não notabilizaram que a regra é
exceção.
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Pode-se ver uma discussão mais aprofundada em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5123.

CAPÍTULO I
WEBER, A AÇÃO RACIONAL E A RAZÃO DE ESTADO
ESTADO RACIONAL E DOMINAÇÃO LEGAL
Compartilho a tese de que se deve considerar
Weber um clássico da filosofia política
– o último dos clássicos
Norberto Bobbio
Apenas as idéias de valor que dominam o investigador
e uma época podem determinar o objeto do estudo
e os limites desse estudo ...
Porque só é uma verdade científica aquilo que pretende
ser válido para todos os que querem a verdade.
Max Weber

Reflexões Iniciais
1.

A racionalização e intelectualização, em Max Weber, têm várias esferas e
acompanham todo o longo processo histórico do desencantamento do mundo (como
se fosse o “motor” do milenar processo civilizatório).

2.

A idéia de escolarização, aprendizado, conhecimento, para a sociologia de Max
Weber, é parte integrante do amplo processo de “desencantamento do mundo”, ou
seja, de racionalização e de intelectualização. Com a racionalização da sociedade
ocidental, Weber trata da modernidade e de como o homem aprendeu a
ser moderno,

processo

que

compreende

a

escola.

Este

processo

de

(auto)conhecimento passa, evidentemente, pela escola, mas não se limita à
escolarização, pois o razoável é um princípio ou a possibilidade de que seja
racionalizável. E isto transcorre em vários níveis da vida: da religião à estética ou
erotismo, economia, política e direito.
3.

O processo do conhecimento (especialmente na vida moderna) desembocou na
ciência (e no seu negativo: “cientificismo” e/ou “razão instrumental”), mas também
na expectativa de explicações razoáveis à vida do homem comum.

4.

Assim, a própria religião, tema que foi tão caro a Weber, para explicar a
racionalização como crescimento intelectual que nos trouxe à modernidade, é ela
mesma um processo de conhecimento do mundo moderno.

5.

Estudar a religião em Max Weber é, portanto, adentrar um pouco no espírito
crescente de intelectualização que nos trouxe à modernidade; afinal, “a religião é o
mito racionalizado” pelo ascetismo.

6.

Por desencantamento do mundo, Weber indica duas possíveis compreensões:
“desmagificação” e “perda dos sentidos”. No sentido que nos interessa mais de
perto, Max Weber investigou o conceito em dois planos: 1º) ascetismo
extramundano – consiste em retirar-se do mundo (misticismo); 2º) ascetismo
intramundano — consiste em praticar a abstenção dentro desde mundo terreno. O
ascetismo intramundano, que também é o que nos interessa mais especificamente,
coincide com a efervescência da ética do capitalismo moderno, desde que este
surgiu e se solidificou, impulsionado por vários grupos protestantes: calvinista,
pietista, metodista e batista.

7.

A intelectualização, em Max Weber, é um grande arco que recobre as iniciativas
humanas no seu curso de aprendizado (racionalização) e conhecimento, isto é,
dentro e fora da escola: como vemos na indicação da análise do mito.

8.

A diferença básica entre educação e escolarização é que esta exige uma instituição
para que se efetive (escola, Liceu etc.) e a educação é o próprio "processo
interativo" em que se dá a construção do conhecimento (com ou sem escola), como
um "processo de ensino-aprendizagem".

9. A objetividade do mundo (a cultura) fala diretamente à subjetividade do autor (suas
afinidades eletivas).
10. Apenas as idéias de valor que dominam o investigador e uma época podem
determinar o objeto do estudo e os limites desse estudo ... Porque só é uma verdade
científica aquilo que pretende ser válido para todos os que querem a verdade (Max
Weber).
11. Os modelos ideais, no entanto, são constructos objetivos, nem puramente teóricos
(livres do mundo) nem puramente sócio-culturais (livres do investigador: há uma
competência no cotidiano que estimula a interação com o objeto):
A conceituação da Sociologia encontra seu material, como casos
exemplares e essencialmente, ainda que não de modo exclusivo, nas
realidades da ação consideradas também relevantes do ponto de vista da
história [...] Em todos os casos, racionais como irracionais, ela se
distancia da realidade, servindo para o conhecimento desta da forma
seguinte: mediante a indicação do grau de aproximação de um fenômeno
histórico a um ou vários desses conceitos torna-se possível classificá-lo
[quanto ao tipo]. O mesmo fenômeno histórico, por exemplo, pode ter,
numa parte de seus componentes, caráter “feudal”, noutra parte, caráter
“patrimonial”, numa terceira, “burocrático” e, numa quarta,
“carismático”. Para que com estas palavras se exprima algo unívoco, a
Sociologia, por sua vez, deve delinear tipos “puros” (“ideais”) dessas
configurações, os quais mostram em si a unidade conseqüente de uma

adequação de sentido mais plena possível, mas que, precisamente por
isso, talvez sejam tão pouco freqüentes na realidade quanto uma reação
física calculada sob o pressuposto de um espaço absolutamente vazio.
Somente dessa maneira, partindo do tipo puro (“ideal”), pode realizar-se
uma casuística sociológica [...] Mas os conceitos construtivos da
Sociologia são típico-ideais não apenas externa como também
internamente. A ação real sucede, na maioria dos casos, em surda
semiconsciência ou inconsciência de seu “sentido visado”. O agente mais
o “sente”, de forma indeterminada, do que sabe [...] Mas isto não deve
impedir que a Sociologia construa seus conceitos mediante a classificação
do possível “sentido subjetivo”, isto é, como se a ação, seu decorrer real,
se orientasse conscientemente por um sentido (Weber, 2004, pp. 12-13).

12. A própria modernidade e o Estado Racional são tipos ideais. Assim como a
Razão de Estado que precede ao Estado de Direito (dominação recional-legal) e a
exceção já posta na Weimar de 1919 e que Weber tão bem conheceu.
Neste sentido, a sociologia para Weber é a ciência do saber nomológico ou que
busca um saber nomológico (Nomos = regra, norma, regulamento de ação humana e de
cunho social, da ação social). Assim, teríamos algumas possibilidades, a fim de
compreender a sociologia como um sistema de regras de saber social, mas logicamente
arquitetado: a) Sistema lógico de regras sociais; b) Sistema de regras lógicas vigentes; c)
Sistema de saber lógico; d) Sistema de regras de saber lógico. De outra forma, também
complementar, Weber estará atento para os sentidos, para as próprias intenções sociais – os
sentidos ocultos do chamado senso comum – que não estão ao alcance pleno e imediato de
todos os envolvidos nas próprias relações sociais. A pergunta clássica que o próprio Weber
direciona a este aspecto é a seguinte: quem (re)conhece o verdadeiro significado de uma
lei? Weber se refere tanto à Lei, no sentido dogmático, quanto ao sentido empregado para
lei social (fato social), e que lhe propicie conhecer em profundidade um determinado
conjunto de relações sociais. Digamos que esta seja uma forma de se abordar um objeto
social, especialmente quanto aos seus aspectos globais/gerais - e que estes seriam definidos
como modelos típicos ideais. Mas, a sociologia também não irá desprezar o individual, os
caracteres individuais para análise, pois, o que se colocará como restrição, para Weber, é
somente a certeza de que o investigador está livre dos preconceitos e das prescrições.
Dessa forma, seriam duas medidas complementares e solidárias: da explicação pelas leis
gerais e da compreensão do individual (livre dos preconceitos). De tal forma, a sociologia
também seria compreensiva porque abriria novas perspectivas à sociologia tradicional (esta
última talvez portadora de um positivismo mais angular). Daí que Weber insistirá na
integração das disciplinas. Tomemos alguns momentos da reflexão sociológica a fim de

demonstrar

essa

colocação:

1)

as

observações

psicanalíticas,

políticas

ou,

essencialmente, estatísticas, consistem em circunstâncias e condições para o
desenvolvimento da ação social.
1. São consideradas ações sociais, desde que estabelecidas na própria relação
social.
2. “É ação em que o sentido subjetivo do sujeito ou sujeitos está referido à
conduta de outros, orientando-se por esta em seu desenvolvimento”.
O sentido de ações na vida social também pode ser resumido da seguinte forma: 1.
Ação tradicional; 2. Ação carismática; 3. Ação afetiva: orientada pelas emoções e
sentimentos (sentimentalidade); 4. Ação social racional. Mesmo um objeto artificial, uma
máquina, é significativo somente quando intervém na dinâmica da vida social. De outro
modo, quando tal equipamento é investigado em termos de implicações individuais, será
objeto da psicologia – sobretudo a psicologia experimental.
Para efeito didático, o capítulo dedicado a Max Weber (1864-1920) está dividido
em partes: na primeira, construiremos o argumento que identifica e solidifica a idéia de
racionalidade como Weber fez compreender no âmbito das ações e das relações sociais.
Julgamos oportuno esse debate porque, além de apresentar dois conceitos-ideais em
Weber, ainda nos permite verificar a estrutura ou lógica que constitui a própria perspectiva
do “desencantamento do mundo”. Porque, é a mesma “razão ou lógica” que move a
“dominação racional-legal”, base ou espírito que estaria presente na formulação do EstadoNação (especialmente se tomarmos personagens como Bonaparte ou Bismarck) e este,
como se sabe, resulta e é resultado direto da organização e da centralização dos Estados —
a própria Razão de Estado. Na segunda, trataremos do próprio “desencantamento do
mundo”, como expressão humana de entendimento, compreensão (e depois dominação) da
natureza, quer fosse o mundo natural, quer fosse uma possível “natureza humana” (e que
necessitava ser domada por técnicas de auto-controle, presentes tanto no taoísmo, quanto
na “arte da guerra”). Na terceira parte veremos um típico desencantamento da vida.
1ª PARTE
A AÇÃO POLÍTICA E A VIRTUS COMO ÍCONES DA MODERNIDADE

A primeira parte do capítulo está dividida em questões gerais e/ou específicas, para
facilitar sua exposição e compreensão, como: o conceito de ação social; uma ligação entre
a ética da responsabilidade, de Weber, e a virtú, de Maquiavel; o conceito de relação
social, em Weber; o processo de racionalização e de desencantamento do mundo. Portanto,

a primeira parte do capítulo se aproxima um pouco do que se convencionou chamar de
Sociologia Política, pois tentaremos compreender o tipo de ação social que recobre o
homem político.
Ação Social
Para Weber, a modernidade nasce com a racionalidade e com a subjetividade, como
marcos do problema da história universal: a racionalização do Ocidente gera um
desencantamento progressivo: “Para Weber ainda era evidente a relação interna, e não a
meramente contingente, entre a modernidade e aquilo que designou como racionalismo
ocidental. Descreveu como “racional” aquele processo de desencantamento ocorrido na
Europa” (Habermas, 2002, p. 03). Assim, se já é devedor de Hegel, o que Max Weber vai
perceber e retomar em Maquiavel e de certo modo em Hobbes é a separação, desfiliação da
política em relação à moral e à religião. Esta desfiliação é já um claro prenúncio da
dessacralização, da laicização e da própria racionalização porque a política iria passar
desde então.
Nesta parte do trabalho, portanto, deveremos ver de que modo a virtú (Maquiavel) é
parte constitutiva da modernidade, porém, será mais fácil perceber este caminho se
tomarmos a virtú como ação política. Todavia, devemos ter claro que a ação política é uma
das modalidades da ação social (Weber). Com início em Max Weber, entende-se Ação
Social a partir da própria realidade objetiva dos indivíduos que se expressa na
singularidade de cada agente social ou, então, subjetividade coletiva, cultural - agora como
relação social:
[...] existem certas regularidades na ação social, ou seja, de que certos
processos de ação repetem-se ao longo do tempo, tornando-se rotina e
incorporando-se ao cotidiano de múltiplos agentes [...] A passagem para o
nível propriamente sociológico da análise requer, portanto, conceitos
capazes de dar conta tanto dessas regularidades de conduta quanto do fato
de que elas têm caráter coletivo, no sentido de que múltiplos indivíduos
agem significativamente de maneira análoga (Cohn, 1989, pp. 29-30).

O conceito de ação social envolve expectativa e reciprocidade, em razão das ações
perpetradas pelos outros. Por isso, a ação social deve ser vista como parte de um amplo
conjunto definido como: Ação tradicional: processam-se de acordo com as tradições
seculares, usos e costumes sagrados. Ação carismática: inova e não só observa tradições.
Funda-se na crença do autor ser dotado de poderes sobre-humanos e sobrenaturais que
agem, livremente, sem se reduzir às normas estabelecidas ou tradicionais, mas sim por
novas formas, normas e tradições — incluem-se o “líder carismático religioso”, o “líder

carismático populista” (político populista), “o líder carismático militar” (guerreiro). Ação
afetiva: orientada pelas emoções e sentimentos (sentimentalidade). Ação social racional: é
causal ou logicamente compatível com os fins propostos20. Ação Política: A finalidade
ideal da ação política é a instituição, conquista ou a manutenção, perpetuação do poder.
Portanto:
Por “ação” entende-se, neste caso, um comportamento humano (tanto faz
tratar-se de um fazer externo ou interno, de omitir ou permitir) sempre
que e na medida em que o agente ou os agentes o relacionem com um
sentido subjetivo. Ação “social”, por sua vez, significa uma ação que,
quanto a seu sentido visado pelo agente ou os agentes, se refere ao
comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso (Weber,
2004, p. 03).

Vejamos os mesmos tipos de ação social divididos de outra forma: racionais e
irracionais. Quanto às ações racionais:
1) Ação racional orientada aos fins: “[é] determinada pela expectativa depositada
no comportamento tanto de objetos mundanos quanto dos outros homens. Tal expectativa é
utilizada como ‘condição’ ou ‘meio’ no logro de fins racionalmente perseguidos nesse tipo,
o ator orienta a sua ação pela avaliação racional de fins, meio e conseqüências implicados
nela” (Saint-Pierre, 2004, pp. 97-98). É exemplo a busca do “poder pelo poder”, em que os
meios devem ser ajustados aos fins perseguidos – portanto, não se discutem os valores,
mas sim a qualidade, a pertinência dos meios utilizados e as possíveis conseqüências. E
aqui também está o conceito que nos permite abrir definitivamente a racionalidade do
próprio Weber para entender com que bases o sociólogo constrói o tipo ideal da
modernidade: a racionalidade orientada a fins é como uma racionalidade instrumental. Para
Weber: “As novas estruturas sociais são caracterizadas pela diferenciação daqueles dois
sistemas, funcionalmente interligados, que se cristalizaram em torno dos núcleos
organizadores da empresa capitalista e do aparelho burocrático do Estado. Weber entende
esse processo como a institucionalização de uma ação econômica e administrativa
racional com respeito a fins” (Habermas, 2002, p. 04 – grifos nossos).
É a própria essência da razão vista como instrumento de poder e é uma minuta da
Razão de Estado.
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Aqui se trata da famosa adequação aos fins – é óbvio que a escolha dos meios empregados reflete e até
condiciona os fins determinados. Neste sentido é que se observa a ocorrência da lógica formal, como
pressuposto da racionalidade, objetividade, calculabilidade e previsibilidade. Exemplo: as barricadas à época
da Revolução Francesa estavam perfeitamente adequadas à “realidade objetiva”, porque as armas tinham
pequeno calibre, mas hoje, com o uso da alta tecnologia nas guerras e nos sistemas de defesa, a estratégia
lógica não é o enfrentamento direto, mas sim as formas terroristas e a “guerrilha virtual”. Portanto, a
percepção e a compreensão das variáveis pode melhorar o desempenho e o resultado final.

2) Ação racional orientada aos valores: “[é] determinada pela crença no valor
absoluto da própria conduta. Note-se que o fim dessa ação coincide com a própria conduta,
já que esta constitui o valor racionalmente perseguido, que pode ser ético, estético,
religioso [...] apresenta uma elaboração dos objetivos últimos e o conseqüente
planejamento da ação tendente ao logro dos mesmos [...] Neste tipo de ação, o agente atua
em função de suas convicções, sejam estas éticas, estéticas, religiosas ou políticas, sem
considerar as conseqüências que de sua ação possam advir. O ator que atua conforme esse
tipo parece extrair de suas convicções, obrigações e exigências ineludíveis” (Saint-Pierre,
2004, pp. 97-98). Pensemos, como exemplo, que o ator convicto da sua religião, prenhe de
sua fé, poderá se utilizar do poder, poderá fazer uso do poder, mas seu objetivo sempre
será revigorar a mesma crença na fé e na religião consagrada. Neste caso, o “valor da fé e
da religião” é que vem em primeiro lugar, na verdade, é o que constitui o “valorreferência”, e não o poder em si: aqui o poder é meio. O ator estaria cheio de confiança e
de convicção em sua fé, e não no poder. Quanto à ação irracional, pode ser de dois tipos:
1) Ação afetiva: “...especialmente a emotiva, [é] determinada por afetos e
sentimentos atuais de todo tipo [...] A conduta afetiva, como a tradicional, fica na fronteira
com a ação com sentido e, muitas vezes, fora” (Saint-Pierre, 2004, pp. 97-98). Tomemos
como exemplo a leitura psicanalítica do poder: imagine-se o caso hipotético de que um
sujeito foi abandonado na infância, é desprezado, maltratado, que sofre de solidão aguda e
que o resultado de tudo isso é um tremendo “complexo de inferioridade”: que se sente
como um verme. Na outra ponta da história, já adulto, imaginemos que esse sujeito, como
mecanismo de sobrevivência, venha a desenvolver um comportamento megalomaníaco,
um “complexo de superioridade”, como uma máscara sob a qual tenta esconder seu
complexo de inferioridade. Isso já seria absolutamente irracional, pois a saída, a resposta
encontrada não é nada satisfatória para o próprio ator, uma vez que, ao invés de resolver o
primeiro problema, agora ele tem dois problemas, porque apresenta dois complexos
invertidos: inferioridade e superioridade. Para piorar tudo, imagine-se que este sujeito viva
numa base cultural em que se nutria a fé que o seu povo é superior a todos os demais: e
que, por isso, no final das contas, tornar-se-ia seu herói maior e capaz de conduzi-los à
guerra mundial (seria a própria história de Hitler?). Mas, é apenas um exemplo21.
2) ação tradicional: “[é] determinada por um costume arraigado [...] ela se
encontra na fronteira com o mero hábito, ficando às vezes fora do âmbito da aplicabilidade
21

Deve-se lembrar de que se trata de modelos típicos ideais e seu uso é analítico, sendo que os próprios tipos
não encontram exemplificação imediata ou totalmente correlata na realidade.

do que Weber denomina “ação com sentido” strictu sensu. Ela sugere o acostumar-se a
certas reações que, pela repetição, se tornariam habituais, como normas comuns do agir
social [é] atitude arraigada” (Saint-Pierre, 2004, p. 98). Por exemplo: um muçulmano não
pensa que tem obrigação de rezar tantas vezes por dia, em direção a Meca, porque
simplesmente não se trata de obrigação, mas sim de convicção. De tanto que o gestual se
repete, torna-se hábito que também será repetido, como norma comum do agir social. Esse
comportamento circular é a camisa de força do hábito e do costume, uma vez que todos
devem agir dessa forma e, uma vez que se acredita piamente nisto, não há porque ser
diferente – não há lógica em outro tipo de ação. Em outro caso, notadamente quanto à ação
rotineira (o famoso “sempre foi assim”), a dialética senhor-escravo é ótima referência,
pois tanto será difícil, muito custoso remover a idéia de que o senhor sempre foi senhor,
quanto será duro deixar o escravo de se convencer de que a escravidão sempre existiu. Ou
em outro caso, mais simples, em que pai e mãe, ambos, são machistas: porque a cultura é
machista.
A ação política, por sua vez, promoveria um misto de ações racionais, quanto aos
fins e quanto aos valores. Será uma ação racional (pensada, calculada) orientada aos fins,
pois além de ter um objetivo traçado a ser alcançado, ainda terá de escolher os meios
adequados22 – e, não raramente, os valores (éticos, morais, democráticos) ficam
postergados, relegados ao segundo plano. Mas, pensando nos fins, naquilo que se quer de
fato, no grande objetivo a ser alcançado, na ânsia que se torna verdadeira fixação quanto ao
poder, será uma ação racional orientada por valores muito bem demarcados (o valor
máximo de se chegar mais longe, de se alcançar o cume do poder – aonde ninguém mais o
alcançaria: a própria soberania, como ápice da Razão de Estado). Neste caso, o valor está
nos fins, no objetivo, na finalidade que foi projetada – conquistar o poder – ao contrário da
ação racional orientada pelos valores, pois aí os valores estariam nos meios: como no caso
de “ser honesto, para permanecer honesto” ou, segundo o ditado popular, quando se diz
que “não basta parecer honesto, é preciso ser honesto”23. Portanto, na ação política, por um
lado, tende a predominar a ética da convicção quanto aos fins, ou seja, há uma convicção
íntima de que se deve buscar a conquista, a garantia e a manutenção do poder; por outro
lado, há a ética da responsabilidade que obriga o agente político a escolher de forma
22

Porém, escolher meios adequados já pressupõe em si, a escolha de valores-guia, uma certa teoria de
escolha entre variáveis.
23
Como lembrava Weber, essa esperteza é básica: a idade não nos faz ver o diabo, mas nos permite dele ver
a mente.

racional e acertada entre os meios dispostos a fim de que atinja seus objetivos. A ação
política “[é] racional orientada a valores nos fins e racional orientada a fins nos meios”
(Saint-Pierre, 2004, p. 99). Porém, como também se trata de um modelo típico para análise,
é certo dizer que toda ação política tem uma intenção, um objetivo (e ainda que não seja
ético). Isto fará com que a ação racional, quanto ao fim, tenha certo objetivo político, uma
vez que os políticos sempre têm objetivos: “... a ação política não poderá ser considerada
apenas um tipo de ação racional orientada a fins, pois na mira do político sempre está a
realização de valores” (Saint-Pierre, 2004, p. 106). O político faz uso do modelo como
meio, instrumento prático de ação racional orientada ao fim que ele próprio deseja, utiliza
portanto como prudência e razão:
Mediante o uso deste modelo, o ator não só maximizará sua ação em
função da correta adequação dos meios, como também poderá calcular os
riscos de sua ação, as conseqüências inevitáveis, a repercussão social, a
possível resposta de seus adversários ou competidores, os custos de sua
ação, a necessidade de atingir primeiramente fins intermediários e,
fundamentalmente, o resultado efetivo da aplicação de sua ação no vir-aser dos acontecimentos. É clara a importância do uso desse tipo de ação
para o ator político [...] Entre a determinação dos fins desejados e a
execução da ação inicial, a função prática da racionalização delibera
sobre as conseqüências diretas e laterais que a ação pode desencadear e
também, que é o que nos ocupa especialmente, sobre a precisa adequação
dos meios para a realização dos fins determinados de antemão (SaintPierre, 2004, pp.107-108 – grifos nossos).

Apesar desta adequação dos meios aos fins, então, é óbvio, o emprego da ação
racional orientada aos fins, terá – vale dizer mais uma vez – um uso instrumental, prático,
rotineiro, pragmático pelo ator político que deseja realizar seus objetivos políticos. A ação
será um meio racional, de cálculo político, que deverá orientar sua ação direta24:
O trabalho da razão prática começa quando surge um problema. Este
surge quando, por exemplo, um indivíduo A (sujeito da ação, ator,
agente) deseja, necessita, intenta um certo estado de coisas B (“fim” da
ação ou objetivo). Em termos da teoria da ação a pergunta seria: dadas as
condições externas C, C’, C”, o que pode fazer A para obter B? para isso
ele terá de modificar as condições C, C’,C”, para que o desenvolvimento
esperado pela alteração destas conduza ao resultado B. A ação
completada terá a ação modificadora de A sobre as condições como
causa, e B como efeito (no caso de lograr-se, pois o efeito nunca é
necessário, só possível) (Saint-Pierre, 2004, pp. 109-110).

De modo direto e simples, como poderá o sujeito A modificar as condições C, C’,
C”, a fim de que alcance B? À pergunta do político, o que fazer? o homem da ciência, o
24

Daí a idéia de que não cabe a especulação ética, pois se aguarda o resultado prático – e ainda que a falta de
ética possa ser uma conseqüência complicadora da própria ação política, mas isto apenas se, por exemplo, os
demais atores julgarem e desabonarem gravemente a falta da ética na ação política.

cientista deverá oferecer os meios e os cálculos que o conhecimento científico tenha à
disposição. Assim, o uso que faz a política de outras ciências, como a matemática, e de
algumas técnicas como a estatística, demonstra claramente a formação e o uso recorrente
da razão instrumental25.
Uma vez que a racionalização da adequação meios-fins é parte
intermediária da ação política, Weber abre nesta um espaço para o uso
prático da razão. O homem de ação pode fazer uso dos meios técnicos do
homem de ciência na avaliação de sua futura ação26. Se, por um lado, como
diz Weber, só mediante a ação é que progride a ciência, agora fica claro
que, mediante a ciência, a ação se faz efetiva. O homem de ação
racionaliza seus próximos passos e, para isso, faz uso de todos os meios
técnicos que tenha a seu dispor, tais como estatística, cálculo de
probabilidades etc. Ele pode prever sua ação, decidir tecnicamente os
meios mais adequados, calcular os efeitos colaterais, as conseqüências não
desejadas, as repercussões de sua ação, as possíveis respostas a seus
adversários, suas reações a tais respostas, tudo racionalmente, embora em
termos de probabilidade. O homem de ação pode agir “inteligentemente”;
por isso, o cientista que posteriormente analisará tal ação poderá
reconstituí-la e até supor os motivos subjacentes (Saint-Pierre, 2004, p.
111).

Por outro lado, a ação social tem conseqüências ou motivações um tanto diversas da
própria relação social, pois enquanto a ação social requer certa imediatividade, causalidade
e até espontaneidade, a relação social, por seu turno, tem por substância a previsibilidade,
a probabilidade, a reciprocidade, a regularidade.
A diferença entre “ação social” e “relação social” é importante: na
primeira a conduta do agente está orientada significativamente pela
conduta de outro (ou outros), ao passo que na segunda a conduta de cada
qual entre múltiplos agentes envolvidos [...] orienta-se por um conteúdo
de sentido reciprocamente compartilhado. Assim, um aperto de mão é
uma ação social, porque a conduta de cada participante é orientada
significativamente pela conduta de outro; já a amizade é uma relação
social, porque envolve um conteúdo de sentido capaz de orientar
regularmente a ação de cada indivíduo em relação a múltiplos outros
possíveis e que portanto se manifesta sempre que as ações
correspondentes são realizadas [...] a ocorrência de qualquer relação
social só pode ser pensada em termos de probabilidade, que será maior
ou menor conforme o grau de aceitação do conteúdo do sentido da ação
pelos seus participantes (Cohn, 1989, p. 30).

Há uma diferença de grau, de profundidade, de superficialidade ou de
enraizamento: no exemplo, trata-se do aperto de mão versus a amizade.

25

E mesmo que essa escolha racional, técnica tenha um fundamento político (Saint-Pierre, 2004, p. 111 –
nota 23). De outro modo, a decisão política que necessita invariavelmente da ciência é mais do que evidente,
e basta-nos pensar nos exemplos do dia-a-dia, como alocação de recursos públicos em determinados setores
da saúde pública.
26
Tanto é a base da razão instrumental, quanto será ainda mais eficaz à moderna concepção de Tecnocracia.

Por “ação” deve entender-se um comportamento, tanto faz que se trate de
um comportar-se externo ou interno ou de um permitir ou omitir, sempre
quando o sujeito ou os sujeitos da ação ligam a ela um sentido subjetivo.
A “ação social”, portanto, é uma ação na qual o sentido sugerido pelo
sujeito ou sujeitos refere-se ao comportamento de outros e se orienta nela
no que diz respeito ao seu desenvolvimento [...] A ação social (incluindo
tolerância ou omissão) orienta-se pelas ações dos outros, as quais podem
ser ações passadas, presentes ou esperadas como sendo futuras (por
exemplo: vingança por ataques anteriores, réplica a ataques presentes,
medidas de defesa diante de ataques futuros). Os “outros” podem ser
indivíduos e conhecidos ou até uma pluralidade de indivíduos
indeterminados e inteiramente desconhecidos (o dinheiro, por exemplo,
significa um bem de troca que o agente admite no comércio porque a sua
ação está orientada pela expectativa de que muitos outros, embora
indeterminados e desconhecidos, estejam dispostos também a aceitá-lo,
por sua vez, numa troca futura27) (Weber, 1992, pp. 400-415).

No fundo, o que determina a qualidade ou o tipo da ação social é sua aproximação
para comparação a um modelo típico ideal28, pois, na realidade, a ação social se apresenta
como resultado de vários fatores e de muitas conseqüências. No crime passional, por
exemplo, o que predomina: a racionalidade ou a irracionalidade? Neste tipo de crime
(passional), cometido por razões estritamente irracionais (de caráter afetivo-emotivo),
predomina a perda de juízo ou a arquitetura do próprio crime, na articulação minuciosa e
na cuidadosa escolha dos meios empregados? Ao tempo de Weber, por exemplo, a esgrima
era um fator cultural que ainda vigorava e, a fim de se demonstrarem em razão de uma
vaidade machista, muitos se desafiavam em duelos — os motivos normalmente refletiam a
ofensa à moral (mesmo que o agressor soubesse se tratar de uma inverdade, o objetivo era
simplesmente provocar e justificar o duelo). Neste caso, onde está a razão ou, ao contrário,
a desrazão dos atos?
Quanto à política, em outro exemplo, ou mais especificamente quanto à virtú, como
a explicitava Maquiavel, qual homem de ação, homem prático em termos políticos, é capaz
de se desvencilhar completamente de certos valores? Na política, portanto, nem sempre
prevalece a ação racional quanto aos fins. Mas, por outro lado, é bem verdade que os
chamados pragmáticos — sobretudo hoje em dia — têm levado inteira vantagem em
relação aos analistas críticos da ética e da moral política. Entretanto, isto explicaria toda a
27

Mesmo que sob uma conotação monetária, é interessante notar como Weber sinaliza para o
reconhecimento do Outro, por intermédio da sua proposta de análise da relação social.
28
Trata-se de uma representação mental ideal dos tipos como eles se apresentam na realidade, em que se
exagera na fixação dos elementos predominantes, uma vez que na realidade as circunstâncias combinam
elementos até mesmo contraditórios. Por exemplo, o tipo ideal de capitalismo não deveria ter escravidão, mas
tem. Para análise e demonstração, o tipo ideal (mental) elaborado para o capitalismo excluiria toda forma de
escravidão. Assim, vê-se que o capitalismo puro existe apenas no modelo, na cabeça do cientista social, mas
não na realidade empírica.

verdade da política? O homem da virtú é, certamente, aquele que melhor identifica a
adequação entre os meios dispostos e o resultado almejado, que é o poder. Porém, até que
ponto este homem da virtú conseguirá eliminar todos os fatores não-racionais da ação
política? Até que ponto conseguirá mobilizar valores para obter melhores resultados
práticos (ação racional quanto aos fins)? Até que ponto (no que parece contraditório),
conseguirá mobilizar as subjetividades de seus seguidores (ação racional quanto aos
valores), até mesmo como ações afetivas (o discurso emotivo, nacionalista, patriótico), e
assim obter ações práticas e bem sucedidas? Podemos ver que, na realidade, sempre
estamos entre o racional e o irracional, entre o ponderável e o imponderável, entre o
controlável e o incontrolável; a ação política descrita por Weber traria este misto de
significados ou de implicações. A política e o próprio Estado, no fundo, para Weber,
constituem uma representação capaz de mobilizar os homens em sua ação social:
Certamente temos de saber primeiro quais são as ações que têm
importância funcional, do ponto de vista da “conservação” (mas, além
disso e sobretudo, também da peculiaridade cultural) e do
desenvolvimento em determinada direção de um tipo de ação social, antes
de poder fazer a pergunta: qual é a origem dessas ações? Quais são os
motivos que as determinam? Precisa-se saber primeiro quais são as
tarefas de um “rei”, um “funcionário”, um “rufião”, um “mágico” —
quais são as ações típicas (pois só elas o enquadram numa dessas
categorias) que têm importância para a análise e nela serão consideradas
[...] Também uma economia socialista teria de ser compreendida, pela
Sociologia, de maneira “individualista”, isto é, interpretando-se as ações
dos indivíduos (Weber, 1999, p. 11).

Por isso, em busca do papel social, da função social que também orienta a ação
social, Max Weber irá propor o individualismo metodológico: não em busca das
determinações históricas, mas sim das subjetividades29. Entre o que a realidade nos
apresenta e o nível de representações que formulamos, é que se aplicam os tipos ideais,
porque os casos reais não são puros (ou isto ou aquilo) e nem a representação de um caso
concreto explica o caso em si: por exemplo, o que pensamos, no senso comum, sobre o
Estado não é exatamente o que o Estado é. Aliás, a representação pode guardar muita
distância do caso real que se quer compreender.
Mas os conceitos construtivos da Sociologia são típico-ideais não apenas
externa como também internamente. A ação real sucede, na maioria dos
casos, em surda semiconsciência ou inconsciência de seu “sentido
visado”. O agente mais o “sente”, de forma indeterminada, do que o sabe
ou tem “clara idéia” dele; na maioria dos casos, age instintivamente ou
habitualmente. Apenas ocasionalmente e, no caso de ações análogas em
29

O que leva a concluir que a luta por reconhecimento deve principiar pela conjugação de subjetividades em
“relação constante”, ou seja, na órbita da intersubjetividade.

massa, muitas vezes só em poucos indivíduos, eleva-se à consciência um
sentido (seja racional, seja irracional) da ação. Uma ação determinada
pelo sentido efetivamente, isto é, claramente e com plena consciência, é
na realidade apenas um caso-limite. Toda consideração histórica e
sociológica tem de ter em conta esse fato ao analisar a realidade. Mas
isto não deve impedir que a Sociologia construa seus conceitos mediante
a classificação do possível “sentido subjetivo”. Isto é, como se a ação, seu
decorrer real, se orientasse conscientemente por um sentido. Sempre que
se trata da consideração da realidade concreta, tem de ter em conta a
distância entre esta e a construção hipotética, averiguando a natureza e a
medida desta distância (Weber, 1999, p. 13).

Toda ação social é um tipo ideal, pois é fácil perceber como as características da
racionalidade aplicadas aos fins estão exageradas, da mesma forma sabe-se perfeitamente
que não temos plena consciência ou domínio total de nossos atos. No próximo item ficará
clara a relação entre a ética da responsabilidade de Weber e a virtù de Maquiavel.
Relação Social
Já a relação social tem um conteúdo de sentidos, de significados bem mais
compostos, orgânicos, estruturais do que a mera correspondência de ação (é bem mais do
que simples ação-reação), não é um ato-contínuo, mas requer um substrato comum,
compartilhável, disposto na subjetividade, na cultura – portanto, não deixa de exercer um
tipo de amálgama, de ligação, e que tem algo de muito mais permanente, mais duradouro
entre os sujeitos e os agentes sociais. Em suma, a relação social é duradoura e recíproca:
Por “relação social” deve-se entender um comportamento de vários —
referido reciprocamente conforme o seu conteúdo significativo e
orientando-se por essa reciprocidade. A relação social consiste, pois,
plena e exclusivamente, na probabilidade de que se agirá socialmente
numa forma indicável (com sentido), sendo indiferente, por ora, aquilo
em que a probabilidade repousa. Um mínimo de reciprocidade nas ações
é, portanto, uma característica conceitual. O conteúdo pode ser o mais
diverso: conflito, inimizade, amor sexual, amizade, piedade, troca no
mercado, “cumprimento”, “não-cumprimento”, “ruptura” de um pacto,
“concorrência” econômica, erótica ou de outro tipo, “comunidade”
nacional, estamental ou de classe (nestes últimos casos, sim, se produzem
“ações sociais”, para além da mera situação comum [...] O conceito, pois,
nada diz sobre se entre os agentes existe “solidariedade” ou exatamente
o contrário [...] A relação social consiste só e exclusivamente — ainda
que se trate de “formações sociais” como “Estado”, “Igreja”,
“corporação”, “matrimônio” etc. — na probabilidade de que uma
determinada forma de comportamento social, de caráter recíproco pelo
seu sentido, tenha existido, exista ou venha a existir [...] Um “Estado”
deixa, pois, de “existir” sociologicamente quando desaparece a
probabilidade de que ocorram determinadas ações sociais com sentido
[...] Na mesma medida em que subsistiu ou subsiste de fato esta
probabilidade (segundo a estimativa) subsistiu ou subsiste a relação social
em questão [...] O que num é “amizade”, “amor”, “piedade”, “fidelidade

contratual”, “sentimento de comunidade nacional”, pode encontra-se
noutros com atitudes completamente diferentes. Os participantes
associam então à sua conduta um sentido diferente: a relação social é
assim, para ambos os lados, objetivamente “unilateral”30 (Weber, 1992, p.
419 – grifos nossos).

A diferença clara está no fato da ação social basear-se na reciprocidade de
condutas (podendo ser mera reação), tem de ser provocada, e a relação social ter por base a
reciprocidade de determinados conteúdos, sentidos e sentimentos que possam ser
compartilhados (tem a condição de valores embutidos e socialmente referendados):
Neste ponto torna-se importante a consideração por um tipo específico de
relação social: aquela cujo conteúdo de sentido é incorporado pelos
agentes como uma regra orientadora da sua conduta na medida em que é
aceito como legítimo. Neste caso, o conteúdo de sentido assim aceito
assume a forma de validação de uma ordem (que pode ser convencional
ou jurídica) legítima (Cohn, 1989, p. 30).

Como vimos, a ação política é uma modalidade de ação social, e da mesma forma
se percebe que a política está sujeita à maleabilidade social. Por sua vez, a ação política se
relaciona, ou é exercida por meio de três tipos de dominação: Dominação carismática:
legitimada pela fé e pelas qualidades sobrenaturais do chefe. Dominação tradicional:
legitimada pela crença na tradição. Dominação legal: legitimada pelas leis a partir dos
costumes, tornando-se possível pela burocracia e pelo direito: a legitimidade é parte,
portanto, da organização racional e legal das funções. Porém, tanto para a análise da
política, do poder, quanto em referência ao método de investigação, para Weber, a idéia de
luta é uma constante:
A proposição ‘x é o único meio para y’ não passa, na realidade, da
simples inversão da proposição ‘a x segue-se y’. O conceito de
‘adaptabilidade’ (e todos os similares) nunca oferece — e isso é essencial
— a mínima informação acerca das avaliações últimas em que se
fundamenta [...] Pois é impossível eliminar a luta de qualquer vida
cultural [...] A luta encontra-se em toda parte e por vezes afirma-se tanto
mais quanto menos é percebida ou quando adota no seu transcurso a
forma de uma omissão cômoda ou de uma complacência ilusória ou
enfim quando se exerce sob a capa da ‘seleção’. A ‘paz’ significa apenas
um deslocamento das formas31, dos adversários ou do objeto da luta, ou
finalmente das chances de seleção32 [...] quando se decide avaliar uma
ordenação das relações sociais de qualquer natureza é preciso examinar
sempre e sem exceções a que tipo de pessoas ela oferece as maiores
chances de tornarem-se dominantes pela via da seleção externa ou interna
(entendendo-se ‘interna’ como referente aos motivos da ação) (Cohn,
1989, pp. 16-17).
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Por isso, mesmo em se tratando de “relações políticas”, vai-se definir este método de Weber como
individualista, na medida em que se procura pela ação do indivíduo.
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Então, não seria paz, mas o simples cessar fogo, um interregno.
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O que também não deixa de lembrar a seleção natural, com a vitória dos mais aptos.

A luta entre homens e Estados, portanto, só muda de nome, muitas vezes nem de
endereço. Aliás, uma forma típica de se escamotear isto, a luta entre os egos, é invocar o
processo ou fluxo dos acontecimentos como a suposta causa de tudo — como se não
houvesse um agente, um responsável, um admirador da luta. O Homem moderno,
entretanto, passa a lutar contra a própria modernidade, pois a racionalização empreendida
pelo processo de desencantamento do mundo não é pacífica. O desencantamento do mundo
nada mais é do que o crescente processo de racionalização das relações sociais e dos seus
conflitos, como bem expressou Max Weber.

2ª PARTE
A racionalidade e o processo civilizatório
O objetivo desse item do texto é indicar em que sentido o chamado “mito do Estado
de Exceção Permanente” se vangloriou do “desencantamento do mundo”, especialmente
no aspecto político, em que o sitiado sofrerá uma grave “perda de sentidos”. No fundo,
tratamos de ideologia porque está aí a expressão do ideal da guerra; aliás, o mesmo ideal
de guerra que também transparece como denúncia no grito por liberdade do sitiado: “a
palavra é o ato do sitiado”. Em suma, o mito da Razão de Estado (em Hobbes, como
segurança) precede ao mito do Estado de Exceção (virilidade). Mas, o que é
desencantamento do mundo?
Desencantamento do mundo
Assim, passamos a ver que a ciência se tornou o centro desse “encantamento
racional” do mundo. Por sua vez, Weber também não teria respostas prontas e nem
milagrosas, até porque sua intenção sempre foi a de se desvencilhar totalmente de qualquer
coisa que se assemelhasse às demagogias e falsas promessas:
A postura de Weber diante desse vazio de sentido da vida, que não
poderia ser preenchido por uma ética racional (científica, teológica,
burocrático-estatal ou outra), pode parecer fraca para quem espera
receitas, programas ou doutrinas que assegurem a posse final do valor
almejado (justiça, verdade, bem, felicidade) (Lazarte, 2001, p. 80).

Neste caso, nos tornamos escravos da razão, dessa razão que subjuga pela ação do
Deus Dinheiro e de sua extrema pragmaticidade e, por isso, de modo complementar, o
desencantamento trouxe seu veneno, isto é, a desesperança, o fanatismo e o

fundamentalismo (com o agravamento de que isto ainda significa um reforço do fetichismo
que já se avolumava com o fetiche da mercadoria).
Mas vista como um longo processo de desenvolvimento e de maturação, a
racionalização estimulou um outro sentido complementar, o da laicização da vida social,
pois nos afastou das explicações mágicas do poder e do Estado Absoluto (daí em diante
caminhou para se encontrar com o desespero33). Antes de avançar neste processo de
desencantamento da razão, vejamos como se opera a racionalização presente na laicização
da política34.
Esse uso sistemático de áreas das ciências exatas (em razão da política) dimensiona
bem o crescimento da razão instrumental. Mas a questão também se complica se
pensarmos nossa parte de culpa ou de responsabilidade nessa atividade de construir a
racionalidade no mundo moderno, pois Fausto teria sido apenas um alerta do que viria e do
que nós teríamos de refletir. O alerta anterior já havia sido dado por Maquiavel: para a
segurança do povo e do Estado, era preciso criar o homem da virtú:
Todavia, se Fausto é uma crítica, é também um desafio — ao nosso
mundo, ainda mais do que ao mundo de Goethe — no sentido de
imaginarmos e criarmos novas formas de modernidade, em que o homem
não existirá em função do desenvolvimento mas este, sim, em função do
homem. O interminável canteiro de obras de Fausto é o chão vibrante
porém inseguro sobre o qual devemos balizar e construir nossas vidas
(Berman, 1986, p. 84).

O alerta ou a queixa não é quanto à modernidade ou à racionalidade capitalista que
herdamos, pois, em relação ao passado e ao presente, não há saída para isto, simplesmente
porque desde que inauguramos o mito de Prometeu é nisto que nos tornamos (seres
racionais aguçados pelo Neolítico), mas sim o que faremos do futuro. É interessante
pontuar esta inserção do Fausto como marco do nascimento/fortalecimento da
modernidade burguesa porque, de certo modo, também para Weber, o capitalismo aguçou
este sentido de desencantamento do mundo, ao tornar o mundo mais ascético:
O protestantismo ascético sancionou a divisão do trabalho que se
integrava ao capitalismo moderno e que, inevitavelmente, agregou à
expansão do capitalismo o avanço da burocracia. A divisão do trabalho
burocratizada, que, com o desenvolvimento posterior do capitalismo,
tornou-se característica de todas as instituições mais importantes, daí em
diante funcionou “mecanicamente” e não tinha nenhuma necessidade da
ética religiosa na qual, originalmente, se baseava. Assim, a expansão
posterior do capitalismo completou o desencantamento do mundo (por
meio de um compromisso com o “progresso” científico); transformou
33

Um exemplo desse desespero, sem dúvida alguma, foi dado pelo nazismo: frio, objetivo e racional. J.
Menguele, o famoso médico alemão nazista, era doutor em medicina e em letras.
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Com isso retomamos a discussão acerca da ação política, em Weber.

muitas formas de relação social em condutas que se aproximavam do tipo
Zweckrational (por meio da coordenação racional das tarefas nas
organizações burocráticas); e impulsionou a expansão de normas do tipo
abstrato e legal, as quais, principalmente quando incorporadas ao Estado,
constituíram a forma principal da “ordem legítima” moderna (Giddens,
1998, p. 56).

Este é o sentido trazido pela ação racional capitalista, calculada, esquematizada,
organizada rigidamente, e com o único objetivo de se obter uma massa maior de lucros do
que o capital investido: a própria razão da modernidade capitalista. Como se vê em Weber:
Chamaremos de ação econômica “capitalista” aquela que se basear na
expectativa de lucro através da utilização das oportunidades de troca, isto
é, nas possibilidades (formalmente) pacíficas de lucro. Em última análise,
a apropriação (formal e atual) do lucro segue os seus preceitos
específicos, e, (conquanto não se possa proibi-lo) não convém colocá-la
na mesma categoria da ação orientada para a possibilidade de benefício
na troca. Onde a apropriação capitalista é racionalmente efetuada, a ação
correspondente é racionalmente calculada em termos de capital. Isto
significa que ela se adapta a uma utilização planejada de recursos
materiais ou pessoais, como meio de aquisição, de tal forma que, ao
término de um período econômico, o balanço da empresa em termos
monetários (ou, no caso de uma empresa permanente, a estimação
periódica dos bens financeiramente alienáveis) exceda o capital (cada vez
mais, no caso da empresa permanente), isto é, o valor estimado dos meios
materiais de produção utilizados para a aquisição na troca [...] Tudo é
feito em termos de balanço: a previsão inicial no começo da empresa, ou
antes de qualquer decisão individual; o balanço final para verificação do
lucro obtido [...] Na medida em que as operações são racionais, toda
ação individual das partes é baseada em cálculo35 (Weber, 1994, pp. 4-5
– grifos nossos).

Como seu viu na citação de Weber, a contabilidade por partida dobrada (relação
custo-benefício) expressa ao mesmo tempo em que é expressão da razão econômica na
modernidade. No capitalismo, a forma de dominação política não poderia entrar em
desacordo com a própria racionalidade econômica e, por isso, à razão econômica deve
corresponder uma dominação igualmente racional. O mundo também ficaria mais
asséptico, ou seja, frio e calculista, com aquela sensação de limpeza — de limpeza das
tradições36. Este será o sentido obtido pelo que Weber chamou de dominação racionallegal, a mais moderna de todas as formas de organização social e de centralização legítima
do poder soberano. Agora, todos esses são tipos ideais, aliás, até a modernidade e o próprio
marxismo, para Weber, podem ser reduzidos a modelos ideais.
Esta concepção de modernidade, no entanto, parece-nos que Weber soube perceber
em Hegel, especialmente a partir do princípio da subjetividade. Aliás, tanto Weber, com o
35
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E aí se vê o individualismo metodológico em ação.
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individualismo metodológico e o desencantamento do mundo, quanto Durkheim (1999) e o
individualismo que gera a divisão do trabalho social. De certo modo, o que o texto aponta
é uma leitura possível do desencantamento do mundo, no sentido de que se perdeu a aura
de sagrado que recobria nossa visão a respeito do próprio tema do Iluminismo (e que o
texto chama a atenção para sua importância). Esta idéia de desencantamento do mundo,
por seu turno, também estava presente em Walter Benjamin:
Benjamin procura mostrar, seguindo a teoria do desencantamento do
mundo, a rede conceitual que viria se tornar hegemônica na cultura do
Ocidente: a desvalorização do corpo humano, testemunho de nossa
natureza decaída e culpada desde o pecado original, corpo sacrificado à
ética da salvação pelo trabalho e pelo desenvolvimento da ciência [...] Em
contrapartida, na modernidade desencantada produz-se a desdivinização
do corpo humano e a dessacralização da natureza – que na Idade Média
eram obras de Deus – e tanto uma como outra se tornam seculares a partir
da Reforma [...] Desencantamento significa perda da aura, aura que
pertence à ordem do sagrado, mas num sentido preciso: o sagrado se
ausenta, mas a aura permanece no feminino, como um Safo37 (Matos,
2006, pp. 182-183).

Desse modo, o desencantamento e a crescente racionalidade operada pelo processo
capitalista nos teriam revelado este outro mundo, entre a modernidade (e suas promessas
vagas) e uma pós-modernidade (como se a modernidade estivesse negando a si mesma e
tentando criar outras “lógicas de explicação” para o indivíduo e para a sociedade.
A Racionalização e o Desencantamento do Mundo
Daqui por diante veremos como se opera o doloroso processo de desencantamento
do mundo, em Max Weber, primeiro quando se separa política e moral (Maquiavel), e
depois a idéia fluente hoje em dia da razão instrumental ditada pelo Estado de Exceção. E
de onde vem esse desencantamento do Mundo? O que é desencantamento do mundo? A
perda da magia (a perda da aura para W. Benjamin), o fim das condições religiosas
suficientes como lastro da vida (o xamanismo, para nossos índios), fazem parte do mundo
em desencantamento? A perda do encanto, no entanto, é algo mais dramático e tem a ver
com a perda de um sentido único, da própria razão de ser, da vontade, quando se perde
tudo, pois isto é desilusão:
Os iluministas já se haviam colocado a hipótese de que a religião não
teria lugar no mundo do futuro, emancipado da tradição, superstição,
absolutismo, despotismo. No século dezenove acreditou-se que surgiria
“uma nova era altruísta, pacífica, industrial e científica”. Acreditava-se
que para a construção de uma nova moral, contemporânea dos novos
37
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tempos, seria “muito melhor buscá-la no estudo científico da vida social”.
Aliás, o evolucionismo de Darwin e Spencer causou forte impacto nas
ciências sociais, em detrimento da religião. Em 1892, Huxley dizia que “a
evolução histórica da humanidade está sendo mais e mais acompanhada
por uma simultânea eliminação do sobrenatural como preocupação da
mente dos homens” (Ianni, 1989, p. 208).

Assim, o que Weber faz é se encaminhar em direção a este processo crescente da
razão, não tergiversando sobre o maior dilema dos séculos que viriam, o XX e o XXI. Este
processo de desencantamento é doloroso porque traz revelações nem sempre aprazíveis,
mas sobretudo provocadoras e inquietantes acerca da qualidade moral do mundo em que
vivemos:
Se o antropólogo analisa um mito, ainda que para assinalar o seu
mistério, mesmo nesse caso o sagrado perde um pouco, ou muito, da sua
magia. À medida que caminha a pesquisa sobre a sociedade, cultura,
natureza, história, a Terra deixa de ser o centro do mundo; e aparece
jogada no vasto espaço comandado pelo Sol. Descobre-se que a luz solar
gera a vida da Terra. Com a ciência o homem perde o lugar que lhe havia
sido conferido por Deus. Deixa de ser a criatura do Criador e passa a ser
um elo, um momento, na cadeia da transformação da natureza. Aos
poucos, em lugar de ocupar o centro da vida social, da cultura, passa a
servir à máquina, mercadoria, lucro. Deus e o Diabo se tornam prosaicos,
cotidianos, diferentes, irreconhecíveis, outros de si mesmos; substituídos
ou personificados pelo dinheiro, consumo, ostentação, cobiça, violência.
Tudo se seculariza na trama das relações, processos e estruturas que
constituem a vida social e cultural, os trabalhos e os dias de uns e outros;
todos [...] Para uns soltou-se do Diabo. Para outros, revelou-se o Diabo
no corpo do Homem (Ianni, 1989, p. 209).

Para Weber, no entanto, o desencantamento do mundo, resulta em parte da ação da
ciência explicativa do mundo, e neste sentido o trabalho da ciência seria benéfico por si
mesmo, pois que afastaria a consciência humana da magia, das ideologias, das
demagogias:
O desencantamento do mundo que veio pela mão da racionalização
crescente das relações sociais no contexto do capitalismo arrancou da
existência dos homens os deuses e demônios que em tempos passados
foram presenças vivas e atuantes [...] O desencantamento do mundo
caracteriza-se, para o autor, por uma retirada da vida pública dos valores
essenciais e mais sublimes. O homem moderno está destinado a viver em
uma época desencantada, “sem deuses nem profetas” [...] A neutralidade
da ciência significava, para Weber, que ela não devia estar a serviço da
pregação de alguma doutrina, ideologia ou visão de mundo (Lazarte,
2001, pp. 75-76).

Como se sabe, o processo crescente da racionalização vem ocorrendo há milênios
(o desenvolvimento do movimento de pinça envolvendo os dedos polegar e indicador é um
claro sinal) e no período do Neolítico houve um salto gigantesco. Porém, a

intelectualização ganhou relevo nos últimos séculos e com isso a própria idéia de que a
racionalização é o exercício do domínio sobre o conhecimento. Neste ponto, inclusive,
Weber antecipa uma das principais características da chamada Sociedade da Informação —
essa crença de que dominamos a razão e o conhecimento, subjugando-os ao nosso inteiro
interesse. Não será à toa que o homem moderno terá a ciência por vocação:
O progresso científico é um fragmento, o mais importante
indubitavelmente, do processo de intelectualização a que estamos
submetidos desde milênios [...] A intelectualização e a racionalização
crescentes não equivalem, portanto, a um conhecimento geral crescente
acerca das condições em que vivemos. Significam, antes, que sabemos ou
acreditamos que, a qualquer instante, poderíamos, bastando que o
quiséssemos, provar que não existe, em princípio, nenhum poder
misterioso e imprevisível que interfira com o curso de nossa vida; em
uma palavra, que podemos dominar tudo, por meio da previsão. Equivale
isso a despojar de magia o mundo (Weber, 1993, p. 30).

A racionalidade, neste sentido, pode-se dizer que não seja nem boa, nem má e
muito menos neutra, isto é, certamente é política. Porém, Weber destaca somente o que
significa para o homem médio, comum, este fardo do cotidiano, este peso e encargo trazido
pelo desencantamento, que é suportar no dia-a-dia a falta do que celebrar.
Hoje, as rotinas da vida cotidiana desafiam a religião. Muitos deuses
antigos ascendem de seus túmulos; desencantaram-se e tomaram, por isso,
a forma de forças impessoais. Lutam para conseguir poder sobre nossa vida
e retomam novamente sua luta eterna entre si. O que é difícil para o
homem moderno, e especialmente para a geração mais nova, é estar à
altura da existência do trabalho cotidiano. A busca onipresente de
“experiência” nasce dessa fraqueza; pois é uma fraqueza não ser capaz de
aprovar a inexorável seriedade de nossos tempos fatídicos (Weber, 1979, p.
176).

O capital é a mais impiedosa, implacável e devastadora força capaz de impor esse
processo de impessoalização, já o previra Marx, no Manifesto. Mas, não há como
questionar o fato de que o processo de desencantamento do mundo38 deve desvelar, tornar
o mundo perceptível, sensível, mais claro, inteligível39, compreensível. Note-se como a
sobriedade adquirida pelo senso de proporção, tão caro à ação social e política, torna-se
rapidamente uma seriedade, pesada, sisuda, como a carranca que assusta a todos e não é
nem um pouco convidativa. Mas, como uma ciência, um conhecimento, um processo de
raciocínio e de fomentação pode ser algo pesaroso, indigesto ou tão amargo? Em Weber,
no entanto, esse papel esclarecedor da ciência é o que conta, é o que deve ser pensado e
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Laicizaão, dessacralização, desnaturalização e racionalização do poder.
E não será outro o papel da ciência (oposta à ideologia) e da tecnologia: o mundo passou a ser calculável.

destacado, incluindo-se aí o trabalho do professor, como um trabalho intelectual (ou
voltado à intelectualização) e que tem a sina de esclarecer e de elevar os espíritos.
E este não será um Weber racionalista? Não é certo que a ciência é política pela
própria condição imposta no conhecimento produzido (por que isto e não aquilo?),
independentemente de qual escolha venha a ser feita? De certo modo, a pergunta já traz
embutida ao menos parte da resposta? Neste sentido, a ciência será política mesmo não
sendo partidária — mas se a resposta se inclina a um caminho, isso já não será tomar um
partido? Há pouco ainda se pensava, na vida social e na escola, que a ciência traria a
verdade sobre os fatos.
Em resumo, o desencantamento do mundo é um processo contínuo de
intelectualização,

racionalização,

dessacralização,

laicização,

desnaturalização,

cientifização. A razão subjetiva do capital é que transformou o outrora “mundo sensorial”,
o mundo que tinha sentido expresso e duradouro, em valor de troca. O desencantamento do
mundo corresponde, então, à crescente razão econômica do capitalismo, desde o “navegar
é preciso”. Mas este processo de crescente racionalização é também uma camisa-de-força
que se revestiu pelas malhas da razão instrumental:
Como produzir interpretações científicas alternativas às oficiais, quando a
engrenagem dispõe de meios para encerrar carreiras de dissidentes,
bloquear seu acesso à docência, à pesquisa e às publicações? [...] Esse
mundo sem encanto, sem magia, submetido ao cálculo e ao interesse,
esvazia de significado a vida cotidiana dos homens. É o mundo da razão
instrumental, da razão subjetiva, o mundo que o Iluminismo ajudou a
construir, e cujo destino se mostra incerto em virtude do desenvolvimento
a que essa racionalidade conduziu. É, afinal de contas, o mundo que o
capitalismo conformou, a cultura e a civilização construídas sob a égide
do Deus Dinheiro. Parece-nos oportuno lembrar aqui, mais uma vez, os
desenvolvimentos de Marx a respeito da alienação humana sob o império
da propriedade privada e o dinheiro, desses mediadores que o capital
institui entre nós e as nossas necessidades (Lazarte, 2001, pp. 78-79-80).

Essa desdivinização negativa do corpo permitiu, entre tantas barbaridades, formarse a idéia da Solução Final, com a total banalização do mal (Arendt, 1999), o extermínio
autorizado e sacramento pelo Estado de Direito Nazi-fascista: o Estado de Exceção por
excelência. Porém, de outro modo, também permitiu a abertura de novas descobertas em
política, no próprio direito (direitos humanitários, no pós-2ª Guerra), um outro erotismo,
uma ciência muito mais invasiva40, portanto, preventiva, eficiente. Para Weber, no entanto,
o desencantamento é um processo longo, multifacetado que abarca tanto a vida privada
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Por muito tempo o corpo humano foi considerado sagrado e isso impedia a dissecação de cadáveres para
um estudo mais aprofundado da anatomia.

quanto a pública; há um desencantamento tanto na esfera religiosa, quanto no erotismo, na
economia, na política, na intelectualização, na técnica. Em suma, veremos que o sitiado
experimenta o desencantamento do mundo como “desencanto”, como “grave perda de
sentido”: o sitiado é o habitante sobrevivente do Estado de Exceção. Para o sitiado, o
mundo é ascético. Mas o que é ascetismo?
Ascetismo em sentido lato
Em sentido histórico primário, ascetismo implica num treinamento visando estar
em forma para determinados exercícios atléticos. A partir daí ganhou um significado
espiritual. Portanto, esse treinamento estendeu-se para fins espirituais. Isso se deu não só
no Cristianismo, mas na própria cultura helênica pagã — portanto, pode-se falar de
diversos tipos de ascetismo: budista, judaico, pagão, cristão. Mas, não podemos confundir
o ascetismo com a austeridade e misticismo.

Em

sentido

religioso

amplo,

o

ascetismo recusa a mortificação pela mortificação e esta é somente aceita quando pode ser
considerada uma subordinação dos apetites inferiores à vontade de Deus. Como já visto
acima, o ascetismo nada mais é do que uma prática do espiritual, e através de exercícios
físicos e espirituais leva o homem a adquirir certos hábitos mais comedidos. Nietzsche
afirmava que os ideais ascéticos têm sua origem nos “instintos de autoconservação” (como
em Maquiavel e em Hobbes) e de profilaxia que caracterizam a “vida decadente”. O ideal
ascético quer reduzir a si todos os outros ideais, mas deve ser evitado como cerceador e
castrador da vontade. Entretanto, pode ocorrer que o ideal ascético requeira muito esforço,
tornando-se então “venerável” e, com isso, venha a revelar o “vazio” do homem. Este
sentido anexado por Nietzsche, entretanto, também fora criticado por Weber, quanto à
idéia de uma teoria do ressentimento: “Como se sabe, essa teoria considera a glorificação
moral da piedade e da fraternidade como uma ‘revolta de escravos morais’ entre os
desprivilegiados, seja em dotes naturais ou oportunidades determinadas pelo destino da
vida. A ética do ‘dever’ é, assim, considerada como produto de sentimentos ‘recalcados’ de
vingança, por parte dos banáusicos que ‘substituem’ seus sentimentos por serem
impotentes, condenados a trabalhar e ganhar dinheiro” (Weber, 1979, p. 313).
Já Scheler, em Ressentimento na moral, distingue dois tipos de ascetismo: o cristão
e o grego. Para ele, o primeiro eleva a capacidade de fruição por constituir a aspiração a
“conseguir o máximo gozo do agradável” (utilitarismo), com o menor número possível de
coisas agradáveis e, principalmente, de coisas úteis. Já o segundo tipo reduz essa
capacidade por efetuar a aspiração em sentido inverso (Mora, 2001). Vimos que o próprio

conceito do ascetismo passou por um processo de racionalização, ou seja, ao longo da
história, o ascetismo também experimentou do desencantamento e da transformação
intelectual do conceito. Vejamos, então, em Weber, em que bases se solidificaram o
ascetismo que interessa mais à racionalização explicativa do mundo.
O Desencantamento do Mundo em Weber
Desencantamento, em si, é uma palavra mágica, provocante, de aura carregada e
não pode ser traduzida por “desilusão”, nem tampouco por “desengano”. Weber queria que
o conceito de desencantamento do mundo fosse muito claro, inequívoco, até porque isso
corresponderia à honestidade intelectual do autor. Para Weber, desencatamento não é uma
metáfora da humanidade, mas o próprio curso de sua ação — metáfora em Weber é coisa
diversa: janela de ferro, afinidades eletivas, “manobreiros de desvio41”. No total, em toda a
sua obra, o conceito é utilizado 17 vezes, como desencantamento do mundo pela religião e
como desencantamento do mundo pela ciência. Daí que não se resume à perda da aura,
como em Walter Benjamin; mas, antes disso, é tido como intenso processo de
racionalização (ascetismo racionalista, protestantismo ascético). Vejamos no próprio
Weber: “As duas condições, desencantamento do mundo e deslocamento da via de
salvação, da ‘fuga do mundo’ contemplativa para a ‘transformação do mundo’ ascéticoativa, só foram plenamente alcançadas — à exceção de algumas pequenas seitas
racionalistas encontradiças mundo afora — nas grandes formações de igreja e seita do
protestantismo ascético no Ocidente”42 (Pierucci, 2003, p. 48). Está em curso a máxima
racionalização e, para Weber, aí se alternam os significados, entre: desmagificação e perda
de sentidos.
A própria tentativa de a religião se explicar, com argumentação convincente
(argumentos seqüenciais de convencimento, portanto, lógicos) teria levado a uma maior
racionalização e, com isso, a religião (em contra-senso) motivou o desencantamento de si
mesma. Mas a ciência como vocação humana também demonstra o “domínio do cálculo” e
o emprego crescente dos “meios técnicos”. Neste sentido, desencantamento é sinônimo de
tecnificação — sem dúvida uma crença na racionalidade depositada prematuramente43.
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Na Introdução à Ética econômica das religiões mundiais, utiliza-se dessa metáfora para justificar o
individualismo metodológico: “para descrever o poder nas idéias na definição dos trilhos por onde se movem
os nossos interesses” (Pierucci, 2003, p. 41).
42
A citação foi extraída de Ensayos sobre sociologia de la religión. Madri : Taurus, 1984.
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Daí a apreensão dos gregos antigos de que a técnica, qualquer que fosse, por ação de sua natureza
intrínseca, já se confundiria com a deturpação da natureza. O que vimos depois foi a ciência como elo e força
motriz desse processo milenar de intelectualização. Hoje vemos uma derrota fragorosa da natureza.

Mas, o que não conseguimos encarar como desencantamento do mundo é, justamente, essa
perda de aura, desmagificação, pois que é muito incisiva a “perda de sentidos” apresentada
pelo futuro. Porém, de qualquer modo, as grandes narrativas descreveram processos a par
de conjuntos de dizeres lógicos e coerentes entre si e com o todo e isto disseminou a
racionalização: “Para quebrar a magia e disseminar a racionalização da conduta de vida, só
houve em todos os tempos um único meio: grandes profecias racionais [...] As profecias
trouxeram o desencantamento do mundo e, com isso, criaram o fundamento para a nossa
ciência moderna, para a técnica e o capitalismo44” (Pierucci, 2003, p. 54).
Da técnica à religião, novamente, têm-se na religião redentora um objetivo
racional. Portanto, trata-se desde o início da libertação do sofrimento e a constituição de
um estado sagrado (depois um Estado Político), por meio de hábitos sagrados, regidos e
regulados em três tipos: orgias, ascetismo ou contemplação. Os meios empregados são
contraditórios, mas o resultado almejado não é diverso. Há, pois, uma tensão racional: “A
tensão também foi maior, quanto mais racional foi em princípio a ética e quanto mais ela
se tenha orientado para valores sagrados interiores como meios de salvação” (Weber,
1979, p. 376). E como se apresentaram essas grandes narrativas?

O Longo Processo Histórico-religioso da Racionalização
Em resumo: “...o desencantamento do mundo, na medida em que vem definido
tecnicamente como desmagificação da atitude ou mentalidade religiosa, é para Weber um
resultado, porquanto produto da profecia, e é também fator explicativo do desenvolvimento
sui generis do racionalismo ocidental, ao mesmo tempo que é, ele mesmo, um processo
histórico de desenvolvimento” (Pierucci, 2003, p. 59). Disso se percebe que as religiões
redentoras estão em tensão permanente com a ordem do mundo. Há uma tendência a haver
uma sublimação pelo conhecimento. O sofrimento comum nas relações comunais gerava
um sentimento de reciprocidade e com isso mais racional se tornava a concepção de
salvação, porque a salvação de um, sempre vinha programada à do outro45. Os monges do
voto de pobreza e de total resignação (católicos ou tibetanos), não escaparam a essa
contradição entre sublimação e capital. No fundo, geraram em paradoxo, o seu oposto.
Quem escapou desse paradoxo e geriu-se por meio de outra resolução esteve à frente da
44

Aqui, a citação corresponde à obra História geral da economia.
A mesma idéia de intersubjetividade que se vê na proposta de Honneth (2003). Pode-se dizer que quanto
mais desenvolvida a sociedade, mais afloradas as práticas de urbanidade e de solidariedade, e quanto mais
isto se acirra mais se estimula o reconhecimento intersubjetivo.
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ética puritana da vocação. Mas, neste caso, já se trata de um ponto de vista da nãofraternidade e um outro caminho apresentado foi o do misticismo. Com o cristianismo, e
seu Deus universal, os problemas políticos também surgiram em função da “representação
religiosa dos Estados” também estarem em crise. Com o aparato burocrático-racional, o
problema viria a se agravar mais, pois se afirmaria a impessoalidade — o que está em
conflito com o Deus do amor (“não fazer aos outros, o que não queres para ti”). A
racionalização do poder entrava em conflito frontal com a abnegação divina e o dar-se pelo
outro: “Dai a César, o que é de César; a Deus, o que é de Deus”. Por isso, o conflito não
poderia ser mais claro.
Do mesmo modo, tanto melhor se a política se promovesse somente pelo raciocínio
político (realismo político) e livre do discurso ético — mas, também livre do raciocínio
religioso. A teodicéia da morte também será o posto da “sublime morte na guerra”: para a
teodicéia, não há sentido na morte na guerra. Para o conflito religioso com a “racionalidade
guerreira” também há duas soluções: puritanismo e misticismo. E daí deriva a alegação da
guerra santa. A única objeção a isto foi o luteranismo. No fundo, esta “eterna tensão”,
contradição, dá-se entre a ação racional e a ética da fraternidade. De outro modo, pode-se
objetar: Deus tem criado irracionalidades ou, então, teria permitido às criaturas produzirem
livremente suas malignidades? Ou as duas coisas? De um modo contrário, é certo dizer que
a realidade tem racionalidades estranhas a Deus? Em meio a isso, a arte passa a competir
com a significação (salvação) do mundo, com a religião. Mas, a fuga para a arte é também
uma recusa moral, pelo medo de se mostrar arcaico, é preferível relativizar, moralmente,
todo o discurso — ou seja, tudo se limita ao gosto estético, individualmente falando, e isto
nos livra da pressão moral do “repreensível”46:
Na realidade, a recusa dos homens modernos em assumir a
responsabilidade dos julgamentos morais tende a transformar os
julgamentos de intenção moral em julgamentos de gosto (“de mau gosto”,
ao invés de “repreensível”) [...] Essa passagem da avaliação moral para a
ética, na conduta, é uma característica comum das épocas intelectualistas;
resulta, em parte, das necessidades subjetivistas e em parte do medo de
parecer de mentalidade limitada de um modo tradicionalista e filisteu
(Weber, 1979, p. 391).

A modernidade transformará o julgamento moral em ética, estando mais próxima
do intelectualismo, da política e da arte — no sentido de que a norma ética pode ser
simples constatação da ação criadora do artista. A religião ajudou a arte, historicamente,
mas não deixava de ser um pouco de “arte engajada”, assim como seria a arte engajada
46

É curioso lembrar que Hitler condenava a degradação da arte clássica.

politicamente mais tarde, no século XX. Já o conflito com o erotismo é um conflito com
forças irracionais. O conflito se aflorou com o sacerdócio celibatário. O erotismo, aliado à
cultura e à intelecutalização, levaria ao gozo consciente (programado, estudado, pensado,
instigado47). Em nossa racionalidade moderna não é difícil ver que até o sexo é fruto da
criação intelectual. O erotismo é legitimado porque não atende nem ao destino, nem à
moral, nem à necessidade da procriação — e é claro como se opõe ao “amor fraternal”.
A idéia geral dessa parte do texto é assinalar que a racionalidade não é um marco
decisivo (na qualidade de único ou especialíssimo) da modernidade. É sim um dos marcos
importantes da modernidade clássica e do que chamamos de Modernidade Tardia (a
redescoberta da própria modernidade, de seus clássicos e métodos, inclusive por muitos
dos chamados pós-modernos). Em uma linha: a Modernidade Tardia é a modernidade
clássica (de Bacon, Descartes, Galileu – portanto, de todo o Renascimento) reinventada,
redescoberta pelos contemporâneos (mas isto desde os anos 60-70, na Europa e nos EUA).
A modernidade ou, adjetivamente, Modernidade Tardia, pode/deve ser deduzida a partir
dos cálculos, dos métodos, dos sistemas (válidos ou falidos), de dogmatismos,
fundamentalismos, determinismos (justificáveis, como as tradições ou, absolutamente,
defenestráveis e ideológicos), mas também das utopias, contradições, inconclusões,
demandas e lutas (sociais, individuais, de grupos e de classes).
De modo direto “a racionalidade não é exclusividade do mundo moderno” — ao
contrário, pode-se dizer que a razão foi instrumentalizada como poucas vezes na história.
Aliás, os clássicos dessa instrumentalização são conhecidos: a Revolução Francesa criou o
Estado de Sítio Político (no decreto de 8 de julho de 1791) e, 150 anos depois,
Auschwitz48, como emblema máximo da “razão aplicada” pelo Estado de Exceção nazista.
O processo de racionalização e esta espécie de instrumentalização do logos, para fins
lógicos, objetivos, lucrativos (de alguma forma), “utilitários”, é a própria essência do
chamado processo civilizatório: desde o Homo faber (ou mito de Prometeu). Weber toma o
ascetismo religioso como um dos exemplos para discutir uma ética religiosa mais racional
e com isso o próprio racionalismo que seria revelado com o emprego de uma sociologia do
racionalismo: “Acima de tudo, um ensaio assim sobre a sociologia da religião visa,
necessariamente, a contribuir para a tipologia e sociologia do racionalismo” (Weber, 1979,
47

Indianos e chineses possuem técnicas que ainda prolongam o ato sexual para mais de uma dezena de horas.
E isto certamente é racional, pois que é deliberado.
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No início de 1940, Auschwitz era apenas uma pequena cidade Alta Silésia alemã. Nos anos seguintes,
Auschwitz tornou-se um centro de quase quarenta campos e sub-campos e um extenso complexo agrícola e
industrial (minas, petroquímica e fábricas de armas). A “razão prática” aplicada à produção da guerra.
Auschwitz-Birkenau é o nome de um grupo de campos de concentração localizados no sul da Polônia.

p. 372). Toda sociologia, entretanto, seria “moderna” e versaria sobre a (ir)racionalidade.
Weber procurará construir dois tipos racionais: ascetismo e misticismo. O ascetismo do
mundo domina o mundo, domestica (racionaliza) o que é da criatura, por meio do
trabalho49, imbuído por uma vocação mundana. Esta “razão prática” teria se revelado ao
homem pelo que Weber denominou de ascetismo ativo:
O ascetismo ativo opera dentro do mundo: o ascetismo racionalmente
ativo, ao dominar o mundo, busca domesticar o que é da criatura e maligno
através do trabalho numa vocação “mundana” (ascetismo do mundo). Tal
ascetismo contrasta radicalmente com o misticismo, se esse se inclina para
a fuga do mundo (fuga contemplativa do mundo) (Weber, 1979, p. 374).

O misticismo é um “estado de possessão”, de “não-ação”, de uma inércia
contemplativa, de inação. Mas, isto não supõe improdutividade, como vemos nas lições do
Tao (o melhor ataque, é a defesa) e na “Revolução Açafrão”, de Muanmá, nas batalhas do
não-agir, do esperar para melhor avaliar, tão presentes nas “ações” da Desobediência Civil.
Porém, nada de novo, nem mesmo nesse prisma, pois esse contraste ou contradição do
“agir-pela-inação” eram arrendatários do mito: “Mesmo no umbral de seu aparecimento, o
ascetismo já revelava a sua face de Jano: de um lado, a renúncia ao mundo, e, do outro, o
domínio do mundo em virtude de poderes mágicos obtidos pela renúncia” (Weber, 1979, p.
375). Em latim Janus: derivou Janeiro. Jano era o porteiro celestial de duas cabeças, sendo
representativo dos términos e dos começos: passado e futuro. Talvez por isso Jano possa
ser o mito/símbolo também da Modernidade Tardia. Esta tensão/contradição entre o
passado e o presente não é própria do humano, não trata da “magia da razão” e da “razão
mágica” e seus métodos de dominação? As tensões entre religião e racionalidade,
entretanto, são insolúveis50: “Quanto mais as religiões tiverem sido verdadeiras religiões da
salvação, tanto maior foi a sua tensão [...] Isso resulta, de modo geral, da evolução dos
valores do mundo interior e do mundo exterior no sentido do esforço consciente, e da
sublimação pelo conhecimento51” (Weber, 1979, pp. 376-7). Assim, mesmo uma fuga
ascética do mundo procurará controlar e superar a malignidade da criatura humana — às
vezes as diferenças não são tão claras: “O contraste diminui, porém, se o ascetismo ativo
limitar-se a controlar e superar a malignidade da criatura na própria natureza do agente”
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O mais evidente emblema do Estado de Exceção nazista estava postado nos portões de Auschwitz: “O
trabalho liberta”.
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Isso teria culminado, no catolicismo, na “compra e venda de indulgências” que levam Lutero (1483-1546)
à Reforma Protestante. Calvino não via como reformá-la, de tão degenerada que estava. Calvino propôs
organizar uma nova Igreja (com doutrina e alguns costumes) idêntica à Igreja primitiva. Já Lutero queria
reformar a Igreja Primitiva que não seguia tradições, mas sim, a doutrina bíblica: com usos e costumes, não
às convenções ou épocas.
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O que explicaria o fato de religiosos procurarem se destacar “intelectualmente”?

(Weber, 1979, p. 374). Ao evitar ações na ordem do mundo, sairá fortalecida a
concentração nas realizações redentoras. Já para o místico: a criatura deve se calar, para
que Deus possa falar. Como vimos em Weber, o objetivo racional da religião redentora é a
libertação do sofrimento e a busca de um estado sagrado. O que não evita que haja uma
tensão relacional/racional, uma vez que as religiões redentoras estão em tensão permanente
com a ordem do mundo — o que projeta uma tendência a haver uma sublimação pelo
conhecimento. Por isso, o sofrimento comum nas relações comunais gerava um sentimento
de reciprocidade e com isso mais racional se tornava a concepção de salvação. Porque a
salvação vinha obrigatoriamente programada ao outro:
O princípio que constituía as relações comunais entre as profecias de
salvação era o sofrimento comum a todos os crentes. E isso ocorre quer o
sofrimento existisse realmente, quer fosse uma ameaça constante; quer
fosse exterior, quer interior. Quanto mais imperativos surgiam da ética de
reciprocidade entre os vizinhos, mais racional se tornava a concepção da
salvação, e mais era sublimada numa ética de finalidades absolutas
(Weber, 1979, p. 378).

As religiões sublimadas sempre estiveram em conflito com as economias de
mercado racionalizadas. Há certamente um embate entre o dinheiro, a acumulação de
capitais e uma ética religiosa de fraternidade. Depois, reafirma-se novamente o princípio
dual entre razão/sublimação, religião/materialismo, como um típico paradoxo, sem datas
precisas e nem conseqüências determináveis ao próprio “processo civilizatório”. O homem
seria a conseqüência de suas circunstâncias em eterna tensão. Além disso, as religiões
sublimadas também sempre estiveram em conflito com as economias de mercado
racionalizadas. Há um embate claro entre dinheiro, acumulação de capitais e uma ética
religiosa de fraternidade:
As religiões sublimadas da salvação, porém, tiveram relações cada vez
mais tensas com as economias racionalizadas. Uma economia racional é
uma organização funcional orientada para os preços monetários que se
originaram nas lutas de interesse dos homens no mercado. O cálculo não
é possível sem a estimativa em preços em dinheiro e, daí, sem lutas no
mercado. O dinheiro é o elemento mais abstrato e “impessoal” que existe
na vida humana. Quanto mais o mundo da economia capitalista moderna
segue suas próprias leis imanentes, tanto menos acessível é a qualquer
relação imaginável com uma ética religiosa de fraternidade. Quanto mais
racional, e portanto impessoal, se torna o capitalismo, tanto mais ocorre
isso (Weber, 1979, pp. 378-379-380).

Os monges do voto de pobreza e da total resignação não sobreviveriam a esta
terrível contradição:
Exteriormente, a ética dos virtuosos religiosos afetou essa relação tensa
de modo mais radical: rejeitou a posse dos bens econômicos. O monge

asceta renunciou ao mundo negando-se a propriedade individual; sua
existência baseou-se totalmente em seu próprio trabalho [...] O paradoxo
[...] está em que o próprio ascetismo racional criou a riqueza mesma que
rejeitava. Templos e mosteiros, em toda parte, tornaram-se os próprios
centros de economias racionais (Weber, 1979, pp. 380-381).

Quem escapou desse paradoxo, e conseguiu gerir-se por meio de outra resolução,
esteve à frente da ética puritana da vocação. Mas, neste caso, já se trata de um ponto de
vista da não-fraternidade — assim como o misticismo: "O misticismo é uma fuga singular
deste mundo, na forma de uma dedicação sem objeto a todos, não pelo homem, mas pela
devoção simplesmente, ou, nas palavras de Baudelaire, pela ‘prostituição sagrada da
alma52” (Weber, 1979, pp. 381-382).

3ª PARTE
Desencantamento da vida
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Da mesma forma, já recomendava Weber: quem deseja a salvação não deve se meter em política.

Já o ponto de inflexão da modernidade está em que o desencantamento do mundo
gerou uma ideologia da emancipação (Iluminismo), mas teceu uma estrutura de desrazão
ainda mais forte:
E ainda, a ciência objetivista se faz e se protege na ideologia da
racionalidade tecnológica, onde todas as escolhas especulativas que
afetam o conjunto dos viventes do universo e a natureza se fazem passar
por “decisões técnicas”, abolindo o que o mundo moderno propunha
como novidade: a liberdade do homem e sua autonomia de reflexão [...]
Sem falar no desencantamento psíquico, na “frieza burguesa” e no mundo
da indiferença – cuja “infra-estrutura” é a queda de todos os valores da
tradição em valor de troca (Matos, 2006, p. 86).

Por isso, falamos genericamente de desencantamento da vida, mas há um
desencantamento da natureza, com a destruição das fontes da vida natural, quando
perdemos a consciência do ethos e passamos a depredar tudo, a consumir incessantemente
os recursos da vida:
A natureza não era muda, mas tornou-se, não é mais o ethos antigo,
tampouco é ela ameaçadora, hostil e fatal ao homem, apesar de nunca
inteiramente capaz de controlá-la [...] Na Ilíada, Homero nos fala do
corcel indomado que desesperadamente luta contra as correntes que o
tornam cativo e, uma vez liberado, corre a galope até o momento em que
pára, no lugar em que se “sente bem”, o lugar que lhe confere
“identidade” – seu ethos. Assim, ethos é morada. Em seguida, veio a
significar gruta, antro, caverna – morada do homem (Matos, 2006, p. 87).

O que se perdeu, e que agora nos ameaça gravemente de morte, são os suportes da
natureza, é esse modo de vida, essa antropologia global: “O mundo é um vivente único,
composto de uma mesma alma e substância. Assim também as palavras zoon e bios – a
primeira dizendo respeito a physis, ao animal e ao homem, a segunda constituindo um
modo de vida” (Matos, 2006, p. 87). Desde a Grécia clássica já se sabe que há um
desencantamento técnico e físico que afeta diretamente a natureza, enquanto suporte
original, seminal, unificador da vida: “Se a physis grega é perfeita, se traz em si mesma sua
razão de vir a ser e perecer, qualquer intervenção em seu curso era, para o grego, violenta.
Assim, por natureza, toda técnica é violência feita à natureza” (Matos, 2006, p. 88).
Portanto, a techné grega nada tem a ver com a técnica moderna, pois a primeira era um
estudo que combinava arte e cuidado e, a segunda, sempre esteve mais associada ao
próprio domínio da natureza (e quiçá dos homens). Daí a necessidade de hoje revermos o
Mito de Prometeu com muito mais atenção e cuidado, como um alerta, talvez até mesmo
como presságio de que é preciso por limites não no conhecimento, mas sim no uso/desuso
que se faz do conhecimento acumulado. A Caixa de Pandora já está aberta, mas ainda

assim, é preciso redobrar cuidados para não mais sacramentarmos justificativas para a
desrazão que, por exemplo, há no “direito de exclusão” criado pelo Estado de Exceção:
É esse olhar que aparece tanto no Prometeu acorrentado de Ésquilo como
em Antígona: o do poder da racionalidade e os riscos de seu deslimite e
desmedida no desejo de conhecer para fins de domínio técnico. Eis por
que os gregos desenvolveram uma dietética, a arte da saúde e do
equilíbrio do corpo e da alma e das diferentes maneiras de refletir sobre a
prudência e a moderação (Matos, 2006, p. 89).

Por isso é que também se pode falar em desencantamento da vida. Na
interpretação dada por Adorno, magia e razão se encontram no fluxo do desencantamento
(Matos, 2006, p. 90). Porém, foi Descartes quem pôs uma espécie de pá de cal em qualquer
encantamento sobrevivente ao pensar um mundo racional, afirmando-se no mecanicismo,
na extensão e na geometria. Sua dúvida metódica era essencial ao capitalismo e ao Estado
Cientificista, pois como diria Marx séculos depois, as verdades e as tradições precisavam
ser removidas, a fim de que se abrisse espaço para o Fausto da modernidade. Aqui seria
oportuno destacar os textos políticos do jovem Marx, sobre esta questão do Estado e,
depois, sobre a chamada grande indústria. Marx faz uma crítica ao Estado Alemão que
pode nos fornecer duas possíveis pistas: 1) a crítica pode se referir a todo o Estado
Moderno; 2) esse passado ressentido da cultura política alemã pode explicar o porquê do
Estado de Exceção ter aí encontrado seu apogeu, sobretudo no nazismo surgido depois:
Mesmo a respeito das nações modernas, a luta contra o teor limitado do
status quo alemão não carece de interesse; para o alemão, o status quo
constitui a evidente consumação do ancien régime e o ancien régime é a
imperfeição oculta do Estado Moderno. A luta contra o presente político
dos alemães é a luta contra o passado das nações modernas, que ainda se
vêem continuamente importunadas pelas reminiscências do seu passado
[...] O ancien régime teve uma história trágica, uma vez que era o poder
estabelecido no mundo, ao passo que a liberdade era uma fantasia
pessoal; numa palavra, enquanto acreditou e tinha de acreditar na própria
legitimidade (Marx, 1989, pp. 81-82).

A questão revelada e em destaque pode ser a de que o Estado Moderno foi
conduzido por forças conservadoras e até reacionárias (ancien régime). Talvez, por isso, a
modernidade nunca tenha sido assim tão moderna, devendo constantemente acertar contas
com seu processo de formação original, com seu passado mais remoto de conservadorismo.
Disso também decorre a perspectiva da Razão de Estado, no fulgor do Estado Moderno,
ter-se revelado a própria guardiã do status quo. Por fim, esses fatos se fariam muito bem
representar pela ideologia de que há razões em que é igualmente válida toda e qualquer
exceção à regra. Sob esse sentido, o Estado Moderno seria uma versão transformada (na
verdade uma conversão falida) do Estado Cientificista em Exceção de Exceção.

Do Desencantamento à Dominação Racional
Como vimos, há uma raiz da racionalidade weberiana que o liga a Hegel, ou mais
precisamente ao conceito ou princípio da subjetividade. Este sentido lhe permite ir mais
longe no desencantamento e no individualismo metodológico, da mesma forma como em
Durkheim aparecerá sob o individualismo que move ou justifica a divisão do trabalho
social. Mas o que é o princípio da subjetividade?
De modo geral, Hegel vê os tempos modernos caracterizados por uma
estrutura de auto-relação que ele denomina subjetividade: “O princípio do
mundo moderno é em geral a liberdade da subjetividade, princípio
segundo o qual todos os aspectos essenciais presentes na totalidade
espiritual se desenvolvem para alcançar o seu direito53”. Quando Hegel
caracteriza a fisionomia dos novos tempos (ou do mundo moderno),
elucida a “subjetividade” por meio da “liberdade” e da “reflexão”: “A
grandeza de nosso tempo é o reconhecimento da liberdade, a propriedade
do espírito pela qual este está em si consigo mesmo”. Nesse contexto a
expressão subjetividade comporta sobretudo quatro conotações: a)
individualismo: no mundo moderno, a singularidade infinitamente
particular pode fazer valer suas pretensões; b) direito de crítica: o
princípio do mundo moderno exige que aquilo que deve ser reconhecido
por todos se mostre a cada um como algo legítimo; c) autonomia da
ação: é próprio dos tempos modernos que queiramos responder pelo que
fazemos; d) por fim, a própria filosofia idealista: Hegel considera como
obra dos tempos modernos que a filosofia aprenda a idéia que se sabe a si
mesma (Habermas, 2002, pp. 25-26).

Dominação racional-legal, dominação moderna, dominação legítima ou dominação
pelo saber54, são denominações que muito bem expressam o sentido válido, atualmente,
para a idéia de dominação e de legitimação do poder estatal – ou o soberano no Estado de
Exceção. No caso específico da dominação legal, como veremos, a crença na lei expressa
uma forma de dominação legítima, ou seja, há um anseio, e a dominação pela via legal é
esperada, consentida e até requerida55. Acredita-se que a lei será utilizada como
mecanismo legítimo de controle social e que a força (física) será o último recurso
manejado pelo Estado — e não o primeiro como no exemplo da última razão dos reis. Em
Weber, toda dominação pressupõe “vontade de obedecer” (interesse) e “crença na sua
legitimidade”. Portanto, toda dominação deve estar pautada em algum tipo de legitimidade,
como “pretensões típicas da legitimidade” ou o que: “...chamamos ‘dominação’ a
probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de
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determinado grupo de pessoas [...] Certo mínimo de vontade de obedecer, isto é, de
interesse (externo ou interno) na obediência, faz parte de toda relação autêntica de
dominação” (Weber, 1999, p. 139).
O que diferencia “autênticas relações de dominação” de outras relações meramente
autoritárias é a existência deste “interesse na obediência”. Mas a isto ainda deve ser
somada uma “crença na legitimidade”: “Mas nem o costume ou a situação de interesses,
nem os motivos puramente afetivos ou racionais referentes a valores da vinculação
poderiam constituir fundamentos confiáveis de uma dominação. Normalmente, junta-se a
esses fatores outro elemento: a crença na legitimidade56” (Weber, 1999, p. 139). Como
indica Weber, só a razão ou a necessidade não justificariam a dominação (como influências
externas), pois é preciso alguma forma de legitimidade: “Conforme ensina a experiência,
nenhuma dominação contenta-se voluntariamente com motivos puramente materiais ou
afetivos ou racionais referentes a valores, como possibilidades de sua persistência. Todas
procuram disputar e cultivar a crença em sua ‘legitimidade” (Weber, 1999, p. 139). Na
montagem dos tipos ideais de dominação, Weber se utiliza do método comparativo (mas
também do trabalho histórico-empírico), iniciando a análise pelo tipo mais recente, mais
moderno, para, então, retroagir na formação histórica mais distante. A dominação, de
qualquer tipo, portanto, pressupõe elementos básicos, tais como: obediência imediata;
aceitação acrítica57; pretensão de legitimidade válida e relevante; consolidação dos meios
de dominação58. Em Weber:
A “legitimidade” de uma dominação — já que guarda relações bem
definidas para com a legitimidade da “propriedade59” — tem um alcance
que de modo algum é puramente “ideal”. Nem toda “pretensão”
convencional ou juridicamente garantida pode ser chamada “relação de
dominação” [...] Quando um grande banco é capaz de impor a outros um
“cartel de condições”, isto não se pode chamar de “dominação” enquanto
não exista uma relação de obediência imediata, de forma que sejam dadas
e controladas em sua execução instruções por sua direção, com a
pretensão e a probabilidade de que sejam respeitadas pura e simplesmente
como tais [...] A obediência de um indivíduo ou de grupos inteiros pode
ser dissimulada [...] O decisivo é que a própria pretensão de legitimidade,
por sua natureza, seja “válida” em grau relevante, consolide sua
existência e determine, entre outros fatores, a natureza dos meios de
dominação escolhidos (Weber, 1999, p. 140).
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Vê-se em Weber, como, em determinada época, a forma “predominante” de
dominação corresponde à forma predominante de propriedade; tal qual em Marx, em que a
“ideologia dominante” corresponde à forma dominante de propriedade. Porém, em Weber,
movido pela ação do “individualismo metodológico”, é preciso que se destaque certa
“psicologia da dominação”, ou seja, que haja uma “obediência total” ou “resignação
absoluta do indivíduo” entregue à dominação: “Obediência significa, para nós, que a ação
de quem obedece ocorre substancialmente como se este tivesse feito do conteúdo da ordem
e em nome dela a máxima de sua conduta, e isso unicamente em virtude da relação formal
de obediência, sem tomar em consideração a opinião própria sobre o valor ou desvalor da
ordem como tal” (Weber, 1999, p. 140). Sem dúvida, todo e qualquer “subjetivismo”
analítico e interpretativo, diante da ordem expressa e válida (regra), deve ser afastado de
pronto e desconsiderado. Desse modo, a dominação deve produzir efeitos duradouros,
trazendo influências para além da relação específica, para além da relação espaço-temporal
estabelecida e em que se consubstanciou originalmente. Portanto, dominação é como
sucumbir sem resistência à ordem legítima. Pode-se dizer que, atualmente, a dominação
legal se baseia em todos os princípios de direito e em todo o ordenamento jurídico de um
determinado Estado de Direito, mas Weber irá detalhar essas atribuições:
1. que todo direito, mediante pacto ou imposição, pode ser estatuído de
modo racional – racional referente a fins ou racional referente a
valores60 (ou ambas as coisas) – com a pretensão de ser respeitado
pelo menos pelos membros da associação, mas também, em regra,
por pessoas que, dentro do âmbito de poder desta (em caso de
associações territoriais dentro do território), realizem ações sociais ou
entrem de determinadas relações sociais, declaradas relevantes pela
ordem da associação; 2. que todo direito é, segundo sua essência, um
cosmos de regras abstratas, normalmente estatuídas com
determinadas intenções; que a judicatura é a aplicação dessas regras
ao caso particular e que a administração é o cuidado racional de
interesses previstos pelas ordens da associação, dentro dos limites das
normas jurídicas [...] 3. que, portanto, o senhor legal típico, o
“superior”, enquanto ordena e, com isso, manda, obedece por sua
parte à ordem impessoal pela qual orienta suas disposições; 4. que
[...] quem obedece só o faz como membro da associaçôes e só
obedece ao “direito”61; 5. ...que os membros das associação, ao
obedecerem ao senhor62, não o fazem à pessoa desse, mas, sim,
àquelas ordens impessoais e que, por isso, só estão obrigados à
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obediência dentro da competência objetiva, racionalmente limitada,
que lhe for atribuída por essas ordens (Weber, 1999, p. 142)63.

Já a dominação racional, em complemento aos quesitos da dominação legal podem
ser assim enumerados:
1. um exercício contínuo, vinculado a determinadas regras, de funções
oficiais, dentro de 2. determinada competência64, o que significa: a) um
âmbito objetivamente limitado, em virtude da distribuição dos serviços, de
serviços obrigatórios, b) com atribuição dos poderes de mando
eventualmente requeridos e c) limitação fixa dos meios coercivos
eventualmente admissíveis e das condições de sua aplicação [...]
autoridade instituída 3. o princípio da hierarquia oficial, isto é, de
organização de instâncias fixas de controle e supervisão para cada
autoridade institucional, com o direito de apelação ou reclamação das
subordinadas às superiores [...] 4. As “regras” segundo as quais se procede
podem ser: a) regras técnicas; b) normas. Na aplicação destas, para atingir
racionalidade plena, é necessária, em ambos os casos, uma qualificação
profissional [...] uma especialização profissional, e só estes podem ser
aceitos como funcionários [...] 5. Aplica-se o princípio da separação
absoluta entre o patrimônio (ou capital) da instituição (empresa) e o
patrimônio privado (da gestão patrimonial), bem como entre o local das
atividades profissionais (escritório) e o domicílio dos funcionários. 6. Em
caso de racionalidade plena, não há qualquer apropriação do cargo pelo
detentor65 [...] 7. Aplica-se o princípio da documentação dos processos
administrativos, mesmo nos casos em que a discussão oral é, na prática, a
regra ou até consta no regulamento [...] (Weber, 1999, pp. 142-143).

Weber ainda chama atenção para a necessidade de detalhar a compreensão da
dominação burocrática, dentro do quadro administrativo. E quem deve tomar parte neste
quadro burocrático?
1. são pessoalmente livres; obedecem somente às obrigações objetivas de
seu cargo; 2. são nomeados (e não eleitos) numa hierarquia rigorosa dos
cargos; 3. têm competências funcionais fixas; 4. em virtude de um
contrato, portanto, (em princípio) sobre a base de livre seleção segundo 5.
a qualificação profissional — no caso mais racional: qualificação
verificada mediante prova e certificada por diploma; 6. são remunerados
com salários fixos em dinheiro [...] 7. exercem seu cargo como profissão
única ou principal; 8. têm a perspectiva de uma carreira [...] 9. trabalham
em “separação absoluta dos meios administrativos” e sem apropriação do
cargo; 10. estão submetidos a um sistema rigoroso e homogêneo de
disciplina e controle de serviço (Weber, 1999, p. 144).
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Em seguida, o próprio Weber se encarrega de ratificar a tese central sobre a forma
de dominação mais desenvolvida racionalmente, para depois externar seu pensamento em
uma fórmula:
A administração puramente burocrática, portanto, a administração
burocrático-monocrática mediante documentação, considerada do ponto
de vista formal, é, segundo toda a experiência, a forma mais racional de
exercício de dominação, porque nela se alcança tecnicamente o máximo
de rendimento em virtude de precisão, continuidade, disciplina, rigor e
confiabilidade — isto é, calculabilidade tanto para o senhor quanto para
os demais interessados —, intensidade e extensibilidade dos serviços,e
aplicabilidade formalmente universal a todas as espécies de tarefas
(Weber, 1999, p. 145).

Como diz Weber, é este conjunto que constitui a célula germinativa do moderno
Estado ocidental. No mesmo sentido, refere-se Julien Freund:
A burocracia é, como vimos, o exemplo mais típico do domínio legal.
Repousa nos seguintes princípios: 1º, a existência de serviços definidos e,
portanto, de competências rigorosamente determinadas pelas leis ou
regulamentos, de sorte que as funções são nitidamente divididas e
distribuídas (...) 2º, a proteção dos funcionários no exercício de suas
funções, em virtude de um estatuto (efetivação dos juízes, por exemplo)
(...) 3º, a hierarquia das funções66, o que quer dizer que o sistema
administrativo é fortemente estruturado em serviços subalternos e em
cargos de direção, com possibilidade de recurso da instância inferior à
instância superior; em geral, esta estrutura é monocrática e não-colegiada e
manifesta uma tendência no sentido da maior centralização; 4º, o
recrutamento se faz por concurso, exames ou títulos, o que exige dos
candidatos uma formação especializada. Em geral, o funcionário é
nomeado (raramente eleito) com base na livre seleção e por contrato; 5º, a
remuneração regular do funcionário sob a forma de um salário fixo e de
uma aposentadoria quando ele deixa o serviço público (...) 6º, o direito que
tem a autoridade de controlar o trabalho de seus subordinados,
eventualmente pela instituição de uma comissão de disciplina; 7º, a
possibilidade de promoção dos funcionários com base em critérios
objetivos e não segundo o livre arbítrio da autoridade; 8º, a separação
completa entre a função e o homem que a ocupa, pois nenhum funcionário
poderia ser dono de seu cargo ou dos meios da administração (Freund,
1987, p. 170-171).

Pois bem, tendo em conta estes pressupostos do Estado Racional, vejamos o porquê
de nos reportarmos ao Estado Moderno (saibamos que se trata de um Estado moderno,
racional), sobretudo como Estado soberano, centrado, centralizado (e centralizador),
unificado e apto a realizar os próprios interesses comerciais expansionistas. É bastante
conhecido e difundido o modelo que Max Weber criou para o Estado racional e, portanto,
da própria racionalização. Mas, relembremos que o Estado Racional é um modelo ou tipo
de Estado que só se desenvolve no Ocidente, pois sua estrutura de sustentação e
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funcionamento está calcada nas burocracias especializadas e no direito racional. É aí que o
capitalismo prospera, porque é aí que a racionalidade deve incrementar a produção e,
portanto, a arrecadação estatal. Nesse sentido pragmático é que se diz que o Estado
Racional não suporta que o funcionário venha a aprender a fazer, fazendo: o dispêndio é
grande e os riscos de erros são maiores do que o desejado. O que implica na colocação de
funcionários especializados (técnicos) e na afirmação de que a burocracia é funcionária do
Estado e não do governo. Porém, iniciemos pela contradição, pela negação - na definição
de Max Weber (1985), procuremos o sentido da negação no próprio conteúdo do
pensamento mágico que, por sua vez, revela a essência do mandarinato:
O mandarim é geralmente um literato de formação humanista, que possui
uma prebenda67, mas carece de todos os conhecimentos em matéria de
administração; ignora a jurisprudência, mas, em compensação, é
calígrafo; sabe fazer versos; conhece a milenária literatura dos chineses,
sendo capaz de interpretá-la (...) um funcionário desta natureza não
administra por si mesmo. A administração encontra-se em mãos dos
funcionários de sua repartição. O mandarim é mandado de um lugar para
outro, a fim de que não consiga se erradicar em nenhum. A ele é vedado
desempenhar o cargo em sua terra natal. Em virtude de não compreender
o dialeto da província em que serve, torna-se para ele impossível lidar
com o público. Um Estado com empregados desse gênero é algo muito
diferente de um Estado ocidental (Weber, p. 157).

A partir dessa definição de mandarinato (governo de mandarins) de Max Weber, é
possível antecipar que o Estado Racional, portanto, é em tudo diferente do Estado arcaico,
mitológico, assentado sobre alguma forma de pensamento mágico (a exemplo do Estado
Antigo e até do Estado Romano e, depois, do Absolutismo). É aquele Estado de Direito
que não pode ficar ao sabor das interpretações mágicas, que necessita desprender-se das
limitações religiosas ou divinas da sociedade, que necessita de interpretações razoáveis,
lógicas, coerentes, possíveis, racionais, técnicas (tecnicistas e tecnológicas, a exemplo da
total informatização eleitoral), especializadas, mecânicas, maquínicas (veja-se a expressão
máquina do Estado), metalizada (a arquitetura imponente, os pórticos e portais do Estado
tendem a blindar os segredos da estrutura estatal, aliás, mais e mais carros de autoridades
já vêm, de fábrica, equipados com vidros fumê e blindagem especial68 – sem vitrais, o
Estado é indevassável, nebuloso, opaco). Em síntese, trata-se da caracterização e
categorização do Estado que pode ser reduzida à matemática se se preferir (do navegar é
preciso à relação de custo-benefício que há em projetos de fome-zero, pois, por exemplo,
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Farta remuneração, em detrimento de pouca ou quase nenhuma implicação laboriosa. No popular: mamata,
emprego de barnabé.
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Uma descrição que hoje daríamos à prestação de segurança do Estado, na pós-modernidade.

só a estatística define os níveis possíveis para a mortalidade infantil), mas ainda se aplica a
máxima racionalização (aqui, sinônimo de maximização) ao próprio desenvolvimento das
forças produtivas69.

Se a virtú é a razão aplicada à política (quanto aos fins e quanto aos

valores), em outra analogia, pode-se dizer que a racionalização (lógico-dedutiva) do
procedimento econômico constitui a virtú econômica. Em Weber, portanto, a racionalidade
é sistêmica, no sentido de haver uma racionalidade própria à modernidade. Porém, também
pode ser vista como demonstração do amplo processo de humanização. Assim, o direito
como mecanismo de dominação de conflito de interesses, sob a dominação legal, é um elo
forte da racionalidade moderna e isto também compõe a legitimidade da dominação
racional-legal. Portanto, este tipo ideal do Estado de Direito racional nos ajuda a pensar a
própria modernidade a partir de seu modelo ideal:
Não é uma “hipótese”, mas pretende apontar o caminho para a formação
de hipóteses. Embora não constitua uma exposição da realidade, pretende
conferir a ela meios expressivos unívocos. É, portanto, a “idéia” da
organização moderna e historicamente dada da sociedade numa economia
de mercado, idéia essa que evolui de acordo com os mesmos princípios
lógicos que serviram, por exemplo, para formar a da “economia urbana”
da Idade Média à maneira de um conceito “genético” [...] por antítese, um
tipo ideal correspondente a uma estrutura capitalista da indústria, obtido a
partir da abstração de determinados traços da grande indústria moderna
para, com base nisso, tentar-se traçar a utopia de uma cultura
“capitalista”, isto é, dominada unicamente pelo interesse de valorização
dos capitais privados. Ela acentuaria diferentes traços difusos da vida
cultural, material e espiritual moderna, e os reuniria num quadro ideal não
contraditório para efeitos da nossa investigação (Weber, 1989, pp. 106107).

Sem dúvida, vai aí alinhavando o tipo ideal da modernidade e no sentido mais lato é
modelo ideal da grande indústria. Este esforço compreensivo ainda irá se aplicar ao Estado,
de modo geral, e ao Estado Moderno de maneira especial (como realidade empírica):
A este respeito pretendemos apenas fazer notar que, quando perguntamos
o que corresponde à noção de “Estado” na realidade empírica, deparamos
com uma infinidade de ações e sujeições humanas difusas e discretas, de
relações reais e juridicamente ordenadas, singulares ou regularmente
repetidas, e unificadas por uma idéia: a crença em normas que se
encontram efetivamente em vigor ou que deveriam estar, assim como em
determinadas relações de domínio do homem pelo homem. Esta crença é,
parcialmente, uma posse espiritual desenvolvida em pensamento, em
parte sentida confusamente e em parte aceita de modo passivo, e que se
manifesta com os mais diferentes matizes nas mentes dos indivíduos. Se
os homens chegassem a conceber com toda a clareza esta “idéia”, não
precisariam da “teoria geral do Estado”, que se propõe esclarecê-la
(Weber, 1989, p. 115).
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Há breves passagens utilizadas em outro contexto, mais precisamente jurídico, no artigo intitulado
Fundamentos Institucionais do Estado IN: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8453.

Como nos diz Weber, no caso preciso deste trabalho, estamos à cata de conexões
conceituais dos problemas da modernidade (Weber, 1989, p. 83). Um desses problemas é
encontrar e precisar as fontes da modernidade. Porém, diferentemente de nós, para Weber,
o Manifesto não merece o mesmo destaque: “Atualmente, a chamada ‘concepção
materialista da História’, segundo, por exemplo, o antigo sentido genial-primitivo do
Manifesto Comunista, talvez apenas subsista nas mentes de leigos ou diletantes” (Weber,
1989, p. 84). Com isto também chegamos aos temas centrais ou geradores da
modernidade: “As características genéricas da troca, da compra etc. interessam ao jurista.
Mas o que a nós interessa é a tarefa de analisar a significação cultural do fato histórico de
a troca constituir, hoje, um fenômeno de massa” (Weber, 1989, p. 93). Sem dúvida, tanto a
modernidade, quanto o consumismo e a massificação têm uma significação para a
compreensão da cultura desta segunda fase da modernidade que estamos apontando — do
mesmo modo, esta advertência distancia a análise do sentido puramente ideal dada, por
exemplo, ao conceito de Estado Democrático de Direito. A crítica velada (já fora mais
explícita em outras passagens) relega o marxismo a um tipo ideal como outro qualquer (e
ainda que salutar em certo sentido):
Intencionalmente, deixou de ser demonstrada a nossa concepção no
exemplo de longe o mais importante de construções de tipo ideal: o de
Marx [...] Limitamo-nos a constatar aqui que todas as “leis” e
construções do desenvolvimento histórico especificamente marxistas
naturalmente possuem um caráter de tipo ideal, na medida em que sejam
teoricamente corretas. Quem quer que tenha trabalhado com os conceitos
marxistas, conhece a eminente e inigualável importância heurística destes
tipos idéias, quando utilizados para os comparar com a realidade, mas
conhece igualmente o seu perigo, logo que são apresentados como
construções com validade empírica ou até mesmo como tendências ou
“forças ativas” reais (o que, na verdade, significa metafísicas) (Weber,
1989, p. 118).

Também podemos retirar subsídios para entender um pouco melhor de que forma a
dominação racional-legal acabou surpreendida e como essa armadilha propiciou o
desiderato do Estado de Direito, sob a forma do Estado de Exceção Permanente: temas dos
próximos capítulos, mas que se pode anunciar aqui, seja como de desdobramento natural
da razão (instrumental), seja na forma de sua deturpação sob o codinome excepcio70. Esta
deformidade decorre da planilha política do Estado Cientificista e é parte do desvio
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Ou, como viemos discutindo, inflexão da razão na modernidade que se converteu ou se acomodou à mera
condição de Razão de Estado: sobretudo nos séculos XV e XVI. Inflexão esta (em uma segunda etapa) que
ainda acabaria mais uma vez deturpada e assim (re)surgiria sob a justificativa de que a segurança pública
necessita, além das forças convencionais, de uma dose extra de suplemento de forças excepcionais.

jurídico que se imputou a Kelsen, para quem se é o Estado quem legitima o direito, é
porque é o Estado quem legitima a soberania. Mas, esta é uma discussão que será
aprofundada no capítulo sobre Estado de Exceção Permanente.
Weber: da formação pessoal à dominação burocrática
Podemos encontrar pistas nos moldes familiares em que cresceu Weber, com dois
pólos diferentes: o pietismo protestante da mãe e um pragmatismo político-profissional
do pai. É provável que esse choque o tenha direcionado para a exploração da dimensão
ética do cotidiano, permitindo-lhe observar uma noção de ética que inclui a
responsabilidade individual e cotidiana. Uma ética diferente daquela que atribui tudo a um
Estado ou a algum ente superior. Weber terá, desde muito novo, uma vida pública
incomum, distinta – uma duplicidade acadêmica e política: educação humanista apurada71.
Na maioridade, já perto da morte, participa das discussões e elaboração da conhecida
Constituição de Weimar (1919), tida como um dos três pontos (documentos72) de
sustentação do Estado Democrático de Direito: o modelo estatal, a base jurídico-política,
vigente em todos os países ocidentais e na ampla maioria dos demais. Dela advém, por
exemplo, os direitos sociais e trabalhistas previstos na Constituição Brasileira de 1988, nos
artigos 6º e 7º. Seu pensamento político, portanto, está no eixo do mundo moderno,
interferindo diretamente nos pressupostos políticos atuais e predominantes. Nesse modelo,
fundem-se algumas bases legais e democráticas, e com isso teremos o Estado Democrático
de Direito e a dominação baseada na lei, dominação legal ou estatutária (também
dominação legal-racional):
Dominação legal em virtude de estatuto. Seu tipo mais puro é a
dominação burocrática. Sua idéia básica é: qualquer direito pode ser
criado e modificado mediante um estatuto sancionado corretamente
quanto à forma73. A associação dominante é eleita ou nomeada, e ela
própria e todas as suas partes são expressas [...] Obedece-se não à pessoa
em virtude de seu direito próprio, mas à regra estatuída74, que estabelece
ao mesmo tempo a quem e em que medida se deve obedecer. Também
quem ordena obedece, ao emitir uma ordem, a uma regra: à “lei” ou
“regulamento” de uma norma formalmente abstrata [...] a burocracia
constitui o tipo tecnicamente mais puro da dominação legal. Nenhuma
dominação, todavia, é exclusivamente burocrática, já que nenhuma é
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Perfeitamente distinguível no texto Ciência e Política: duas vocações.
Será somada à Constituição Mexicana, de 1917, e à Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e
Explorado (Constituição Russa, de 1917-18).
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Ao confundir legalidade com legitimidade, propositalmente, primeiro Kelsen, depois Carl Schmitt,
escancarou-se o caminho para que as exceções fossem imputadas como regras; pois a exceção foi instituída
mediante estatutos sancionados corretamente quanto à forma.
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Hitler valeu da Lei de Plenos Poderes.
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exercida unicamente por funcionários contratados [...] É decisivo todavia
que o trabalho rotineiro esteja entregue, de maneira predominante e
progressiva, ao elemento burocrático. Toda a história do desenvolvimento
do Estado moderno, particularmente, identifica-se com a da moderna
burocracia e da empresa burocrática, da mesma forma que toda a
evolução do grande capitalismo moderno se identifica com a
burocratização crescente das empresas econômicas [...] Na época da
fundação do Estado moderno, as corporações colegiadas contribuíram de
maneira decisiva para o desenvolvimento da forma de dominação legal, e
o conceito de “serviço”, em particular, deve-lhes a sua existência. Por
outro lado, a burocracia eletiva desempenha papel importante na história
anterior a da administração burocrática moderna (e também hoje nas
democracias) (Weber, 1989, p. 128-129, 130-131).

Desse pressuposto histórico do método, destacam-se algumas características ainda
mais precisas, como: sistematização, estabilidade e acessibilidade; racionalização
processual (sucessão de atos que regulam o começo, o meio e o fim do próprio processo ou
dos procedimentos); formalismo (não comporta o erro formal - quanto à forma);
predominariam os aspectos burocráticos; justiça formal. Porém, o excessivo apego
burocrático reduz, condiciona ou subordina o conteúdo à forma (e a própria regra à
exceção). Neste sentido, seu pensamento político, portanto, está no eixo do mundo
moderno, interferindo diretamente nos pressupostos políticos atuais e predominantes.
Pode-se dizer que, seguindo-se Weber, o direito contratual está assentado nas bases do
Estado Democrático de Direito e da dominação baseada na lei. Esta dominação legal ou
estatutária (dominação legal/racional) se dá em virtude de estatuto. Seu tipo mais puro é a
dominação burocrática. Dessa experiência direta com o direito (Estado Democrático) podese distinguir, como questão de método, o debate central em torno da racionalidade. É no
modelo do direito racional (herdeiro do direito romano) que encontrará a base histórica de
sua argumentação. Aqui, no entanto, há uma dupla racionalização: secular e temporal. O
comportamento católico (regras morais de conduta), cede frente às ações/relações
jurídico–mercantis

reguladas pelo

cálculo.

Numa

fórmula:

Estado + Direito

(jurisprudência formal) = capitalismo.
Mas, direito e capital não se afinam sem luta. A mesma fonte legitimadora do
contrato em Weber (dominação racional/legal), também o será em relação à proposição da
Razão de Estado. É preciso ter claro que não só a Razão de Estado persiste no interior do
Estado Moderno, como se acentua a partir do Estado-Nação e da secularização do poder:
Weber viveu isto durante a Primeira Guerra Mundial. Desse processo histórico,
retenhamos como exemplo geral a adequação dos meios aos fins e como exemplos
específicos a relação custo-benefício e a planilha de contabilidade por partida dobrada –

passos dados em direção a uma Política Econômica Estatal (iniciada como base do
mercantilismo). Salientamos, ainda, que a utilização de alguns exemplos do direito e da
política é indicada apenas como fatores que pudessem facilitar uma melhor visualização do
próprio método empregado e das dificuldades decorrentes. Portanto, a sociedade é objeto
de investigação somente quando o investigador pode, ao menos em parte, alcançar essa
série infinita de relações, redes, intercâmbios, conexões, elos, nós e atividades sociais de
que a própria sociedade é feita. Por isso, a política, a arte e o próprio dinheiro, são objetos
da sociologia da política, da sociologia da arte.
Sentimento de responsabilidade política e sentido de proporção
Para Weber, o que transforma um político normal em chefe político é o fato de ter
uma causa e servir a ela com um profundo sentimento de responsabilidade política e, por
isso, um inimigo vulgar da política é colocar a vaidade como esta causa principal
(narcisismo). O sentido de proporção é um equilíbrio psicológico que se deve colocar
entre dois estados mentais: a) a paixão, que leva à expansão, a agir impulsivamente, e b) o
recolhimento diante dos fatos ou da própria causa, a fim de que se possa ver à distância,
analisar os vários ângulos envolvidos na questão, para só depois mirar o ponto de chegada.
A paixão em política mantém a chama acesa, e anima o chefe político a buscar caminhos
para a causa. Porém, só a distância dos fatos, esse distanciamento, traz frieza ou mais
sobriedade (não indiferença) para que se decida com mais controle e racionalidade: não há
como analisar bem, como se diz, no calor da hora — é preciso esperar pelo rescaldo, a
poeira baixar, para depois decidir. Mas é certo que se trata de um enorme esforço
psicológico essa qualidade de se afastar para olhar de fora: nem todos conseguem
realmente subjugar energicamente a alma. Afinal, também é preciso saber por onde se vai.
O porquê se vai, também é importante ter claro, exatamente porque corresponde à parte da
história que deverá convencer aliados e/ou eleitores que devem seguir o chefe político:
Esse modelo distinto envolve seis processos sociais e culturais
fundamentais e largamente ramificados: 1. o desencanto e a
intelectualização do mundo, e a resultante tendência a ver o mundo como
um mecanismo causal do sujeito, em princípio, ao controle racional; 2. o
surgimento de um ethos de realização secular impessoal, historicamente
alicerçado na ética puritana da vocação; 3. a crescente importância do
conhecimento técnico especializado em economia, administração e
educação; 4. a objetificação e despersonalização do direito, da economia
e da organização política do Estado, e o conseqüente recrudescimento da
regularidade e da calculabilidade da ação nesses domínios; 5. o
progressivo desenvolvimento dos meios tecnicamente racionais de
controle sobre o homem e a natureza; e 6. a tendência ao deslocamento da

orientação da ação tradicional e assente em valores racionais
(wertrational) para a ação puramente instrumental (zweckrational)
(Outhwaite & Bottomore, 1996, p. 642).

Na modernidade, boa parte das alegações da Razão de Estado (da razão das razões)
vem agora estruturada sob os domínios de uma justificativa sistematizada por aspectos
econômicos, administrativos e jurídicos. Para um autor como Weber, é possível um sentido
de racionalidade política, ainda que não seja o único e nem mesmo o principal; afinal, a
racionalidade é a própria derivação da lógica (elo lógico entre meios e fins), tanto quanto
se aplicou ao surgimento de uma ética de fins próprios ou de acordo com a própria
intelectualização. Foram essas três tipologias de racionalidade que Giddens destacou:
(1) o que ele diferia diversamente como (no aspecto positivo)
“intelectualização” ou (no aspecto negativo) como “desencantamento”
(Entzauberung) do mundo; (2) o crescimento da racionalidade no sentido
do “elo metodológico entre um determinado fim prático estabelecido e o
uso de um cálculo crescentemente preciso dos meios adequados”; (3) e o
crescimento da racionalidade no sentido da formação de uma “ética que
fosse sistematicamente e de modo não ambíguo orientada para objetivos
fixados” (Giddens, 1998, p. 55).

Em síntese, para Weber, a sociologia é a ciência que objetiva compreender a
atividade social pela interpretação, para depois explicar os efeitos dessa mesma atividade –
ação social -, no contexto global das redes de relações sociais. Todavia, sob o sentido de
um excesso de formalismo impopular creditado tanto à ciência social quanto ao objeto
recortado neste trabalho, o direito contratual, ainda é possível observar algumas críticas de
Georges Gurvitch. Basicamente porque, pelo viés do formalismo normativo, o povo não
participa da efetivação da justiça:
O Direito consuetudinário e o direito dos próprios precedentes judiciais,
bem como o direito estatutário das associações autônomas (sem falar do
direito legislativo) carecem de espontaneidade e são conscientemente
elaborados pelos juristas. É por esse motivo que o problema da
probabilidade da realização efetiva do direito, que é o maior problema da
Sociologia Jurídica, concerne sobretudo aos tribunais, aos órgãos de
administração e de governo, aos responsáveis pelas corporações e
sindicatos, etc., e não a todas as camadas da população que, na realidade,
nada mais fazem além de submeter-se a eles, indiretamente. Desse modo,
Weber tendeu a reduzir ao mínimo a importância da Sociologia do
Direito (Gurvitch, 2001, p. 16).

A realização efetiva do direito, concerne aos tribunais, aos órgãos de administração
e de governo ... e não a todas as camadas da população que, na realidade, nada mais fazem
além de submeter-se a eles, indiretamente. Portanto, há uma artificialidade jurídica, em que
o direito figura como modelo típico ideal. Assim, anula-se a perspectiva do direito como

realidade social (o direito da classe proletária funcionou bem antes que essa classe
encontrasse juristas qualificados para tratar de formulá-lo). Isto geraria uma artificialidade
jurídica, em que o direito figurasse somente como modelo típico ideal:
Finalmente transforma o direito em um artifício, uma invenção dos
juristas75, anulando assim a realidade do direito como realidade social.
Fecha os olhos ao fato de que o direito dos camponeses, por exemplo,
ainda que não dispondo de juristas para elaborá-lo, se impunha na vida
diária, bem como nos tribunais; da mesma maneira, o direito da classe
proletária funcionou bem antes que essa classe encontrasse juristas
qualificados para tratar de formulá-lo (Gurvitch, 2001, p. 16).

Digamos que, no apanhado geral, o direito e a própria dominação racional/legal
formam alguns dos tipos ideais formulados por Weber — no sentido de que predominam
em certas épocas, mas não que sejam exclusivos. Por outro lado, quando próximo da
análise de casos concretos de poder, o direito e a dominação serão igualmente reais, isto é,
bases de uma determinada Razão de Estado.
Do direito, da dominação à Razão de Estado
Seguindo o curso da Razão de Estado, no caso concreto da formação do Estado
nacional alemão - e ainda mais no curso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial -,
Weber nos dirá que as diferenças raciais nos auxiliam a ver por dentro das lutas
econômicas travadas pela existência entre as Nações em conflito (Cohn, 1989, p. 16). A
luta por conservação, no bojo da Razão de Estado, surge como um elemento bem postado
no interior dos conflitos inerentes à sobrevivência individual e das nações envoltas pela
sociedade capitalista. Assim, em texto publicado em 1917, em plena maturidade
intelectual, como vemos nesta citação de Weber trazida por Cohn, a luta é o eixo da
Razão de Estado (Weber, 1989, p. 17). Neste caso, o que se conclui destas indicações
iniciais, é que, diferentemente dos indivíduos envolvidos na relação contratual, entre
Estados soberanos, o contrato tem força de lei apenas temporária — até que se irrompa o
conflito. Da perspectiva da eterna luta pela manutenção (conservação, sobrevivência) nasce
uma imbricação entre economia e política e isto as faz desembocar, associadamente, na
Razão de Estado:
Não é a paz e a felicidade que devemos legar aos vindouros mas sim a
eterna luta pela manutenção e aperfeiçoamento do nosso modo de ser
nacional [...] Os processos de desenvolvimento econômico são também
em última instância lutas de poder [...] E o Estado nacional não
representa
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Na outra ponta dessa história do direito, esse foi o papel desempenhado por Carl Schimitt quanto ao Estado
de Exceção, não mitigando a legitimidade (legalidade) ao anular as discrepâncias entre regra e exceção.

para nós algo indefinido, que se imagina estar elevando tanto mais alto
quanto mais a sua essência fica recoberta por névoas místicas, mas a
organização mundana do poder nacional. E nesse Estado nacional o
critério de valor definitivo que vale também para o ponto de vista da
política econômica é para nós a “razão de Estado”. Ela não significa para
nós, ao contrário de um estranho mal-entendido, a “ajuda do Estado” no
lugar da “ajuda própria”, a regulamentação estatal da vida econômica no
lugar do livre jogo das forças econômicas. O que queremos exprimir, ao
falarmos de razão de Estado, é a reivindicação de que o interesse de
poder econômico e político da nossa nação e do seu portador, o Estado
nacional alemão, seja a instância final e decisiva para as questões da
política econômica alemã76 (Weber, 1989, p. 69 – grifos nossos).

Luta e Razão de Estado, portanto, estariam absolutamente entrelaçadas enquanto
tipos ideais em Weber.
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O nacional-socialismo teve índices de embolia nacional e seu slogan era o nacionalismo.

CAPÍTULO II
A VIRTÙ E A LUTA POR AUTOCONSERVAÇÃO
É preciso abraçar a volúpia,
fartar-se de prazeres
e não ter medo da morte
Goethe

Por consideração didática, o capítulo estará dividido em partes: o objetivo é analisar
a idéia de virtù como criação racional e como ícone dessa mesma racionalidade. Sob seus
auspícios, racionalidade, razoabilidade, ponderabilidade, tornaram-se todos sinônimos de
eficiência e de eficácia, pois a política posta, a que interessa à análise e à ponderação, é a
política que possa ser medida em termos de meios empregados e resultados obtidos. O
ditado popular já adverte que a caminhada é tão importante quanto o final da jornada. No
entanto, antes de discutirmos melhor o conceito de virtù e a própria relação com essa idéia
tão marcante da autoconservação, seria melhor uma apresentação geral do autor
florentino, especialmente quanto à ética política.
Da autoconservação
A primeira modernidade, séculos XV e XVI, em consonância com a formação
das bases do Estado Moderno, centralizado, organizado, pronto para a expansão e
conquista, teve um núcleo comum, uma base ideológica ou justificativa muito eficiente, e é
isto que se chama de Razão de Estado. Maquiavel foi o precursor desta guinada entre a
ética ou moral da política a uma visão substancialmente realista da vida política. Foi este
realismo político que o levou a pensar a virtù como aquela capacidade humana
(especialmente do Príncipe) de articular e de manter o poder em favor da sobrevivência do
grupo — a Razão de Estado77 (Honneth, 2003, pp. 32-33).
Mas há diferenças mais ou menos sutis com outros pensadores do Estado Moderno,
pois Hobbes tivera a vantagem do tempo (centralização de Estados, a exemplo de Portugal,
e das descobertas ultramarinas) e de novos conhecimentos científicos a seu favor, a
exemplo da física e da concepção do chamado mecanismo: desdobramento do
racionalismo em favor de sistemas organizados, mais tarde incorporados na fabricação da
grande indústria. Além disso, chamaríamos a atenção para o fato de que o Estado Moderno
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Daí a necessidade de se aprofundar o conhecimento acerca da virtù, a fim de conhecermos melhor esta
substância viva da Razão de Estado (tanto quanto também para entendermos melhor o porquê da ação social,
em Max Weber).

estava em plena formação, e sem contar o advento ou incremento das bases estruturais do
capitalismo78:
Mas não são somente as experiências históricas e políticas da constituição
de um aparelho estatal moderno e de uma expansão maior da circulação
de mercadorias que dão a Hobbes vantagens sobre Maquiavel; em seus
trabalhos teóricos, ele já pode se apoiar no modelo metodológico das
ciências naturais, que nesse meio tempo conquistou validez universal
graças à pesquisa prática bem-sucedida de Galileu e à teoria do
conhecimento filosófica de Descartes [...] Para Hobbes a essência
humana, que ele pensa à maneira mecanicista como uma espécie de
autômato movendo-se por si próprio, destaca-se primeiramente pela
capacidade especial de empenhar-se com providência para o seu bemestar futuro (Honneth, 2003, p. 34).

Neste sentido, a teoria do contratualismo traria ou seria a justificativa (a explicação,
o convencimento lógico e moral) necessária à Razão do Estado (desculpa, razão ou
demonstração lógica do porquê do Estado existir), assim como o homem de virtù
(Príncipe) é o sujeito que melhor conduz e comanda (condottiere) a máquina de poder
público. Em Weber: Estado = amálgama sócio-político que tem o direito (na verdade,
monopólio) de usar da coerção e da violência; contexto em que a lei positiva é a própria
legitimidade legal. Em sentido complementar, pelo aferimento do contrato social, o homem
abandonaria o estágio primitivo de sua organização social e aí passaria realmente a
experimentar o sabor/dissabor político. Saindo do estado de natureza (guerra de todos
contra todos79), o homem teria pela primeira vez a chance real de monitorar e de aplicar
sentidos próprios à vida social (menos dependente das adversidades naturais). Mas, o que é
a teoria do estado de natureza?
[...] ela deve expor o estado geral entre os homens que teoricamente
resultaria se todo órgão de controle político fosse subtraído a posteriori e
ficticiamente da vida social; já que a natureza humana particular deve estar
marcada por uma atitude de intensificação preventiva de poder em face do
próximo, as relações sociais que sobressairiam após uma tal subtração
possuiriam o caráter de uma guerra de todos contra todos [...] as
conseqüências negativas manifestas da situação duradoura de uma luta
entre os homens, o temor permanente80 e a desconfiança recíproca, devem
mostrar que só a submissão, regulada por contrato, de todos os sujeitos a
um poder soberano pode ser o resultado de uma ponderação de interesses,
racional com respeito a fins81, por parte de cada um (Honneth, 2003, p. 35).

A teoria do estado de natureza tem um efeito reverso, ou seja, quer menos explicar
a origem social do homem, e mais justificar a existência de um poder público centralizado
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Metodologicamente em sentido oposto, também seria proveitoso revisitar a justificação dada por Durkheim
à divisão do trabalho social.
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No fundo, quando foi que a vida pública deixou de transpirar esse sentimento?
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Aliás, é curioso notar que o meio jurídico emprega regularmente a expressão temor reverencial.
81
Aqui vemos atuando o racionalismo de Descartes e a ação social orientada aos fins, de Weber.

e organizado — quer amedrontar com a idéia de como seria terrível e perversa a luta pela
autoconservação, exatamente se não houvesse a presença vigilante do Estado guardanoturno.
História do Poder na Razão de Estado
Em 1589, Giovanni Botero (1544-1617), com o livro Razão de Estado,
protagonizou uma jornada em torno do poder absoluto que perdura até hoje, sob a máxima
do poder soberano. Tomando por base o pensamento de Tácito (e não Tito Lívio, como
fizera Maquivel), o autor recomendava ao Príncipe ter atenção nas três opções possíveis de
poder: fundação, conservação ou ampliação do Estado. A Razão de Estado privilegiava a
autoconservação, como se viu na Guerra dos Trinta Anos, em que a dimensão territorial
dos Estados esteve em pauta: era mais fácil conservar um Estado com dimensões
medianas. Aí já se destacava uma diferença em relação a Maquiavel: o espaço estava fora
da alçada da ação de virtude do Príncipe. Porém, já em 1547, Monsenhor Della Casa (em
Oração a Carlos V) estabeleceu outro nível moral dos conflitos políticos resumido no
seguinte enfrentamento: a justiça como fundamento da razão civil versus a indiferença aos
valores cristãos subjacentes à Razão de Estado. Contudo, o poder régio é que deveria
garantir a consolidação do poder político. Desse modo, também se percebe a passagem da
razão natural (do mundo das necessidades) à razão política: “No interior de uma
hierarquia que vai da razão natural à razão civil, da razão da guerra à razão dos povos, ‘a
razão de Estado revela-se como contravenção à razão ordinária, para o respeito do
benefício público. O discurso geral da razão de Estado, assim, encerra a dupla opção do
governo ordinário e do governo extraordinário das coisas políticas” (Ricciardi, 2005, p.
54).
Nesse estado de coisas admite-se a intimidação das ações ordinárias e regulares da
política. Já era evidente como a Razão de Estado trazia em si a possível ocorrência do
“governo extraordinário” (o uso de exceções na regra da política), se as necessidades assim
o exigissem. O extraordinário se metamorfosearia em ordinário na medida em que o
Príncipe se confundisse com o poder. Legitimando-se como o único intérprete e executor
da Razão de Estado, o Príncipe se viu promovido (legalmente) a representante do público.
Também estava aberto o caminho para a articulação entre o indivíduo e o poder absoluto: a
matriz genética do Estado Moderno. A diferenciação entre governados e governantes
exigia disciplina e era essencial à paz. Esta disciplinarização acabaria por reconhecer a
necessidade de alguma tirania e dominação — a Razão de Estado nasceu da necessidade

da unificação das frações políticas. De fato, será privilegiada a luta por autoconservação do
poder, porque tanto a aquisição quanto a perda do poder podem se dar se houver só o uso
da força: “Com efeito: ‘Adquire-se com força, conserva-se com sabedoria; e a força é
comum a muitos, mas a sabedoria é de poucos82” (Ricciardi, 2005, p. 56). Porém, a
“virtude política” será cada vez mais acompanhada de conhecimentos específicos, ao que
Botero também chamou de Ciência Régia. Dessa prudência ainda viria a posse do futuro.
Prudência e previsibilidade resultariam na antecipação de eventos políticos –
racionalidade:
A situação de profunda inquietação política impõe prudência – “que
Tácito chama medo83” – como conjunto de saberes e de práticas que
permite dominar o presente, aproveitando a lição do passado. A
prudência produz uma economia do tempo, na qual o que é conhecido
deve servir para governar o que não se pode ou ainda não se consegue
conhecer, quer se trate da alma dos súditos quer se trate das coisas da
guerra, assim como deve estabelecer uma hierarquia entre o certo e o
incerto, entre o que é seguro e o que é perigoso (Ricciardi, 2005, p. 56).

Depois, Virgílio Malvezzi (1635) iria pedir um distanciamento da condição épica
do passado, em favor do dramático das cenas reais do cotidiano da política. A Razão de
Estado acabaria convertida em realismo político. Mas, sensível à “fratura da Reforma”,
Botero pregaria a moral cristã como religião oficial do Estado. Já para Mattei (1624), a
política realmente se afasta do direito comum — aliás, naturalmente, sem que ocorram
muitos alardes84. Da mesma forma, a “indiferença dos pobres”, sobretudo quanto aos
assuntos de Estado, deve redobrar a atenção do Príncipe — o que resultaria na Justiça
Régia. Neste momento, já era crescente o movimento de monopolização da força por parte
de um poder central e soberano. Esta forma de administração da justiça pelo soberano tinha
por objetivo principal a chamada salus publica. No século XVII, os teóricos da Razão de
Estado eram juristas que não titubeavam em aplicar o princípio da derrogação por
circunstâncias excepcionais em estado de necessidade. Bobbio citará Bodin (1530 1596) em De la Republicae, escritor cristão que investe contra o paganismo de Maquiavel,
mas que não abria mão dessa pretensa naturalização do Estado de Necessidade:
Jean Bodin [...] lá onde trata da diferença entre o bom príncipe e o tirano
sustenta que “não se pode considerar tirânico o governo que precise usar
de meios violentos, como massacres, condenações de exílio ou confiscos,
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Ricciardi cita-o diretamente: “A ciência régia, que chamamos razão de Estado, ou seja, prudência política,
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prudência tem por objeto as contingências e as revoluções; aquela pisa sempre no caminho da lei e da razão;
esta, por vezes, afasta-se delas e contraria o direito comum” (2005, p. 56).
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ou outros atos de força e de armas, como necessariamente ocorre no ato
de troca ou estabelecimento de um regime”. Troca e restabelecimento de
regime são precisamente as circunstâncias excepcionais, o estado de
necessidade, que justifica atos que em circunstâncias normais seriam
considerados imorais (Bobbio, 2000, p. 187).

Troca e restabelecimento são novos nomes ou argumentos em favor do golpe de
Estado, dirigido contra a instabilidade política criada pelos opositores: o regime (incluindo
a democracia) vai bem até que alguém se coloque contra o poder. Neste caso, é claro, a
instituição-mor tratará de confundir rapidamente oposição ao governo com ataques à
soberania, como crime de lesa pátria. Em outra passagem, após retomar os Diálogos de
Platão, em que equiparava o governante ao tecelão (tessitore) ou Mao tsé Tung, chamado
de o grande timoneiro, esta naturalização da necessidade como solução da Razão de
Estado será ainda mais clara: “Ao longo de toda a história do debate secular sobre a razão
de Estado, ao lado da justificação da ‘imoralidade’ da política, deduzida do argumento do
estado de necessidade, desenvolveu-se o debate derivado da natureza da arte política, que
impõe a quem a exerce ações moralmente reprováveis mas requeridas pela natureza e pelo
fim da atividade mesma” (Bobbio, 2000, p. 189).
O fato notório é que a Razão de Estado está baseada no poder predominante, com
um sentido de unidade e de permanência das instituições (um sentimento popular de
pertencimento) que é natural ao “Império” e que, mais exatamente, não se via mais na
Idade Média85. Portanto, não foi por acaso que Maquiavel retomava a Roma como
exemplar: um Império de mil anos. Este poder deve ser soberano. Por isso, é necessário
retornar um pouco mais à origem do poder (ou mito do poder86) que serve à Razão de
Estado e ao Estado de Exceção. Assim, para estudar o poder, não é preciso amar o poder,
até porque há muitos interesses diversos, mas é preciso se despir de muitos preconceitos.
Inicialmente, há duas formas de poder que se relacionam à Razão de Estado: 1) como
dominação; 2) como potência, capacidade. Do conceito à prática, entretanto, as palavras
tanto podem estar próximas, quanto distantes das referências. Daí a necessidade de se
precisar muito bem do que se trata — neste caso, é preciso ver que o poder sempre se
estabelece a partir de uma relação hierárquica, dissimétrica, não-igualitária. O poder se
impõe pela força, sedução ou autoridade — o poder controla e produz forças. E neste afã
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Aí sob a influência um pouco mais branda do Estado de Cortes ou sob a desconstrução do poder central,
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Um bom retrato desse mito pode ser visto na idéia de que o poder defende a sociedade.

de controlar, o poder é tido mais como um instaurador de normas do que de leis, pois sua
ação é mais eficaz quando suas intersecções formigam pelas relações sociais e políticas.
Acima de tudo, o Leviatã deve prover os homens de segurança e dar garantias de
vida. A seguir, veremos um pouco mais dos dois autores, primeira, segunda e terceiras
partes e uma quarta, com Vico, concluindo o capítulo.

1ª PARTE
MAQUIAVEL E A VIRTÙ
A retomada da ética romana pagã será a grande virtude de Maquiavel, pois a
converteu em instrumento do poder republicano — ao menos idealmente. Maquiavel serviu
ao Estado livre da República de Florença, no governo dos Dez Magistrados da Liberdade e
da Paz, como chanceler e secretário. A missão mais importante que recebeu foi, em 1502,
representar Florença junto a César Bórgia (duque Valentino), filho do papa Alexandre VI.
Este período de sua vida durou 18 anos, até a deposição do governo dos Dez Magistrados.
Em 1512, os Médicis voltariam ao poder e, depois disso — após fracassar uma conspiração
contra Giovanni de Médici —, Maquiavel foi preso e torturado. Em 1513 escreveria O
Príncipe, já em seu exílio: o objetivo imediato com o livro era ganhar a simpatia de
Lorenço de Médici e assim regressar a Florença. Todavia, só depois de 1519, com o auxílio
de Giulio de Médici, é que Maquiavel foi reintegrado as suas funções.
Como diz Isaiah Berlin (2003), são destacadas ao menos 20 interpretações possíveis
para o Príncipe, além de 3.000 indicações bibliográficas, e isto em 1953. No geral, O
Príncipe é apontado como livro curto, sucinto e pungente, um modelo de prosa clara e
renascentista — daí a estranheza de ver tantas discordâncias quanto ao núcleo central das
teses adotadas. Dentre tantas concepções há inclusive a de que o livro é só uma sátira. Em
outro sentido, no entanto, será tomado como um livro típico de sua época, comum à
Renascença: um “espelho para os príncipes”. Daí o sentido de ser um livro anticristão. Na

interpretação de Isaiah Berlin, retomando Benedeto Croce, Maquiavel é tomado por um
autor de “austera e dolorosa consciência moral”, que “desejava denunciar uma política de
poder escancarada”, um humanista angustiado que lamentava os vícios humanos, ele
próprio uma “vítima da malícia da sorte”. Lembra uma crítica psicanalítica.
Também foi descrito como amante da paz e da harmonia ou como patriota
apaixonado. Do mesmo modo há a análise de um Maquiavel frio e calculista, um
engenheiro do poder ou tecnocrata político, mas ainda poderia simplesmente ter
enveredado pelo irreal ou, então, ser um grande visionário. Ainda assim seria um grande
espelho de sua época que descreveria os eventos políticos como outros não teriam sido
capazes: um observador do cotidiano, um cronista do empirismo, da prática política. A
seguir pelas preciosas lições do mestre florentino:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Os príncipes devem alternar severidade e generosidade;
O trabalho sujo deve ser repassado a outros;
Procure fazer com que tudo se pareça com um favor pessoal;
Não anuncie suas ações mais drásticas, para que o inimigo seja pego de
surpresa;
Ações drásticas devem ser rápidas e as benevolentes devem ser pausadas;
Não deve se cercar de servidores excessivamente competentes e poderosos
que possam ameaçá-lo;
O príncipe pode/deve ser violento, mas não deve fraudar suas próprias leis;
O sucesso cria mais devoção do que amabilidades;
Combine o uso das armas do leão e da raposa;
Faça com que a mentira não compense, pois os homens são falsos e vão
querer enganá-lo, mentindo.

Maquiavel seria um homem voltado à razão, a uma prática do poder que suportasse
o Estado Moderno nascente. Em suma, o maior teórico da Razão de Estado: “Para Fichte
ele é um homem com profundo insight pelas reais forças histórias (ou supra-históricas) que
moldam os homens e transformam sua moralidade — em particular, um homem que
rejeitava os princípios cristãos em favor dos da razão, da unidade política e da
centralização” (Berlin, 2003, p. 22).
Por isso, não deixa de soar estranha a opinião de que Maquiavel só falasse dos
homens de seu tempo, e mais, só para os italianos. Ao contrário, mais parece que queria
indicar as bases permanentes da Ciência Política. De outro modo, poderia ser definido
como um obcecado pelo passado remoto, pelos clássicos, com o que seu método de análise
estaria fora de curso. Para Bacon, entretanto, foi um iluminador da realidade, sem fantasias
ou dever-ser — o pai da Staatsräson: Razão de Estado. Assim, seria definido como um
esteta e não como cínico ou realista impiedoso — devendo ser lido como um idílio

renascentista e pastoril. Por uma vertente historicista, será um pragmático da política e um
dos maiores “gigantes do Iluminismo”, um precursor de Marx, Engels, Lênin, Stalin e
Gramsci. Em suma: será um bajulador venal, um traidor ou um antimetafísico e
revolucionário? Também se disse que Maquiavel veria o Estado como uma obra de arte,
como um artista que molda homens. Por aí também se vê a tese do divórcio entre ética e
política. Isso alimentaria tanto as teses elisabetanas (de puritanismo) quanto a perspectiva
da “política pela política” e, de certa maneira, o modo como se transforma uma leitura
amoral em outra simplesmente imoral: um “parceiro do diabo no crime”, um “homem a
serviço do mal—maior”, que “deve ser condenado ao fogo eterno”. Este seria um
“Maquiavel assassino”, que teria escrito um “manual para gangsters” ou um “vade mecum
para estadistas” (Mussolini), de acordo com Isaiah Berlin (2003, p. 28). Por isso, seria
combatido por tantos “antimaquiavéis” e ainda que mesmo um dos profetas do Estado de
Direito, Robert von Moll, tenha-lhe dedicado um artigo (Die Maquiavelli-Literatur).
Porém, mesmo com tudo isso, ainda há um Maquiavel clássico e livre das amarras
de seu tempo, pois que há uma outra razão em Maquiavel. Razão esta que reduziria a
religião a uma condição instrumental de análise. Ao combater o cristianismo, faria uma
apologia da ética pagã-romana, baseado em sua eficácia social. (Fará elogios a Moisés,
Numa, Licurgo por serem organizadores de sociedades). Não há qualquer tipo de piedade
em relação às autoridades, pois até a definição de liberdade é instrumental. Não lhe cabe
ideal platônico ou noção de progresso irrestrito, seja material, seja espiritual e assim a
traição é valorizada: homens e governos levados ao extremo são capazes de qualquer coisa.
Deve-se combater o mal com o mal, usando a técnica do fogo-contra-fogo. Mesmo a sorte
(ou na falta desta, a necessidade) pode ser revirada por homens de virtù.
É um autor moderno, preocupado com as questões práticas e concretas do dia a dia,
livre da metafísica da história. Mas, com isso, terá representado um ponto de inflexão na
razão ocidental ou uma mera tabulação de forma de governo e de tipos de Estado? Então,
não será a virtù, ela mesma, uma leitura clara, seca, concisa do real? Eis aí o método de
Maquiavel: buscar os clássicos, pois eles sempre são generosos, nobres, bondosos.
Portanto, é preciso educar os homens a partir dos clássicos (na educação humanista: a
partir dos grandes exemplos do passado), uma educação para servir e para governar. Isto
também resume a noção de que a Razão de Estado é cibernética - o Estado é seu guia:
Os homens precisam de governantes porque precisam de alguém que
ordene os grupos humanos governados por interesses diversos e lhes
traga segurança, estabilidade e, acima de tudo, proteção contra seus
inimigos, a fim de estabelecer instituições sociais que são as únicas a

capacitar os homens para a satisfação de suas necessidades e aspirações
(Berlin, 2003, p. 35).

É preciso desenvolver o conhecimento acerca das técnicas de controle do poder,
bem como o bom-senso e a prudência na hora de utilizá-las (é preferível o temor ao amor,
mas é fundamental que não se transforme o temor em ódio, com uma rápida derrocada do
respeito). Aparentemente irônico, o fracasso vem do ideal; pois não se preparam os
homens para a batalha e porque nunca se alcança este ideal: “A sociedade é, normalmente,
um campo de batalha onde têm lugar conflitos entre grupos e dentro destes. Tais conflitos
só podem ser controlados por um uso criterioso tanto de persuasão quanto de força”
(Berlin, 2003, p. 37). Diante disso, todo tipo de vício é perdoável e é isto que está por trás
da Razão de Estado: “perdoar os vícios públicos”.
Mas, é necessário muito cuidado, pois é preciso saber claramente onde se encontra
a virtù, a virtude pública que confere grandeza aos Estados: “Poder, magnificência,
orgulho, austeridade, busca da glória, vigor, disciplina, antiqua virtus – eis o que torna
grandes os Estados. Agesilaus e Timoleão, Brutus e Cipião são seus heróis; não Pisistrato
ou Júlio César, que extinguiram regimes republicanos e destruíram seu espírito ao explorar
as fraquezas humanas” (Berlin, 2003, p. 41). Esses líderes foram homens austeros, sagazes,
incorruptíveis – normas rígidas e bem aplicadas podem manter a sociedade organizada.
Com isso, vemos porque Maquiavel não era apenas um anti-ético, porque não adotaria a
moral platônica-judaico-cristã, mas sim um pensador da “moral romana-pagã”. Ou seja,
Maquiavel é muito mais ético e republicano do que muitos de seus detratores ou
apoiadores ingênuos. E que valores pagãos são esses?
Seus valores são a coragem, o vigor, a fortaleza na adversidade, a
realização na vida pública, ordem, disciplina, felicidade, força, justiça e,
acima de tudo, a asseveração dos reclamos adequados de cada um, e o
conhecimento e poder necessários para obter sua satisfação; aquilo que,
para um leitor renascentista, Péricles vira corporificado em sua Atenas
ideal, Lívio encontrara na velha República Romana, e cuja decadência e
morte Tácito e Juvenal lamentaram em seu próprio tempo (Berlin, 2003, p.
43).

Tendes isso e serás virtuoso. Portanto, Maquiavel não é um anticristo, apenas
considera que os homens não são capazes de construir uma sociedade baseada no ideal
cristão da bondade e da caridade: “Escolher levar uma vida cristã é condenar-se à
impotência política e a ser usado e triturado por homens poderosos, ambiciosos,
inteligentes e inescrupulosos” (Berlin, 2003, p. 45).

Maquiavel advoga o que deve ser feito: onde vigora a moral cristã, os déspotas
vicejam porque encontram pouca resistência. Daí a preferência pela moral pagã dos antigos
(do tempo de Rômulo: um homem de Virtù), a antiqua virtus romana que tornava os
homens viris, austeros e dedicados ao espírito público. Neste sentido, o cristianismo teria
conduzido a dois malefícios: 1) o papado gerou a divisão política e a corrupção; 2)
resignação humilde dos pobres e fracos que só levam à sua total aniquilação: fortalece a
opressão e a dominação. O que nos leva a pensar numa diferença real entre as coisas serem
sutis demais, em serem confusas ou a distinção inexistente entre realismo e cinismo.
Afinal, o que lhe interessa é a “verdade testada pelo sucesso e pela experiência”: os
Estados devem ser criados a partir de instituições duradouras, nem que seja sobre os ossos
de vítimas inocentes (a veritá effettuale pode esclarecer a Razão de Estado). O que ainda
nos leva a crer que, se recomenda a crueldade para combater a corrupção, Maquiavel não é
sádico. Ele quer educar os homens para serem leões e raposas aptas ao combate pela
República; Maquiavel adota a ética da Pólis grega: os objetivos comunitários são valores
últimos que devem ser perseguidos a todo custo. A política é intrínseca a determinado
estágio da civilização: Maquiavel teria descrito uma moralidade política pré-cristã que não
pode ser banida com água benta. Os fins definidos por Maquiavel são fins públicos e agem
por meios nem sempre claros: “Eles fazem sua escolha não por um reino de meios
(chamado de política) em oposição a um reino de fins (chamados de moral), mas optam,
antes, por uma moralidade rival (romana ou clássica), um reino de fins alternativos”
(Berlin, 2003, pp. 57-58).
De certo modo, Maquiavel aceitaria as Razões de Estado porque não haveria
alternativa: não se governa com bobos. Para o autor do Príncipe só há sentido em certa
moralidade social e, por isso, a virtù não deixa de ser só um meio de sucesso: “As
capacidades políticas só são valorizadas como meios – por sua eficácia na criação de
condições nas quais homens doentes possam recuperar a saúde e florescer” (Berlin, 2003,
p. 60). Os homens não são inteiramente bons, nem inteiramente maus, mas devem se
colocar uma moral atingível – esta também é sua Razão de Estado: o bom caminho cristão
nos afastará de Roma e de Atenas e assim não seremos fortes, orgulhosos, sábios e
produtivos. Com este abandono da prudência em usar da força, teríamos abandonado toda
a esperança de uma vida tolerável na Terra. Afinal, para fazer uma omelete é preciso
quebrar os ovos. Para a humanidade, essa racionalidade do poder é um caminho sem volta:
o médico e o político são profissionais que precisam amputar e cauterizar. Portanto, um
indivíduo e um povo não são governados com a mesma regra: a bondade é uma virtude

individual, mas não no príncipe. Essa chama precisa estar sempre acesa: Estados e povos
que perderam o apetite pelo poder já estão em frangalhos. Tanto na República, quanto nos
principados pode-se ter uma longa lista de qualidades que serviriam a este fim maior do
Estado (à consecução da Razão de Estado): manter vibrantes a energia, a ousadia, as
capacitações práticas, a imaginação, a vitalidade, a autodisciplina, a perspicácia, o espírito
público, a boa fortuna, a antiqua virtus, a virtù, a firmeza na adversidade, a força de
caráter. De certo modo, os heróis de Maquiavel reúnem esses elementos como
governantes, mas ocorre que são heróis míticos, a exemplo de Rômulo fundador de Roma
(tipos ideais?).
Essa pregação de Maquiavel pode ser odiosa, mas ele fala a verdade, deixa os fatos
nus, não é um cínico. Vê-se que esse tipo de moral pública (bem diferente das regras
privadas, familiares) são as que melhor servem à Razão de Estado. A tese de Isaiah Berlin
é outra: o que Maquiavel teria percebido e detonado de vez seria, exatamente, o que
chamamos de inflexão da razão moderna: a clara opção feita pela regra de poder que teria
convertido a própria Razão de Estado. Dissemos convertido, mas talvez o melhor verbo
seja confirmado, pois para Maquiavel entre real e ideal só pode haver uma escolha e esta
sempre será a escolha pela Razão de Estado. Mas, qual foi a base de sentidos que
Maquiavel manipulou?
A idéia do mundo e da sociedade humana como uma estrutura una e
inteligível está na raiz de todas as muitas e variadas versões da lei natural –
as harmonias matemáticas de Pitágoras, os degraus lógicos das formas
platônicas, o desenho geneticológico de Aristóteles, o Logos divino dos
estóicos e das igrejas cristãs com seus ramos leigos [...] Esse molde
monístico unificador está no âmago do racionalismo tradicional, religioso e
ateu, metafísico e científico, transcendental e naturalista que vem
caracterizando a civilização ocidental. É essa pedra, sobre a qual crenças e
vidas vinham sendo fundadas, que Maquiavel parece, na verdade, ter
deixado partida (Berlin, 2003, pp. 78-79).

Esta é a inflexão terrível provocada na moderna razão ocidental por Maquiavel. O
florentino opôs a vida privada à consciência pública de forma irreversível (e é isto que
seria a própria modernidade). Agora, manter o Estado forte e unificado, como em Roma e
em Atenas, já não era em si mesmo um grande ideal? Pois bem, então esse ideal seria
oposto à dura realidade de normalidade político-institucional que ele alimenta. Isto é, o
que poderia haver de mais chocante do que perceber que, para manter a chama do
Bem Público acesa, seria necessário usar de técnicas irracionais e nada
convencionais? E mais, custou muito saber que o poder se alimenta muito mais desse

tipo de ação do que da normalidade-racional87. Esta é outra parte da inflexão, a própria
escolha de Maquiavel: uma vida boa, privada e virtuosa (mas ameaçada pela política),
versus outra vida bem-sucedida socialmente, mas sem nenhum traço de consciência e
pronto para fazer o mal. O indivíduo tem que se desfazer de muitas coisas, o fardo que
retira de si não é maior do que aquele que permanece, seja qual for tal escolha. Enfim, esta
é uma leitura weberiana de Maquiavel: “os que desejam a salvação de almas, não devem
fazer política”. Como dissemos, Maquiavel é duro, mas não cínico:
Maquiavel, por assim dizer, desmascara o blefe não só da moralidade
oficial – as hipocrisias da vida cotidiana – mas também de uma das bases
da tradição filosófica central do Ocidente, a crença na compatibilidade
última de todos os valores genuínos [...] E parece não sentir a menor
preocupação com sua tomada de um caminho separado da moralidade
ocidental tradicional, e na verdade parece sequer estar consciente do fato
[...] que razão temos nós para supor que a justiça e a misericórdia, a
humildade e a Virtù, a felicidade e o conhecimento, a glória e a liberdade, a
magnificência e a santidade sempre haveriam de coincidir, ou na verdade
serem sequer compatíveis? [...] Donde o que se pode dizer de direitos
indestrutíveis88, seja no sentido medieval, seja no liberal? (Berlin, 2003, p.
85).

Em resumo: em termos públicos e políticos, pode-se concluir que só se faz o Bem
(maior) por meio do mal. Maquiavel receita esses remédios amargos porque, na luta por
autoconservação, a nossa total inépcia para a cooperação exigiria a aplicação de uma
violência cuidadosamente administrada. Conclusivamente, a inflexão de Maquiavel
revelou que a razão privada pode ser beatífica, altruísta (e a isso se louva com estímulos
morais), mas a razão pública (como Razão de Estado), por definição, obrigatoriamente,
tem que ser instrumental – salvo se estivermos sob um governo de tolos, mas aí também já
estaremos todos mortos. Criando as bases do realismo político, pois, utilizando-se dos
novos métodos científicos de que já se dispunha, a exemplo do empirismo, Maquiavel
buscava a veritá effettuale (a verdade prática dos fatos, o mundo real e não o imaginário da
ética). Por estas razões, O Príncipe é um manual de Ciência Política e de Teoria Geral do
Estado.

Maquiavel um caminho racional para a virtù
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É como se disséssemos que o Estado de Exceção converteu a irracionalidade à normatividade técnicojurídica, visto que a exceção verteu a regra e o que não-é-lógico tornou-se totalmente racional. O que deveria
ser excepcional sagrou-se usual.
88
Os meios de exceção seriam preservados e consagrados como cláusulas pétreas, a pedra angular do poder.

Com Maquiavel, a política ganhou uma conotação mais precisa, menos
amadorística, ou seja, mais profissional, científica. Neste sentido, Maquiavel é
considerado como realista: “Trata-se já da linha do pensamento experimental, na
mesma senda de Leonardo da Vinci: as coisas como elas são, a realidade política e
social como ela é, a verdade efetiva” (Gruppi, 1980, p. 10). Em termos políticos, o que
implica em ser realista?
A preocupação com o real fecunda a determinação da ação [...] A política
faz brilhar as prerrogativas de uma ação calculada que visa a conduzir o
povo, graças às contradições deste último. Ela não repousa de forma
nenhuma sobre um consentimento. Visto que a unidade do corpo político
não está dada, é a ação política que a realiza (Ruby, 1998. p. 68).

A virtù, então, nada mais é do que uma ação política racional. Também
podemos dizer que com Maquiavel a política se tornou independente da moral e da
religião, isto é, Com Maquiavel, a política se tornaria racional e amoral — sem moral
ditada pela religião. A virtù é a principal marca da racionalização ocorrida na sociedade
moderna: a faculdade de ação política exitosa que se irradia sobre o conjunto humano.
A virtù ainda se refere à qualidade do homem que tem grandeza de ânimo político
fortaleza na vontade e no corpo: virtù ou virtus (em latim) tanto será relacionada com
virtude, quanto com o sentido latino de viril ou força, uma vez que o indivíduo virtuoso
(com virtù) também é definido por sua capacidade de impor sua própria vontade (que
tem força para tal e que não é inativo), em especial nas situações mais difíceis. Fazem
isto numa combinação de caráter (a personalidade que dita a vontade; o querer o
resultado político), força (violência), e cálculo (racionalidade: prever para prevenir).
Virtus também se relaciona com virtualis que indica a idéia-forte de potência.
Em Cícero, a essência da virtù ainda revela que, na filosofia humanista, a
retórica deve transmitir a sabedoria (a verdadeira filosofia) ao cidadão, a fim de ocupar
o espaço público. Essa virtus dos humanistas que precederam a Maquiavel estava
indissociável da idéia de aprendizado, técnica, conhecimento e de busca do
refinamento do caráter.
Não há vida sem virtus, vida verdadeira, completa, mas apenas uma existência
medíocre — daí essa necessidade de uma educação para a virtus. Todavia, o limite
religioso de Petrarca, de ligar a virtus à religiosidade cristã, é exatamente o limite que
será rompido por Maquiavel, a fim de dessacralizar a política, de separá-la da moral e
da religião, tornando a religião exatamente laica, amoral. Portanto, (dessacralizada)

deixa a política de ser sacro-santa e passa à real condição de ação política prática,
realista e racional.
De virtus passamos à Virtù. Mas, a virtus (realmente como a máxima virtude)
deverá selar seu núcleo também na Virtù, com a idéia de que ambas seriam a mais
plena consagração da vida. Tudo que não fizermos pela virtus e pela virtù estaremos
fazendo contra nós mesmos. A virtù é assim esta capacidade do político de torcer, de
reverter o curso original do imponderável (a Fortuna) a seu favor: a Virtù é esta
capacidade de domar e dominar os ímpetos da fortuna, da sorte, do acaso (ou até do
azar, transformando-o em sorte novamente, pois é isto que significa vencer as
circunstâncias difíceis ou desfavoráveis). A Deusa Fortuna, filha de Júpiter, não se
cansava de dobrar a vontade dos homens, e é contra esta força que o homem tem de
lutar, unindo-se à sua irmã, a deusa virtù, como nos diz um dos humanistas:
Assim, pode concluir que é somente quando as grandes famílias já
perderam a virtus que a Fortuna se torna capaz de destruí-las. A moral que
disso se extrai é que, enquanto conservarmos nossa “Virtù viril”, sempre
teremos condições, “ainda que a invejosa Fortuna a nós se oponha”, de
“continuar visando “os píncaros da glória” e de realizar “os maiores feitos,
e mais sublimes” (Skinner, 1996, p. 119).

Portanto, ter virtù é próprio daquele sujeito que se adapta às circunstâncias de
seu tempo, que consegue apreender-lhe o conteúdo, o sentido mais significativo e se
capacita a realizar atos de grandeza política, isto é, traz para si, apropria-se dos
momentos propícios fornecidos pela própria fortuna. Virtuoso é o sujeito que joga a
seu favor, mas é aquele que busca sua superação, sua excelência, aquele que procura
recriar a si mesmo diante do quadro negativo de opções:
Essa ênfase na capacidade criativa do homem veio a tornar-se uma das
doutrinas mais influentes e ao mesmo tempo mais características do
humanismo renascentista. Acima de tudo, contribuiu para se voltar maior
interesse para a personalidade do indivíduo. O homem passou a sentir-se
em condições de utilizar sua liberdade, de modo a fazer-se arquiteto e
explorador de sua própria pessoa (Skinner, 1996, p. 119).

Trata-se, para aquele homem da virtù, de unir o útil ao agradável e ao
necessário – e isto também revela, na síntese genial, que a virtù é fáustica:
Começou a desenvolver a idéia de que o homem pode usar suas forças para
transformar o mundo físico. Num certo nível, isso deu origem à concepção
dramática do magus, o mágico benigno que emprega suas artes ocultas a
fim de revelar os segredos da natureza. Esse personagem fáustico é o
verdadeiro herói da Oração sobre a dignidade do homem, de Pico, na qual
ele é exaltado como o mais genuíno filósofo, e conclamado a trazer à luz
“os milagres escolhidos nos recessos do mundo, nas profundezas da
natureza, e nos depósitos e mistérios de Deus” (Skinner, 1996, p. 119).

A virtù é um marco da racionalidade, revelando sua grandeza de projeto e
espírito, a força necessária à geração da modernidade e da sociedade capitalista. A virtù
é fáustica, como uma força grandiosa e transformadora. Portanto, a virtù também pode
ser comparada à Cornucópia, mas a força está na síntese de que a virtù é fáustica.
Nunca deve relevar a necessidade de que o sujeito virtuoso fez por merecer,
demonstrando-se possuidor de qualidades como: força de caráter (vontade,
determinação), coragem militar, habilidade no cálculo (inteligência para a estratégia),
astúcia (eficácia e eficiência), inflexibilidade no trato com os adversários.
Maquiavel é um escritor realista que, apostando na idéia de governo misto,
identifica na capacidade de racionalização (prever para prevenir) uma das causas da
virtù. A partir de Maquiavel, a política se tornou mais racional, pois se buscava maior
previsão da própria ação política. Distante da moral e da ética religiosa, a política de
Maquiavel, isto é, a virtù iniciou um processo de laicização e de extrema
racionalização da própria política. A partir de Maquiavel, os critérios que passaram a
servir à política são os que se baseiam em análises de base técnica, racional, controlada
sobre os meios e os fins. Com este processo de racionalização, a política
gradativamente passou a ser vista ou analisada sob critérios mais determinados e,
assim, menos sujeita aos equívocos de cada ator ou agente.
A virtude do bom governante está em contrabalancear a subjetividade (ação
pessoal eficaz) e a objetividade (trazer a sorte para o seu lado). A idéia de adequação
entre meios e fins, pois que assim aumenta a probabilidade de êxito e de sucesso na
ação política, reflete sem dúvida essa racionalidade que também habita a virtù. A idéia
de razoabilidade, no entanto, quando confrontada com a virtù, refere-se unicamente ao
sucesso pretendido, ou seja, razoável é o que aproxima o ator político do resultado
pretendido. Para chegar a fins políticos objetivos, como a preservação do Estado e da
sociedade, o agente político poderá usar de meios não muitos razoáveis para a maioria
das pessoas, a exemplo da violência ou da exceção. A razoabilidade, portanto, como
tarefa racional de buscar a dose certa entre meios e fins, pode significar simplesmente a
dose certa, razoável de violência usada para combater um adversário igualmente
impiedoso. Razoável, enfim, em termos de lógica e de razão (ética) política, é usar os
meios disponíveis para vencer e não ser derrotado — a razoabilidade será tomada em
termos políticos e não morais ou religiosos. Mas, o que é a virtù, nos termos de uma
racionalidade controlativa, ou capaz de controlar o acaso, o jogo da sorte e do azar?

Como definir esta lógica política (virtù) capaz de controlar o que muitas vezes é
imponderável?
Os conceitos de Virtù (coragem, valor, capacidade, eficácia política) e de
“fortuna” (sorte, acaso, influência das circunstâncias) têm grande
importância para a concepção maquiaveliana da história [...] Por Virtù
Maquiavel entende a capacidade pessoal de dominar os eventos, de
alcançar um fim objetivado, por qualquer meio; por “fortuna”, entende o
curso dos acontecimentos que não dependem da vontade humana. Diríamos
hoje: o “momento subjetivo” e o “momento objetivo” do movimento
histórico. Para Maquiavel, o que se consegue realizar não depende nem
exlusivamente da Virtù nem só da “fortuna”; quer dizer: nem só do mérito
pessoal nem apenas do favor das circunstâncias, mas de ambos os fatores,
em partes iguais (Bobbio, 1985, p. 87).

Afinal, o que é bom ou mal, em termos políticos? A regra diz que a violência move
a política. Mas, então, se a violência é presente e inabalável na relação política, qual a dose
certa no uso dessa violência política institucional ou não?
O critério certo para distinguir a boa política da má é o seu êxito. No
que diz respeito ao príncipe novo, o êxito é medido pela capacidade de
manter o Estado (entra outra vez em cena o valor da “estabilidade”). A
introdução do critério do êxito como a única medida de julgamento
político permite a Maquiavel distinguir, mesmo dentro da categoria do
tirano “celerado”, o bom tirano do mau. Bom é aquele que, como
Agátocles, embora tenha conquistado o poder por meios criminosos,
consegue depois mantê-lo. Mau é Liverotto de Fermo, que só se
manteve no poder durante um ano, após o que teve o mesmo fim
miserável que havia dado aos seus adversários. Em que consiste a
diferença entre os dois príncipes? Comenta Maquiavel, com uma de
suas frases que lhe valeram fama e infâmia: “Penso que depende da
crueldade bem ou mal empregada” [...] Qual o fim de um príncipe?
Manter o poder. O julgamento sobre a bondade ou a maldade de um
príncipe não se faz com base nos meios que emprega, mas
exclusivamente com base no resultado que obtém — quaisquer que
sejam os meios usados (Bobbio, 1995, pp. 88-89).

A racionalização leva a prever porque se analisa o novo diante do já conhecido e
porque se busca algum padrão na ocorrência que também sirva à análise. Portanto, prever,
leva-nos a prevenir. Assim, a palavra de ordem é: prever para prevenir. Mas, como ou de
que se constitui essa atividade da previsão?
A compreensão das leis profundas da história não serve apenas para prever
o que deve acontecer mas também para prevenir esses acontecimentos —
isto é, para remediar o mal que a lei permite prever. Não há nisso
contradição. Na primeira das duas passagens, Maquiavel afirma não só que
quem examina com diligência as coisas passadas pode prever as futuras,
mas também que, feita essa previsão, é possível remediar o mal previsto
[...] Mas o homem não seria um ser em parte livre, não determinado
inteiramente pela “fortuna”, se não fosse capaz de conceber um remédio
para o mal descoberto (Bobbio, 1985, p. 92).

Com isto, também vimos que não há previsão sem entendimento (Weber diria
compreensão) e, portanto, sem entendimento também não há do que se prevenir.
Ação Política ou a Ética da Responsabilidade do Homem da virtù89
Nos exemplos já vistos da ação política, é forte a presença da virtù, como propõe
Maquiavel (1469-1527), pois também percebemos como se articulam a ação racional
quanto aos fins (a seleção racional que o político da virtù faz dos meios para chegar ao
poder) e a ação racional quanto aos valores, uma vez que todo homem político, de virtù,
tem um desejo, um valor maior que o guia em busca desse poder e de sua preservação90. A
própria virtù, portanto, é um valor ou uma virtude e não exatamente um meio empregado
no sucesso do homem político. O vencedor tem a compreensão mais exata dos meios
disponíveis e das circunstâncias do embate político e por isso mesmo é o vencedor.
Portanto, na ação política adequada aos fins e aos valores, a virtù aparece como uma ação
racional, mas está além dos meios e dos fins, pois é uma virtude política, uma ação
racional guiada pelo mais alto valor que possa haver em termos políticos. O vencedor
compreende melhor os fatos e as circunstâncias da ação política e por isso também se
move melhor e acerta mais na seleção dos meios utilizados. Mas, por falar em virtù, qual
será o homem de virtù, considerado por Maquiavel? Sem dúvida alguma, esse homem
político da virtù é um vencedor:
Portanto, se julgas necessário, num principado novo, assegurar-te contra os
inimigos, conquistar amigos, vencer ou pela força ou pela astúcia, fazer-te
amado e temido do povo, ser seguido e respeitado pelos soldados, extinguir
os que podem ou devem ofender, renovar as antigas instituições por novas
leis, ser severo e grato, magnânimo e liberal, dissolver a milícia infiel, criar
uma nova, manter amizades dos reis e dos príncipes, de modo que te sejam
solícitos no benefício e tementes de ofender-te, repito que não encontrarás
melhores que nas ações do duque91 (Maquiavel, 1987, pp. 32).

Neste momento, a ação social reduzida à ação política, revela uma ética da
responsabilidade, como também destacava Weber: “és tu responsável pelos resultados
possíveis e previsíveis de vossas ações92”. Com isso, temos que o homem de virtù é o
político que percebe a essência da política (como o fez o próprio Maquiavel, em sua
análise genial), o homem da política é um homem de essência, de qualidades acima da
89
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média. Vê-se ainda que Maquiavel não aplica impunemente a regra simplista de que os fins
justificam os meios — as ações trazem conseqüências e as ações impensadas acarretam
conseqüências também impensadas ou reações ainda mais fortes do que as provocações.
Portanto, os fins justificam os meios apenas quando os objetivos forem elevados: no
exemplo da solidificação de um Estado, como queria Maquiavel para a Itália de sua
época93. Então, mais uma vez, o que é a virtù? Em resumo:
O interesse de Maquiavel em O Príncipe94 não é aconselhar pequenos
tiranos, mas transformar a mera tirania elevando seus objetivos. Embora o
conselho prático oferecido ao príncipe se refira à utilização de táticas de
tiranos, porque o homem bom não é capaz de garantir sua própria segurança
neste mundo, Maquiavel aconselha o príncipe a repudiar a autocomplacência
e a assumir uma conduta quase ascética, devotando-se aos deveres de seu
ofício e não à indolência e ao excesso [...] O objetivo do príncipe, coerente
com o compromisso de Maquiavel com a “verdade efetiva da coisa95”, é o
estabelecimento de uma ordem estável em meio a um mundo de
contingência e acaso [...] Para Maquiavel, não há fundamento para
julgamentos universais, há apenas uma resposta para a circunstância
particular [...] O empreendimento humano coletivo, o Estado96, é o contexto
dentro do qual essa ordem pode ser criada; portanto, é o objeto adequado da
lealdade. O propósito da ação política é estabelecer uma ordem coletiva
estável e segura, com esse e somente esse propósito é que a tática da tirania
pode ser usada sem incorrer na mera criminalidade97 (Chisholm, 2004, pp.
52-53).

A partir de Maquiavel, a política não é um jogo de vale-tudo, em que os fins
justificam os meios, quaisquer meios. Vimos que entre Maquiavel e Weber há o homem da
virtù que se apresenta portador da ética da responsabilidade — este homem de virtù será
aquele político de objetivos elevados e capaz de selecionar e relacionar os meios
adequados (especialmente quando envolto por circunstâncias adversas) e assim conseguir a
vitória sobre os adversários que não têm os mesmos objetivos. O homem de virtù é o
político que almeja Justiça98, pois mesmo que seja para alimentar o ego (alcançar glória,
status, honra, vitórias, força, poder), isto só se dará se o povo for agraciado com um bom
governo, justo, que lhe traga paz e segurança:
Não se trata mais apenas da força bruta, da violência, mas da sabedoria no
uso da força, da utilização virtuosa da força. O governante não é, pois,
simplesmente o mais forte — já que este tem condições de conquistar mas
não de se manter no poder —, mas sobretudo o que demonstra possuir virtù,
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sendo assim capaz de manter o domínio adquirido e se não o amor, pelo
menos o respeito dos governados [...] Um governante virtuoso procurará
criar instituições que “facilitem” o domínio. Consequentemente, sem virtù,
sem boas leis, geradoras de boas instituições, e sem boas armas, um poder
rival poderá impor-se [...] O homem de virtù deve atrair os favores da
cornucópia99, conseguindo, assim, a fama, a honra e a glória para si e a
segurança para seus governados [...] A virtù política exige também os vícios,
assim como exige o reenquadramento da força. O agir virtuoso é um agir
como homem e como animal. Resulta de uma astuciosa combinação da
virilidade e da natureza animal. Quer como homem, quer como leão (para
amedrontar os lobos), quer como raposa (para conhecer os lobos), o que
conta é “o triunfo das dificuldades e a manutenção do Estado100” [...] A
política tem uma ética e uma lógica próprias (Sadek, 1991, pp. 22-24).

Portanto, o homem de virtù é aquele que se movimenta com cuidado, zelo e
responsabilidade na política: o homem de virtù é o que tem uma ética da responsabilidade
na condução da ação política. Note-se que ação política, neste caso, tem o exato sentido
dado por Weber. O homem de virtù é aquele que tem objetivos e causas nobres, que
procura servir à sociedade (e ao Estado, ainda que este também resuma todo o interesse
político). Esses grandes objetivos do príncipe nos fazem lembrar de que o homem de virtù
procura adequar os meios aos fins, mas se destaca, sobretudo, porque não se desprende
completamente da ação racional orientada por valores101. A ética da responsabilidade exige
que o homem da virtù tenha princípios ou objetivos elevados, coletivos, firmes, metahistóricos (além da história pessoal, da biografia do príncipe e do seu próprio tempo),
como é o caso da afirmação e da defesa de um Estado e de sua cultura. A ética da
responsabilidade está nesta capacidade de medir as conseqüências decorrentes da ação,
antecipar-se à reação previsível, projetar-se adiante do obstáculo e do adversário, pois a
política se explica pela relação que suscita entre as ações e suas futuras conseqüências:
É essa articulação que Maquiavel sublinha, de tal modo que estamos
sempre postos na presença de vários termos simultâneos e constrangidos a
pensá-los em função de suas relações, isto é, das ações e reações que
exercem uns sobre os outros. Por exemplo, a idéia de que os homens nunca
estão satisfeitos com sua condição não tem um valor em si; é preciso
entender, simultaneamente, que um príncipe antigo não cessa
completamente de ofender seus súditos, mesmo quando se acostumaram
com seu poder, que toda mudança cria condições para uma outra mudança,
que um príncipe estrangeiro não impõe sua autoridade senão por violência
e suscita necessariamente o ódio, que certas medidas, enfim, são
suscetíveis de desarmar as oposições. Em suma, somente a constelação dos
fatos é significativa: não podemos considerar o comportamento dos súditos
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A lendária representação da boa sorte, da riqueza, da fertilidade da vida.
Então, a Razão de Estado já ensinava há tempos que para se manter o Estado é possível lançar mão da
exceção.
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Aliás, os valores aqui não são mesquinhos, nem personalistas; ao contrário, sempre definidos como
grandes causas, populares, sociais, de magnitude e grandeza nacional.
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senão em relação ao do príncipe e vice-versa, e é o fato de suas relações
que constitui o objeto do conhecimento (Lefort, 2003, pp. 44-45).

Não há como entender nossas ações — o que fazemos e como fazemos (seja na
política, seja no dia-a-dia) — se não pensarmos acerca do próprio agir, ou seja, se não
formos capazes de abstrair, se não nos abstivermos de agir (neste caso, é preciso deixar de
agir!). Pois, abstrair é sair, ausentar-se, suspender-se acima de..., colocar-se acima do que
se fazia e passar a pensar/olhar com certa isenção. O quê e o como se fazia, até então,
inocentemente, naturalmente, quase automaticamente, portanto, passa a ser objeto de
nossa crítica mais severa; a isenção diante do que se fazia repetidamente é o que passa a
interessar dali por diante e, portanto, sendo julgado e aprovado ou negado, reformulado ou
não. Justamente por isso é tão difícil pensar a prática da política (pois também há o ego do
ator), primeiro porque os que pensam regularmente (sobre si mesmo), muitas vezes, até já
abandonaram esta dimensão da vida prática102; depois porque os que lidam com as ações
dos outros, no cotidiano, não se interessam em absoluto por esse tipo de reflexão103. Afinal,
esta reflexão não traz recompensas práticas imediatas: apenas se esquecem de que a
prudência é a alma do negócio político. Mas os práticos a todo custo se esquecem de algo
bastante óbvio, isto é, um bom prático só se afirma se conhecer muito bem seu ofício, se
pensar e repensar sobre o que faz, pois só assim será capaz de corrigir a rota da ação,
buscar solução para os problemas e alargar os limites. O bom prático, portanto, é também
um teórico destemido de si mesmo. A consciência dos erros e dos acertos, especialmente
em política — e tendo em relevo a ética da responsabilidade — só advém quando
baixamos a guarda e passamos a avaliar as próprias ações. A consciência, pois, exige essa
depuração, ainda que a proximidade em relação ao poder não facilite em nada essa postura:
prepotência versus cautela; arrogância versus moderação; soberba104 versus modéstia. Em
política isso é essencial105.
Desse modo, moderação e modéstia são virtudes políticas106. Mas, o que é virtude?
Comenta Bobbio: “Quando fala das virtudes e dos vícios dos príncipes, ele não se refere às
virtudes e aos vícios dos quais falam os moralistas: virtudes são as qualidades idôneas à
conservação do Estado, vícios são as que levam à destruição do Estado” (Bobbio, 1992, p.
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Seria o caso clássico da iminência parda ou conselheiro.
Muito raramente o político prático dá ouvidos ao teórico da política.
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Este que é o próprio mal do bacharelismo, em especial o jurídico, uma vez que direito e poder são
sinônimos do instrumento de dominação.
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O ditado popular diz que, “quem tem pressa, come cru”.
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Ao contrário, a crença na impunidade, por exemplo, leva o sujeito a cometer erros de estratégia política
que não cometeria em situações normais.
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14). Há Razões de Estado que os indivíduos desconhecem ou não compartilham e por isso
o Estado (ou o Príncipe que o encarna) está acima do Direito, da Moral e da religião oficial
– se bem que, com exceção do príncipe, que encarna a soberania, todo indivíduo deverá ser
subjugado. Em parte esta concepção estatal será denominada de maquiavelismo. A virtude
também virá da prudência e do aprendizado (na observação e na imitação dos melhores,
dos que têm mais valor), como ensina o próprio Maquiavel:
[...] deve um homem prudente sempre trilhar os caminhos abertos pelos
grandes e imitar aqueles que foram os mais excelentes, a fim de que se seu
valor não puder ser atingido, que a eles se assemelhe, ao menos, em
alguma coisa. E que faça como os bons arqueiros, os quais, quando o alvo
lhes parece muito distante, e sendo eles conhecedores dos limites de seus
arcos, miram bem acima do alvo visado, não para atingir com sua seta uma
tal altura, mas para serem capazes de, mediante a ajuda de uma mira tão
elevada, atingir o alvo (Maquiavel, 1996, p. 66).

Temos assim uma combinação de técnica e de conhecimento, pois imitar a virtù de
outrem pode ser um recurso válido: observar para aprender, ter valor para diagnosticar e
sorte para agir bem em tudo (ou quase tudo). A própria sorte depende desse aprendizado,
como ainda nos diz Maquiavel, no famoso capítulo VI de O Príncipe (Dos Principados
novos conquistados pelas próprias armas e virtudes), o capítulo em que descreve a virtù
como virtude ou valor:
Entretanto, aquele que depende menos da sorte conserva-se mais no poder
[...] Mas, para me deter naqueles que pelo próprio valor e não pela sorte se
tornaram príncipes, declaro ser os mais excelentes Moisés, Ciro, Rômulo,
Teseu e outros semelhantes [...] E examinando suas obras e suas vidas,
constata-se que da sorte só receberam a oportunidade que lhes
proporcionou a matéria em que puderam introduzir a forma que lhes
agradava. Sem tal oportunidade o valor de seus espíritos se teria perdido e
sem tal valor a oportunidade teria surgido em vão107 (Maquiavel, 1996, p.
67).

Neste sentido, é óbvio, mas vale ressaltar que mais vale a astúcia do que a sorte.
Trata-se muito mais da razão do que do acaso, pois o homem de virtù é aquele que tira
proveito do que lhe é contrário:
Conclui-se que todas essas pessoas se defrontam com grandes dificuldades
e muitos perigos em seu caminho, sendo conveniente que com virtude os
superem. Mas superados tais perigos e dificuldades, recuperada a estima,
eliminados aqueles que invejavam suas qualidades, eles permanecem
poderosos, seguros, honrados e felizes (Maquiavel, 1996, p. 69).

É preciso ter valor, estar preparado para saber quando é chegada a oportunidade,
quando a sorte bater à porta: só o homem de virtù vê o cavalo encilhado passar a sua frente,
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A esta passagem, segue-se o seguinte comentário de Napoleão, como general: “O valor acima de tudo”.

para então montá-lo como se fora seu. Trata-se, pois, de técnica e de conhecimento e,
portanto, a virtù também é competência108: a virtù (enquanto meio) é como o poder (o fim)
que se almeja, isto é, vem e vai – não é dádiva divina ou dom natural. Por isso também se
vê como essa pré-potência (potência sem vigor) gera inúmeras ações impensadas,
descontroladas e isso afasta do horizonte do agente político as reações previsíveis —
tornando tudo muito mais imprevisível e arriscado. Já diziam os gregos: saber bem, para
saber agir. É este prisma que religa o ator e o teórico da política:
[Maquiavel faz descobrir que] a posição do teórico e a do ator coincide
[...] Porém, de um outro ponto de vista, vemos o teórico condenado a
raciocinar sobre o passado; se tem o poder de indicar a solução é porque
os termos já estão escritos no real; em contrapartida, o príncipe tem o
mérito de pensar o universal no particular, decifrar no presente os signos
do que será a figura dos conflitos por vir e, assim, na prática da
antecipação, é capaz de passar pela experiência do cálculo infinito, pois
não só o acontecimento constantemente põe em causa os resultados
adquiridos, como ainda precisa contar com os efeitos de suas próprias
ações [...] Entretanto, é a teoria que nos ensina que a teoria e prática não
se confundem. Afirmando a permanência do conflito, rejeitando a idéia
de uma forma política que carregue em si a estabilidade, o pensador
reconhece a permanência dos acidentes e, consequentemente, designa a
função do príncipe como a de um sujeito que adquire a verdade num
movimento contínuo de racionalização da experiência [Mquiavel] Ao
mesmo tempo que extrai de toda situação os termos de um problema e
torna sensível a exigência de um método, mostra que os dados desse
problema não cessam de mudar e que a solução nunca é fornecida de
antemão (Lefort, 2003, pp. 46-47)109.

Para finalizar, podemos simplificar dizendo que a virtù é uma ação racional bem
orquestrada, que combina meios, fins e valores (objetivos nobres). O homem de virtù é
justamente o político que sabe relacionar em harmonia esses três fatores, elevando suas
obras e realizações, inclusive, para além de sua própria época — por isso, serão clássicos,
além do seu tempo, a começar de Maquiavel. Com isso ainda vemos que o
maquiavelismo110 é um tratamento dado à política com alma e não restrito ao cálculo frio
da dominação, do mesmo modo como Maquiavel não se apresenta como um simples
déspota esclarecido ou sádico como quer o senso comum. Para o homem de virtù importa o
resultado prático de suas ações, portanto, o bom governante é um homem prático da

108

É sem dúvida um inteligência política (como estratégia), mas não se mede a virtù em termos de quociente
de inteligência, pois se fossem assim, bastaria ser inteligente ou até superdotado para ser valoroso, virtuoso,
vitorioso, dotado de virtù. Veja-se o caso de Bill Clinton, ex-presidente americano, com cerca de 190 de QI
(enquanto a média está entre 100 e 120) e se verá que a história não é tão simples assim.
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Exatamente porque os dados não cansam de mudar, é que é preciso pensar e repensar a prática.
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Neste aspecto, a corrupção política é uma traição ao próprio maquiavelismo, uma vez que se trai a
intenção original da política, traindo-se a confiança do povo. Trata-se, então, da corrupção da própria
política.

política que apresenta eficiência. Mas só aquele que consegue antecipar-se às
conseqüências futuras, que consegue prever certos resultados será bem sucedido. O bom
governante prevê ou vê antes que aconteça e, assim, revela que também é um bom teórico
da política, pois pensa de modo crítico sua prática política, mostrando-se capaz de pensar a
política (a exemplo do próprio Maquiavel que, diplomata de ofício, mostrou-se muito
melhor na análise teórica da ação política). Fato este que Max Weber denominaria de senso
de proporção e de senso de responsabilidade. Primeiro o senso de responsabilidade:
Quando se põe a serviço de uma causa, sem que o correspondente
sentimento de responsabilidade se torne a estrela polar determinante da
atividade, ela não transforma um homem em chefe político [...] Há um
inimigo vulgar, muito humano, que o homem político deve dominar a
cada dia e cada hora: a muito comum vaidade [...] Em verdade e em
última análise, existem apenas duas espécies de pecado mortal em
política: não defender causa alguma e não ter sentimento de
responsabilidade — duas coisas que, repetidamente, embora não
necessariamente, são idênticas [...] a mais ridícula caricatura da
política é o mata-mouros que se diverte com o poder como um novo-rico
ou como um Narciso vaidoso de seu poder, em suma, como adorador
do poder pelo poder (Weber, 1993, pp. 106-7-8 – grifos nossos).

Para Weber, o que transforma um político normal em chefe político é o fato de ter
uma causa e servir a ela com um profundo sentimento de responsabilidade política e, por
isso, um inimigo vulgar da política é colocar a vaidade como esta causa principal
(narcisismo). No fundo, há dois males terríveis: não ter ou não defender causa alguma
(individualismo exacerbado) e/ou não se sentir responsável pelas próprias ações políticas
(cinismo: o adorador do poder pelo poder). Em política, o cinismo ou imobilismo (deixe
como está para ver como é que fica!) também é mortal porque, como se diz popularmente,
das duas uma: “em política pode errar quem tenta acertar, mas erra sempre quem nunca
tenta”. Agora, vejamos o que Weber chamou de senso de proporção em política:
Faz-se necessário, enfim, o senso de proporção, que é a qualidade
psicológica fundamental do homem político. Quer isso dizer que ele deve
possuir a faculdade de permitir que os fatos ajam sobre si no recolhimento e
na calma interior do espírito, sabendo, por conseqüência, manter à distancia
os homens e as coisas. A “ausência de distancia”, como tal, é um dos
pecados capitais do homem político [...] Todavia, o poder de subjugar
energicamente a alma, poder que caracteriza o homem político apaixonado e
o distingue do simples diletante inchado de excitação estéril, só tem sentido
sob a condição de ele adquirir o hábito do recolhimento — em todos os
sentidos da palavra. O que se chama “força” de uma personalidade política
indica, antes de tudo, que ela possui essa qualidade (Weber, 1993, p. 106).

Então, há dois meios ou recursos que o homem de virtù tem que dominar: a
proporção no uso dos meios e a responsabilidade pelo fim. Esta será a questão ética
colocada por Weber, de outro modo, mas também claro:
Devemos ser claros quanto ao fato de que toda conduta eticamente
orientada pode ser guiada por uma de duas máximas fundamentalmente e
irreconciliavelmente diferentes: a conduta pode ser orientada para uma
“ética das últimas finalidades”, ou para uma “ética da responsabilidade”
[...] Há porém, um contraste abismal entre a conduta que segue a máxima
de uma ética dos objetivos finais — isto é, em termos religiosos, “o cristão
faz o bem e deixa os resultados ao Senhor”111 — e a conduta que segue a
máxima de uma responsabilidade ética, quando então se tem de prestar
contas dos resultados previsíveis dos atos cometidos [...] Nenhuma ética no
mundo nos proporciona uma base para concluir quando, e em que
proporções, a finalidade eticamente boa “justifica” os meios eticamente
perigosos e suas ramificações. O meio decisivo para a política é a
violência (Weber, 1979, pp. 144-145 – grifos nossos).

É clara a sinalização de Weber de que a ética deve atuar na seleção dos meios e não
só na especificação dos fins – pois, para o lado vencido, a escolha anti-ética dos meios será
visível desde o início e assim nunca haverá definição ética dos fins. No vestibular da
política, portanto, o candidato tem que seguir dois passos básicos se aspira ao posto de
homem de virtù:
1) Tem que ser um bom governante, com grandes feitos devotados a seu povo e à
preservação de sua nação e sua cultura — é óbvio que não deveria colocar as forças do
Estado contra o povo112;
2) Tem que realizar grandes feitos que ultrapassem as fronteiras do seu Estado,
tem que deixar um legado maior, que vá além dos limites de sua sociedade e de sua
biografia.
Para este segundo caso, seriam exemplos interessantes para se pensar pessoas como
Lênin e o legado do socialismo realmente existente (sorex), com a Revolução Socialista de
1917, de cunho popular, com lastro na luta de classes e na violência, e que deveria
inaugurar uma nova forma de vida social. Também Gandhi é um exemplo de homem da
virtù que escapa a seu tempo, mas agora alegando justamente que a não-violência seria
uma forma de fazer política inovadora.
Em outro contexto, mais formal-institucional, também aí se encontrariam os
pioneiros da sociedade e do Estado norte-americano, quando instituíram o modelo de
República, de Democracia, de Constituição e de Federação amplamente copiado pelo
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Esta seria a ética da convicção, em que não se sente responsável pelo resultado último dos próprios atos,
dado que se acredita que a ação possa estar sendo guiada por outras forças, acima da vontade própria.
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E Mesmo que Weber defini-se o Estado como “o monopólio do uso legítimo da força física”.

mundo afora. Os exemplos de homens de virtù do mundo antigo, dados por Maquiavel, no
entanto, são outros: Moisés, Teseu, Ciro, Rômulo e um exemplo menor, que é Hierão de
Siracusa. Na lista não figura nem mesmo Alexandre, o Grande. No mundo moderno, do
Maquiavel do século XV, os exemplos são quatro: Sforza, Fernando de Aragão e os Papas
Alexandre VI e Júlio II : “A chave para essas figuras é o seu papel como fundadores de
novas ordens, inovando sob o disfarce da renovação, criando instituições que sobreviveram
a eles, dando extraordinárias demonstrações de si próprios” (Chisholm, 2004, p. 72). Todos
são exemplos de príncipes violentos, mas o que os retira do rol da crueldade estéril é que
fizeram um uso inteligente da força e política é isso: usar inteligentemente a força física.
Mas, então, parece mesmo que Maquiavel é ainda mais incisivo quanto à análise fria de
que a regra da política é a violência, e que diante deste fato a ética política é sem dúvida a
de resultados finais, sob pena de se ver derrotado.
Ele endossa a idéia convencional de que virtù é o nome dado àquele
conjunto de qualidades que permitem a um príncipe aliar-se com a
Fortuna e conseguir a honra, glória, fama [Argumenta] que a
característica que define um príncipe verdadeiramente virtuoso consistirá
em uma disposição de fazer tudo aquilo que for ditado pela necessidade
— independentemente do fato de ser a ação eventualmente iníqua ou
virtuosa — para alcançar seus mais altos objetivos. Deste modo, virtù
passa a denotar precisamente a qualidade da flexibilidade moral que se
requer de um príncipe: “ele deve ter uma mente pronta a se voltar em
qualquer direção, conforme os ventos da Fortuna e a variabilidade dos
negócios assim exijam” (Skinner, 1988, p. 65).

Desse modo, também sugere-se que a virtù é uma qualidade de adaptação à fortú, à
fortuna, à sorte de lidar bem ou melhor com as circunstâncias e/ou fatos novos que lhe
apareçam. É uma adaptação e uma ponderação a situações muitas vezes adversas e não só
ao acaso — neste aspecto, a virtù é uma ação racional, medida, calculada, acertada,
pensada. Trata-se de uma avaliação das contingências e das características do ambiente, do
enredo, dos demais participantes e de suas próprias forças: o que não exclui que se tenha
vida, dedicação, emoção, paixão pela política, pelo jogo da política.
Enfim, apenas quando prevalece o interesse público é que os fins justificam os
meios; do contrário, quando prevalecem os interesses particulares — por serem interesses
mesquinhos, cinicamente exclusivistas, desinteressados do coletivo —, aí se tem o crime
de responsabilidade pública, porque se agiu em benefício próprio, mas contra a
coletividade. Interessante notar, no entanto, que mesmo assim, Weber adverte para o fato
de que a máxima, os fins justificam os meios, não está isenta de responsabilidade: “Se
fizermos qualquer concessão ao princípio de que os fins justificam os meios, não será

possível aproximar uma ética dos fins últimos e uma ética da responsabilidade, ou decretar
eticamente que fim deve justificar que meios113” (Weber, 1979, p. 146).
Talvez nem fosse necessário dizer, mas ainda queremos lembrar que o homem de
virtù é aquele que trata dos interesses de sua coletividade, até de seu Estado — o que não
se confunde com a idéia de bem comum, na versão católica romana, uma vez que a
violência sobressai como meio prático da política. Assim, quando se assiste a um filme
como O Poderoso Chefão é difícil não pensar no homem de virtù, capaz de colocar a
coletividade, a organização da família, que é máfia de origem siciliana, acima dos próprios
interesses e da própria vida. Note-se que, mesmo se tratando de facção criminosa, há um
forte sentido de lealdade com a causa e com o grupo. Mas, a cena final da trilogia, quando
Al Pacino morre solitário (apenas com a companhia de um pobre cão), sem poder e nem
glória alguma, é indisfarçável a leitura que devemos fazer de que a virtù é uma habilidade,
uma técnica que merece ser apurada, refinada, que merece muito reino e reflexão, e não um
dom, uma revelação ou marca divina — mesmo o carisma deve ser apurado com técnicas
de oratória, desenvoltura, conhecimento específico sobre táticas e estratégias, aliás, como
fazem os grandes generais. É óbvio que se trata aqui de uma licenciosidade deste autor e
não de Maquiavel. Neste caso, a virtù soaria mais como potência (virtus) e não como
força-total em si mesma, uma vez que o príncipe da máfia serviria apenas a uma parte do
todo, e evidentemente que não a todos indistintamente. A virtù, portanto, é uma qualidade
moral (senso de responsabilidade) e psicológica (sentido de proporção) que orienta tanto
aos políticos quanto ao Estado:
Pode-se, pois, definir a política como a atividade que reivindica para a
autoridade instalada em um território o direito de domínio, com a
possibilidade de usar em caso de necessidade a força ou a violência, quer
para manter quer para defender a comunidade contra ameaças externas. A
atividade política consiste, em suma, no jogo que tenta incessantemente
formar, desenvolver, entravar, deslocar ou perturbar as relações de
domínio. O domínio é a manifestação concreta e empírica do poderio
(Macht) (Freund, 1987, p. 161).

O certo mesmo, no entanto, é que o melhor é ter prudência até ao final, e que isto
valha tanto para a vida política, quanto privada. Então, não é demais lembrar o próprio
Maquiavel quando cita Petrarca, como as últimas palavras do livro O Príncipe, aliás,
palavras que soam como sussurro: “A virtude tomará armas contra o furor e será breve o
combate, pois o antigo valor ainda não está morto nos corações italianos” (Maquiavel,
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No Estado de Exceção, o pretenso fim da conquista ou da Segurança Nacional afasta esta máxima porque
esses fins acabam por justificar os meios, a exemplo do Governo do Iraque e das constantes ameaças de
invasão do Irã.

1987, p. 110). Este verso de Petrarca, na sua famosa canzone “Minha Itália”, reflete bem
que a virtù é um valor pessoal. É isto que requer a virtù: deixar os vícios; nutrir as virtudes.

2ª PARTE
HOBBES E O ESTADO MODERNO
(CONSERVAÇÃO E MODERNIDADE EM HOBBES)
Uma das construções mais evidentes e contundentes da modernidade foi sem
dúvida a centralização dos aparelhos do Estado, retirando as instituições do aparente caos
do Estado Feudal. Por isso, nada mais lógico do que retomarmos um pouco dessa história
da formação do Estado Moderno e com isso também resgatar Hobbes, pois foi um dos
idealizadores da racionalidade do Estado Moderno e da Razão de Estado.
O Estado moderno é o que formulou as bases do poder absoluto. O Estado Moderno
tem como principal característica a centralização e a concentração do poder – Luís XIV, na
França, já alertava com seu famoso: L’Etat, c’ est moi (O Estado sou eu!). Porém, no curso
da história do Estado Moderno, outros elementos foram agregados e assim permitiram não
só a centralização (em torno da Administração Pública), mas igualmente a concentração do
poder (em torno de um indivíduo ou de um grupo político restrito). Vejamos os elementos
essenciais:
1.
Estado-Nação: a densidade cultural, destacada em inúmeros momentos da
história, retorna com força total, agora havendo clara equivalência entre Estado e
Nação. Nesta fase, o sentimento de pertencimento ao Estado decorre desse espírito
nacional e, portanto, o fator de unificação só pode ser cultural, deixando de ser a
religião, a raça, a vocação militar. Sentir-se parte da cultura de todo um povo, não
só local ou regional, é o sentimento que sedimentou a construção da Nação. É como
se os indivíduos daquele povo fossem todos irmãos. É um sentimento quaseuniversal.
2.
Secularização ou Laicidade114: por esse aspecto, fortificou-se uma nítida
separação entre o poder temporal e o poder espiritual, pois ambos passaram a ser
tratados como esferas distintas da vida civil. Houve secularização do Estado porque
daqui por diante, o Estado não teria mais a religião por base – daí o sentido
proposto pelo Estado Laico: o poder político não mais terá fins ou propósitos
religiosos. Portanto, os sacerdotes deixaram de ser agentes políticos do Estado.
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Também conhecido como processo de dessacralização, pois tanto a política quanto o próprio Estado
deixariam de ser sacros, santos.

3.
Soberania: por esta característica definidora do Estado, deve-se entender que
o Poder Público seja soberano, supremo, uno, indivisível e indisponível. Desse
modo, também podemos assegurar que a soberania é una, indivisível, intransferível
– aparentemente ilimitada. Este poder superior, supremo e ilimitado será utilizado
sobremaneira para vencer as resistências internas à própria unificação, bem como
para declarar e manter a independência externa – em relação a outro Estado-Nação.
4.
Razão de Estado: o Estado levará em conta apenas os interesses públicos (da
ordem da soberania nacional) e não os direitos ou os interesses individuais: o
soberano não será julgado como um cidadão qualquer115. Trata-se da política que
serve exclusivamente à edificação e à sustentação dos aparatos do Estado e, neste
caso, o indivíduo tem seus interesses e direitos submetidos ao próprio Estado.
5.
Virtuosidade: Para Jorge Miranda (2000, p. 64): “Os Estados europeus
combinariam, em certa medida, as virtudes dos impérios e das Cidades-Estados.
Seriam suficientemente vastos, mas conseguiriam envolver no processo político
uma boa parte dos seus habitantes e criar um certo sentimento de identidade
comum”. Esta virtuosidade, por sua vez, gerou mais energia para o devido
aprofundamento, densidade e complexidade cultural e que favoreceram fortemente
o sentimento de pertencimento a uma Nação, no interior do Estado Moderno.
6.
Nomenclatura: Foi Maquiavel, no livro O Príncipe116, quem primeiro
procurou expressar a idéia do Estado que busca a unidade e a centralidade. Como o
conhecemos, Estado deriva de stato e este de status - designando-se uma estrutura
política firme, forte, mas que também se traduz por uma Constituição ou ordem
política e jurídica interna: “Daí a fortuna do termo ‘Estado’, que através de
modificações ainda não bem esclarecidas passou de um significado genérico de
situação para um significado específico de condição de posse permanente e
exclusiva de um território e de comando sobre os seus respectivos habitantes, como
aparece no próprio trecho de Maquiavel, no qual o termo ‘Estado’, apenas
introduzido, é imediatamente assimilado ao termo ‘domínio” (Bobbio, 1987, p. 67).
7.
Unidade política e jurídica: só há um centro de emissão de controle político
e de produção jurídica. Uma vez que além de unificar os centros de poder, o Estado
Moderno (soberano) trouxe unidade às fontes jurídicas, enterrando o “pluralismo
jurídico medieval” e inaugurando uma outra fase em que só o Estado seria
considerado fonte jurídica legítima – o monismo jurídico117.
8.
“Poder amoral”: desde que sirva às “Razões de Estado”, o poder é amoral
(nem moral, nem imoral) e quem lhe assegurou esse grau de desprendimento foi o
chamado Maquiavelismo. Porque a relevância do Poder Público está em assegurar a
unidade e a fortaleza da estrutura política estatal – a chamada Razão de Estado.
9.
Papéis ou funções do Estado: I. Soberania; II. Regulação da economia; III.
Representação do povo; IV. Segurança Pública; V. Controle monetário e
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De certo modo, deve-se a essa tradição as chamadas imunidades presidenciais.
“Os dois tipos de Estado, as duas formas de governo que sempre houve ou que há sobre os homens ou são
Repúblicas ou Principados” (Maquiavel, 2003, p. 113).
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O mesmo monismo jurídico que permitiu a Hitler colocar toda a fé pública necessária à validação da Lei
de Plenos Poderes e dela extrair os meios de exceção que lhe conviessem.
116

exclusividade na emissão de moedas e dinheiros. É curioso notar que se esperava
do Estado mais ou menos o que se espera ainda hoje. Porém, é perfeitamente
visível nos dias atuais a forma dramática e a velocidade como o controle estatal
dessas funções tem diminuído drasticamente.
Quanto à estrutura básica do poder e ao raciocínio político que definem o Estado
Moderno, já sabemos que passa a vigorar a idéia de centralidade e que atuam forças
centrípetas118, atraindo todos para o centro de comando e de decisão. No Estado Moderno,
o domínio passa do ex parte príncipe ao ex parte principio119 (momento em que ganham
destaque a burocracia estatal e a unidade do poder): “Este poder do Estado foi chamado de
soberania, e a definição tradicional de soberania, que se adequa perfeitamente à
supremacia do Estado sobre todos os outros ordenamentos da vida social, é a seguinte:
potestas superiorem non recognoscens” (Bobbio, 1992, p. 11). Não se pode reconhecer
poder superior. A soberania política (uma vez que o poder é soberano, uno, indivisível e
inalienável) teria de ser acompanhada também da soberania e da supremacia legislativa.
Não seria possível, àquela época, que o Estado quisesse centralizar a ação política sem que
tivesse pleno domínio da ordem jurídica. Aliás, quando há revolta e se revira a
legitimidade da ordem jurídica, quando não se aceita o Direito Vigente e Posto, é porque a
instabilidade é tal que se está muito próximo da ruptura. Como já foi mencionado, foi o
Estado Moderno que promoveu a unificação política e a uniformização jurídica, ambas
como elementos de base da centralização e da concentração do Poder Político. Então,
pode-se dizer que o Estado Moderno produziu um duplo processo de unificação e de
controle jurisdicional:
1) unificação de todas as fontes de produção jurídica na lei, como
expressão da vontade do soberano. Desta forma são gradualmente
rejeitadas as fontes tradicionais do direito: ao costume atribuem-se efeitos
jurídicos somente quando for reconhecido pela lei; a ciência do direito é
cada vez mais considerada unicamente como um complexo de opiniões120
que, mesmo valiosas, nunca são vinculatórias; à jurisdição se reconhece o
poder meramente secundário e derivado de aplicar as normas jurídicas de
origem legislativa; 2) unificação de todos os ordenamentos jurídicos
superiores e inferiores ao Estado no ordenamento jurídico estatal, cuja
expressão máxima é a vontade do príncipe (Bobbio, 1992, p. 12).

O Estado é absoluto porque não reconhece limites à produção do Direito e esse
processo de produção hegemônica do Direito é a chave política para que o Estado e seus
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No Estado Medieval, pode-se ver que se sustentava com vagueza, sob a ação de forças centrífugas.
No caso, o princípio é a própria administração do poder e da soberania, tendo em conta o que é relevante,
ou seja, o Estado soberano.
120
Assim, percebe-se como os Princípios Gerais do Direito vão perdendo eficiência. Nenhuma fonte
legisladora está acima do Estado e nem pode haver dualidade ou pluralidade política.
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mandatários apliquem as penas sem serem contestados. O Estado Absoluto tem autorização
plena para reconhecer direitos ou impor castigos e sofrimentos. Portanto, é óbvio que o
Estado Absoluto não conhecerá limites jurídicos (tem poder ilimitado121):
[...] é absoluto porque tornou-se definitivamente o único poder capaz de
produzir o direito, isto é, de produzir normas vinculatórias para os
membros da sociedade sobre a qual impera, e portanto, não conhecendo
outros direitos senão o seu próprio, nem podendo conhecer limites
jurídicos para o próprio poder. É um poder absoluto no sentido próprio da
palavra, isto é, como legibus solutus (Bobbio, 1992, p. 13).

De fato, só é soberano (inquestionável) o poder que é absoluto, que absolutamente
não é contestado e/ou confrontado. O Estado de poder absoluto não tem limites jurídicos e
seu maior pensador será Hobbes que, por sua vez, já vinha nas pegadas do Maquiavelismo.
Hobbes, então, estará apoiado nas premissas da chamada Razão de Estado formulada por
Maquiavel, para construir sua teoria do absolutismo. Trata-se da Razão de Estado (o
poder e a razão a serviço do Estado), da lógica política e jurídica que sirvam ao discurso da
soberania. Portanto, Hobbes também estará lutando contra a supremacia dos costumes na
base legal, uma vez que a atividade legislativa deve ser exclusividade do Estado:
Nas obras de Hobbes encontra-se de fato: 1) a teoria segundo a qual a
única fonte do direito é a vontade do soberano, por isso ele luta contra a
supremacia que, na Inglaterra, era conferida ao direito consuetudinário
(common law) [...] 2) a teoria longamente documentada nas duas obras
políticas principais (De Cive e Leviathan), segundo a qual a Igreja não
constitui um ordenamento superior ao ordenamento estatal porque, como
ordenamento jurídico, identifica-se como o estatal [...] a tese de que os
ordenamentos jurídicos inferiores ao Estado adquirem relevância jurídica
somente através do reconhecimento conferido a eles pelo soberano,
motivo pelo qual não podem ser considerados ordenamentos originários
nem autônomos (Bobbio, 1992, p. 13).

Enfim, por Maquiavelismo se entende a expressão mais bem acabada de que o
poder soberano é irresponsável, aos olhos do cidadão comum, pois há razões políticas e
técnicas que os homens mortais, comuns desconhecem. Ao pensar a soberania, de fato,
Hobbes não vislumbra dois termos ou uma meia-medida, pois ou se é soberano ou não se é
nada, em termos políticos. Por isso, em Hobbes, poder soberano não comporta superlativo:
“[...] o poder soberano é absoluto. Se não fosse absoluto, não seria soberano: soberania e
caráter absoluto são unum et idem” (Bobbio, 1985, p. 107). Por essa linha, o príncipe (ou
condottiere) está acima das implicações institucionais/legais da vida civil, livre do jugo do
povo e do cumprimento até mesmo das leis morais e divinas. Se o Príncipe é bom para o
Estado, para sua ordem interna e sobrevida externa, então, até mesmo certos deslizes
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Eis aqui uma súmula que interliga Razão de Estado e Estado de Exceção.

pessoais, morais ou certos abusos de poder e até certa tirania122 serão perdoados. Vejamos
uma clássica interpretação de Maquiavel, n’O Príncipe, demonstrando que o importante
(governante, condottiere) deve ser a conservação do Estado e da sua soberania:
Quando fala das virtudes e dos vícios dos príncipes, ele não se refere às
virtudes e aos vícios dos quais falam os moralistas; virtudes são as
qualidades idôneas à conservação do Estado, vícios são as que levam à
destruição do Estado. Falando do Duque Valentino diz: “César Borgia era
considerado cruel: contudo tal crueldade tinha ajustado, unido,
apaziguado e oferecido confiança à Romagna” (cap. XVIII). Este
“contudo” encerra integralmente o espírito do maquiavelismo. Que
importa ao político que Borgia tenha sido tão cruel? O que importa ao
político é saber se aquela crueldade foi útil ou não ao “ajustamento” do
Estado (Bobbio, 1992, p. 14 – grifos nossos).

A busca de apaziguamento interno do Estado deverá prevalecer, principalmente se
o que está em jogo é esta soberania sem limites do Estado. A soberania e o próprio Estado
devem estar acima da lei, do Direito, por causa da personificação idealizada na figura do
Príncipe. Isto é Razão de Estado. Essa irresponsabilidade do Estado deve ser a regra, ao
contrário do que implica e do que se aplica aos indivíduos e/ou cidadãos que formam
determinado Estado, mas que, na qualidade de simples indivíduos, desconhecem as Razões
de Estado, desconhecem as reais intenções e razões do Estado soberano: “Com a expressão
‘razão de Estado’ deve ser entendido que o Estado tem as suas próprias razões que o
indivíduo desconhece” (Bobbio, 1992, p. 14). Sob esta Razão de Estado, toda a ordem
política e jurídica que interessa diretamente ao Estado (especialmente no que toca à
soberania) e que foi colocada além, acima, distante da vida civil comum, será indiferente
aos anseios, desejos e direitos individuais123. Portanto, não há direitos ou interesses
individuais legítimos a não ser que o próprio Estado os reconheça:
O indivíduo tem obrigações que o soberano não tem. A teoria da razão de
Estado é portanto uma outra maneira de afirmar o absolutismo do poder
do soberano, o qual não está obrigado a obedecer nem às leis jurídicas
nem às leis morais. Enquanto que, através das teorias jurídicas, se vinha
afirmando a supremacia do poder estatal sobre o direito, com as teorias
do maquiavelismo e da razão de Estado dá-se um passo à frente: afirmase a supremacia do poder estatal também sobre a moral (e sobre a
religião). De outra forma não se poderia chegar à justificação do Estado
absoluto (Bobbio, 1992, p. 15).
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É curioso como hoje se diz tão francamente que “fulano rouba, mas faz”. Será que o eleitor tem
consciência de que este seu raciocínio aponta para o fato de que “o benefício público perdoa os vícios, os
erros privados”? Ainda que, neste caso, a corrupção não seja tecnicamente só um vício de ordem privada.
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Em muitos momentos, o Estado Moderno absoluto é um Estado Total, em que os interesses e direitos
individuais simplesmente não existem. O tema do Estado Total retornará quando da análise do Estado de
Exceção.

Uma das frases mais célebres e significativas para se definir o Estado Moderno,
como Estado interventor, ainda é a proposta por Wolf: “tudo para o povo, nada, porém,
pelo povo” (Bonavides, 2003, p. 84). Seguindo uma interpretação jurídica atual, o Estado
Moderno teria surgido para assegurar a propriedade, e o Direito ainda hoje se manteria fiel
a essa mesma função (Moro, 2004). Com elementos semelhantes, Sundfeld (2004) resume
o desenvolvimento da ordem jurídica sob o regime do Estado Moderno. Porém, irá
colecionar a lógica e a ordem jurídica que guiavam a política racionalizada sob o domínio
do Estado Moderno. Esses elementos, em número de cinco, são os seguintes:
a) O Estado, sendo o criador da ordem jurídica (isto é, sendo incumbido
de fazer as normas), não se submetia a ela, dirigida apenas aos súditos. O
poder Público pairava sobre a ordem jurídica. b) o soberano e, portanto, o
Estado, era indemandável124 pelo indivíduo, não podendo este questionar,
ante um tribunal, a validade ou não dos atos daquele. c) O Estado era
irresponsável juridicamente: le roi ne peut mal faire, the king can do no
wrong125. d) O Estado exercia, em relação aos indivíduos, um poder de
polícia. Daí referirem-se os autores, para identificar o Estado da época, ao
Estado-Polícia, que impunha, de modo ilimitado, quaisquer obrigações
ou restrições às atividades dos particulares. e) Dentro do Estado, todos os
poderes estavam centralizados nas mãos do soberano, a quem cabia editar
as leis, julgar os conflitos e administrar os negócios públicos (Sundfeld,
2004, p. 34).

Porém, para alguns autores, mesmo no bojo do Estado Absoluto sempre há que se
falar do império da lei, como se persistisse um Estado de Direito mesmo naquele tipo de
Estado, em que mais se fez (ou se faz) uso da força física como meio de convencimento
político. Esse Estado Absoluto seria um desdobramento daquele Estado Moderno, em sua
fase mais absolutista, quando estavam em voga, com plenos poderes, as chamadas
monarquias absolutistas. O relativo poder imperial do Estado Absoluto, no entanto, será
destacado por Jorge Miranda:
Rigorosamente, não pode falar-se em “Estado absoluto” ou em “princeps
legibus solutus”. Nenhum Estado existe à margem do Direito (insista-se)
e nenhum governante deixa de estar vinculado às normas jurídicas que o
titulam como tal – às “Leis Fundamentais” de que se fala nessa época e,
enquanto as não mudar, às próprias leis que faça [...] 1º) a vontade do rei
(mas sob formas determinadas) é lei; 2º) as regras jurídicas definidoras do
poder são exíguas, vagas, parcelares e quase todas não reduzidas a escrito
(Miranda, 2000, p. 79).

124

Quer dizer que o indivíduo não demandava contra o Estado, não promovia ações contra o Poder Público.
A regra da bilateralidade da norma jurídica (de que o Estado deve suportar o peso da lei criada por ele
mesmo) seria anunciada no Estado Liberal, mas só se veria atuante na vigência do Estado Constitucional.
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Diz do realismo político, inaugurado por Maquiavel, como se fosse a fixação de um objetivo claro (vencer
a disputa pelo poder) com a escolha de instrumentos simples para a sua conquista (a primeira e mais
importante regra política é separar amigos, de inimigos).

S U ST EN T A ÇÃ O .
É
ESSA
J U ST I F I CA T I VA
DA
I R R E S P O N S A B I L ID A D E P O L Í T I C A
E M O R A L Q U E D E S O B R IG A O
E S TA DO D O S C O MP R OM I S S OS
N O RM A LM E NT E D I R I G I D O S A OS
IN D IV ÍD UO S :
[...] O INDIVÍDUO NÃO COMETE DELI TO SE NO EST ADO
DE N ATUREZ A N ÃO SEGUE A R AZ ÃO; O EST ADO SIM,
PORQUE O EST ADO, SOMENTE QU ANDO SE COMPORT A
R ACIONALMENTE, CONSEGUE CONSERVAR A POTÊNCI A
QUE É CONSTI TUTIVA D A SU A N ATUR EZ A. UM EST ADO
N ÃO-R ACION AL É IMPOTENTE, MAS UM EST ADO
IMPOTENTE N ÃO É M AI S EST ADO (BOBBIO, 2000, PP. 120121).

E S SE E ST A DO PO T EN T E , Q U E
M A NT ÉM
E
A F IRM A
SUA
S O BE R AN IA
I N T ER NA
(NO
T O CA NTE A O S IN D IV ÍDU O S ) E
E X TE RN A ( Q U ANT O A OS D E MA I S
E S TA DOS ) , S O M EN T E SE R E V EL A
P O SS Í V EL C OM E S SA M Í N I M A
R A C I ON A L I ZA Ç ÃO D A PO L Í T I CA .
A
R AZ Ã O
DE
ES T AD O,
P O R T A N T O , N A D A M A IS É D O
Q U E A E X PR E SS Ã O D A R A ZÃ O,
D O E NG E NH O H U M AN O , D O

M E LH OR R A C IOC ÍN IO LÓ G IC O D E D U T I V O : S E M A N T IV E R O
P O DE R S O BE R AN O , E NTÃ O , O
E S TA DO
P ER DU R AR Á .
T UD O
S E RÁ PO S TO , BE M E NTE N D IDO ,
A S E R V IÇ O D A O R G A N I Z A Ç Ã O E
D A MA NU T EN ÇÃO D O PR Ó PR I O
E S TA DO . B OB B I O A I N D A F A L ARÁ
DE
UM
E S TA DO - R A ZÃ O:
“ P OD EMO S
ATÉ
M E SM O
A F IRM A R
QUE
A
R A C I ON A L I ZA ÇÃO D O E S TA DO
S E C ON VE R TE N A E S TA T I ZA ÇÃO
D A R AZÃ O , E DIS S O N AS C E A
T E OR I A D A R AZ Ã O D E E S T AD O ,
C O MO A O U T R A FAC E DO
E S TA DO R A C ION A L . ( SE AS
R A ZÕ ES
DE
E S TA DO
NÃO
F O SS EM
S U PE R IO RE S
ÀS
R A ZÕ ES
DO
I N D I V ÍD U O ,
O
E S TA DO N Ã O POD E R I A C U M PR I R
A Ç ÕE S Q U E S ÃO V ET AD A S AO
IN D IV ÍD UO ) ” ( B OB B IO , 2 00 0 , P P .

1 2 0 - 12 1 ) . A O E S TA DO C A BE
T U DO , A T OD O S C A BE O Q U E O
E S TA DO
D E TE R M INAR .
AO
E S TA DO
C AB E
D IR IGIR
E
D E TE RM IN A R
A
P OL ÍT IC A,
P O R Q U E A P O L Í T IC A É A L Ó G I C A
D O P OD E R . A R A Z ÃO DE
E S TA DO , P A RA H O BB E S , E S TÁ
A S SE NT A D A
NA
D E F ES A
I N T RA N SI G E N TE D A S O B ER A N I A,
C O MO
P OD E R
E STA T AL
U N IF ICAD O ,
IN D IV IS ÍV E L ,
I N D I S P ON Í V E L E I N D I S PE N S Á VE L.
É Ó B V I O Q U E NÃ O H Á E S TADO
SEM
SO B ER AN I A ,
M AS
É
P R EC I S O V ER QU E O ES T ADO
P O L Í T IC O
RE S UL TA
DA
N A TU REZ A DE B EL A DA .
H O BB E S E O E ST AD O P O L Í T I C O
De todo modo, o tema central em Hobbes é a unidade do Estado (a consolidação da
Razão de Estado, como luta por autoconservação) e não a liberdade do cidadão. Hobbes,

mais alinhado ao positivismo jurídico127 do que ao jusnaturalismo, deu início à justificação
racional do Estado, como um momento decisivo na secularização da política. Assim, o
Estado deixaria de ser o remedium peccati para se converter em disciplina rigorosa das
paixões. Para Hobbes, o único caminho possível para o homem sair da anarquia natural,
sua própria “natureza humana”, e estabelecer a paz, seria exatamente com a instituição
artificial do “poder comum” do Estado128. Quanto à teoria política de Hobbes, o autor
inglês previa que para romper o “estado de natureza”, a multidão de indivíduos teria de se
converter em povo (populus), firmando o pactum unionis entre todos. Este foi o início do
corpus político. Desse modo, o Estado só poderia ser (pela lógica) a antítese que deveria
sanar os problemas e suprir as necessidades naturais. Hobbes iniciou o debate sobre a ética
demonstrativa, empenhando-se (como Descartes e Galileu) na luta anti-escolástica e antilivresca.

H O BB E S E O E ST AD O D E
N A TU REZ A
Vejamos de que se compõem a dinâmica do estado de natureza:
x O ponto de partida é o estado de natureza, uma condição não-política
ou até anti-política. Os componentes do estado de natureza são,
principalmente, indivíduos isolados, mas não exclusivamente, porque
pode ter havido famílias: sociedades naturais.
x Neste momento, todos são iguais e livres (em direitos, mas também na
negação desses direitos, visto que não há poder organizado).
x A passagem do estado de natureza para o governo civil não se dá
naturalmente, mas mediante convenções, uma série de atos voluntários
(contrato social), com forte conotação política.
x Obviamente, disto resultou um governo que é um ente artificial, um
produto da cultura.
x Portanto, o consenso é o princípio legitimador da sociedade política.
Hobbes não destaca o mercado capitalista como parte do estado de natureza (ainda
que nós o tenhamos feito). Do mesmo modo, há dificuldade em se crer em um estado de
natureza universal (generalizado). Porém, Hobbes dará destaque à sociedade internacional
127

Daí a idéia da “igualdade jurídica” antes mesmo do liberalismo, como se vê no Estado Livre de Hobbes.
Por outro lado, como vimos em Bobbio (1992) o direito positivo reforça o poder do soberano.
128
Sua contemporaneidade, por exemplo, destaca-se na análise das relações internacionais, sobretudo na
Guerra-fria em que se verificou um “equilíbrio do terror” (em Hobbes, o próprio “estado de natureza”).
Afinal, “a paz é apenas uma trégua entre duas guerras”. Hoje, no entanto, com o terrorismo como
enfrentamento pós-moderno à Razão de Estado, não mais se verifica este “equilíbrio do terror”: a ameaça
nuclear deu lugar à “guerra de guerrilha”.

e ao estado de anarquia que antecede à guerra civil. Em todo caso, no estado de natureza há
um direito sobre todas as coisas (ius in omnia) e isto se dá desse modo porque ainda não se
distinguiu com precisão o direito de propriedade: “a diferença entre o teu e o meu”. Ou
então, porque todos têm o direito de se apoderar (adonar) de tudo aquilo que possa
interessar à luta por autoconservação. As paixões também colaboram para isto, porque
(naturalmente) há predisposição para a luta violenta ou indissociabilidade. Em outro
sentido, também pode-se entender que há homens dominados pela paixão de se
imaginarem superiores aos demais e disto derivam conflitos de interesses129. Em síntese,
são três as razões dos conflitos: a competição em torno de benefícios; a desconfiança que
leva ao combate por mais segurança; a glória que move a disputa pela reputação. Mas, no
fundo, o que mais conta é o desejo insaciável por mais poder: um afã que cessa somente
com a morte. Disso resulta que o poder é um conjunto de meios que se utilizam para
conseguir uma vantagem futura. Além do poder natural (físico) há esse poder instrumental
(o tema clássico das Ciências Políticas), descrito como a riqueza, a reputação ou as
amizades e tudo o mais que possa incrementar o tal poder natural, assim como contornar as
condições objetivas desfavoráveis.
De qualquer modo, esta é uma situação intolerável, de temor recíproco e
permanente. Isto nos leva à conclusão de que a teoria do contrato social em Hobbes, talvez
seja o mais claro exemplo de conversão/metamorfose da necessidade de autoconservação e
de segurança em Estado Político, organizado sob a Razão de Estado.

H O BB E S E A R AZ ÃO D E O
E S TA DO E XI S T I R
C O MO VI M O S , A R A Z Ã O D E
E S TA DO
P RO M OV E U
A
M E TA MOR F OS E , A P AS S A G E M
O B R I GA TÓ R I A
D AS
129

O exemplo dos EUA e seu destino manifesto.

N E C E S S ID A D E S N A T U R A I S E M
E S TA DO
DE
N EC ES S I D AD E,
C O MO SE E ST E M O DE LO F O SS E
A ÚL T IMA RA ZÃO D O LE V IA TÃ ,
C O NT RA Q U AL QU E R SU P O ST O
“ D IRE IT O D E RE S IS TÊ N C IA À
O P R E S S Ã O D A T I R A N IA ” . E M
H O BB E S , E S TE S E NT ID O E S TÁ
S I M P L IF I C A D O N O C O N C E I T O D E
A RE T A R AZ ÃO . M A S , A LÉ M
D I S S O , H Á U M A I M P L IC A Ç Ã O
J U R Í D IC A M A IS E X P L Í C I T A : “ O
C O NT RAT O C IV I L É O A T O Q UE
D Á OR I G E M AO E ST A D O DE
D I R E I TO Q U E OS H O MEN S , D E
C O MU M A CO RD O , DEC I D I R AM
IN S TA U RA R ”
( A N G OU L V E N T,
1 9 96 , P . 4 9 ) . ES S E T I PO DE
E S TA DO
DE
D IR E ITO
P R OP U GN O U P OR UM A M O RAL
C I V I L I ZA D O RA , P A S SA N DO A
R E GU LA R A S NEC E SS I D A D E S D E
S O B R E V IV Ê N C I A ( S U B L IM A N D O -

A S , S UB S UM IND O - A S E M UM
T IP O D E E S TA DO ) . M A S , O Q UE
V E M A S E R EST E C ON T R AT O
C I V I L , MA I S E S PEC I F I C AME N TE ?
CONS EN S O I MP LÍ CIT O E VOLU NT ÁR IO E NTR E OS I NDI VÍ DU OS
DESEJ OSOS DE I NSTAURAR, PEL A RENÚNCI A AO EXERCÍCIO DE
SEU R ES PE CTI VO DI RE I TO NA TU RA L, F UN DA ME NT O
UNI LAT ERAL DE AUT ORIZAÇÃO QUE EXI STE TANTAS VEZES
QUANTAS HOUVER UM AT O DE RAZÃO, AUT ORI DADE
G A R A N T I D O R A D E S E U I N T E R E S S E C O MU M, A U T O R I D A D E
NAT U RAL E EX PR ES SÃ O J UR ÍDI C A, N A ME DI DA E M QU E E LA
RE GU LA ME NT A, PEL O E STA BE LE CI ME NT O DE D IRE IT OS,
DEV E RES E OBRIGAÇ ÕE S, O FUNCI ONAME NT O I NDI VI DU AL E
SOCI AL DOS ELE ME NT OS D O C ORPO CIVIL (ANGOUL VE NT,
199 6, P. 49 ).

C O MO SE S A BE , O Q U E N OS
M O VE A I S T O É U M P R I N C Í P I O
P A SS I O NA L : O M E DO . A S S I M,
P O DE O D E S EJO G A LGA R U M
S T AT US
P OL Í T I C O - J U R Í D I C O ,
S E ND O
A
V I O L Ê N C IA
S U BS T I TU ÍD A
P E LO
D E SE JO
À /D A
D O M INAÇ Ã O :
“ E SS A
P A I X ÃO Ú LT I M A , N O S E N T I D O EM
QUE
L IB ID O
U L T I MA
S U B S T I T U I R I A A U L T I M A R A T IO ,
L O NG E D E D E SA P AR ECE R U MA
V E Z O L E V I AT Ã C ON ST I T U Í DO ,

A T ING IRÁ U M O U TR O G R AU ,
P O RÉ M
BEM
M A IS
A T ER ROR I Z AD O R”
( A N G OU L V EN T , 19 9 6 , P . 50 ) . E S S E
“ C ON TR A T O
C O MP R OM E TE DOR ” ,
ENFI M,
C O NS T I TU I - S E DA L I N GU A GEM
R U MO
AO
D I R EI T O :
“O
C O NT RAT O É UM D IÁ LOG O , U M
L O GO S
T R O CA D O
E
C O MP A RT I L HA DO Q UE , DE F AT O ,
É TR A N SF O RM ADO E M N O MO S ”
( A N G OU L V EN T , 1 99 6 , P . 50) .
E N TR ET A N TO , O C O NT RA T O E M
H O BB E S , É SÓ U M P A CTO
U N I LA T ER A L , POR Q UE N Ã O T EM
A R E G R A D A B IL A T E R A L I D A D E
D A N O R M A J U R ÍD I C A .
H O BB E S E A S R EG R AS D A
S O BE R AN I A
Em Hobbes são quase duas dezenas de regras ou condicionantes que operam a
soberania. Por isso, parece oportuno aprofundarmo-nos um pouco mais na questão da

soberania ou do poder ilimitado. Mas antes, vejamos um pouco melhor as estruturas, o
caminho e a lógica do pensamento político de Thomas Hobbes. Para o filósofo, o Estado é
o Leviatã, um monstro bíblico, uma fortaleza sobre-humana capaz de subjugar a todos os
indivíduos, graças a sua força descomunal. Para representar tal força do Estado, Hobbes
utilizou-se de uma imagem bíblica – um potente, selvagem e indomável crocodilo (Livro
de Jó – 40, 41). É evidente que Hobbes é um dos grandes autores da Filosofia e da Ciência
Política e que esteve muito interessado na discussão da soberania estatal, mas antes dele
está Bodin – este sim, conhecido como o clássico pensador do tema soberania:
Bodin passou para a História do pensamento político como o teórico da
soberania. Contudo, o conceito de soberania como caracterização da
natureza do Estado não foi inventado por ele. “Soberania significa
simplesmente poder supremo”. Na escalada dos poderes de qualquer
sociedade organizada, verifica-se que todo poder inferior é subordinado a
um poder superior, o qual, por sua vez, se subordina a outro poder
superior. No ápice deve haver um poder que não tem sobre si nenhum
outro – e esse poder supremo, “summa potestas”, é o poder soberano.
Onde há um poder soberano, há um Estado (Bobbio, 1985, p. 95).

Bodin, por sua vez, estaria embasado em outros juristas medievais, que também
haviam se debruçado sobre este tema: “Já os juristas medievais, comentaristas do Corpus
Júris, tinham traçado uma distinção entre as ‘civitates superiorem recognoscentes’ e as
‘civitates superiorem non recognoscentes’ – só estas últimas possuíam o requisito da
soberania, podendo ser consideradas Estados, no sentido moderno do termo” (Bobbio,
1985, p. 95). Para os objetivos deste texto, no entanto, interessa-nos mais o conceito de
soberania em Hobbes, porque o autor também está na base da criação do Estado Moderno.
Além do que, Hobbes foi mais supremo do que Bodin, uma vez que, Bodin admitia certos
limites ao poder absoluto do soberano. Bobin recomendava: “a observância das leis
naturais e divinas e os direitos privados” (Bobbio, 1985, p. 107). Para Hobbes, todavia, ou
o poder é supremo ou é impotente, simplesmente porque não há (não pode haver) limites à
própria soberania. A soberania é infatigável porque o homem deve ser forçado a viver em
sociedade, e a vida social deve-se totalmente à soberania estatal. Assim, em uma frase,
pode-se dizer que a soberania do Estado é ilimitada e é fundamental porque os homens
são incapazes da vida em comum, naturalmente, ou seja, se não forem obrigados a tal; a
soberania é necessária porque os indivíduos não são capazes de se reportar ao coletivo. É
de fundamental importância que o Estado seja um ente presente, onipotente para conter a
agressividade natural dos homens, uma vez que o Rei é só um (homem) e não seria capaz
de mobilizar tantas forças ao mesmo tempo.

O homem é lobo do homem (mau por natureza – Homo homini lupus) e por isso
a paz tem que ser conquistada ou imposta pelo Estado (no estado de natureza, sem o
controle estatal, há o reino da beligerância). Portanto, sendo mau naturalmente, o indivíduo
será inimigo do outro. Desse modo não pode haver nenhuma associação, aliança ou pacto
duradouro sem que haja intervenção direta, precisa e constante do Estado. Desse modo, o
quadro geral só poderá ser mudado com o auxílio de uma intervenção maior do Estado.
Neste sentido, o Estado terá um poder concentrado: poder absoluto; poder coercitivo;
poder punitivo. Só esse complexo articulado do poder (absoluto + coercitivo + punitivo) no
Estado seria capaz de conter a agressividade natural do ser humano. Outro aspecto que
permite diferenciar o Estado do Governo é que o Estado não muda, é constante, na forma
do poder social e político que agem em conjunto e diuturnamente. A diferenciação entre
Estado e Governo advém do fato de que o primeiro (o Estado) é um ente fictício, mas
juridicamente estável em sua soberania. O Estado, ao contrário do Governo, que é
temporário, não se subjuga à oposição de nenhum outro poder, à exceção de um outro
Estado mais forte, mas aí já não-mais na condição de Estado ou então como Estado
impotente, invadido, abatido.
A ação política no interior do Estado, portanto, é uma forma de regulação política e
coercitiva dos interesses particulares. A coerção, neste caso, encarna bem a função legal
e/ou legítima do Estado, mas se por isso se entende que sempre seja uma ação estatal
negativa, repressiva, punitiva. A coerção é o Estado em condições de beligerância, seja
contra algum(ns) indivíduo(s), seja contra outro(s) Estado(s). No entanto, e como já se viu,
a coerção é uma condição para a vida em comum, desde que mantida sob controle racional,
quer dizer, do Estado. A paixão, ao contrário, é um sentimento ou sentimentalismo muito
forte, pois é a força das paixões que nos conduz e nem sempre de forma racional, isto é,
ponderada. A coerção, portanto, deve coibir ou dirigir as paixões para o rumo certo da vida
social – mesmo a paixão nacionalista pode ameaçar ou colocar em risco o Estado. Entre os
homens, existe um sentimento de igualdade natural e que pode ser fortalecido pela vida
social, mas que também pode resultar em maior disputa pessoal – justamente porque se
percebem como iguais. Os homens se percebem iguais ou são naturalmente iguais, porque
possuem as mesmas características e capacidades de corpo e espírito. E diante disso
chegam à conclusão de que só com a esperteza podem conseguir para si, o mesmo que os
outros conseguiram e já possuem.
Deste modo, também se entende porque não haveria obrigação (de fazer ou deixar
de fazer) sem a figura presente e atuante do Estado. Portanto, a coerção tanto nos obriga à

ação quanto à omissão, diante de atos que sejam aprovados ou reprovados pelo Poder
Público. A esperteza, ou seja, a paixão é parte de uma circunstância natural, ou seja,
igualdade, e desse estado natural, é óbvio, decorre um tipo de comportamento agressivo
(possessivo). Sempre haverá disputas porque o homem quer o que pertence a(os) outro(s),
e onde há disputa há discordância, o que também nos coloca em posição defensiva e isso
pode gerar a guerra. À medida que os homens desejarem um objeto e este não puder ser
desfrutado pelos demais, haverá inimizades e ações de conquista dirigidas a tal objeto. A
inimizade e a disputa, portanto, não deixam de ser comportamentos racionais: a gana de
possuir e de ter, independentemente se é lhe de direito ou não130. Portanto, exatamente no
momento em que alguns ficam cegos pelo desejo incontrolável, é quando o Estado deverá
estar o mais presente possível.
Por isso, é fácil perceber que, dessa disputa intensa entre os homens, é que advém a
desconfiança. Dessa desconfiança surge um comportamento de antevisão, de antecipação
em virtude dos atos dos outros homens, ou seja, o indivíduo (por medo) coloca-se em
posição de defesa. Aliás, o ditado popular diz que o medo coloca armas nas mãos dos
homens bons. Assim, de ambos os lados, os homens surgem em eventuais ataques,
gerando a própria lógica da guerra - o estado de guerra.
As causas da guerra, seguindo Hobbes, então seriam: “competição, desconfiança,
glória”. O homem vive em constante disputa pela honra e pela reputação, pela glória de ser
ou de ter o melhor. Por meio da guerra, então, há o reconhecimento da reputação e o poder
de influência, ou seja, desse poder de guerrear deriva o poder de influenciar os demais a
fazerem o que se quer em proveito próprio. Com esse poder de influenciar outros homens,
poder-se-ia, então, contar com o uso de seus poderes em favor próprio, aumentando com
isso o poder pessoal e social. Porém, só está sujeito à disputa aquele que participa da
política, e isso também gera instabilidade do poder temporal – a estabilidade está
condicionada pelas relações de poder.
Por meio de um contrato social – o suporte necessário à estabilidade política -, os
homens submeter-se-iam às vontades de um outro homem (o Rei – que deve unificar os
desejos políticos) ou às vontades de uma assembléia de homens. Por meio desse contrato
também estaria autorizada a existência do Estado, entendendo-se que o Estado é o maior de
todos os poderes que os homens podem constituir a fim de garantir as condições de sua
própria existência. O homem solitário sabe que vivendo sozinho está condenado à morte,
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Neste sentido, cada homem é um príncipe tirano, só que em potência.

que vivendo só, ele sucumbirá diante das intempéries da vida natural e, então, ele se
associa a outros homens, a fim de juntos contornarem as adversidades. Desse modo, vê-se
como a vida social não passa de um artifício, de um contrato social artificial, e, ao
contrário do que se pensa, não são (não estão) inclinados à vida em sociedade. Portanto, se
assim o fazem, é porque sabem que sozinhos não terão chances de sobreviver. Em outras
palavras, a vida social deve ser suportada. Para os dias atuais, este ente jurídico (o Estado e
a vida social regulamentada) simbolizaria um sistema complexo de obrigações e deveres;
obrigações, neste caso, nada mais são do que o resultado da renúncia ou da transferência de
direitos, advindo de um ato contratual anterior e, hierarquicamente, superior: erga omnes.
Assim, pode-se concluir que onde houver disputa não haverá contrato, pois os vínculos não
serão possíveis ou pelo menos estáveis.
Por isso, é claro que os contratos e as obrigações serão cumpridos desde que o
Estado, com uma estrutura política estável, consiga ofertar condições para isso. A função
do Estado, portanto, é servir como fiador para que os contratos empreendidos sejam
cumpridos. Nesta situação, enfim, se os indivíduos não cumprirem com o que foi
contratado, haverá punição, pois na vigência da soberania do Poder Público, a vida se
resume a contratos, de dupla mão, de dupla face. Isto terá importância social porque se o
indivíduo que cumpre seus contratos é o homem justo, então, justiça é cumprimento dos
fatos acordados, contratados e validados pelo Estado. Resumidamente, a função precípua
do Estado, sob a ótica de Hobbes, pode ser vista assim: o poder coercitivo, punitivo do
Estado se oferece como a condição material e política de validade formal dos
contratos, entre os indivíduos contratantes - e diante dos demais -, atestando em
definitivo a chancela do Poder Público e anulando os efeitos dos atos em contrário.
As paixões desregradas, como vimos, deverão ou serão controladas por este Estado
Mantenedor de um poder jurídico e racional, bem como as vontades dos indivíduos devem
ser afastadas. Por fim, teremos a transformação do homem simples em cidadão, através do
Estado, porque o cidadão é o indivíduo que foi atravessado pelas instituições públicas.
Portanto, o cidadão se faz através e por meio do Estado. Ainda é bom lembrar que o
indivíduo para Hobbes não é um selvagem, mas um indivíduo social bem assemelhado
com os que temos hoje em dia. Com esta breve introdução ao pensamento de Hobbes,
veremos o próprio Hobbes alegar em favor da construção do Estado e das instituições
políticas necessárias a fim de se manter a soberania nacional.

3 ª P A RT E
H O BB E S – N ’ O L EV I A T Ã
Antes de indagarmos o que é soberania, o que é mesmo o Estado? Inicialmente,
quais são as razões de se organizar um Estado? Qual é a Razão de Estado em Hobbes?
Quando é possível organizar-se o Estado? Hobbes dirá que o Estado não é uma multidão
ou um mero aglomerado, mas sim um conjunto/complexo organizado de forma soberana:
Diz-se que um Estado é instituído quando uma multidão de homens
concordam e pactuam, cada um com cada um dos outros, que a qualquer
homem ou assembléia de homens a quem seja atribuído pala maioria o
direito de representar a pessoa de todos eles (ou seja, de ser seu
representante), todos sem exceção, tanto os que votaram a favor dele
como os que votaram contra ele, deverão autorizar todos os atos e
decisões desse homem ou assembléia de homens, tal como se fossem seus
próprios atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e
serem protegidos dos restantes homens (Hobbes, 1983, 107).

O Estado, assim, reúne dois elementos: uma faculdade para agir e as razões ou as
finalidades próprias da ordem estatal: “É desta instituição do Estado que derivam todos os
direitos e faculdades daquele ou daqueles a quem o poder soberano é conferido mediante o
consentimento do povo reunido” (Hobbes, 1983, p. 107). Porém, como viemos alegando
insistentemente, o grande tema do Estado Moderno é a soberania da estrutura estatal e é
esta descrição que devemos encontrar. Para Hobbes, há doze razões para a soberania:
Em primeiro lugar, na medida em que pactuam, deve entender-se que não
se encontram obrigados por um pacto anterior a qualquer coisa que
contradiga o atual. Conseqüentemente, aqueles que já instituíram um
Estado, dado que são obrigados pelo pacto a reconhecer como seus os
atos e decisões de alguém, não podem legitimamente celebrar entre si
um novo pacto no sentido de obedecer a outrem, seja no que for, sem
sua licença (Hobbes, 1983, p. 107 – grifos nossos).

O Estado e a soberania são ação coletiva, e assim não se poderá instituir outro
Estado sem se ofender a soberania deste, pois o povo não pode destituir o povo: “Pois, são
obrigados, cada homem perante cada homem, a reconhecer e a ser considerados autores de
tudo quanto aquele que já é seu soberano fizer e considerar bom fazer” (Hobbes, 1983, p.
107). A soberania, portanto, é mesmo caso de vida ou morte, afinal é a sobrevivência do
próprio Estado que está em pauta: “Além do mais, se aquele que tentar depor seu soberano
for morto, ou por ele castigado devido a essa tentativa, será o autor de seu próprio castigo,

dado que por instituição é autor de tudo quanto o seu soberano fizer” (Hobbes, 1983, p.
107). O indivíduo agressor do Estado age contra si mesmo, uma vez que o Estado e o
soberano lhe dizem tanto respeito quanto sua própria vida. O Estado não é, não deveria ser,
propriedade de um só e, por isso, o agressor do Estado nada mais faz do que agredir a si
mesmo131 - minando as possibilidades coletivas, enfraquece ainda mais as condições
pessoais. Também o soberano não pactua diretamente com o povo:
Em segundo lugar [...] É evidente que quem é tornado soberano não faz
antecipadamente qualquer pacto com seus súditos, porque teria ou
que celebrá-lo com toda a multidão, na qualidade de parte do pacto,
ou que celebrar diversos pactos, um com cada um deles [...] Além
disso, se algum ou mais de um deles pretender que houve infração do
pacto feito pelo soberano quando de sua instituição, e outros ou um só de
seus súditos, ou mesmo apenas ele próprio, pretender que houve tal
infração, não haverá nesse caso qualquer juiz capaz de decidir a
controvérsia (Hobbes, 1983, p. 108 – grifos nossos).

Novamente a afirmação de que a soberania é ilimitada, irrestrita e adstrita a que se
imponham condições anteriores e exteriores:
Portanto é inútil pretender conferir a soberania através de um pacto
anterior [...] Quando se confere a soberania a uma assembléia de homens,
ninguém deve imaginar que tal pacto faça parte da instituição. Pois
ninguém é suficientemente tolo para dizer, por exemplo, que o povo de
Roma fez um pacto com os romanos para deter a soberania sob tais e tais
condições, as quais, quando não cumpridas, dariam aos romanos o direito
de depor o povo de Roma (Hobbes, 1983, p. 108).

Hobbes está dizendo que não abre mão da soberania, porque em sã consciência, o
povo não irá deliberar para deixar de ser povo. Pela lógica, nem mesmo o povo é soberano
para depor a soberania instituída132. A razão seguinte indica que as decisões devem ser
soberanas e que não podem conhecer dissidências, uma vez que já tenha sido voto vencido.
Neste sentido, é semelhante ao argumento democrático quando se diz que os defensores
das teses derrotadas devem acatar as decisões soberanas dos grupos vencedores:
Em terceiro lugar, se a maioria, por voto de consentimento, escolher
um soberano, os que tiverem discordado devem passar a consentir
juntamente com os restantes [...] E quer faça parte da congregação, quer
não faça, e quer seu consentimento seja pedido, quer não seja, ou terá que
submeter-se a seus decretos ou será deixado na condição de guerra em
que antes se encontrava, e na qual pode, sem injustiça, ser destruído por
qualquer um (Hobbes, 1983, p. 18-9 – grifos nossos).
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Por isso que no Estado de Exceção não há adversário político, mas tão-só inimigos, uma vez que a
divergência é o princípio do atentado – lógica que acoberta o Golpe de Estado.
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No entanto, foi isto que ocorreu com Porto Rico, ao renunciar à soberania e aceitar fazer parte dos EUA.

Como portador do cetro da soberania, o soberano não comete injustiças, porque o
Estado não pode injuriar a si mesmo. Seguindo esta lógica, o Estado também não comete
injustiças porque nunca age contra um, mas sempre em favor de todos, da soberania:
Em quarto lugar, dado que todo súdito é por instituição autor de todos
os atos e decisões do soberano instituído, segue-se que nada do que
este faça pode ser considerado injúria para com qualquer dos seus
súditos, e que nenhum deles pode acusá-lo de injustiça [...] Por esta
instituição de um Estado, cada indivíduo é autor de tudo quanto o
soberano fizer [...] É certo que os detentores do poder soberano podem
cometer iniqüidades, mas não podem cometer injustiça nem injúria em
sentido próprio (Hobbes, 1983, p. 109 – grifos nossos).

O soberano não pode sofrer agressões ou atos de vingança, ainda que sob o
argumento de serem ações reparatórias, pois mesmo o erro mais grave do soberano teve a
virtude inicial de tentar proteger o público e desse modo o próprio indivíduo:
Em quinto lugar, e em conseqüência do que foi dito por último, aquele que
detém o poder soberano não pode justamente ser morto, nem de
qualquer outra maneira pode ser punido por seus súditos [...] constitui
direito de qualquer homem ou assembléia que detenha a soberania o de ser
juiz tanto dos meios para a paz e a defesa quanto de tudo o que possa
perturbar ou dificultar estas últimas (Hobbes, 1983, p. 109 – grifos nossos).

COMO

VIMOS, O CONTRATO SOCIAL DEVE REFREAR E INIBIR A
VIOLÊNCIA E A GUERRA. PARA SE ASSEGURAR DE FORMA DURADOURA A
SOBERANIA, NÃO É LÓGICO E NEM LEGÍTIMO COMBATER A PAZ, SIMPLESMENTE
PORQUE EM TEMPOS DE GUERRA É A SOBERANIA QUE ESTÁ SENDO
QUESTIONADA:
Em sexto lugar, compete à soberania ser juiz de quais as opiniões e
doutrinas que são contrárias à paz, e quais as que lhe são propícias
[...] Pois as ações dos homens derivam de suas opiniões, e é no bom
governo das opiniões que consiste o bom governo das ações dos homens,
tendo em vista a paz e a concórdia entre eles. [...] Pois uma doutrina
contrária à paz não pode ser verdadeira, tal como a paz e a concórdia não
podem ser contrárias à lei da natureza [...] Portanto compete ao
detentor do poder soberano ser o juiz, ou constituir todos os juízes de
opiniões e doutrinas, como uma coisa necessária para a paz, evitando
assim a discórdia e a guerra civil (Hobbes, 1983, p. 109-10 – grifos
nossos).

A sétima razão é a melhor defesa feita à propriedade, pois a propriedade privada
surge para Hobbes como o próprio esteio da soberania. É da consideração e do respeito
contratual da propriedade privada que deriva a paz e, portanto, sem se reconhecer a
propriedade, há guerra de conquista declarada:
Em sétimo lugar, pertence à soberania todo o poder de prescrever as
regras através das quais todo o homem pode saber quais os bens de que

pode gozar, e quais as ações que pode praticar, sem ser molestado por
qualquer de seus concidadãos: é a isto que os homens chamam
propriedade [...] Portanto esta propriedade, dado que é necessária à
paz e depende do poder, é um ato desse poder, tendo em vista a paz
pública. Essas regras da propriedade (ou meum e tuum), tal como o bom
e o mau, ou o legitimo e o ilegítimo nas ações dos súditos, são as leis
civis (Hobbes, 1983, p. 110 – grifos nossos).

O soberano detém a primazia da jurisdição e, assim, mais uma vez se cerca de
cuidados para controlar os poderes instituídos. Quem detém a jurisdição também
demonstra garantir a soberania: “Em oitavo lugar, pertence ao poder soberano a
autoridade judicial, quer dizer, o direito de ouvir e julgar todas as controvérsias que
possam surgir com respeito às leis, tanto civis quanto naturais, ou com respeito aos
fatos133” (Hobbes, 1983, p. 110 – grifos nossos). Além disso, o soberano deve decidir o
rumo das relações externas: “Em nono lugar, pertence à soberania o direito de fazer a
guerra e a paz com outras nações e Estados. Quer dizer, o de decidir quando ela, a
guerra, corresponde ao bem comum” (Hobbes, 1983, p. 110 – grifos nossos).
A política externa é Razão de Estado, porque é o limite estreito entre paz e guerra,
entre o que é do outro e o que é nosso, do nosso Estado. Ao soberano cabe prover os meios
institucionais práticos em busca das finalidades do Estado, como compor os quadros
administrativos134: “Em décimo lugar, compete à soberania a escolha de todos os
conselheiros, ministros, magistrados e funcionários, tanto na paz como na guerra”
(Hobbes, 1983, p. 111-2 – grifos nossos). Ao poder soberano ainda cabe o monopólio da
coerção, para a prática do bem e também para impingir o mal: “Em décimo primeiro lugar,
é confiado ao soberano o direito de recompensar com riquezas e honras, e o de punir
com castigos corporais ou pecuniários, ou com a ignomínia, a qualquer súdito, de
acordo com a lei que previamente estabeleceu” (Hobbes, 1983, p. 112 – grifos nossos).
Seria o caso de observarmos a hierarquia social e militar, as honras públicas, os
reconhecimentos públicos feitos pelo próprio Estado. Por fim, ao soberano cabe
diagnosticar tanto o direito quanto a própria dignidade dos súditos:
Por último [...] Ao soberano compete pois também conceder títulos de
honra, e decidir qual a ordem de lugar e dignidade que cabe a cada
um, assim como quais os sinais de respeito, nos encontros públicos ou
privados, que devem manifestar uns para com os outros [...] São estes os
direitos que constituem a essência da soberania, e são as marcas pelas
quais se pode distinguir em que homens ou assembléia de homens, se
localiza e reside o poder soberano (Hobbes, 1983, p. 112 – grifos nossos).
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Novamente o ideal do monismo jurídico.
Aliás, como fica a questão da terceirização ou da privatização das funções administrativas do Estado?

Ao soberano cabe a divisão social do trabalho e do poder, ao soberano cabe manter
os privilégios sociais, dada a própria divisão social e assim definir as regras da
estratificação social. Agora, como manter esta divisão em classes sociais e em estamentos
sem que haja guerra fratricida? Mais uma vez a ação do poder soberano:
Porque esses direitos são incomunicáveis e inseparáveis [...] Se
examinarmos cada um dos referidos direitos, imediatamente veremos que
conservar todos os outros menos ele não produzirá qualquer efeito para a
preservação da paz e da justiça, que é o fim em vista do qual todos os
Estados são instituídos. E esta é a divisão da qual se diz que um reino
dividido em si mesmo não pode manter-se, pois, a menos que esta divisão
anteriormente se verifique, a divisão em exércitos opostos jamais poderá
ocorrer (Hobbes, 1983, p. 112).

Está mais do que claro, mas acentue-se outra vez que a soberania é indivisível:
Como a grande autoridade é indivisível, e inseparavelmente atribuída ao
soberano, há pouco fundamento para a opinião dos que afirmam que os
reis soberanos, embora sejam singulis majores com maior poder do que
qualquer de seus súditos, são apesar disso univesis minoris com menos
poder do que eles todos juntos [...] Mas se por todos juntos os entendem
como uma pessoa (pessoa da qual o soberano é portador), nesse caso o
poder de todos juntos é o mesmo que o poder do soberano, e mais uma
vez a fala é absurda [...] Porque é na soberania que está a fonte da honra
[...] Ora, o poder é sempre o mesmo, sob todas as formas, se estas forem
suficientemente perfeitas para proteger os súditos [...] um poder
coercitivo capaz de atar suas mãos, impedindo a rapina e a vingança
(Hobbes, 1983, p. 112-3).

Portanto, é óbvio que a soberania é uma das mais claras construções da
modernidade. Estaria em Hobbes, Rousseau, Fichte, a base constitucional da atual teoria do
Direito Penal do Inimigo, talvez como essência do Estado Penal, elevando-se os crimes à
tipificação de alta traição (Jahobs & Meliá, 2005, pp. 27-28). Após esta análise minuciosa,
não é tão difícil entender que esse conjunto de preceitos políticos da soberania, acabariam
fortalecendo o Estado, conferindo-lhe poderes para muito além das razões objetivas em
que se colocava a soberania. Estes são germes do Estado Capitalista em pleno
desenvolvimento, e por isso pode-se dizer que o Estado Moderno é o moderno Estado
capitalista. No sentido de que, no passado, o capitalismo só foi possível graças ao Estado
Moderno e de que, atualmente, o sistema capitalista só é possível graças à força restante a
este mesmo Estado Moderno. Neste sentido, são realidades políticas e econômicas
dialéticas, imprescindíveis, complementares e atuantes. Outro autor que pensou o Estado
Moderno, mas com base no racionalismo, historicismo e materialismo, foi Giambattista
Vico.

4ª PA RTE

Giambattista Vico

Após Bodin, Giambattista Vico (1688-1744), no final do século XVII, no livro A
Ciência Nova (Scienza Nuova), protagonizou a perspectiva de uma nova sociedade, com
novos olhares para a história, e que fosse a própria história dos homens: “Nas sombras há
menos monstros; heróis e deuses evaporam-se. O que vemos agora são os homens tal como
os conhecemos, no mundo que conhecemos” (Wilson, 1986, p. 10). Dessa forma, Vico
esboça uma história da sociedade humana a partir das experiências das descobertas da
língua, dos mitos e da poesia. Na perspectiva histórica, Vico foi resgatado por Michelet
(1798 — 1874), admirado por Marx e, contemporaneamente, James Joyce e Isaiah Berlin.
O primeiro a definir a história como ciência, Vico nasceu e morreu em Nápoles. Na
Juventude foi preceptor de famílias aristocráticas, como professor mal remunerado de
retórica. Em condições sempre precárias, Vico chegou a ganhar a vida redigindo discursos
para mecenas usurários. Além disso, ainda enfrentou problemas ideológicos de sua própria
época, sendo acusado pelos católicos de não ser ortodoxo, ainda debateu-se contra o
predomínio pelo progresso das ciências naturais (matemática) e pelo cartesianismo
(racionalismo). Disso, resulta evidente que Vico preferia os estudos históricos à física e à
matemática — procura mostrar que o homem faz e sofre a história. Portanto, seria preciso
conhecer seu entorno cultural, mitos, linguagem e regras. É uma filosofia da história
apresentada por uma teoria cíclica das formas de governo. Essa perspectiva cíclica de
tomar a história não deixa de propor uma espécie de “desencantamento do mundo”. Este
desencantamento civilizatório (mesmo que ciclicamente retorne-se à barbárie), acompanha
um seguimento maior do Renascimento, que é a aposta na construção da razão como
método racional, próprio da lógica matemática. Vico apresenta uma trilogia que parte de
Roma: aristocrática, democrática, monárquica. Este seqüenciamento, porém, leva-o
retornar a um “estado bestial” (stato ferino) em que não há sociabilidade. Nesta fase,
seríamos seres totalmente associais.

Por outro lado, há diferenças claras entre os três tipos de estado natural (que se
colocam acima da bestialidade humana inicial). Entre o “estado bestial” e o nível das
repúblicas há a fase intermediária das “famílias”. E aí, novamente, o desencantamento é
uma razão progressiva e este cursor da história se inicia com o mito. A origem dessa razão
precursora estaria na vergonha e na moral abalada e o matrimônio e a sepultura nasceriam
dessa religião ou mito. Para Vico, este já seria o estado de natureza, posterior ao estado
bestial. Portanto, o estado de natureza é um estado social primitivo (mas não bestial) e
corresponderia à autoridade econômica (oikos: casa) ou familiar. Só que a família era um
conjunto de clientes: filhos, servos, vassalos.
Esta forma de autoridade social se basearia em uma situação objetiva de
desigualdade: 1) desigualdade natural entre pais e filhos; 2) a que mais denota análise, uma
desigualdade entre duas classes de homens: os poderosos (já saídos do bestialismo) e os
serviçais (seres inferiores submetidos ao estado mais primitivo). Este quadro social,
entretanto, alimentaria a rebelião dos escravos, agora movidos pelo desejo de liberdade, ao
mesmo tempo em que forçaria os pais das famílias (constituídas de “senhores superiores”)
a se unificarem para dominar as rebeliões. A primeira forma de Estado, portanto, seria esta
“república aristocrática” (coincidente em Weber na forma da “dominação patriarcal”) e
teria por base a desigualdade entre patrícios e plebeus: os primeiros, que gozavam de
direitos privados e públicos e, os demais, que não tinham status jurídico definido. Deste
impulso histórico, o homem teria chegado à “república popular”: a segunda fase da
autoridade, portanto, originou-se com a requisição do direito de rebelião ou luta de
classes. Toma o princípio de que “é natural que o servo deseje ardentemente escapar da
servidão”, mas a origem é histórica:
Quando essa luta termina, isto é, quando os plebeus alcançam em
primeiro lugar o direito de propriedade, depois o direito às núpcias
solenes e legítimas (“connubia patrum”), por fim os direitos políticos
(que Vico faz coincidir com a Lex Publilia, de 416 a.C., com a qual “a
república romana reconheceu sua transformação, de aristocrática em
popular”), dá-se passagem da primeira para a segunda forma de
república (Bobbio, 1985, pp. 121-2).

A Segunda República para Vico tem início com a luta pelo reconhecimento de
direitos, e isto numa era antes de Cristo: lutas desesperadas de oprimidos pelo
reconhecimento de seus direitos. Depois, Goethe diria: “Quem está com o direito, espera, e
a hora virá” (1997, p. 418). A divisão dos períodos históricos de Vico, por sua vez, segue a
tradição egípcia: era dos deuses, dos heróis e a dos homens. 1) Estado das Famílias:
“homem primitivo era mal desperto do sono da animalidade”; 2) Sociedades Heróicas:

dominadas por homens fortes, rudes, violentos, mas que são os verdadeiros fundadores de
Estados (homens de Virtù, para Maquiavel), dão passagem do estado de natureza para o
estado civil. 3) Era dos Homens: república popular ou monarquia (duas espécies do
mesmo gênero). Sua perspectiva histórica também pode ser dividida de acordo com as
fases da alma: percepção, fantasia, razão (o ápice da humanização).
Vico também estabeleceu três formas de jurisprudência: 1) sabedoria divina ou
“teologia mística” (mystae: definida por Horácio como própria dos “intérpretes

dos

deuses”); 2) jurisprudência heróica — a qual Homero remete à “reputação dos antigos
jurisconsultos” (cavere: acautelar-se para provar em juízo a própria razão; de iure
respondere: “encontrar cautelas relativas aos contratos”); 3) jurisprudência humana:
“guarda a verdade desses fatos e inclina benignamente a razão das leis a tudo aquilo que
demanda a igualdade das causas” (Vico, 1999, p. 407). Ao que corresponderiam três
formas de autoridade: a) divina; b) heróica; c) humana: “oculta no crédito de pessoas
experimentadas e de singular prudência nas coisas da ação e de sublime sabedoria nas
coisas inteligíveis” (Vico, 1999, p. 409).
Vico também lembra a necessidade de evitarmos a armadilha das facilidades do
poder já indicadas por Lívio: Saepe spectabat ad vim (“tendia sempre à violência”). Fato
que respondia com o próprio Lívio, mas tendo a prudência como receita: “O uso da
violência incita à revolta popular” (Vico, 1999, p. 409 – grifos nossos). Esta última
modalidade de ação política, baseada na prudência dos “mais sábios e experimentados”,
coincidia com a “autoridade do conselho” dos jurisconsultos romanos, e que se diziam
“autores”. Certamente, uma forma superior de basear a autoridade (e o poder) não mais sob
indivíduos que se pensam simples pupilos e que estão sob a autoritas tutorum. Por fim,
concomitantemente, há três espécies de razão: 1) divina; 2) Razão de Estado; 3) razão
natural: aequum bonum ou aequitas naturalis — esta própria da multidão, mas movida
pela “motivação dos justos” (hoje seria bom senso?).
A visão histórica de Vico é progressiva e cíclica, mas um exemplo de visão
regressiva é a platônica: a passagem de uma constituição histórica; a outra implica sempre
em degeneração. Quando o curso da história se esgota, retorna-se ao ponto de partida, esse
ricorso (um revés do corso da história) tem como exemplo a queda do Império romano e a
chegada da Idade Média: retorno à barbárie ou Segunda Barbárie. Pois, aí teríamos
retornado à fase das famílias. Há muitas causas dessas transformações históricas, mas a
raiz, entretanto, está na barbárie das idéias, a razão libertina, a própria razão iluminista.

Dessacralizando a natureza e a história (sem telos), perde-se o temor reverencial e o
homem retorna a sua selva de instintos.
Com isto, Vico em muito se antecipou ao que chamaríamos de crise civilizatória.
Trata-se do princípio da força viva que a humanidade cria para si própria. Sobre o método
histórico, escreve Vico: “Os fatos da história conhecida [...]’ devem se ‘referir a suas
origens primitivas, divorciados das quais eles até então pareceram não ter uma base
comum, continuidade nem coerência” (1986, p. 10)135. A filosofia da história de Vico é
cíclica e sua fonte de inspiração é o retorno à antigüidade Greco-romana. Sua filosofia,
reparte a história em três tempos: a) história dos deuses; b) história dos heróis136; c)
história humana. A terceira fase é composta de guerras civis semelhantes às lutas de
classes e à conquista de um direito escrito — superior ao direito natural. Este processo
trifásico ocorreria em espiral. Vico fala em três tipos de direitos, de governos e de
autoridades, até apresentar a tese histórico-evolutiva que engloba a Razão de Estado:
A segunda foi a razão de Estado, chamada pelos romanos “civilis
aequitas”137, a qual Ulpiano dentre as Dignidades [...] nos referiu como
não sendo naturalmente conhecida por todos os homens, mas por alguns
poucos experimentados no governo, que saibam distinguir o que pertence
à conservação do gênero humano. Da qual foram naturalmente sábios os
senados heróicos, e, acima de todos, o romano, prudentíssimo nos tempos
da liberdade tão aristocrática, nos quais a plebe era efetivamente excluída
do trato da coisa pública, bem como da popular, por todo o tempo em que
o povo nas públicas atividades se fez governar pelo senado, como ocorreu
até os tempos dos Gracos (Vico, 1999, pp. 411-2).

Como vemos, a Razão de Estado era tarefa da aristocracia dominante, mas sempre
próxima do povo: “...a civil equidade tudo submetia naturalmente àquela lei, rainha de
todas as outras, concebida por Cícero com a mesma gravidade da matéria: “Suprema Lex
populi salus esto”138 (Vico, 1999, p. 412). A corrupção da política (como ideal grego de
liberdade e autonomia), entretanto, está na inversão da predileção da vida pública pela
privada, ou seja, na subversão do público pelo privado (p. 413). O suporte da Razão de
Estado, então, estaria na Aequitas naturalis (eqüidade natural): “E a equidade civil, ou
razão de Estado, foi entendida por poucos sábios de razão pública e, com a sua eterna
propriedade, é conservada como secreta dentro dos gabinetes” (Vico, 1999, p. 415).
Para Vico, a Razão de Estado não é a forma de governo ou de autoridade civil
mais evoluída. Teria início com a luta pelo reconhecimento de direitos. Não é a mais
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Além disso, Vico dissera que sua força esteve em explicar a formação do direito humano.
Bárbaros, mas poetas, governados pela aristocracia.
137
“Equidade civil”.
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“A salvação do povo seja a lei suprema”.
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evoluída, mas poderia ser tida como a principal, porque o homem já estaria em outro nível
de sua evolução política, na fase do pós-luta por conservação. Diferentemente de toda
tradição, portanto, a Razão de Estado não corresponde à luta por conservação do próprio
Estado, mas sim à luta por emancipação de uma classe social de seus indivíduos
igualmente fundadores, mas escravizados. Pode-se dizer que se organizou a luta pelo
reconhecimento dos sujeitos, das demandas, das classes, das ações, da “maioridade” e para
que se legitimasse a “motivação dos justos”, inibindo-se a corrupção e os usurpadores.
Homens de Virtù — fundadores de Estado:
[...] já porque Rômulo era conhecido como rei de Alba, e porque tal mãe
fora demasiadamente iníqua para produzir somente homens, tanto que
precisaram raptar as sabinas para ter mulheres. Por isso, deve-se dizer
que, pela maneira de pensar dos primeiros povos mediante caracteres
poéticos, a Rômulo, tido como fundador de cidades, foram atribuídas as
propriedades dos fundadores das cidades do Lácio, em meio a um grande
número das quais Rômulo fundou Roma (Vico, 1999, p. 233).

Assim, também podemos ver que a mitologia trazia algo de moderno, tal qual, o
chamado pós-moderno ou Modernidade Tardia (nomenclatura aqui empregada) se aliaria
à ficção e ao virtual, como veremos, para se explicar e justificar. Exatamente na
Modernidade Tardia vemos constituir-se a metamorfose da Razão de Estado em Estado
de Exceção – que é o debate a seguir.

CAPÍTULO III
MODERNIDADE TARDIA
DIREITO OU NEGAÇÃO, AUTONOMIA OU EXCIPIO? 139
A origem do instituto do estado de
sítio encontra-se no decreto de 8 de
julho de 1791 da Assembléia
Constituinte francesa
Agamben
Soberano é quem decide sobre o
Estado de Exceção Permanente
Carl Schmitt
Ele confessa que a razão lhe foge,
Mas de nenhuma forma diz por quê.
Nem se mostra disposto a ser sondado;
Com uma hábil loucura, vais distante
Se queremos trazê-lo à confissão
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Uma versão sintética do artigo foi publicada em: http://www.gobiernoelectronico.org/node/6441.

Do que ele sente
Shakespeare
Exatamente onde os riscos são maiores
a fortuna tende a voltar
Giddens

A Modernidade Tardia indica que do período passado da modernidade clássica e
também do Iluminismo, na segunda fase da modernidade, herdamos promessas nãocumpridas. Uma delas, talvez a mais grave de todas, é não ter encontrado na razão, fortes
razões para assegurar que o “desencantamento do mundo” só traria realizações benéficas
ao próprio processo civilizatório. As “utopias” de tal modo enfraquecidas ou simplesmente
esquecidas ou forçadas a se tornarem utilitaristas (com utilidade prática, emprego técnico e
direto e produtivo) ou, de todo modo, as guerras de todos os gêneros e épocas, com
Auschwitz como epicentro, são exemplos disso. Enfim, há perda na crença de que a “razão
é um fator de emancipação”, assim como seus métodos e utensílios dotados pela ciência e
pela tecnologia não nos trouxeram diretamente à “Idade da Razão”. Uma argumentação
radical diria que, para cada exemplo Bom da ciência & tecnologia, segue-se
necessariamente um Mal: o exemplo clássico é o das minas e dos caça-minas, na luta
infindável de gato e rato. É certo argumentar que no passado o positivismo nos afastou
seguramente das bruxarias e do “pensamento mágico”, com uma racionalidade mais cética
acerca de tudo (o princípio do amadurecimento), mas, como veremos em vários segmentos
do trabalho, “a razão se metamorfoseou em “monstruosidades” (Diderot, Mary Sheley).
Também veremos que, talvez, a mais grave metamorfose tenha ocorrido na
conversão da própria Razão de Estado em Estado de Exceção (a monstruosidade do Estado
de Direito), bem como o mundo real/virtual nos apresentaria o hacker do bem e do mal.
Talvez o mesmo hacker faça o Bem de dia, e o Mal, à noite. O “saber-poder” domou a
natureza (Bacon), mas nos legou a ameaça da falência da vida na Terra. A perspectiva de
um Dr. Jekyll and Mr. Hyde (“O médico e o monstro”), filme dirigido por Victor Fleming
em 1941, simplifica a dualidade da razão em si. Mas, sinaliza que o curso do
desencantamento, sobretudo nos séculos XX e XXI, tornou a razão uma insensibilidade
insuportavelmente calculista. Quando Adorno diz que a “civilização é a barbárie
organizada” indica isto. Quanto a esta “dualidade”, veja-se nossa recusa ou indecisão,
seguidas da crítica ao maniqueísmo, mas igualmente inseguras quanto ao sincretismo: o
fanatismo é ruim, mas a descrença e o cinismo são piores. O realismo traz maturidade, mas
sem utopia é insensibilidade e, em muitos momentos da história, meras brutalidade e

crueldade. Por isso, pode-se dizer que o “realismo político” tanto gerou a Razão de Estado
quanto o seu remédio (jurídico): o Estado de Exceção.
Entretanto, contrariamente à maioria dos trabalhos sobre o chamado “realismo
sócio-político”, o objetivo da tese não é só destacar as “atualizações do poder” (“o poder
em rede”, de Foucault, ou o “rizoma”, em Deleuze), como também as resistências
enfrentadas. Ainda resta dizer que não só está em evidência a “luta por conservação do
poder” (a Razão de Estado de Maquiavel e de Hobbes) mas, sobretudo, a “luta pelo
reconhecimento de sujeitos, demandas e direitos” (Habermas e Honneth). Pode-se dizer
que é um objeto “esvoaçante pelo tempo”, mas está relativamente claro o seu alcance e
relevância, pois, hoje mais do que nunca, diante do Estado está o sujeito indefeso. Assim,
nosso objetivo, sinteticamente, é mostrar como a modernidade construiu as bases da razão
que trouxe as luzes da liberdade e da emancipação, para depois (des)construí-la sob a
forma do Estado de Exceção Permanente. Portanto, metaforicamente, quando a
modernidade perdeu a razão, deixou sua intenção inicial, acabou criando sua própria
“razão instrumental”. Chamaremos de razão instrumental a isto o que vai configurar a
“crise da razão política", a partir da perspectiva da formação do Estado Moderno. Mais
especialmente, “razão instrumental” ou crise da razão política coincidem com a
consagração desta chamada Razão de Estado140 que desembocou no Estado de Exceção
(em certos momentos aplica-se o “terrorismo de Estado”). Há ainda uma certa variação
neste fluxo de mudanças do poder da Razão de Estado (ou fase) em que o poder terá uma
forte conotação de apoio irrestrito ao status quo, fortalecendo-se ao mesmo tempo em que
aprimorou as bases materiais e intelectuais de sua existência. Este seria o caso de uma
forma de Estado intermediária, o Estado de Necessidade, surgida como a primeira forma
da exceção, no ápice da Revolução Francesa: aqui houve uma “naturalização da
necessidade

política”:

necessitas

legem

non

habet.

Outro

grande

aporte

ao

desenvolvimento do status quo do capitalismo, em que se fortaleceu intelectualmente a
própria Razão de Estado (vide Durkheim) foi chamado de Estado Cientificista. Portanto,
não se trata de um corpo estranho, mas sim de “evolução”, transmutação intermediária da
Razão de Estado – um estágio mais evoluído, aprimorado em termos de técnicas modernas
de poder, para além daquelas da fundação do Estado Moderno. Este também será o “ponto
de inflexão mais geral da razão”: da Razão de Estado ao Estado de Exceção Permanente,
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Razão de Estado é uma teoria ou ideologia do poder soberano que se inicia com Maquiavel e, em suma,
implica na ultima ratio, na “última razão dos reis” do Estado Soberano. Aplica-se um tipo de razão política à
sobrevivência institucional da soberania estatal. Portanto, esta razão política, no sentido de aplicar a moderna
racionalidade técnica às estruturas do poder, no futuro (modernidade), tornou-se tecnocracia.

intercalando-se com o Estado Cientificista141. O que vemos, em suma, é a metamorfose que
permitiu a permanência da condição autocrática da soberania.
Da Razão de Estado ao Estado de Exceção Permanente
A partir da torção de valores, intenções, normatividades e regularizações que
culminaram em Auschwitz, podemos dizer que o ponto de inflexão geral ressalta que a
modernidade perdeu a razão, não de um único golpe, mas em processo lento, corrosivo,
transformando assim a ratio (produto do Iluminismo) em “razão instrumental”: o nazismo,
por exemplo, é considerado como o ápice da sociedade racionalizada. Por isso, não há que
se falar em quebra seqüencial ou descontinuidade entre modernidade e modernização
instrumental. Porém, mesmo esta inflexão está imersa em um circuito ainda maior, em
mutação mais grave e global, mais longínqua no tempo, justamente aquela que transformou
a Razão de Estado em Estado de Exceção. A Razão de Estado está presente na formação da
primeira modernidade, nos séculos XV e XVI sob a justificativa das lutas pela
autoconservação. Já o Estado de Exceção tanto se vê nos séculos XVIII e XIX (definido
por Marx como Estado de Sítio Político), quanto é válido o sentido adotado
contemporaneamente, sobretudo no curso da Segunda Grande Guerra, em que se verificou
existir como um Estado de Exceção Permanente — é preciso recordar que o Estado de
Sítio nazista perdurou por exatos 12 anos.
Nossa tese também subsidiária é de que o Terrorismo de Estado, nos séculos XXXXI, ressuscitou vários desses mecanismos de opressão, confusão, aniquilação (o “direito
de exclusão” aplicado ao Iraque, por exemplo), expropriação de inimigos naturais ou
fabricados, tão presentes no Estado de Exceção Permanente. A fim de melhor compreender
a forma que se tem verificado na passagem do século XX ao XXI, chamaremos esse
período mais recente de Terrorismo de Estado. Como dissemos, esses mecanismos de
manipulação e de opressão dos sentidos, dos sentimentos (como a insegurança e o “terror
de viver protagonizado pelo Estado de Sítio Psíquico”) e das ações, ocorrem ou vigoram na
plenitude do mundo real/virtual. De modo banalizado, à maior parte da população foi
aplicado o direito de exclusão, relegando-as à miséria, como nos casos da América Latina
e em continentes praticamente inteiros, a exemplo da África. Aplicou-se o direito de
exclusão sobre esses povos, porque no Estado de Exceção Econômica, milhões (logo serão
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Sob este aspecto ou por meio de uma interpretação mais restritiva do trabalho, pode-se tomá-lo como uma
tese no âmbito da chamada Teoria Geral do Estado.

bilhões) estão excluídos do “valor de troca” — e, portanto, são pessoas elas mesmas sem
“valor de uso”.
Na Modernidade Tardia vemos como tudo se dá num único movimento, mas sob
dois eixos: 1) a formação da base da "razão política ocidental"; 2) a crise da razão
iluminista com a formação da Razão de Estado que nos legaria o Estado de Exceção. Tratase, portanto, de um projeto de poder que já estava em curso com Maquiavel e
especialmente em Hobbes, na forte defesa da soberania: sustentação da “modernidade
política”. Assim, no fundo, o Estado de Exceção seria apenas uma conseqüência do
aprofundamento dos fatos e dos fatores que vem impulsionando a Razão de Estado há
séculos - tudo em nome da soberania estatal (e não necessariamente da soberania
popular142).
Esta crise da razão, no entanto, é algo diverso do “desencantamento”. Pois, este é
muito mais amplo e seria discutir os limites a que teria chegado o desencantamento do
mundo (Weber) ou o próprio processo de hominização (Marx). Não é este o sentido
abordado na tese, pois o curso da afirmação da “natureza humana” é da espécie e do
entorno, e não se trata simplesmente de um projeto intelectual ou de poder.
A Modernidade Tardia pode ser uma ligação sólida, conseqüente ou um elo
tardio, tênue, frígido entre passado-presente e presente-futuro. Para usar de uma metáfora,
diremos que está entre o berçário e o velório da própria modernidade. A Modernidade
Tardia (sobre)vive entre mitos que (re)carrega do passado e (des)ilusões do presente —
uma perda de utopias que se pronunciará no futuro. A Modernidade Tardia (re)vive
problemas comuns, cotidianos como outros tantos contemporâneos, mas de um modo
irônico já aponta o futuro que temos construído aos poucos. Por isso é que tanto se
pergunta, haverá refúgio no futuro?
Também neste sentido, podemos dizer que a MODERNIDADE TARDIA ESTÁ ENTRE
O PASSADO E O FUTURO.

Em todo caso, neste meio caminho entre passado e futuro, a

Modernidade Tardia ainda nos anuncia seu plano de origem, seu berçário.
Berçário: parece não ter saído das promessas não-cumpridas da sociedade e das
instituições que se queria ou que se anunciavam fundamentais àquela altura, a exemplo da
democracia. Como não se joga o bebê, com a água suja do banho, a modernidade construiu
muitas cenas manuscritas (mesmo depois de Gutemberg), como resistências, lutas,
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A diferença parece ser exatamente esta, pois enquanto em Hobbes não se diferencia soberania estatal e
popular, nos séculos seguintes podemos ver como são duas instâncias de poder distintas e até assimétricas – a
exemplo do Estado de Exceção que, via de regra, opõe Estado e sociedade.

revoluções, deposições, conquistas, afirmações (históricas, políticas, sociais, "simbólicas"),
avanços técnicos, jurídicos e protecionais, como redes de políticas públicas. Em sua
incubadora, entretanto, em que poderiam conviver bebês multiculturais, ainda está mais
para uma figura de linguagem daquilo que seus criadores julgaram poder/querer construir e
muito menos satisfatória para os que a vivem - ainda que crescesse sob a força extrema do
capital expansivo, desde Sir Drake (o corsário inglês que circunavegou boa parte do globo,
inaugurando o Mercantilismo). Por outro lado, como já dissemos, também nos apresenta o
velório e seu epitáfio.
Velório: diz-se que é o fim das certezas; ainda que se (re)crie sob o caos criativo. Neste
sentido, não efetivou a Revolução Burguesa no Terceiro Mundo - ao menos não com a
mesma intensidade; vivemos uma era de crise de civilização e daí vem a negatividade de se
sentir os estertores das promessas do Estado Moderno, levando consigo as instituições
sociais e políticas ("simbólicas") da democracia representativa e do Estado de Direito. Não
foi capaz de alimentar utopias socialistas e/ou comunistas. Viu cair em descrédito o que
tinha de mais sagrado: a razão e a ciência que nos conduziria a todos a um mundo mais
equânime, equilibrado - viu naufragar por inteiro a utopia de Bacon, em Nova Atlântida,
quando aportou em Auschwitz. Este mesmo mito da falência do Estado foi invocado,
certamente, na experiência nazista:
Nenhum Estado em nenhuma parte do mundo está em vias de extinção:
quando muito, hoje existem Estados que se desagregam mas isso é uma
espécie de extinção que não dá lugar a uma sociedade livre sem Estado, e
sim a um estado de guerra permanente, à anarquia de Hobbes, não dos
anarquistas [...] Resta incerto o momento: Certus an, diria um jurista,
incertus quando (Bobbio, 2006, p. 302 – grifos nossos).

Sob este último item, e com razão de sobra, a modernidade produziu terríveis cenas
mal-escritas, como o Estado de Exceção. Na citação de Bobbio, o correto é que se
observasse o Estado de um ponto de vista clássico, ou seja, como imperativo de poder
social. Este é o eco que vem do passado constitucional dos próprios Estados:
Qualquer contexto em que a consideremos; na horda primitiva,
personificada num chefe ou grupo de anciãos; na cidade, com o chefe de
família; nos grandes países modernos, considerada no conjunto mais ou
menos complexo de grupos — príncipes, regentes, reis, imperadores,
presidentes, parlamentos, etc. —, a autoridade sempre constitui um fato
social da mesma ordem. Há diferença de grau, mas não de natureza
(Duguit, 2006, p. 32).

Assim, Estado é só uma diferença em termos de autoridade política, status, poder e
comando, e não propriamente derivação da Pólis dos gregos clássicos, como ressonância

da isonomia e da isegoria. Por outro lado, e parece claro a esta altura, na ausência do
Estado ou sob a ação da anarquia de comando do poder, o próprio Princípio da Autoridade
Política pode estar subsumido, imiscuído pela mera arrogância de autoridade (“Olha quem
fala...”), em que se aceita com complacência uma grave confusão entre atitude de poder
que não corresponde a nenhuma responsabilidade social.
Além disso, vimos/vemos a deposição do novo e a reposição do antigo e esquecido,
do pré-moderno, da conversão abissal de tradições sagradas e tradicionalismos irracionais;
bate-se intensamente hoje com xenofobias, governos de exceção, movimentos multicores,
mas reacionários, racistas, preconceituosos; vem desmantelando sistematicamente as redes
e os sistemas públicos de proteção social. As cenas de horror do passado e do presente que
desconstituíram completamente a noção de segurança do futuro, como lemos em uma
entrevista do filósofo Lévinas, em La Stampa (06/051993):
Até ontem, pelo menos, sabíamos para onde ia a história e que valor dar ao
tempo. Agora vagamos perdidos, perguntando-nos a todo instante: “Que
horas são?”. Fatalistamente, um pouco como costumam perguntar os
russos. Que horas são? Ninguém sabe mais (Bobbio, 2006, p. 306).

A Modernidade Tardia, portanto, é intertextual, é um interstício porque não há
cronologia exata. A Modernidade Tardia é intertemporal (vive-se passado, presente e
futuro, às vezes por vezes; às vezes, às avessas):
Alguns “comportamentos míticos” ainda sobrevivem sob os nossos olhos.
Não que se trate de “sobrevivências” de uma mentalidade arcaica. Mas
alguns aspectos e funções do pensamento mítico são constituintes do ser
humano [...] A Reforma inaugurou o retorno à Bíblia e ambicionava
reviver a experiência da Igreja primitiva, ou mesmo as primeiras
comunidades cristãs. A Revolução Francesa tomou como paradigmas os
romanos e os espartanos [...] “Temos nossa origem em Roma!”, repetiam
com orgulho os intelectuais romenos dos séculos XVIII e XIX [...] “Um
povo sem história (leia-se sem “documentos históricos” ou sem
historiografia) é como se não se existisse!” Reconhece-se essa ansiedade
em todas as historiografias nacionais da Europa Central e Oriental [...] A
paixão pela “origem nobre” explica igualmente o mito racista do
“arianismo”, periodicamente revalorizado no Ocidente, sobretudo na
Alemanha (Eliade, 2006, pp. 157, 158).

Veremos que, de Roma, também partem as origens do Estado Penal, especialmente
a ditadura e o homo sacer. Contudo, vimos que (sobre)vivemos entre mitos e utopias, bem
como uma espécie de junção irônica entre ambas que pode resultar em desdobramentos
aterradores:
O que nos interessa aqui é que o “ariano” representava simultaneamente o
ancestral “primordial” e o “herói” nobre, imbuído de todas as virtudes
ainda buscadas por aqueles que não haviam conseguido reconciliar-se com

o ideal das sociedades, oriundas das revoluções de 1789 e 1848. O “ariano”
era o modelo exemplar a ser imitado para a recuperação da “pureza” racial,
da força física, da nobreza, da moral heróica, do “princípio” glorioso e
criador (Bobbio, 2006, p. 158).

Podemos brindar à Revolução em um bar (em meio ao desfile de lindas meninas e
sua moda jovem) ou, antes, usar de metáforas políticas, como no caso das metanarrativas
do capital (antes expansivo e agora retraído). Há ampla comunicação entre escrita e
escritura, mas temos que observar o relevo e os espaços entre ambas. Há elos históricos,
como vimos/vemos pela sobrevida dos mitos: “Mas o ipse dixit é um sinal das épocas de
decadência” (Bobbio, 2006, p. 266). A Eucaristia do passado remoto, livre do remorso e da
nostalgia, porque se tornou clássico, em Vico (1999) é auspiciosa como a vida e, por isso,
não perene, mas marcante como sinal de alerta aos sobreviventes.
A Modernidade é Tardia porque seu passado foi lançado no/pelo Renascimento;
porém, pelo passado brilhante que ostenta, parece não querer findar origens fincadas neste
passado distante: como se sabe, o Renascimento foi beber do classicismo grego. A
Modernidade Tardia é tão remota quanto os maiores clássicos de origem. Como nos diz
Ítalo Calvino é clássico o que se configura em equivalência ao universo, no todo muito
semelhante aos antigos talismãs (2007). A seguir Habermas (2001), o mais curioso e
irônico é que a modernidade que já nasceu precoce, hoje é tardia e não admite nenhuma
menção a sua lápide, como bem disse Bobbio (2006) acerca do Estado. A Modernidade
Tardia teve e tem grandes frontispícios, talvez vivamos seu epílogo, mas não há sinais
claros de qualquer epitáfio.
Está claro como na Modernidade Tardia vicejam contradições alarmantes.
Algumas almejam todo o poder, outras lutam pelo reconhecimento de outros poderes. É
como se convivessem, ladeando-se, o mal-estar da razão, de acordo com os pesadelos do
protótipo do permanente Estado de Exceção já transfigurado e a ação singela, mas
coordenada de mães/mulheres que lutam pela vida de seus filhos. Ou, ainda, de juízes
abnegados e resolutos em provar que Kafka estava equivocado em sua análise seca e
impermeável acerca do Estado de Direito. Vejamos um pouco do conto Sobre a Questão
das Leis:
Nossas leis não são universalmente conhecidas, são segredo do pequeno
grupo de nobres que nos domina. Estamos convencidos de que essas velhas
leis são observadas com exatidão, mas é extremamente penoso ser
governado segundo leis que não se conhecem [...] Além do mais é evidente
que a nobreza não tem motivo algum, na interpretação, para se deixar
influenciar pelo interesse pessoal em detrimento do nosso, pois as leis foram
desde o início assentadas para os nobres, a nobreza está fora da lei e

precisamente por isso a lei parece ter sido posta com exclusividade nas mãos
da nobreza [...] Há um pequeno partido que realmente pensa assim e busca
provar que, se existe uma lei, ela só pode rezar o seguinte: o que a nobreza
faz é lei [...] Odiamos antes a nós mesmo porque ainda não podemos ser
julgados dignos da lei [...] A rigor é possível exprimi-lo numa espécie de
contradição: um partido que rejeitasse, junto com a crença nas leis, também
a nobreza, teria imediatamente o povo inteiro ao seu lado, mas um partido
como esse não pode nascer porque ninguém ousa rejeitar a nobreza. É nesse
fio da navalha que nós vivemos. Certa vez um escritor resumiu isso da
seguinte maneira: a única lei visível e indubitavelmente imposta a nós é a
nobreza – e será que queremos espontaneamente nos privar dela? (KAFKA,
2002, pp. 123-125).

Na alusão de Kafka às leis, vemos como o Estado de Exceção sempre rondou as
portas (entreabertas?) do Estado de Direito, até tomá-lo de assalto quase que por completo.
Este Estado Penal descrito por Kafka, como o mais novo tipo de Estado de Exceção, ainda
soube/sabe transformar princípios em privilégios e, ao envolver, revolver problemas de
mera governança em estatutos ou status de Estado, sinaliza que tem por objetivo editar leis
que passem a discriminar inimigos e favorecer amigos simpáticos ao poder. Vê-se que a
sociedade não está em seus planos e nem a fonte principal do direito possa ser as tão
ímpares necessidades sociais – pois, só lhe convém, de fato, as necessidades do poder ou a
Razão de Estado.
FANATISMO OU TERRORISMO?
Nosso exercício de compreensão, se possível, poderia estar no desafio de
diferenciarmos entre fanatismo e terrorismo (ou entre “guerra justa” e “guerra santa” – esta
movida pelo fanatismo), a partir do contexto conhecido do Iluminismo (e pré-positivismo)
de Kant. Para o filósofo, há só um caminho que leva à verdade: sapere aude: ouse saber.
Mas, há alguns inimigos declarados desta razão, como:
a) Força da Tradição: “aquilo que é aceito por muito tempo, por muita gente”.
Todavia, isto não implica na verdade.
b) Autoridade da Religião: “as verdades religiosas são dogmas e seu
questionamento é pecado”.
c) Fanatismo: o sujeito está absolutamente convicto de suas opiniões e não é
capaz ou não se propõe nenhum raciocínio especulativo e crítico (Kant, 1990).
d) Ignorância: mergulha o homem no medo: baseia o poder no medo provocado.
e) O fanatismo foi identificado como delírio da razão, por outro filósofo do
Iluminismo:

Fanatismo é para a superstição o que o delírio é para a febre, o que é a
raiva para a cólera [...] Há fanáticos de sangue-frio: são os juízes que
condenam à morte aqueles cujo único crime é não pensar como eles143
[...] Quando uma vez o fanatismo tendo gangrenado um cérebro, a doença
é quase incurável [...] Não há outro remédio contra essa doença
epidêmica senão o espírito filosófico que, progressivamente difundido,
adoça enfim a índole dos homens, prevenindo os acessos do mal [...] As
leis e a religião não bastam contra a peste das almas [...] Que responder
a um homem que vos diz que prefere obedecer a Deus a obedecer aos
homens e que, conseqüentemente, está certo de merecer o céu se vos
degolar? [...] De ordinário, são os velhacos que conduzem os fanáticos e
que lhes põem o punhal nas mãos [...] Só houve uma religião no mundo
que não foi abalada pelo fanatismo, é a dos letrados da China (Voltaire,
2002, pp. 218-219 - grifos nossos).

Agora, comparemos o positivismo de Kant (emancipação, autonomia) com estas
notas (explicações, significações) acerca do TERRORISMO (em geral) e do Terrorismo de
Estado (em especial):
Além de grupos de organizações extremistas de “direita” e de “esquerda”,
estimulados para executar atos de violência política, aparecem setores
especializados nos órgãos estatais. Assim é, nos Estados Unidos, a seção
de “operações camufladas” da CIA, dando conta ao mundo, em 1977, seu
antigo general chefe Willian Yarborough [...] Deste ponto de vista, surge
como terrorista a luta revolucionária historicamente justificada dos
patriotas do Vietnã, Nicarágua, El Salvador, as antigas colônias
portuguesas e outros países, enquanto que os regimes terroristas
autênticos devem considerar-se como “vítimas do Terrorismo” [...] O
terrorismo político de toda laia é utilizado ativamente para manter o
domínio do imperialismo que ocupa as posições chave e teme perdê-las.
O Ocidente deixou de ser estável há muito tempo [...] O terrorismo
político, por ser instrumento dos círculos interessados, serve para
encobrir no plano ideológico a desestabilização da sociedade capitalista
contemporânea [...] Na década de 70 havia, nos países capitalistas, mais
de 600 grupos extremos de esquerda [...] As concepções deste gênero
reduzem o movimento das massas populares e os estados de ânimo
revolucionários ao motim do vulgo, de uma marcha desenfreada que
busca auto-relacionamento na violência e no terrorismo [...] A violência e
o terrorismo existem desde os primórdios dos tempos, suas causas atuais
são mais numerosas e complexas. Trata-se de uma grave e perigosa
confusão social, demonstrativa do mal-estar evidente da sociedade pósindustrial contemporânea [...] Temos, então, que a violência e o
terrorismo são componentes inalienáveis da política interior e exterior dos
países imperialistas [...] Ao empregar em grande escala o terrorismo do
Estado como instituição repressiva de direção social, o imperialismo
estimula direta ou indiretamente o terrorismo de direita, principalmente o
de caráter neofascista. Esta última atividade terrorista deve, em primeiro
lugar, ajudar o imperialismo a combater todos os movimentos
progressistas, incluindo os liberais mediante a eliminação de seus líderes
e a intimidação das massas; em segundo lugar, provocar os atos
terroristas como resposta por pare da extrema esquerda; em terceiro lugar,
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justificar “a luta contra o terrorismo, a transformação antidemocrática
consecutiva das instituições burguesas [...] A ideologia terrorista seja de
“esquerda” ou de direita, é muito eclética, dogmática e cínica [...] O ódio
a circunda, a demagogia social, a calúnia, a destruição insensata, o culto à
violência (Pankov, 1983, pp. 292-302)144.

Como exercício de reflexão, pensemos que, se o homem não é um meio, porque é
um fim em si mesmo (diria Kant) e, por isso, não pode ser instrumentalizado, utilizado
como meio, então, podemos concluir que a guerra (pelas mortes e sofrimentos causados)
nunca será um princípio digno da humanidade — esta seria a base do humanismo.
Entretanto, pensemos em questões de ordem prática:


Se o fanatismo é ideológico, lutar e morrer por uma causa é estar obnubilado?



Se não posso matar porque me torno bárbaro, devo admitir que um tirano me
escravize, para assim sentir-me mais humano?



Se matar é a negação do humano, lutar contra a tirania e a opressão é negar ou
afirmar a humanidade?



Se defendo a minha vida e, para isto, vejo-me obrigado a tirar a vida de outrem, por
agir em legítima defesa, estarei negando ou afirmando a humanidade em nós dois?



Lutar e morrer pela liberdade (sua e do Outro), freneticamente, fanaticamente, é
sinal de frenesi e de fraqueza ou de idealismo e convicção irredutível,
incontornável?



Neste caso, quais são as diferenças ou verossimilhanças entre fanatismo e
terrorismo?



Enfim, quando a guerra ou luta pela sobrevivência (Hobbes) é justa ou injusta?

O PODEROSO CHEFÃO – DA FICÇÃO À REALIDADE
As frases a seguir foram retiradas do filme O Poderoso Chefão III e que, de um
modo ou outro, circundam a figura de Michael Corleone, o herdeiro da Cosa Nostra
americana, após o afastamento e morte de seu pai Vito Corleone. No sentido pretendido no
texto, as frases ilustram a anarquia de Hobbes, como dizia Bobbio.
Tais frases são ditas por ele, para ele ou envolvendo a sua figura, mas não haveria
grande divergência se fossem ditadas por um cardeal seguidor de Bórgia, um político que
vive da política ou um financista que faz fortuna falindo até mesmo economias nacionais.
Vejamos algumas:
x
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A razão é apoiada por assassinatos.

Note-se que Pankov organizou esses escritos, na ex-URSS, ainda durante o período da Guerra Fria.

x

Amigos e dinheiro; água e azeite.

x

Não odeie seus inimigos, porque atrapalha seu julgamento.

x

Seus inimigos se fortalecem com o que você deixa para trás.

x

Finanças são armas; a política puxa o gatilho.

x

Você perdeu a fé das pessoas.

x

O poder desgasta aqueles que não o têm.

x

Aquele que depende de pessoas depende de sombras.
Aos pobres ou desabrigados da sorte do poder, restariam as angústias da vida real,

muitas vezes assoladas pela própria consciência do agir honesto. No fundo, estas são tãosomente Angústias Reais na História de Indivíduos tão Virtuais quanto Reais. Muitos
desses abnegados ou apenas desafortunados, sempre estão às voltas com questões do tipo:
x

Justiça é verdade?

x

Justiça e verdade são possíveis?

x

Justiça e verdade, onde se encontram?

x

Se tiver que fazer uma escolha, qual das duas escolher?

É por demais curioso o fato de que Michael perdeu o poder (a própria família,
incluindo o assassinato de sua filha) quando tentou entrar para o lado legalizado dos
negócios. Em sua última tentativa de limpar o nome da família, empenhou uma fortuna
junto ao Vaticano e com isto esperava se associar a uma das maiores empresas européias
(controlada pelo poder papal). O que ele não sabia é que se tratava de um jogo muito mais
implacável e que ele não saberia controlar. Neste jogo político, a família Corleone bateu de
frente com a Razão de Estado (e ainda que não fosse totalmente laica, por se tratar do
Estado do Vaticano).
Sentado ao lado do caixão de Dom Tomasino, seu protetor, bem como de sua
família, e morto por ter descoberto os assassinos contratados exatamente para matá-lo,
Michael reflete sobre este jogo entre o bem e o mal, entre o legal, mas imoral e entre a
força e a astúcia, como se fosse uma lição de Maquiavel e não do siciliano. Michael faz,
então, um diálogo introspectivo:
“Adeus meu velho amigo.
Poderia ter vivido um pouco mais.
Eu posso estar mais perto dos meus sonhos.
Por que fui tão temido, e você, tão amado?
Não fui menos honrado.
Eu queria fazer o bem.

O que foi que me traiu? Meu coração? Minha mente?
Por que me condeno tanto?
Eu juro pela vida dos meus filhos.
Dê-me uma chance de me redimir e não pecarei mais”.

Já se dizia há muito tempo, por meio de um provérbio judeu, que: a virtude é seu
castigo. Ao que, talvez, pudéssemos acrescentar: a virtude provoca conflitos. O “terrorismo
de Estado” está em paralelo às aplicações do Estado de Exceção, sobretudo quando se trata
da “exceção” que irá recobrir a política externa: bloqueios e boicotes injustos, guerra e
invasão de outros países etc. Mas o “terrorismo de Estado” também se aplica ao espaço
público interno, quando organiza a repressão em golpes de Estado, quarteladas, juntas
militares e em ditaduras ou quando, simplesmente, aplica a “exceção” para conter a
democracia: leis marciais. Porém, este também não será um tema desenvolvido no
trabalho.
Assim é que podemos entender algumas questões gerais que norteiam o texto —
descartadas outras, como vimos —, a fim de que o conjunto da tese possa responder a
questões mais precisas.
MODERNIDADE TARDIA: Uma grave e avançada crise de civilização
O que, podemos dizer, com alguma segurança, que é real ou virtual e moderno ou
pós-moderno, bem como distinguiria mais claramente Civilização e Barbárie?
Neste sentido, o que há de semelhante entre um quadro como Guernica (Picasso,
1937), a Faixa de Gaza (ontem e hoje), filmes como Exterminador do Futuro ou Mad Max,
livros como Mein Kampf (“Minha Luta”, de A. Hitler), livros como A Arte da Guerra
(Maquiavel), Numância de Cervantes ou A Peste, de Camus, um game do tipo
Command&Conquer – Genrals ou um jogo analógico e de carbono, ao estilo de War?
Há ligas entre tudo isso? Estranhamente ou curiosamente para a maioria, nenhuma;
para esta brevíssima análise, tudo, pois, são relatos, retratos, metáforas, narrativas,
aforismos (máximas), alegorias, das fases porque veio passando e se transformando o que
se convencionou chamar de Modernidade: do Renascimento aos dias atuais da
Modernidade Tardia.
Com tanta confusão, contrários imiscuídos, não seria demasia dizer-se que “acabou
de começar o começo do que já acabava” — fim ou começo? Pleonasmo é só uma figura
de linguagem, repetição e redundância que trazem o novo pela metáfora, mas resignificando exatamente os que são/estão, aparentemente, contraditórios, como claroescuro. Agora, só há claro ou escuro? Assim, pleonasmo é mesmo só um trejeito dos

contrários. No popular: sonhar com a morte é sinal de vida, algo tão antigo quanto o
esoterismo. Então, o que é a modernidade, senão a soma das duas?
A modernidade é o sorriso da Monalisa. Vejamos a belíssima narrativa de Walter
Benjamin:
A imagem do artista de Baudelaire aproxima-se da imagem do herói [...]
A força de vontade, assim se lê no Salon de 1845, deve ser um dom
realmente precioso e aparentemente nunca se utiliza em vão, pois é
suficiente para emprestar algo de inconfundível “...mesmo a obras de
segunda categoria...O espectador aprecia o esforço; ele bebe o suor” [...]
A apreciação mais feliz é do simbolista Gustave Kahn quando diz que “o
trabalho poético se parecia em Baudelaire com um esforço físico” [...]
Trata-se da metáfora do esgrimista. Nesta, Baudelaire gostava de
apresentar os traços marciais como traços artísticos. Quando descreve
Constantin Guys [...] como esgrime com o seu lápis, sua pena, seu pincel
[...] como trabalha depressa e com ímpeto [...] Assim ele é marcial
embora solitário, contra-atacando seus próprios golpes (1975, Benjamin,
p. 07-08).

Para o Baudelaire resgatado por Benjamin a virtù é marcial, mas é igualmente
virtuosidade, virtuose: A imagem do artista de Baudelaire aproxima-se da imagem do
herói. Contudo, a modernidade é bélica porque é fruto do Renascimento, altamente
conflitivo, conquistador, a exemplo dos jesuítas no Brasil, dos portugueses na África com o
escravismo e no México, com Cortez e o seu Estado de Sítio:
A conquista do México foi liderada por Fernão Cortez, que em 1519 foi
designado para comandar uma expedição à região. Durante os 15 anos
anteriores Cortez viveu nas Antilhas, onde obteve terras, riqueza e
prestígio [...] O confronto iniciou-se no final de 1519 e estendeu-se até
agosto de 1521. Cortez, em desvantagem numérica conseguiu reforços
das Antilhas e da Coroa -- homens, cavalos e canhões -, de grupos
indígenas e também da varíola. Os Astecas sitiados na capital durante
meses acabaram sucumbindo, quando então a cidade foi tomada e os
habitantes que restavam foram expulsos145.

A modernidade nunca abriu mão do Estado de Exceção, porque é a parte fulcral de
seu método de ação e de conquista — rigoroso como método de pesquisa ou severo como
arte marcial: força, vigor, destemor, enfrentamento e severos códigos de treinamento e de
conduta, como entre os samurais. O poder instiga no sujeito o que há de mais primal no ser
humano; o medo ao poder sem controle transforma-o em serial Killer. É preciso lutar
muito para ser digno, além de provar que é inocente, não culpado, é preciso lutar para não
adotar a ideologia dominante, em que o Outro é inimigo: “Assim, a cada um é solicitado
não a ser o mais consensual possível, porém reaprender a lutar” (Enriquez, 2004, p. 54). A
sociedade geme quando o sitiado quer ser integrado, mas não assimilado, recusando-se a se
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dobrar diante da aculturação ou imposição do direito do conquistador impor seus valores
culturais.
Nas sociedades conflituosas do século XIX e do início do século XX, os
estrangeiros, embora muitas vezes numerosos, encontram a duras penas
um lugar, ou aceitando assumir os trabalhos mais vis, tornando-se no
início tão invisíveis quanto possível (caso dos que emigraram para os
Estado Unidos durante todo o século XIX, ou para a França no século
XX, até por volta de 1960 – com exceção dos judeus, que constituem um
grupo com uma história específica) e integrando-se essencialmente como
trabalhadores de mérito; ou, ao contrário, conquistando um lugar de
destaque ao sol graças a seu talento criativo (Hollywood foi “inventada”
por imigrantes essencialmente judeus: as grandes companhias – MetroGoldwin-Mayer, Waner Bros, Fox ou Universal – foram todas fundadas
por judeus) ou à violência, burlando as leis (a Máfia siciliana e os
gângsteres judeus nos Estados Unidos no início do século XX) [...] O
estrangeiro ou se funde na paisagem (e agradece-se a eles por isso), ou
ocupa um lugar à força, provocando com isso fascinação e estupor [...]
pode também aceitar grupos (sicilianos, judeus) perturbadores, pois eles
são veículo para o escândalo [...] e, principalmente, invejados, pois
ousaram se comportar de modo diferente, como nômades em um país
sedentário, como alguém que realiza os seus desejos em uma sociedade
aprisionada por um superego coletivo, como se falasse a língua das
pulsões mais viris e mais espetaculares em um universo civilizado tanto
os invisíveis como os demasiadamente visíveis acabam excentrado [...]
Permanecem, excêntricos [...] Em nossas sociedades, ainda conflituosas
mas agora complexas [...] os novos imigrantes não se contentam com um
trabalho vil ou servil [...] Querem (a maioria pelo menos) integrar-se sem
ser assimilados, ou seja, sem ser forçados a adotar exclusivamente os
“padrões” da sociedade que os acolhe. Ao contrário, tentam (sem que
nem sempre seja um projeto consciente), moldar esses padrões à sua
maneira acrescentar sua criatividade própria e, como dizia Foucault a
respeito do pensamento de Nietzche, “utilizar [essa sociedade], deformála, fazê-la gemer e protestar” [...] eles, sabem, como dizia Nietzsche,
“qualquer coisa decisiva só se constrói com base em um apesar de tudo”
[...] Ora, o homem médio do país precisa de certezas, de respostas prontas
[...] Ele gosta de idéias prontas e prefere espontaneamente o que é
próximo e conhecido ao que oferece uma “estranheza inquietante” [...]
Ele se sente invadido. É acometido de um complexo legítimo, complexo
de intrusão, o qual expressa o temor, e até a angústia, de quem vê seu
“eu-pele” perfurado e suas defesas maltratadas [...] nessa sociedade
conflituosa complexa marcada pela “luta dos lugares” [...] O estrangeiro,
o imigrante, torna-se nesse momento o portador de todos os pecados, da
sujeira universal do mal radical (com exceção daqueles, geralmente
atletas – mas são raros -, que favorecem a glória nacional) (Enriquez,
2004, pp. 55-57).

Quando só a presença já interroga, disto só pode resultar ou surgir o medo:
Nem todos os nascidos no país, naturalmente, reagem desse modo [...]
Mas o fato é que a presença, em um território, de muitos estrangeiro que
começam a tomar a palavra desperta em cada um algum movimento de
medo, de modo que ninguém está a salvo do ódio de si e do ódio do outro
[...] O estrangeiro incomoda [...] Pois um estrangeiro é sempre um
“exotista” é aquele que interroga, com sua própria existência, as normas,

os usos e costumes da sociedade que o “acolhe146” [...] Não há homem (e
grupo) totalmente aberto. Cada um precisa de seu próprio muro, sob pena
de tornar-se uma esponja e perder sua consistência [...] em uma sociedade
tão conflituosa o termo sociedade pode se aplicar à realidade atual [...]
Assim, é preciso manter a vigilância e não se fazer de santo, sob pena de,
quem sabe, despertar a fera que cada um traz dentro de si (Enriquez,
2004, p. 57).

Não há tolerância total – só se fôssemos tratar de um homem-esponja. Não há luta
pelo reconhecimento sem lutas pela conservação — toda luta pela autoconservação é uma
luta política (Honneth, 2003). Por isso, da fera satisfeita virá o homem insatisfeito (à
espera do próximo confronto):
Tudo, em nossa sociedade (continuemos esse termo) é feito para que
ninguém participe do conjunto do funcionamento social. O povo se sente
distante da nação, os eleitores, dos homens políticos, os executivos, dos
dirigentes das grandes empresas, os habitantes de uma região, dos de
outra região (pelo fato de levar-se em conta as diferenças culturais), as
mulheres, dos homens, os filhos, de seus pais... É desnecessário estender
uma lista que logo se tornaria enfadonha. Participamos apenas de alguns
segmentos do socius (Enriquez, 2004, pp. 57-58).

Há tanto medo do Outro e do próprio narcisismo que prefere chorar por si mesmo:
Como se reconhecer numa sociedade em que os grupos se diversificam ao
infinito, mesmo sem necessariamente se tornarem tribos, e em que cada
um imita os outros, prega o conformismo e vive na “insignificância”, para
retomar o termo de Castoriadis? [...] Diversificação e uniformização
alcançam o mesmo objetivo: cada homem se torna cada vez mais
parecido com o outro, e cada um, por isso mesmo, vê aumentar a própria
angústia diante do duplo que assalta, e cada um, igualmente, para
proteger-se, refugia-se no “narcisismo das pequenas diferenças” [...]
Estrangeiros pra si mesmo, estrangeiro para os outros, apesar e por causa
de sua similitude. Quando esse processo é levado ao ápice, chega então
“o tempo dos assassinos” (Rimbaud) [...] Bósnia, Kosovo e Ruanda são
exemplos extremos [...] A humanidade, em sua marcha caótica, soube até
o momento resolver – mais ou menos bem – os problemas que eram
apresentados a ela. Não há nenhum motivo para desânimo, mesmo que
saibamos que temos que lutar “na contra-encosta, lutar contra nós
mesmos” (contra a nossa parte mortífera) (Enriquez, 2004, pp. 58-59).

Então, se a modernidade expressa a morte do herói e do quixotesco, a pósmodernidade soterrou o romantismo. Hoje: “Essa instabilidade é dramaticamente
acentuada pelo declínio do monopólio da força armada, que já não está nas mãos dos
governos” (Hobsbawm, 2007, p. 87). Porque: “Desde o dia 11 de setembro de 2001,
Washington vem impondo com descarado cinismo sua política ao resto do mundo”
(Mészáros, 2003, p. 10). Hoje, o Império contra-ataca, mas tão fragilmente quanto as torres
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gêmeas que não suportaram nem o frescor e nem o ardor do Oriente. Como se reportou ao
fatídico dia 11 de setembro de 2001, Noam Chomsky faz um retrospecto histórico para
projetar seu significado no presente e ao futuro:
Para os Estados Unidos, é a primeira vez, desde a Guerra de 1812, que o
território nacional sofre um ataque, ou mesmo é ameaçado [...] Pela
primeira, as armas voltaram-se contra nós. Foi uma mudança dramática
[...] O mesmo é verdade, e de maneira ainda mais dramática, em relação à
Europa [...] A Inglaterra não foi atacada pela Índia, nem a Bélgica pelo
Congo, nem a Itália pela Etiópia, nem a França pela Argélia (que a
França também não reconhecia como uma “colônia”) (Chomsky, 2002,
pp. 11-12).

Conforme nota de rodapé explicativa, a Guerra de 1812: “Também chamada de A
Segunda Guerra da Independência dos EUA. Foi a guerra declarada contra a Inglaterra [...]
Em um de seus episódios mais dramáticos, um batalhão inglês, num ousado ataque,
conseguiu chegar até Washington, onde incendiou alguns edifícios públicos, obrigando o
presidente a fugir da Capital” (Chomsky, 2002, p. 11). Este é um exemplo de que o
inusitado tira forças da virtù, dormente naqueles que se acostumaram com a vitória (ou
impunidade).
Diante disso, o chamado mundo pós-moderno sua frio, tem pesadelos por sua
fragilidade, sobretudo, quando houve soar às portas o infra/intra-moderno (como Roma e
seus bárbaros), a tradição corrompida e seus traidores: os tradicionalismos. A
Modernidade Tardia alimentou/a crenças no imponderável e foram tantas que: um dia
alguém acreditou que a fortuna e a cornucópia olhariam para Tertius, e elas olharam.
Quem sabe o raio não caia duas vezes no mesmo lugar...A tradição e a civilização são
antepastos de nossa cultura, assim como a barbárie (os tradicionalismos e utilitarismos
“modernos”), são nossos antípodas e antepostos. Na dialética de T. Adorno, de A Mínima
Moralia:
Tal como despontou historicamente [...] individualidade burguesa
emergente se combina com os fracos remanescentes das convenções
aristocráticas legadas pelo ancien régime [...] Daí sua dialética [...] Nem
pura auto-referência da individualidade nem convenção opressiva, pois:
mas ambas definindo-se e limitando-se mutuamente. A civilização quase
dispensa a convenção e quase dispensa o móvel interno: joga com ambos.
É o momento, raro e fugidio [...] entre o compromisso externo e o
impulso interno, entre a renúncia e a plenitude. Como fazê-lo perdurar,
cobrar a promesse de civilisation sem a qual não há promesse de
bombeur? A civilização envolve, primeiro, a unidade tensa entre
conteúdos materiais da experiência socialmente compartilhada e os
padrões de interpretação que lhe dão sentido. Depois, configura a unidade
maior, entre a civilidade no plano social e a cidadania no plano político;
entendida esta na sua dupla dimensão, também inseparável, de exercício

de direitos (que são universais) e de participação na coisa pública pelo
exercício de virtudes civis (que são contextuais) (Cohn, 2004, pp. 83-84).

O que intriga, deveras, é pensar se há direitos civis e/ou corporativos sob a coroa do
Rei João Sem Terra, pois, pelo prumo dado, ali há civilização com ou sem heresia e sua
Santa Inquisição ou os mais simples e terrenos crimes de lesa-majestade ou, ainda, direitos
costumeiros e que alimentaram a cultura de uma tradição elitista e perversa, como o da
prima note. No caso de todo o trabalho, e neste capítulo não seria diferente, literatura e
cinema estão para a ficção, assim como o virtual está para o real, isto é, os dois versos de
uma mesma realidade. Neste item do capítulo, o objetivo é fixar inicialmente pontos de
origem, convergência e verossimilhança entre duas noções ou conceitos que têm sido
apontados como sinônimos, mas que na realidade são distintos e marcam uma época
própria e um sentido independente (ou não homogêneo): o chamado pós-moderno e a
Modernidade Tardia. Nunca se criticou tanto a razão, quanto na Modernidade Tardia,
ao mesmo tempo em que nunca se apostou tanto na ciência e na tecnologia: este é, em
síntese, o “sentimento de esquizofrenia” (“viver a certeza entre dois pólos antagônicos”) e
que acompanhou o “progresso” do desencantamento do mundo aos dias atuais. Porém,
antes de tudo, é preciso ver as bases da própria modernidade.
Assim, o objetivo geral é analisar a consecução ou não de algumas das
características mais marcantes da racionalidade de que se ocupou a Modernidade Tardia.
A idéia geral é partir de um sentido lato, mas compreensível, de como se organizaram as
balizas mestras da sociedade moderna, e da racionalização da política, até o ponto
culminante que chamamos de Modernidade Tardia. Este é o movimento que apregoamos
como metamorfose da chamada modernidade clássica ao que instituímos de Modernidade
Tardia, não como anteposto à pós-modernidade, mas porque entende-se assim que a
modernidade não se esgotou, não cumpriu suas principais metas e promessas. Além de se
ter colocado fortes evidências de variados e “novos” problemas, a exemplo da própria
transformação da Razão de Estado (luta por conservação) em “mecanismos de exceção”
que sufocam e ameaçam todas as formas legítimas e “humanistas” de reconhecimento.
Hoje só se discute basicamente um tema: o poder (e um contra-tema: “como dominar esse
poder?”). Com a simples pergunta, o que é o poder?, chegamos à Razão de Estado, na
primeira fase da chamada 'modernidade clássica' (a partir da centralização dos Estados, da
formação do Estado-Nação e do Renascimento) e à Modernidade Tardia (formando-se na
segunda fase da modernidade clássica - Iluminismo - até a contemporaneidade).

Na verdade, a força que a racionalidade instrumental ganhou também é resultado do
desenvolvimento da ciência, como esfera de valor da modernidade: como “lógica
empregada”, gnosiologia, método: ao menos desde que o homem se pôs uma “dúvida
metódica”. Quer dizer, o sonho humano de ver uma ciência interessada e capaz de
“dominar a natureza”, depois revelado fantasia e desastre, transformou-se, ampliou-se e
então, por que não dar um passo à frente, havendo claro interesse em manipular o mundo
das coisas e os próprios homens? O que nos indicaria isto, ainda com Weber, foi o fator
primordial, essencial, “instrumental”, alcançado pela ética protestante propulsora do
trabalho gerador de riqueza sem admoestações de consciência ou fé, nas sociedades
capitalistas. Porém, a ânsia pela dominação já estava nos mitos gregos de Urano, Cronos
(senhor do tempo que devora tudo e a todos) em Zeus (o libertador), e em Prometeu (quem
nos deu a “ratio” e o “logos”). Nesse rol, há uma sucessão de “golpes de Estado” e
“parricídio”.
Agora, de lá para cá, já nas esferas de valor da modernidade, é a ciência que passa a
predominar em relação às outras duas esferas: direito e artes. Mas, em muitos momentos,
poderíamos incluir a política e a cultura, como “acervo da consciência humana”, Não há
como entender que “guerras fundamentalistas” substituam qualquer tipo de negociação e
incluam a aniquilação de monumentos históricos: Talebã, Iraque. Enfim, esse enfoque
passou também para as ciências sociais, sendo Weber em certo sentido crítico desse
movimento, procurando-se manter no raio de ação da “racionalidade valorativa”, como
vemos na legitimação óbvia e necessária a qualquer projeto/processo de “edificação
coletiva”. Há ainda que se destacar a metodologia da compreensão, pois esta revela ao
cientista social a necessária fixação de “valores quanto a meios” e não só “quanto a fins” estes os que são próprios ao “realismo político” da “dominação do outro” e não
necessariamente “para o Outro”. Ao homem comum (e ao cientista), ainda seguindo o
“realismo político”, Weber dirá que devemos assinalar os espaços em que sobressaem os
“políticos que vivem para a política” e não só os que “vivem da política”. Então em Weber
há uma tensão entre os dois movimentos.
Por outro lado, ao que parece, nos “tempos sombrios” de que nos falava com
imenso pesar (sobre suas próprias costas!) Hannah Arendt, predomina a dominação. Hoje
em tempos de barbárie, poucos se dão ao luxo de elaborar mecanismos de legitimação que
passem obrigatoriamente pela aceitação/adesão do participante, contribuinte do social.
Aliás, como Weber bem poderia nos dizer, em poucos têm restado a “vocação para a
política”, quanto mais a necessária “sedução do poder” que quer legitimar-se. Infelizmente,

tem prevalecido a lógica da vita mea, mors tua. Esquecemo-nos completamente das lições
clássicas da necessária prudência e da virtus, pois não é difícil avaliar que, mesmo em
situações crônicas, a ratio deve servir como meio moderador, inclusive aos resistentes e
combatentes: Mors ultima ratio (“a morte é a última razão”, inclusive dos reis). E o que é a
razão na modernidade?
1. Modernidade Clássica: o Iluminismo
Na perspectiva tradicional, a modernidade teria surgido no momento da passagem
do Iluminismo à razão instrumental – e Max Weber soube notar muito bem este momento.
A idéia de que a ética protestante foi a mais ajustada ao crescimento do capital é a própria
súmula dessa instrumentalização. Para Weber, a modernidade está montada em parte no
progresso científico, pela racionalidade, intelectualização e pelo “desencantamento do
mundo”:
Nada há de fortuito no fato de que a arte mais eminente de nosso tempo é
intima e não monumental, nem no fato de que, hoje em dia, só nos
pequenos círculos comunitários, no contato de homem a homem, em
pianíssimo, se encontra algo que poderia corresponder ao pneuma
profético que abrasava comunidades antigas e as mantinha solidárias.
Enquanto buscamos, a qualquer preço, “inventar” um novo estilo de arte
monumental147, somos levados a esses lamentáveis horrores que são os
monumentos dos últimos vinte anos (Weber, 1993, pp. 30-51).

O sociólogo alemão ainda destacou com muita clareza que a entrada para a
modernidade viria com o capitalismo, com uma ética para o trabalho toda especial: a ética
protestante. Esta sim, uma ética, como um conjunto de sentimentos, pensamentos,
valorações e de avaliações ajustadas ao mundo moderno que irrompia pela Europa afora.
Weber percebeu e destacou o sentido subjacente à ética do trabalho, como atividade nobre
e hierarquizada: o trabalho como um valor em si mesmo. Para Martinho Lutero (14831546), o trabalho era talhado pela vocação: aceitar o trabalho como cumprimento dos
deveres impostos divinamente (pelo “divino na mente”) e de forma incondicional. Assim,
era interposta a ordem da produção por uma sabedoria superior e revelada pelos “sábios
escolhidos”, como se fossem “segredos da fé”. Para João Calvino (1509-1564), o sentido
expresso era o da predestinação: Deus escolhera previamente os que fariam jus à salvação
eterna, portanto, ao homem caberia trabalhar, produzir e dar provas à confiança recebida de
Deus: o sucesso atestaria seu empenho e a ele caberia a benção divina. A ética protestante
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do trabalho se assentava em dois pilares: como ideologia influenciava o proletariado
nascente, para que trabalhasse com afinco e “nobreza” (o trabalho como atividade-fim,
como valor quanto a fins); do outro lado, para investir e fazer crescer, como provedores
que “guardariam de forma ascética o produto do trabalho alheio” e, o principal, sem que
isto se confundisse com a usura:
A grande realização das religiões éticas, principalmente das seitas éticas
ascéticas do protestantismo, foi o rompimento dos laços de parentesco, a
constituição da supremacia da comunidade de conduta de vida baseada na
crença e na ética diante da comunidade de sangue e em grande medida
mesmo da família. De uma perspectiva econômica isso significava a
fundamentação da confiança nos negócios em qualidades éticas dos
indivíduos singulares, as quais se comprovavam no trabalho objetivo de
vocação [...] O racionalismo puritano significava dominação racional do
mundo [...] E porque ele queria ser isso ele era um instrumento útil para
transformar e dominar racionalmente o mundo (Weber, 1989, pp. 153158).

A "ética diante da comunidade de sangue e da família", tornaria os homens mais
dóceis ao trabalho como membros da comunidade: o sentimento de pertencimento viria do
trabalho. Desse “fluxo” veio a modernidade e, em seguida, apontou-se para nós, como
veremos, o que aqui chamamos de a Modernidade Tardia. Para outros autores, um tanto
diversos desses teriam sido os eventos, datas ou predicados que forjaram a modernidade.
Como se vê na filosofia:
Para Santo Agostinho, no século V a.C., a palavra latina tardia modernus
expressava a rejeição do paganismo e a inauguração da nova era cristã.
Os pensadores do Renascimento, recuperado o humanismo clássico,
fundiram-na com cristandade para fazer a distinção entre estados e
sociedade “antigos” e “modernos”. O Iluminismo do século XVIII não
apenas interpôs “medieval” entre “antigo” e “moderno” como fez a
identificação crucial do moderno com o aqui e agora [...] A sociedade
ocidental, como fortemente contrastante com sociedades anteriores ou
outras sociedades – as duas coisas passaram a ser sinônimas -, tornou-se o
emblema da modernidade [...] Foi industrial e foi científica. Sua forma
política foi o estado-nação, legitimado por algumas espécies de soberania
popular. Atribuiu um papel sem precedentes à economia e ao crescimento
econômico (Outhwaite, 1996, p. 473).

Sua filosofia se baseou no racionalismo e no utilitarismo 148. Para Walter Benjamin,
o sentido estaria mais próximo de modernismo ou até de pós-moderno:
Para Benjamin, a modernidade tem uma data. Começou no ano de 1855,
com a exposição universal realizada em Paris, grande espetáculo do
advento da técnica, da sociedade de massas e do grande consumo
capitalista. A modernidade é também a guerra imperialista num duplo
sentido: dominação da natureza pela tecnociência, e dos homens, pela
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guerra. Trata-se, pois, para Benjamin, de pensar o logos da dominação
(Matos, 2006, p. 177).

Nesta mesma linha de Benjamin, aliás, de onde o próprio Benjamin teria partido, a
modernidade se confunde com o “realismo político moderno”, em que o Estado-Nação
reconhece-se muito mais na coerção do que na “legitimação racional”. O que levaria a
passagem da “modernidade clássica” ao “realismo” presente no “modernismo” seria a
caracterização do Estado-força149:
Se Charles Baudelaire e Gustave Flaubert forem tomados como
pioneiros, então as origens do modernismo podem ser atribuídas (como
em geral têm sido por críticos marxistas) ao ano politicamente sangrento
de 1848; a repressão brutal das revoluções daquele ano é vista como
lançando o pretenso universalismo do texto clássico ou realista em uma
crise terminal (Outhwaite, 1996, p. 473).

O logos da modernidade deveria revelar o descompasso, o descompromisso ou a
incapacidade moral de se produzir “desenvolvimento espiritual” na sociedade capitalista.
A idéia de modernidade, na sua forma mais ambiciosa, foi a afirmação de
que o homem é o que ele faz, e que, portanto, deve existir uma
correspondência cada vez mais estreita entre a produção, tornada mais
eficaz pela ciência, a tecnologia ou a administração, a organização da
sociedade, regulada pela lei e a vida pessoal, animada pelo interesse, mas
também pela vontade de se liberar de todas as opressões (Touraine, 1994,
p. 9).

Dentre os clássicos das Ciências Sociais, no entanto, Max Weber é o que mais
aproximou modernidade e racionalidade. Dessa junção na ordem prática da vida,
ocorreram (ocorrem) complexificações estendidas às “estruturas simbólicas”, “às imagens
do mundo”, “às dimensões essenciais da vida humana”. Para Weber, o processo de
modernização das sociedades e de suas culturas passa, inevitavelmente, pela racionalização
dos métodos e das ações:
Ora, na visão de Weber, a modernidade ocidental está inserida num
contexto de racionalização e desencantamento do mundo que teria como
conseqüência a prevalência da forma burocrática de administração tanto
pública quanto privada, por sua impessoalidade e eficiência. Dentro desse
contexto, o direito atravessaria um processo de racionalização que
também conduziria o poder judiciário a uma manifestação mais
burocrática, nos moldes do modelo da Europa continental (modelo da
civil law) – adotado, inclusive, pelo Brasil – em detrimento do modelo
149
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inglês e norte-americano (modelo da common law), dentro do qual o juiz
goza de maior autonomia. E isso vai de encontro a uma politização do
jurista, já que o político e o burocrata, para Weber, atuam em situações
muito distintas. De forma que, no diagnóstico weberiano dos caminhos a
serem tomados pelo poder judiciário, não haveria espaço para um
ativismo politizado como se observa nos dias de hoje, a não ser no
afloramento ocasional da inevitável tensão entre os aspectos formais e
materiais do direito, dentro da qual, no entanto, o formalismo deveria
triunfar150.

A referência explícita neste caso é em relação à Sociologia do Direito, de Weber,
em que também é descrita a dominação racional-legal. Mas, o “mundo vividoracionalizado” provocou(ca) alterações indubitáveis na política, na ciência, cultura,
economia, direito e artes. Isto acirraria o “desencantamento do mundo” (para Benjamin, a
“perda da aura”), como uma “perda de sentidos originários151”, e até a provocação de uma
certa “nostalgia” — sobretudo quando se critica a “falta de valores do mundo moderno”. O
que ocorre é que há valores, apenas não são os mesmos do passado, são opostos,
antagônicos (o que inviabilizaria expressões do tipo “inversão de valores”), uma vez que os
“novos” (nem sempre tão novos) valores sociais e morais da modernidade, nem de longe se
referem ao passado. Entendendo-se passado como o tempo de “mundo encantado”, com
aura, originalidade e significação: ainda em vias de se racionalizar por completo e que,
para o senso-comum, também equivaleria no mundo moderno à “inversão de valores”.
O que pode levar a confusões é o fato de que na sociedade de classes capitalista, há
“inversão de papéis”, com ascensão e despromoção social. Ainda percebemos esta
confusão conceitual entre status e papel social, entendido este último não só como a
representação ou projeção, mas como a própria ação social do indivíduo no conjunto das
relações e dos significados sociais. Em síntese, acompanha a humanidade um sentimento
de “crescente racionalização” das operações mentais e pragmáticas, chamado por Weber de
“desencantamento do mundo” (como desmagificação e busca de “raciocínio lógicodedutivo”). No entanto, para que este processo se pusesse em ação, foi preciso dar início a
um tipo de “desapego”, que seria o sentimento e a prática do ascetismo (em linguagem
simples: “desapego imediato das sensações de prazer” ou abnegação). A Modernidade
Tardia marca um tempo de crise, de muito mais dúvidas do que respostas (quase nenhuma
certeza) e, neste sentido, reflexividade quer dizer dúvida metódica:
A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas
sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação
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renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente
seu caráter [...] Mas somente na era da modernidade a revisão da
convenção é radicalizada para se aplicar (em princípio) a todos os
aspectos da vida humana, inclusive à intervenção tecnológica no mundo
ocidental (Giddens, 1991, p. 45).

Agora, a modernidade clássica não se especifica unicamente pela imposição de uma
dúvida metódica, de sua (ou de nossa) capacidade de duvidar, indagar, pesquisar, vasculhar
por algo de “novo” ou diferente — às vezes, procura-se pelo “mesmo” ou pelo pior do que
o mesmo, como os movimentos exatamente reacionários. De outro modo, se a
modernidade fosse apenas “dúvida sem fim”, não haveria grande distanciamento da própria
conceituação de pós-moderno e que, em essência, é duvidar, desbaratar, fragmentar,
esmiuçar e, também, procurar:
Pós-moderno, como está evidente, é um conceito que supõe uma reflexão
sobre o tempo, antes de mais nada152 [...] Não a um tempo homogêneo,
linear, em que se pudesse estabelecer um recorte e fixar uma data decisiva,
um ato inaugural, como se poderia esperar da visão simplista da história na
qual somos zelosamente educados [...] Trata-se antes de uma atitude
nascida do espanto, do desencanto, da amargura aflitiva, que procura se
reconstruir em seguida como uma alternativa parcial, desprendida do sonho
de arrogância, de unidade e poder, de cujo naufrágio participou, mas
decidiu salvar-se a tempo, levando consigo o que pode resgatar de
esperança (Sevcenko, 1987, p. 45).

Isto é, o pós-moderno também é crítico e, por vezes, indica um acerto de contas
com o passado muito mais pragmático e sério (não-hipócrita) do que muitos materialismos
chauvinistas. Mas, o pós-moderno ainda é perspectiva (ao contrário do uso cínico, e
instrumental, que lhe é atribuído. Então, moderno ou pós-moderno, reflexividade implica
em questionar porque o habitual já não satisfaz e, daí em diante, questiona-se para mudar,
mas não só as “visões de mundo”. Portanto, a modernidade é sociológica por definição:
A modernidade é ela mesma profunda e intrinsecamente sociológica.
Muito do que é problemático na posição do sociólogo profissional, como
o fornecedor de conhecimento perito sobre a vida social, deriva do fato de
que ele ou ela está, na maior parte, um passo adiante dos leigos
esclarecidos praticantes da disciplina (Giddens, 1991, p. 49).

Mais, a modernidade também é literária (Shakespeare e Cervantes) e técnica
(Gutenberg) em seu nascimento. Para Laura Restego, o homem moderno é prefaciado por
Quixote e Hamlet — ambos são loucos e têm na “dúvida metódica” um fim em si mesmo.
O conceito de louco foi apropriado pelos personagens e pela modernidade como sendo
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alteridade, própria de uma “visão irônica e subjetiva” da vida na sociedade capitalista
moderna. Não se trata de uma tarefa para fragmentar certezas (ou “dividir para
conquistar”), mas realmente estilhaçar (como “desmanchar no ar”) o mundo antigo (com
suas aparências) e seus reticentes sectários: “Em suma, ele envolve uma liberdade – errar,
enganar a si e aos outros, duvidar, falhar; o que significa, uma liberdade para as
idiossincrasias humanas seguirem o seu próprio caminho” (Restrego, 06/10/2007). Não há
nada que se pareça menos com a modernidade (e não pós-modernidade) do que
dogmatismos que apregoam o “melhor dos métodos”: “...a loucura é o único nome
concebível para esse exercício de fazer em pedaços os velhos modelos, de transgredir os
limites do conhecido e do que é aceito, de ir além do que quer que a racionalidade
convencional tenha conseguido codificar” (Restrego, 06/10/2007 – grifos nossos).
Hamlet realmente assumiu o papel de louco e Quixote surgiu, não por acaso, junto
ao primeiro veículo de comunicação de massas: a imprensa (e que, por sua vez, alavancou
o romance cavalheiresco). Com a força sobressalente das máquinas, Quixote se
popularizou como “entidade cultural”. Esses dois personagens também nos deram a
“cultura moderna”: mais obcecados pela “representação da realidade” do que propriamente
pelo empirismo (há aí um conflito com Bacon). A loucura de Quixote, entretanto, mostrouse como um padrão para o homem moderno, aquele que não só desconfia da realidade,
como também da própria existência: alienação, fetichismo seriam bem empregados aqui.
Essa epistemologia do século XVII confiaria mais no simbolismo e nas representações:
Entre o homem e a visão que ele tem de si mesmo, há uma disparidade
que produz vertigem, com possibilidades ilimitadas colocadas em jogo, e
uma dose quase inimaginável de ambigüidade [...] Enfim, há ironia [...]
uma combinação imperfeita entre o self e o universo, entre o sujeito e o
que o cerca [...] com sua desconfiança, ao modo de Hamlet, das
possibilidades da ação (Restrego, 06/10/2007).

A epistemologia moderna combinaria “dúvida metódica” com zombaria ou, ainda
mais ironicamente, como anti-método153: a mesma zombaria nos daria Kafka e suas
metamorfoses154. Entre a dúvida fácil e o riso, em Quixote e em Hamlet, o homem
moderno procura seu caminho no claro/escuro, na mediatriz que o próprio capitalismo vai
esticando ou afrouxando (para “cambiar”, depois, entre o realismo-cínico de Balzac e o
romantismo-crítico de Victor Hugo). Ironicamente — até do ponto de vista histórico —, o
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anti-herói é moderno (como modernidade precoce), quando deixa construir a caricatura
do próprio homem moderno em “mal traçadas linhas”:
Quem se deixar duvidar, e rir, deixa para trás a realidade rasa, decifrável,
para penetrar numa zona mais problemática, povoada de figuras em
chiaroscuro, de marchas, de duplos sentidos, de ambigüidades ressoantes
[...] Para colocar nas palavras de Cervantes, nos reconhecemos como
tendo “saído para o mundo pela porta errada” (Restrego, 06/10/2007).

A caricatura do homem moderno não é capaz de “escrever certo, por linhas tortas”
porque perdeu a vanguarda, a tradição, o foco no insolúvel e insondável sentido da vida
humana. Porém, de contrapeso, também nos livramos de “falsas virtudes”: “Com o fim da
crença em qualquer forma de heroísmo, exilamos também a grandiloqüência, o pedantismo
e o melodrama” (Restrego, 06/10/2007). A modernidade iria solapar a famosa “burrice
solene”. Depois, em Ianni, essa mesma ironia calcinante de meias-verdades teria uma força
estrondosa em Garcia Márquez, assim como em outros tantos “artistas da vida e da
política”, revelando-se em mil detalhes e denúncias de depreciação do poder social e
estatal não legitimados. Como se não restassem “pedras sobre pedras” em que se pudesse
assegurar regularidade ao poder ditatorial:
Toda ditadura começa a ser destruída no momento em que o povo,
operário, camponês, mineiro, empregado, funcionário, faz uma piada sobre
o ditador [...] A piada é uma fantasia popular [...] O humor gera o riso e
solapa a pretensa seriedade e eternidade da mais poderosa tirania [...] O
criado negro representa o Supremo com a mesma autenticidade, a ponto de
este se reconhecer na paródia. Há uma carnavalização do tirano e da tirania
[...] A vaca passeia nos salões do palácio e pasta as suntuosas cortinas e os
solenes tapetes (Ianni, 1983, p. 100).

A pior ou maior ironia que nos restou, entretanto, está no fato de que temos de
digerir hoje em dia o sonho da modernidade em produzir a “razão pura” (como em
Frankenstein). É como se o Prometeu desagrilhoado tivesse perdido todo seu bom-humor,
para depois morrer pelo “direito ao afeto”: a exemplo da “criatura” do jovem Frankenstein.
Hoje, esta ironia mais corrói do que nos ajuda a ver melhor os labirintos e seus segredos —
como se esperássemos pelo ataque de um Minotauro guardião daquela “razão pura”,
porque:
Já ficamos tão fora de controle que invertemos os termos: o que era
loucura para ele, para o homem contemporâneo se mostra uma forma
privilegiada de razão. Hoje, todo moinho de vento é algum tipo de
gigante inventado pela razão; como propôs Goya, “O sono da razão
produz monstros155” (Restrego, 06/10/2007).
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Quando se compara fica claro como, para Hamlet, a própria razão (“como uma
escolha possível entre métodos práticos e políticos de ação”) revelou-lhe que assumir a
posição da loucura seria o “ato mais bem pensado”. Faz da loucura sua “razão
instrumental” para vingar a morte do pai, em busca de resultado prático para seu “agir
político-pessoal” — na ânsia cega pela vingança, não há espaço nem para o “eu” e muito
menos para o Outro:
Ele confessa que a razão lhe foge,
Mas de nenhuma forma diz por quê.
Nem se mostra disposto a ser sondado;
Com uma hábil loucura, vais distante
Se queremos trazê-lo à confissão
Do que ele sente.
(Shakespeare - Hamlet)

Mas, em suma, mesmo em se tratando de o Hamlet-Louco, a loucura é falsa, por
isso bem calculada, com intenção claramente de despistar a atenção e de remover a
vigilância sobre os reais fatores. Na loucura forjada, “instrumento do eu”, Hamlet é senhor
da situação. Já com o subcomandante Marcos, líder político do movimento zapatista no
México, vemos como se apropria da lenda (não do mito, que acabaria igualmente
instrumental) justamente para uma ação convexa (para além do eu) e coletiva, ou seja, quer
descartar a instrumentalização da realidade política, pois sem o Outro, não há o “eu” e,
dessa junção entre “eu-Outro”, é que nasceria a “união do povo”, mas em “nós” e não,
exatamente, no “eu mais ele”.
...Votán-Zapata, luz que chegou de longe
...Nome que muda, homem sem rosto, luz que nos protege
...É e não é todos em nós
...Dono da noite...senhor da montanha
...um e muitos juntos. Ninguém e todos. Ficando chega.
Votán-Zapata, vigia e coração do povo...
(Subcomandante Marcos)

O resumo da obra está em que a chamada “crise da modernidade” (ou
Modernidade Tardia) vem de suas próprias promessas não cumpridas: “a dissolução do
evolucionismo, o desaparecimento da teleologia histórica, o reconhecimento da
reflexividade meticulosa, constitutiva, junto com a evaporação da posição privilegiada do
Ocidente” (Giddens, 1991, p. 58). Certamente, isto seria parte da loucura ou “anarquia de
mercado” do capitalismo (ou esquizofrenia). Desse prisma, a Modernidade Tardia não é

iluminista e atacava as crendices do tempo: o charlatanismo, a avareza, a vaidade, são seus alvos. O que não
deixa de ser contraditório, aliás, como é a própria relação entre realidade e arte.

sinônimo de pós-modernidade (talvez, em muitos aspectos, seja o seu contrário), no
sentido de que a própria modernidade vem desconstruindo algumas de suas principais
conquistas e garantias — exemplos claros nos remetem direto à luta por reconhecimento
no interior de todo Estado de Direito: daquele previsto pela Constituição Francesa de 1791
(e depois, em 1793), passando pela Constituição “democrática” de Weimar (1919156), até à
Constituição Espanhola de 1972, quando se deu início aos “pressupostos” do Estado
Democrático de Direito Social. Portanto, também vimos na atualização da Razão de Estado
e ainda veremos adiante que, mais do que nunca, a modernidade está desconstruindo e se
desmancha (no ar e na terra) juntamente com suas maiores edificações ou “tudo que era
sólido”.
Isto reforça a idéia de que o “pós-moderno”, na verdade, é apenas a ação da
Modernidade Tardia, “a vingança da modernidade” ou a “ação da modernidade no século
XX”. Não se trata do novo, mas sim do antigo, revigorado, às vezes, mas também
antiquado, dando ares de contemporaneidade: muitos dos instrumentos de repressão e de
“vingança” adotados registram a idade de pelo menos três séculos. Vejamos em breve
passagem a formação da modernidade clássica para, em seguida, compará-la ao período
que aqui apelidamos de Modernidade Tardia.
Modernidade: outros apontamentos
Na primeira fase da modernidade, que vamos chamar de original ou de elementar, a
partir dos séculos XV e XVI, localiza-se uma tendência histórica à centralização e
concentração de poderes que se iniciou na formação da sociedade capitalista. Na verdade,
nesta fase havia uma contradição entre Estado e Capital, cabendo ao Estado organizar um
centro de comando (força centrípeta) e ao Capital expandir-se em busca de novos
mercados (força centrífuga). A modernidade, desse ponto de partida, nasceria contraditória.
Neste sentido, realmente devemos destacar que a história é feita de nexos e de
convergências, de solturas e de negações. Podemos dar como exemplo uma convergência
em torno da racionalização da vida social e produtiva, do século XVI ao XX. Mas, é bom
saber que esta ampla convergência não implica na ausência de divergências, às vezes, tão
grandes, que somos levados a visualizar somente o antagonismo e as rupturas. De qualquer
modo, como sabemos, o processo é longo e doloroso.
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É um belo exemplo desse estertor contraditório da modernidade, pois aí igualmente se fundiaram as bases
constitucionais do Estado Social.

O homem como animal social tem uma longa história, ou seja, apresenta formas
diferentes de se organizar ao longo do tempo. Essa capacidade de organização para o
trabalho, e que produz a vida, é que nos permite viver157. Por fim, é possível dizer que essa
atividade de organização se dá sobre as condições naturais que nos cercam, isto é, os
homens também se tornam sociáveis à medida que transformam a natureza. A sociedade,
com isto, também será o resultado de sua articulação e da produção social, portanto, uma
criação, uma artificialidade158, uma construção sobre as próprias condições naturais. Esse
trabalho sobre a natureza é o que produz o homem e a sociedade, e por isso o trabalho é
uma categoria central na afirmação do homem como ser social159. Na modernidade, o
trabalho se caracteriza por construir um novo modelo de vida social – o modo de produção
capitalista. Se construir a sociedade é mudar a natureza, também pode-se dizer que ao
organizar esta dimensão social, o homem modifica a natureza e a si mesmo. Desse modo,
evoluir é tornar-se cada vez mais social160, alterando-se e apropriando-se dos recursos
ofertados pela natureza e, a essa altura, pela própria sociedade161. No início da história
social, essa apropriação dos recursos será coletiva, comunal, e mesmo quando a
propriedade se refira exclusivamente ao indivíduo, será para sua manutenção, para seu uso
pessoal: não como hoje, na forma da propriedade privada.
Ainda no início da organização social, nas primeiras comunidades, a capacidade de
cooperação entre os homens os levaria a buscar fortes laços de identidade entre si, mas
também diferenciação, pois, percebendo as habilidades em destaque, os homens
começariam a buscar a divisão social do trabalho, aumentando a própria produção. Este
excedente da produção que se origina da cooperação e da especialização do trabalho
geram, por sua vez, a possibilidade da troca:
O homem – ou melhor, os homens – realizam trabalho, isto é, criam e
reproduzem sua existência na prática diária, ao respirar, ao buscar
alimento, abrigo, amor, etc. Fazem isto atuando na natureza, tirando da
natureza (e, às vezes, transformando-a conscientemente) com este
propósito. Esta interação entre o homem e a natureza é – e ao mesmo
tempo produz – a evolução social. Retirar algo da natureza, ou determinar
um tipo de uso para alguma parte da natureza (inclusive o próprio corpo)
pode ser considerado e é o que acontece na linguagem comum, uma
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Pode-se denominar a isto de ontologia.
Assim, também não haveria uma condição humana que nos levaria, conduziria ou obrigaria a viver
socialmente, pois o próprio modo de vivermos socialmente é amplamente diversificado – sendo contraditório
na perspectiva histórica. A exclusão do trabalho, por exemplo, é a forma mais aguda dessa contradição, pois,
com isso, está impedido o caminho para o ser social.
159
Trabalhar para produzir ao mundo e a si mesmo.
160
Talvez com um sentido próximo de civilidade.
161
Não é preciso lembrar, mas esta sociedade também passará por múltiplas formas de organização. Não há
uma sociedade, portanto, mas sim formas de organização social que se alteram ao longo da história.
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apropriação, que é, pois, originalmente, apenas um aspecto do trabalho.
Isto se expressa no conceito de propriedade (que não deve ser, de forma
alguma, identificado com a forma histórica específica da propriedade
privada). No começo, diz Marx, “o relacionamento do trabalhador com as
condições objetivas de seu trabalho é de propriedade; esta constitui a
unidade natural do trabalho com seus pré-requisitos materiais” [...] Sendo
um animal social, o homem desenvolve tanto a cooperação como uma
divisão social do trabalho (isto é, especialização de funções) que não só é
possibilitada pela produção de um excedente acima do que é necessário
para manter o indivíduo e a comunidade da qual participa, mas também
amplia as possibilidades adicionais de geração desse excedente. A
existência deste excedente e da divisão social do trabalho tornam possível
a troca. Mas, inicialmente, tanto a produção como a troca têm, como
finalidade, apenas o uso – isto é, a manutenção do produtor e de sua
comunidade (Hobsbawm, 1991, p. 16).

Como vimos, qualquer forma de organização e de expressão política deriva dessa
capacidade de organização do social; a política decorre do social. Qualquer mudança social
também decorre dessa capacidade de modificarmos, ao longo da história, as próprias
condições de organização e de produção do social (trabalho). A modernidade é, assim,
expressão de um novo modo de organização da vida social e produtiva. Ou seja, a
transformação social é mais do que vontade de se mudar a sociedade, é resultado das
condições reais de possibilidade de transformação dos meios e dos recursos ofertados pela
sociedade em determinado momento de sua história. Isto é progresso, na medida em que
nos distancia da mera imposição das condições naturais, desse nosso desenvolvimento
natural (não há desenvolvimento natural, mas tão-somente esse esforço social).
O progresso social, econômico, tecnológico, decorre da alteração das relações
sociais de produção, o modo como se organiza o trabalho a cada fase distinta da história.
A transformação das relações sociais de produção da vida social, portanto, implica na
mudança das condições reais, materiais em que a vida social está aportada: “As relações
sociais de produção (i.é, organização social no mais lato dos sentidos) e as forças
produtivas materiais (a cujo nível aquelas correspondem) não podem ser separadas [...] ‘A
estrutura econômica da sociedade é formada pela totalidade dessas relações de produção”
(Hobsbawm, 1991, p. 16). Ou como dirá o próprio Marx no famoso Prefácio:
Na produção social da sua existência, os homens estabelecem relações
determinadas, necessárias, independentes da sua vontade, relações de
produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento
das forças produtivas materiais. O conjunto destas relações de produção
constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual
se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem
determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida
material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e
intelectual em geral [...] A transformação da base econômica altera, mais

ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura. Ao considerar tais
alterações é necessário sempre distinguir entre alteração material – que se
pode comprovar de maneira cientificamente rigorosa – das condições
econômicas de produção, e as formas jurídicas, políticas, religiosas,
artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas ideológicas pelas quais os
homens tomam consciência deste conflito, levando-o às suas últimas
conseqüências (Marx, 2003, p. 05).

A divisão social do trabalho inicial, além de elevar a produção (excedente),
permitirá a constituição de outra forma de trabalho: o trabalho intelectual. Se há excedente,
nem todos precisarão se dedicar à produção dos insumos propriamente materiais da vida
social, e ao que segue que alguns poderão se dedicar tanto à política, quanto à religião, às
artes ou à filosofia. De certo modo, o mundo grego externou bem essa passagem da nossa
história política, bem como das origens e da evolução do trabalho intelectual – com sua
techné:
A distinção entre técnica e arte é escassa quando o que hoje chamamos
“técnica” está pouco desenvolvida. Os gregos usavam o termo
(frequentemente traduzido por ars, “arte”, e que é raiz etimológica de
“técnica”), para designar uma habilidade mediante a qual se faz algo
(geralmente, transforma-se uma realidade natural em uma realidade
“artificial”). A techné não é, contudo, uma habilidade qualquer, porque
segue certas regras. Por isso techné significa também “ofício”. Em geral,
techné é toda série de regras por meio das quais se consegue algo (Mora,
2001, p. 2820).

O Prometeu moderno tem técnica, mas não techné, tal qual viu a ironia ser,
gradativamente, substituída pelo cinismo. Também não há exagero em se dizer que o
homem é social por necessidade, a necessidade da sobrevivência162, e que isto não se dá
por alguma condição inata ou excepcional que o conduz a tanto. A modernidade, neste
sentido, resulta de um forte empuxo na produção racional, intelectual, técnica, científica,
calculista da vida social e produtiva. A vida moderna é antes uma vida racionalizada,
mesmo que à custa de bens preciosos. Neste sentido, procuramos observar a
contemporaneidade — suas transformações culturais, sociais, tecnológicas — como
desafio à dogmática e aos paradigmas que lhes deram sustentação até agora: a exemplo do
contratualismo e do liberalismo clássico, do próprio surgimento da idéia mais precisa do
“espaço urbano” (Sennett, 1988). Para entender a sociedade capitalista e o espaço urbano
precisamos retornar aos séculos XVII e XVIII, para depois passar ao século XX e XXI. É
preciso sim, pensar a realidade social como eixo do metabolismo do capital, mas é
igualmente necessário ir além da ordem dada e estabelecida pelo status quo; portanto, é
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Essa necessidade subordina igualmente a possível inteligência social.

possível pensar a política, e a luta pelo reconhecimento como parte ativa da sociedade
moderna, ultramoderna (Giddens, 1991) ou na Modernidade Tardia. Este seria o
caminho, entre a modernidade e a pós-modernidade, em que o ultramoderno construiria
pontos de solidariedade social mais dinâmicos e robustos:
A sociedade pós-tradicional é um ponto final; mas é também um início, um
universo social de ação e experiência verdadeiramente novo [...] uma
sociedade global [...] No domínio da vida interpessoal, estar aberto para o
outro é a condição da solidariedade social; em uma escala mais ampla, a
oferta da “mão da amizade” em uma ordem cosmopolita global está
eticamente implícita na nova agenda esboçada [...] Rompendo as aporias
do pós-modernismo, podemos enxergar possibilidades de “democracia
dialógica...” (Giddens, 1997, pp, 130-131).

É preciso entender que a modernidade se trama como conjunto complexo (Morin,
2000) e emerge (como demanda social) de uma sociedade em busca de intensa pesquisa e
tecnologia para modificar os meios de produção da vida social (Pinto, 2005). É preciso
pensar a modernidade como projeto social (projícere), como transporte de dentro para fora,
como abertura e aprofundamento do próprio lance do capital expansivo da época. Porém,
será mesmo que todos os planos, pontos e circunstâncias reunidas na propositura da
modernidade já estão esgotados?
É este conjunto incompleto (pois ainda não se esgotou) que irá definir as principais
características da modernidade européia formada a partir do século XVII, quando estariam
mais ou menos interligados os elementos públicos que prefiguram a economia, a sociedade
e a política que se alimentam no capitalismo. Está aí a razão instrumental (a razão idílica
do Iluminismo que fora tão deturpada)163. É óbvio, portanto, que a modernidade é um dos
projetos mais bem desenhados pela humanidade e mesmo que sob a nascente sociedade
capitalista, a partir dos séculos XVII e XVIII, bem como é ainda mais óbvio que todos
esperam maior racionalidade e eficiência da administração pública: não só a administração
dos assuntos da burguesia. Também este é o momento da transição do feudalismo ao
capitalismo, coincidente com a passagem do mundo rural à urbanização e à urbanidade,
como analisava Marx em seu famoso Formações Econômicas Pré-capitalistas, em que a
modernidade irrompe como revolução das forças produtivas e (re)invenção das relações
sociais:
Nas cidades, que, com o correr do tempo, ressurgiram na Idade Média,
desenvolveu-se uma divisão do trabalho entre produção e comércio, às
vezes como sobrevivência da antiguidade. Isto proporcionou a base de
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A razão iluminista, como marco definitivo da modernidade, traria o pressuposto da autonomia, da
maioridade intelectual, moral e política. É este sentido que acabou deturpado pela razão instrumental do
capitalismo.

um comércio a grande distância e uma conseqüente divisão do trabalho
(especialização de produção) entre diferentes cidades. A defesa dos
habitantes dos burgos contra os senhores feudais e a interação entre as
cidades produziu uma classe de burgueses164, a partir dos grupos de
moradores dos diversos burgos [...] Enquanto o comércio não se tornou
de âmbito mundial, e não se baseou em indústria de grande porte, os
progressos tecnológicos continuaram inseguros [...] O desenvolvimento
definitivo do capitalismo exige, portanto, o do mercado mundial [...] A
primeira conseqüência da divisão de trabalho entre as cidades é o
advento das manufaturas independentes das corporações [...] Entre estas
atividades manufatureiras, a tecelagem revelou-se a mais importante
[...] Com o desenvolvimento das manufaturas as nações começaram a
competir como tais, e o mercantilismo (com suas guerras comerciais,
tarifas e proibições) se alça em escala nacional165 (Hobsbawm, 1991,
pp. 31-32-33).

É óbvio que o curso proposto na investigação é muito longo, talvez demasiado
longo, mas é inegável que há um fio condutor na construção dos marcos (nem sempre
equilibrados) da modernidade: chamaremos a isto de racionalização da vida social. Indicar
os passos centrais do curso da construção desta racionalidade da vida social. Então, de
onde parte esta modernidade?
A idéia de modernidade, na sua forma mais ambiciosa, foi à afirmação de
que o homem é o que ele faz, e que, portanto, deve existir uma
correspondência cada vez mais estreita entre a produção, tornada mais
eficaz pela ciência, a tecnologia ou a administração, a organização da
sociedade, regulada pela lei e a vida pessoal, animada pelo interesse, mas
também pela vontade de se liberar de todas as opressões. Sobre o que
repousa essa correspondência de uma cultura científica, de uma sociedade
ordenada e de indivíduos livres, senão sobre o triunfo da razão? Somente
ele estabelece uma correspondência entre a ação humana e a ordem do
mundo, o que já buscavam pensadores religiosos, mas que foram
paralisados pelo finalismo próprio às religiões monoteístas baseadas
numa revelação. É a razão que anima a ciência e suas aplicações; é ela
também que comanda a adaptação da vida social às necessidades
individuais ou coletivas; é ela, finalmente, que substitui a arbitrariedade e
a violência do Estado de direito e pelo mercado. A humanidade, agindo
segundo suas leis, avança simultaneamente em direção à abundância, à
liberdade e à felicidade (Touraine, 1995, p. 9).

Como um tema recorrente que nunca se cala, especialmente em contraste com esta
formação da modernidade, que nos propusemos analisar, é a chamada pós-modernidade.
Mas, o que é pós-modernidade? A pós-modernidade também terá projetos?
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Marx no Manifesto também ressalta este ponto: “Dos servos da Idade Média nasceram os moradores dos
burgos (Pfahbüger) das primeiras cidades; deles saíram os primeiros elementos da burguesia (Bourgeoisie)
(Marx, 1993, p. 67).
165
Isto ainda implica na visão cronológica em que se sucedem os modos de produção, tal qual ao Prefácio:
“Em um caráter amplo, os modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno podem ser
qualificados como épocas progressivas da formação econômica da sociedade” (Marx, 2003, p. 06).

Por exemplo, basta-nos pensar aonde foi parar o social na sociedade neoliberal —
sob este aspecto, muitos ainda confunde a pós-modernidade com a Modernidade Tardia,
revelando traços do passado. Mas o pós-moderno estaria limitado ao neoliberalismo?
Parece que a resposta é mais complexa do que um simples sim ou não:
O pós-moderno sem dúvida traz ambigüidades — aliás é feito delas e
deve ser criticado e superado. É isso que ele propõe: a prudência como
método, a ironia como crítica, o fragmento como base e o descontínuo
como limite [...] O anseio de uma justiça que possa ser sensível ao
pequeno, ao incompleto, ao múltiplo, à condição de irredutível diferença
que marca a materialidade de cada elemento da natureza, de cada ser
humano, de cada comunidade, de cada circunstância, ao contrário dos que
nos ensinam a metafísica e o positivismo oficiais [...] Creio que já seria
uma vantagem e um alívio que o pós-moderno se apresente como um
castelo de areia e não mais como uma nova Bastilha, um novo Reichstag,
um novo Kremlin, um novo Capitólio166. Apenas um castelo de areia,
frágil, inconsistente, provisório, tal como todo ser humano. Um enigma
que não merece a violência de ser decifrado (Sevcenko, 1987, pp. 54-55).

O projeto arquitetônico da pós-modernidade, ao expor a estrutura, o interior, as
amarrações, o liame do “eixo central” de sustentação, revelando aos observadores as
armações em aço e o conteúdo mais simples e operacional167, como é o caso do elevador
panorâmico, na verdade, promoveu uma revolução em termos de leitura do real — não era,
portanto, um mero efeito de embelezamento. Ao revelar a estrutura de suporte das
construções, o projeto pós-moderno dizia ao leitor do real que a essência (assim como a
estrutura) pode e deve ser vista, revista, revirada. É interessante notar como forma e
conteúdo deveriam vir associados a partir de então, bem como outrora, na modernidade
clássica (de Marx e Weber, por exemplo) apareciam em destaque os primos gêmeos da
essência e da aparência. O pós-moderno expunha as entranhas, a partir da experiência da
arquitetura e ainda fazia brilhar uma realidade escondida, por isso tanto envidraçamento
e/ou reflexos — certamente queria provocar “reflexividades” em todos que por ali
transitassem.
Na configuração atual da sociedade moderna, entretanto, a sociedade de controle
impõe ao cidadão cada vez mais o toque de recolher168 que o obriga a ver-se cada vez mais
longe de sua liberdade. Certamente, não como criação de agora, tão recente assim (no
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Sob esse aspecto, o Estado de Exceção é notadamente moderno e, secundariamente, pós-moderno, porque
abriga-se preferencialmente no Kremlin, no Capitólio e nas areias que circundam muitos países invadidos.
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Os nós marcados pela cola do aço e do concreto.
168
Da alma ou do corpo.

fundo é mais uma das muitas criações do liberalismo burguês), mas o Estado de Exceção169
tem sido constantemente agilizado (contra a liberdade) como arma para se opor aos
crescentes atos de rebeldia e/ou ao terrorismo (sem que ninguém fale de terrorismo de
Estado). De outro modo, a guerrilha virtual leva um número crescente de países livres a
adotarem formas de controle do mundo virtual170, isto é, na sociedade de controle, mudamse as formas de ação, mas o controle sobre o mundo real/virtual171 é muito intenso. O que
ainda nos permite concluir que as características centrais da pós-modernidade — “a
prudência como método, a ironia como crítica, o fragmento como base e o descontínuo
como limite” — têm sido cada vez mais compelidas para fora da realidade observável172.
Portanto, o entorno desta Modernidade Tardia (não pós-modernidade) está muito
recrudescido, empedernido, emparedado, embrutecido: é incrível, mas talvez a
Modernidade Tardia esteja mais sob ameaça do que a própria “segurança e regularidade”
(ordem e progresso) do mundo moderno e de suas utopias. Também é certo, portanto, que
tanto o Estado de Exceção quanto os controles virtuais da sociedade de controle devam ser
melhor tratados, aprofundados.
Por essas razões, podemos entender como o entorno desse quadro sócio-metabólico
desafia os antigos paradigmas da Sociedade Capitalista e as tradições da modernidade173,
além da própria pós-modernidade — em parte, ao menos inicialmente, essa série de
desafios se iniciou com a pós-modernidade, mas agora também há a somatória de um outro
perfil, agora da sociedade de controle, de seus entraves, “entranhamentos” e
estranhamentos. Outro ponto curioso nesta relação entre a “irracionalidade moderna” (as
contradições inerentes ao capitalismo) e a “irracionalidade descontínua da pósmodernidade” (como vimos, o castelo de areia da pós-modernidade) advém da própria
compreensão que Weber realizava da racionalidade moderna (a previsibilidade de fatores
previsíveis da vida social):
A conduta humana, afirmava Weber, era tão previsível quanto os eventos
do mundo natural: “A previsibilidade’ (Berenchnenbarkeit) dos
‘processos da natureza’, tal qual na esfera das previsões metereológicas, é
muito menos acertada do que o cálculo das ações de alguém conhecido
por nós”. Essa “irracionalidade” (no sentido de que a “vontade livre” =
“incalculabilidade”) não era de forma alguma um componente específico
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Este Estado de Exceção servirá apenas como um dos possíveis exemplos disto que chamamos de
“Modernidade Tardia” e de sua ação vingativa contra o “passado liberal-burguês”, que se formou na
segunda fase do projeto da modernidade (séculos XVII e XVIII).
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Exercem um enorme controle sobre sistemas de busca, como o Google, na China.
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A primeira abordagem do ítem está em: http://www.gobiernoelectronico.org/node/5831.
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E ainda que sejam marcas da modernidades nascente, com Quixote e Hamlet, como vimos.
173
Não é muito confortador que, além da espada do desemprego estrutural, agora o trabalho formal seja
substituído pelo trabalho imaterial.

da conduta humana: pelo contrário, essa irracionalidade, concluiu Weber,
era “anormal”, na medida em que se constituía em propriedade do
comportamento daqueles indivíduos que eram designados como
“insanos”. Era, portanto, uma falácia supor que as ações humanas não
pudessem ser tratadas por generalizações; na verdade, a vida social
dependia de regularidades na conduta humana, de tal forma que um
indivíduo pudesse calcular as respostas prováveis de outro em relação à
sua própria ação [...] isso não implicava que as ações humanas pudessem
ser tratadas [...] como fenômenos objetivos [...] A ação teria um conteúdo
“subjetivo” não compartilhado pelo mundo da natureza, e a apreensão do
sentido das ações de um ator era essencial para a explicação das
regularidades discerníveis na conduta humana (Giddens, 1998, pp. 5253).

A irracionalidade e o descontínuo que sentimos hoje, de modo tão agudo e que nos
deixa perplexos, é equivalente à profecia de Marx no Manifesto, de que tudo que é sólido
desmancha no ar, mas com tal grandeza e profundidade que, às vezes, sentimo-nos
aniquilados em meio à pura barbárie. Ou como diria Weber, notadamente em A Política
como Vocação, a descrença só não abate aqueles que perduram no caminho clássico de sua
própria vocação:
Somente quem tem a vocação da política terá certeza de não desmoronar
quando o mundo, do seu ponto de vista, for demasiado estúpido ou
demasiado mesquinho para o que ele lhe deseja oferecer. Somente quem,
frente a tudo isso, pode dizer “Apesar de tudo!” tem a vocação para a
política (Weber, 1979, p. 153).

Neste sentido, esta angústia que sentimos, por estarmos em meio à indefinição do
moderno e do pós-moderno — entre a certeza e o indesejável, entre a leveza e a
sofreguidão, entre o cristal e a fumaça, entre o robusto e o que se desmancha no ar —, é
que dizemos que só sobreviverão os que têm vocação (não como predestinados), mas como
persistentes, esforçados, radicais, renitentes até: clássicos, portanto. Estes terão vocação
para a vida social. Porém, é em meio a esta profusão de dados, de sentimentos, de
sensações, de emoções, de estranhamento sócio-ambiental, que ainda se movimenta o
homem social de hoje, um homem social e muitas vezes não-político, no sentido da ágora
dos gregos antigos. O Homem-político de hoje perdeu seu ethos e seu utopos (seu lugar),
em virtude de ter-se ampliado para além dos burgos, das cidades de sua origem, do seu
enraizamento natural:
Há um termo logicamente associado a um público urbano diverso:
“cosmopolita”. De acordo com o emprego francês registrado em 1738,
cosmopolita é um homem que se movimenta despreocupadamente em
meio à diversidade, que está à vontade em situações sem nenhum vínculo
nem paralelo com aquilo que lhe é familiar [...] Por causa dos novos
hábitos de se estar em público, o cosmopolita tornou-se o homem público
perfeito (Sennett, 1988, pp. 31-32).

Aliás, este sentido de homem cosmopolita atual, em oposição ao homem que
trabalhava para construir o mundo social ou, então, anteposto ao homem político (da
urbanidade, da civilidade antiga) é outro fator curioso, emblemático desta fase em que nos
encontramos, entre o moderno e o pós-moderno. De certo modo, esse fluxo também
expressa a incontinência entre o social e o político, entre as contradições sociais agudas
(Marx) e a desejada “previsibilidade político-administrativa” (Weber). Entretanto, há o
desafio certo de reverter o processo que transformou o Outro no Mesmo, nesta mesmice
atroz e que vilipendia a própria individualidade, como quer Baudrillard (1990): Lá onde
existia o Outro, adveio o mesmo. Por isso ainda, é tão importante retornar aos clássicos
para falar do mundo do trabalho, do mundo social e não apenas do homem-político.
Em meio às críticas da moda, enfim, é preciso retomar exaustivamente os clássicos
e não subestimar suas categorias. Assim, ainda diríamos que o homem é o resultado de
suas circunstâncias modificadas pela ação social, pela política, pelas “lutas de
reconhecimento” e também pelo trabalho. Afinal, o trabalho modifica o “mundo natural”, o
ambiente, o entorno humano, e este movimento e/ou fluxo contínuo transforma o homem
(a sua subjetividade, individualidade), e, assim, em convívio com os demais, “o homem
que trabalha” passa a constituir o mundo social, como se a natureza, enfim, fosse a partir
de então “o mundo natural modificado pela ação humana”: a sociedade, portanto, é
moldada pelo trabalho que está na base da sua teleologia174 (um projeto que tem claras
intenções) e que orienta a práxis humana (a ação humana em meio à profusão de relações
sociais175).
Por isso, o homem é indubitavelmente um animal social, na sua gênese e formação,
e ainda que seja político na verificação dos resultados seguintes. Enfim, o homem
conhecerá as relações de poder — disputará o “mundo natural” em prol de sua subsistência
— e isto se dará muito antes de se tornar um “animal político”, a partir da Polis grega. O
mito de Prometeu (o Patrono do Trabalho) foi entendido pelos gregos como anterior ao
mito da política. O Homo sociologicus, do trabalho e da sociabilidade imposta pela
sobrevivência (2,5 milhões de anos atrás176), foi constituído muito antes do Homo politicus
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Entendida a expressão como um “projeto bem sucedido, aquele que começa e que tem uma finalidade, um
objetivo traçado”. Mas igualmente como “estudo da finalidade” ou “doutrina filosófica que considera o
mundo como um sistema de relações entre meios e fins” (Lalande, 1999, p. 1112.)
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Se a cada ação corresponde uma reação de iguais proporções, neste caso, então, esta reação social deve-se
à substância da ação inicial. Não há inércia social.
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2,5 milhões de anos atrás o Homo habilis (humano habilidoso) desenvolveu as primeiras ferramentas (era
capaz de trabalhar a pedra) e há 2 milhões de anos surgiu o Australopithecus robustus, que tinha um formato
das mãos que lhe permitiu a construção de novas ferramentas. O Homem de Java ou Homo erectus (humano

(a partir da ágora grega: há não mais do que cinco mil anos177). Neste sentido é que nos
serve a observação de que a própria política (ou o poder) antecede ou até se configura
independente dos aparelhos de Estado.
As concepções “substantivas” pressupõem diferenciação institucional
concreta dessas várias ordens. Quer dizer, sustenta-se, por exemplo, que a
“política” só existe em sociedades que possuem formas distintas de
aparelho de Estado, e assim por diante. Mas o trabalho de antropólogos
demonstra de modo bastante efetivo que existem fenômenos “políticos”
— relacionados com a ordenação das relações de autoridade — em todas
as sociedades (Giddens, 1989, p. 27).

A Antropologia Política, portanto, faz uma crítica substantiva e estrutural ao
classicismo, a exemplo da máxima de que a política nasceu na Grécia antiga. Mais do que
nunca é preciso re-valorizar a perspectiva sociológica da própria vida social — é preciso
insistir na sociologia da vida social, pois é aí que estão nossas chances de revigorar toda
forma de sociabilidade. Como vimos, hoje vivemos numa verdadeira janela do tempo,
presos ao presente, mas procurando olhar para o mais longínquo (ou simplesmente para
ali) a partir das mudanças e das transformações de toda sorte que surgem do olho do
furacão. Hoje procuramos abrir esta janela do tempo (a própria “jaula de ferro” de Weber)
para ver se, em meio à crise, conseguimos visualizar algum lampejo do presente-futuro:
não apenas como telespectadores passivos das novelas do presente, mas como atores. Por
isso, abrir a janela do tempo, como nosso maior desafio, no presente, ainda exigirá de nós
que coloquemos a cabeça para fora, na tentativa de vermos ao menos um palmo à frente do
nariz. Agora, haverá alguma certeza disso? De todo esse projeto de humanização
(hominização) o que, de fato, ainda está em vigor? O que ainda oferece conteúdo de
esperança para o futuro transformado? Desse modo, pensando em confrontar, mas sem
agredir, passado e presente, é que o trabalho foi disposto a fim de que pudéssemos indagar
subsidiariamente: O que trouxe racionalidade para a vida moderna, a própria
“racionalidade” (institucionalização da violência e da política), o direito de regulação dos
conflitos em torno da conquista e da sucessão da propriedade privada (desde o Código
Civil Napoleônico)? Em que sentido terá contribuído a evolução do mesmo Estado
Moderno que, gradativamente, passou a reconhecer o pluralismo jurídico (dado o
pluralismo social e político), despertando-se do monismo jurídico hobbesiano? Esta

ereto) foi quem dominou o fogo prontamente, há cerca de 1,8 milhão de anos: isso permitiu-lhe a vida em
comunidade.
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E mesmo a chamada Revolução do Neolítico — quando o Homo sapiens sapiens combinou
definitivamente a técnica, a política e a arte no mesmo contexto social e de produção da vida social — é
anterior à ágora antiga em outros cinco mil anos.

mudança coincidiria com a transformação histórica do binômio direitos/deveres para a
articulação direito/liberdades/garantias? Em resumo, a Modernidade Tardia corresponde
ao período “secundário”, industrial, da modernidade clássica, e se encerra com os aportes
de uma profunda transformação social, tecnológica, cultural, econômica e – o mais
chocante – inspirada nas exceções para resolver problemas insurgentes.
A modernidade é precoce ou tardia?
Enfim, o que é sucintamente a Modernidade Tardia? Como foi dito acima, tratase da própria modernidade, mas agora vista pelo ângulo de sua negatividade, ressaltando-se
o projeto inacabado, inconcluso ou as promessas descumpridas178. Poderíamos pensar no
início do século XX, na experiência da Primeira Guerra ou no Holocausto. Também
haveria espaço aqui para os Gulags179 e o sectarismo que converteu o projeto socialista em
Razão de Estado. Porém, a entrada em cena do Estado de Exceção é o exemplo maior
dessa conversão/metamorfose da ratio em razão servil à opressão: acrescente-se ainda o
fato de que aí a exceção passa a ser regra. Outro marco poderia ser a quebra do átomo (a
partir de Max Planck, na década de 1920) e, posteriormente, o uso exterminador desses
experimentos em Hiroshima e Nagasaki. Nascia ali o “período de terror da humanidade”,
como se fora um problema insolúvel e que era (ou é) o extermínio da vida na Terra. O
período em que a Modernidade Tardia teria se tornado patente também não é uma
unanimidade, pois, pode-se remontar às constituições francesas de 1791 ou 1793, à
imposição do Estado de Sítio Político no cerco à Comuna de Paris (analisado por Marx, em
Guerra Civil na França), à Constituição de Weimar, ao Estado de Sítio Nazista ou outro
dado marcante que se possa reter: o ponto fulcral é a referência ao uso constante dos meios
de exceção e do chamado Estado de Emergência. Portanto, parece-nos que a França de
1791/1793 é muito diferente da França prometida em 1789, com a Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão. Os meios de exceção não combinam com Liberté, Egalité,
Fraternité:
A origem do instituto do estado de sítio encontra-se no decreto de 8 de
julho de 1791 da Assembléia Constituinte francesa, que distinguia entre
état de paix, em que a autoridade militar e a autoridade civil agem cada
uma em sua própria esfera: état de guerre, em que a autoridade civil deve
agir em consonância com a autoridade militar; état de siège, em que
“todas as funções de que a autoridade civil é investida para a manutenção
da ordem e da polícia internas passam para o comando militar, que as
178

Ainda que, ironicamente, tenha-se cumprido amplamente a promessa do Estado de Exceção.
Estima-se que tenha funcionado como “campo de concentração” para prisioneiros políticos, de 1918 até
1956, com o envio de milhões de pessoas para cumprirem penas em regime de escravidão.
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exerce sob sua exclusiva responsabilidade [...] Em todo caso, é
importante não esquecer que o estado de exceção moderno é uma criação
da tradição democrático-revolucionária e não da tradição absolutista
(Agamben, 2004, p. 16).

A Assembléia Legislativa declarou Estado de Exceção em 11 de julho de 1792,
quando a Sardenha e a Prússia investiram contra a França. Agamben faz a distinção precisa
de que, nesta fase, o Estado de Sítio estava amparado em um decreto e não exatamente na
Constituição180. O problema se assenta neste marco histórico-jurídico porque, a
Modernidade Tardia inspirou(-se) na exceção e não na regra (liberdade ou “luta pelo
reconhecimento), o logos passou a ser dominação e a ratio uma razão estreita demais para
alcançar qualquer ideal. O Estado de Exceção neutralizou o medium-direito e o
instrumentalizou como um “meio pra fins” adequados à Razão de Estado. Mas, o fato mais
curioso é que, pelo mesmo curso “funcionalista” da política, em havendo graves crises
(com ameaça à própria luta por reconhecimento), o medium-direito passará exatamente
pela mesma metamorfose pragmática de poder: “o crime organizado leva à decretação do
Estado de Emergência, que deve salvaguardar o Estado Democrático de Direito”. Neste
exemplo, é claro, a ameaça ao sistema é uma grave ameaça ao “mundo da vida”, como no
caso do Estado de Sítio Político (descrito por Marx, 1986). Mas também o medium-direito
precisa ser entendido como parte da luta do “mundo da vida” ao requerer/enfrentar o
monopólio legislativo e coercitivo, em benefício da globalidade dos interesses sociais,
exigindo-se muito mais legitimidade do que mera legalização 181: “Por isso, tanto as regras
morais, como as leis jurídicas, são ‘gerais’, em pelo menos dois sentidos. Em primeiro
lugar, na medida em que se dirigem a muitos destinatários, não permitindo, pois, exceções;
em segundo lugar, porque excluem privilégios ou discriminações na aplicação” (Habermas,
1997, p. 194). No entanto, pensando-se como sociedade civil, resta-nos pensar o processo
de universalização do medium-direito no contexto e alcance do Estado de Exceção, porque
aí a exceção já foi devidamente (legalmente) incluída (Agamben, 2004). Nesta fase, o
“privilégio do poder” suplantou o processo de generalidade jurídica e, assim,
sistematicamente, passou a vigorar o poder controlativo182.
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Porém, não se alegou a inconstitucionalidade de tal decreto, ou seja, os mecanismos de exceção se
encaixavam no espírito jacobino do período e, por isso, não feriam as Constituições.
181
Até porque, neste aspecto há um duplo movimento nas sociedades atuais: a “judicialização da política” e a
“politização do Judiciário”. Se por um lado é benéfico como dinâmica da sociedade moderna, é péssimo por
outro, porque leva ao esgotamento das perspectivas: o anseio popular não traduz e nem se resume no
enfrentamento jurídico da política e suas quimeras.
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De onde decorre a idéia de “metamorfose” (Kafka, 2006).

O Estado de Exceção é literalmente o desmanche de um pressuposto, em prol de
adjetivos e predicados de poder — daí ser o marco dessa Modernidade Tardia. Aliás, só
ao poder é que se pode dirigir como a um objetivo “sem exceção”: “Em todos os casos, o
estado de exceção marca um patamar onde lógica e práxis se indeterminam e onde uma
pura violência sem logos pretende realizar um enunciado sem nenhuma referência real”
(Agamben, 2004, p. 63). Por que é uma forma de atualização da Razão de Estado? Porque
em busca do poder, há um excesso, um uso abusivo de poder. Este uso/abuso nos remete a
Maquiavel, com a Razão de Estado (mais como conservação, do que conquista de poder)
ou a Hobbes e a idéia-conceito de conatus, em que a busca pelo poder de sobrevivência é a
própria lógica. Hobbes vê o homem como uma máquina (Alquié, 1987), em que o
funcionamento resulta de um encadeamento a partir da incidência de movimentos externos
que estimulam outros movimentos internos. Para Hobbes, a realidade é um conjunto de
corpos em movimento. Mas Hobbes diverge de Descartes pois o “eu existo” depende de
um “eu penso”; mas Hobbes quer saber de onde vem o pensamento. Para Hobbes, a origem
de todo pensamento é a sensação (empirismo).
Há uma seqüência de ações e de transformações entre “estado de natureza” e
Estado Político – uma conexão de sentimentos que se inicia com o desejo íntimo de
sobreviver (conatus ou endeavour). Conatus é uma força genética que impulsiona o
comportamento, um “começo interno”, um desejo. Este desejo tanto é “canalizado” para o
poder quanto para a sobrevivência (conservação) — a conservação que ainda exige
afirmação e (conhecimento) crescimento de si mesmo. Então, conatus é esse “desejo pela
autoconservação” (compulsão183). O Estado não é uma evolução natural, mas sim uma
evolução racional da história humana. O livro O Leviatã será o próprio laboratório de
Hobbes: “O Leviatã é uma física das forças” (Angoulvent, 1996, p. 27). Livre da tutela
teológica, Hobbes se mostrou um pensador da “política quanto aos fins” (Razão de
Estado), mas que percebia com clareza os meios necessários (moral e razão). Por sua vez, a
razão é este discurso verbal anotado como um correto encadeamento de palavras — a razão
é um exercício de raciocínio: uma “raciocinação”.
Pelo conatus, somos todos levados a vencer e isto gera conflitos: miséria para o
perdedor; felicidade para o vencedor. Conatus é a fonte da vida em meio à guerra pela
sobrevivência. Portanto, é o mais íntimo “desejo de sobrevivência” que nos leva à paz. Do
Homo homini lupus (“o homem é o lobo do homem”) e Bellum omnium contra
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Em casos mais aguçados, o desejo de poder pode gerar uma “sensação de poder”.

omnes (“a guerra de todos contra todos”) à soberania do Estado, houve alienação e não
delegação de poderes. Pode-se dizer que a soberania (como consecução do conatus) se
impõe pela Razão de Estado e pelos arcana imperii (“segredos guardados nas arcas do
Império”). Portanto, soberania é onipotência: o poder não pode estar dividido. E
onipotência implica num poder absoluto, único, indivisível, irresistível, uma vez que o
soberano (onipotente) não tem deveres, só funções: “Está acima das leis e acima dos
direitos, porquanto faz as leis e outorga direitos”. Afinal, “o pacto sem a espada não passa
de palavras ao léu”. Pois, foi a força da espada do capital (visto por Goethe) que trouxe
esta Modernidade Tardia, como uma ligação, liame entre presente e passado. A
Modernidade Tardia é parte de um longo religare humano (não como religião), mas sim
como (re)conectar-se com a vida, com o mundo, com o todo, com os clássicos e com os
desafios da contemporaneidade (dentre eles, o do “reconhecimento”):
O virtuosismo legítimo que, entre os historiadores, Ranke possuía em tão
elevado grau, costuma manifestar-se precisamente pelo poder de criar algo
de novo através da referência de certos fatos conhecidos a determinados
pontos de vista, igualmente conhecidos [...] Mas um dia torna-se incerto o
significado dos pontos de vista adotados irrefletidamente, o caminho perdese no crepúsculo. A luz dos grandes problemas culturais deslocou-se para
mais além. Então a Ciência prepara-se também para mudar o seu cenário e
o seu aparelho conceitual, e fitar o fluxo do devir das alturas do
pensamento. Ela segue a rota dos astros que unicamente podem dar sentido
e rumo ao seu trabalho {como o Fausto, de Goethe}: “...desperta o novo
impulso./ Lanço-me para sorver sua luz eterna./ Diante de mim o dia e
atrás a noite./ Acima de mim o céu, abaixo as ondas” (Weber, 1989, p.
127).

Para Weber, pode-se dizer, a modernidade corresponde ao princípio de força
presente no conatus, mas esticado ao limite, no tempo passado e futuro da história da
humanidade, porque corresponde ao que há de mais clássico na humanidade, que é o
“desencantamento do mundo”: como um fluxo crescente, exponencial da inteligência
humana (mas que não se confunda inteligência com virtus184).
O mito sobrevive na Modernidade Tardia

O mito da superioridade (física ou cognitiva) sobrevive na Modernidade Tardia
como Golpe de Estado — ou seja, a chave de nossa incompreensão está no mito da razão.
Tomemos um exemplo como parte de sua metáfora: em Canetti (1995), a metamorfose
dos totens, por exemplo, entre os arandas, foi o processo de racionalização encontrado
184

Também propusemos uma interpretação de matiz weberiano do mundo real/virtual, especialmente focada
no valor de uso e nos “valores quanto a meios”, em: http://www.alfa-redi.com/rdi-articulo.shtml?x=8089.

para reverter um curso autofágico. Isto estava presente desde a origem desse mito: eles se
alimentavam dos mesmos animais, os perameles, já em processo de extinção, e ainda
praticavam o canibalismo. Sem essa “racionalização”, o povo, a cultura, toda a vida natural
próxima teria naufragado. Portanto, a “racionalização do mito” foi a reversão necessária e
urgente que propiciou uma ecologia prematura. Na mitologia grega a união de Urano e
Gaia dá origem aos Titãs e Titânias, forças violentas que povoam o mundo, destacando-se
Têmis, a justiça, Mnemósine, a memória e Cronos. Urano e Gaia, os outros filhos, são
Cíclopes e Hecatônquios, criaturas indomáveis, e forçadas pelo pai a viver no fundo da
terra. Por isso, Gaia conspira contra ele, e Cronos foi quem ajudou a mãe. Com uma foice,
luta contra o pai, e corta seus testículos. O sêmen expelido vai fecundar a terra e o mar,
nascendo Afrodite: deusa do amor e da beleza.
Destronado Urano, o poder passa a Cronos, senhor do tempo, mas que devora tudo:
seres, momentos, destinos. Devora também os próprios filhos, para que não lhe tomem o
reino como ele mesmo fez com o pai — só um escapa: ZEUS. Zeus libertou seus irmãos e
destronou o pai, essa vitória simboliza a força da razão e da ordem. Assim, é considerado
"pai dos Deuses e dos homens", mas "pai" não se refere a filiação, mas sim a uma relação
de poder, de autoridade constituída.

Cronos devora os Filhos -- tela de Goya:
“O sono da razão produz monstros”

Em seguida, Prometeu roubaria o fogo sagrado de Zeus para dá-lo aos homens. No
Mito de Prometeu (o Patrono do Trabalho), pode-se dizer que a sabedoria será nossa maior
virtude (como conhecimento185): sabedoria que está na virtude da moderação (virtus) e nas
habilidades adquiridas com a tecnhé. Em diálogo com o Corifeu:
PROMETEU
Ouvi, porém, as desgraças dos mortais e como eles eram pueris antes de
eu os tornar inteligentes e senhores da razão [...] A princípio, quando
viam, viam falsidades; quando ouviam, não entendiam [...] viviam em
antros subterrâneos, como as formigas ligeiras, nas profundidades sem sol
das cavernas [...] Também descobri por eles os números, a principal das
invenções engenhosas, e a combinação das letras, memória de tudo
quanto existe, obreira mãe das musas. E fui o primeiro a por sob jugo os
animais186, submetendo-os ao cabresto ou aos corpos dos homens, para
que sucedessem aos mortais nos trabalhos mais pesados, e atrelei aos
carros cavalos dóceis, ordenamento de luxo excessivo. E nenhum outro
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Também não deixa de ser parte do desencantamento do mundo.
A primeira indicação de animais domesticados foi encontrada em Jericó, na Palestina: cães, cabras e
grandes felinos eram mantidos como animais de estimação. É até comum encontrar leopardos domésticos em
pinturas egípcias antigas, mas o mais famoso era o gato.
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senão eu inventou para os marinheiros os navios de asas de linho187, que
vogam pelo mar. E eu, que descobri tudo isto para os mortais — infeliz
— não tenho maneira de me libertar do sofrimento presente (Ésquilo,
2001, p. 54).

A punição de Prometeu, como se sabe, foi ficar agrilhoado no Cáucaso, tendo o
fígado devorado todos os dias por uma águia (mas o órgão se recompunha diariamente). A
Caixa de Pandora dada a Prometeu (como vingança, depois de desagrilhoado, porque
“aberta” traria surpresas terríveis aos homens) nada mais expressa do que um raciocínio
direto e simples: “o progresso social justifica a razão instrumental”. Por isso, não há
vítimas ou todos o são, como sitiados e agrilhoados. Goethe escreveu um poema de 8
estrofes entitulado de Prometheus (1774). Ali o descreve como um homem extraordinário,
que não venera deuses ou se põe submisso a ninguém:
Encobre o teu Céu ó Zeus
com nebuloso véu e,
semelhante ao jovem que gosta
de recolher cardos retira-te para os altos do carvalho ereto
Mas deixa que eu desfrute a Terra,
que é minha, tanto quanto esta cabana
que habito e que não é obra tua
e também minha lareira que,
quando arde, sua labareda me doura.
Tu me invejas! [...] Eu honrar a ti? Por quê?
Livras-te a carga do abatido?
Enxugaste por acaso a lágrima do triste? [...]
Por acaso imaginaste, num delírio,
que eu iria odiar a vida e retirar-me para o ermo
por alguns dos meus sonhos se haverem
frustrado? Pois não: aqui me tens
e homens farei segundo minha própria imagem:
homens que logo serão meus iguais
que irão padecer e chorar, gozar e sofrer
e, mesmo que forem parias,
não se renderão a ti como eu fiz188"

Ainda no mito/realidade da literatura temos Tróia. Muito provavelmente, Tróia foi
o primeiro grande cerco ou sítio imposto a um povo — numa guerra que ultrapassou uma
década. Na época da Guerra de Tróia (da Ilíada), já se utilizavam de armas químicas e
biológicas, como bombas em forma de potes repletos de escorpiões que eram arremessados
contra os inimigos ou setas e flechas envenenadas com veneno de animais peçonhentos.
Também lançavam pequenos gomos de barro, preenchidos com nafta, que teria um efeito
semelhante ao Napalm (amplamente utilizado na Guerra do Vietnã). Estima-se que, no
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cerco que durou 10 anos, foram utilizados mais ou menos cinco mil soldados,
desembarcados em 100 navios (e não mil) e liderados por Agamenon na tentativa de
resgatar Helena. Pela duração e pelas circunstâncias da época, o Estado de Sítio imposto a
Tróia constitui-se num dos mais longos, cruéis e violentos cercos da história política. O
general que teria arquitetado a construção do Cavalo, a partir da madeira dos próprios
navios, seria Odisseu. Esta idéia surgiu de duas observações e de uma intuição: as
máquinas de guerra utilizadas para sitiar, no final da época do Bronze, eram ineficientes
para tomar Tróia. A cidade era resguardada por um sistema de fosso e envolta por
muralhas de até três metros de espessura. A idéia surgiu, então, da observação de que Tróia
era um grande centro de comércio de cavalos, o que atrairia a atenção de seus moradores,
uma oferenda daquele porte189. O cavalo seria um estratagema para que os troianos
acreditassem que sua construção simbolizasse uma oferenda de Agamenon, aos deuses,
para garantir um retorno seguro — como se os gregos tivessem desistido de lutar após 10
anos de cerco. Assim, os troianos, roubando a oferenda e levando o cavalo para dentro,
também estariam roubando a própria força embutida no gesto da oferenda, como se
roubassem a sorte, a fortuna dos gregos.
No fundo, vemos que o mito traz uma sucessão de golpes de Estado e de Estado de
Sítio, para os derrotados. Também é claro como a razão precede a morte certa. Desde,
então, somos eternamente devorados por Cronos, que se tornou nosso senhor e devorador
de nosso tempo e alma: na Modernidade Tardia em que vivemos (nem em sonho) não há
como contemplar o rococó e os entalhes da arte barroca. De lá para cá muitos são os casos
de atentados, violações, deturpações do poder, quer seja como forma de forçar uma
legitimação de atos políticos autocráticos, quer seja como tentativa de sobrevivência face a
esses mesmos achaques à “normalidade política” que deveria evitar os “meios de exceção”.
A maioria não percebe essa condição da política atual porque, por definição, o Estado de
Exceção está postado de forma latente nas Constituições Políticas, à espera da
conclamação pela Razão de Estado. Porém, do passado para o presente, na exata medida
em que sua condição primal é a latência (como “possibilidade real, imediata de uso”, como
“espirro contido190”) é que se faz “prontamente permanente”. O mito, como parte (e
pressuposto) do “desencantamento do mundo”, portanto, também assinala para o sentido
da “perda do encanto” ou desencanto. Ainda que esta não seja uma interpretação dada por
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Weber, é fácil ver que Prometeu foi algoz de Zeus, mas foi vítima de Pandora e assim
sucessivamente, ou seja, um rito de promessas não-cumpridas: sem consideração à filiação,
fidelidade ou continuidade. Essa quebra de fluxo nos dá precisamente o sentido das
promessas não-cumpridas pela modernidade. Este é o movimento que apregoamos como
metamorfose da chamada modernidade clássica ao que instituímos de Modernidade
Tardia não como anteposto à pós-modernidade, mas porque entende-se assim que a
modernidade não se esgotou, não cumpriu suas principais metas e promessas. Bobbio, por
exemplo, fala em seis promessas não cumpridas pela “moderna democracia”, e a primeira
versa sobre o próprio “modelo institucional democrático”:
O modelo ideal da sociedade democrática era aquele de uma sociedade
centrípeta. A realidade que temos diante dos olhos é a de uma sociedade
centrífuga, que não tem apenas um centro de poder (a vontade geral de
Rousseau) mas muitos, merecendo por isto o nome, sobre o qual
concordam os estudiosos da política, de sociedade policêntrica ou
poliárquica (ou ainda, com uma expressão mais forte mas não de tudo
incorreta, policrática) (Bobbio, 1986, p. 23).

A segunda, obviamente decorrente desta, deveria trazer “modernidade” ao debate,
ao modelo adotado e às práticas democráticas, superando as “corporativistas nãodemocráticas” (por definição):
...entre os grandes grupos de interesses contrapostos (representantes
respectivamente dos industriais e dos operários191) e o parlamento, uma
relação que deu lugar a um novo tipo de sistema social que foi chamado,
com ou sem razão, de neo-corporativo [...] o governo [...] intervém
unicamente como mediador entre as partes sociais e, no máximo, como
garante (geralmente impotente) do cumprimento do acordo (Bobbio,
1986, p. 25).

A terceira e a quarta promessas vêm em bloco: “Considero como terceira promessa
não cumprida a derrota do poder oligárquico [...] Se a democracia não consegue derrotar
por completo o poder oligárquico, é ainda menos capaz de ocupar todos os espaços nos
quais se exerce um poder que toma decisões vinculatórias para um inteiro grupo social”
(Bobbio, 1986, pp. 26-27). A quinta é específica quanto a alguns princípios elementares da
política moderna, como o da liberdade e publicidade e, na ausência destes, quando se
revelam o anti-Estado ou de Estado de não-Direito: “A quinta promessa não cumprida pela
democracia real em contraste com a ideal é a da eliminação do poder invisível” (Bobbio,
1986, p. 28). A sexta promessa descumprida seria a da educação para a cidadania:
A sexta promessa não cumprida diz respeito à educação para a cidadania.
Nos dois últimos séculos, nos discursos apologéticos sobre a democracia,
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jamais esteve ausente o argumento segundo o qual o único modo de fazer
com que um súdito transforme-se em cidadão é o de lhe atribuir aqueles
direitos que os escritores de direito público do século passado tinham
chamado de activae civitatis192; com isso, a educação para a democracia
surgiria no próprio exercício da prática democrática (Bobbio, 1986, p.
31).

Talvez não se saiba com exatidão se são seis, cinco, dez ou cem, mas o certo é que
há, ao menos, uma não cumprida — e que é a mais importante: “a razão nos traria
autonomia, maioridade, liberdade, responsabilidade”, ou seja, “a razão construiria uma
“civilização” em que “o homem e a sociedade seriam um só”. O resumo da chamada crise
da modernidade ou crise de civilização, como visto (ou simplesmente Modernidade
Tardia) vem de suas próprias promessas não cumpridas.
Entretanto, em tempos de graves crises, há muitos outros mitos florescendo. Por
muito tempo associamos e, de certo modo, ainda hoje o fazemos, o virtual ao futuro, à
ficção, ao amanhã que o gênio louco iria criar com um estalar de dedos e, é claro, estando
totalmente desligado do fardo do trabalho e da investigação. Nesse despertar de sua
inconsciência e da ignorância que o unia aos “nativos”, o gênio-grande-irmão gritaria
“Eureca” e pronto. À sua frente abrir-se ia um “mundo de fantasias” (anteposto ao “mundo
da vida” escravizante, pesaroso, dolorido do dia-a-dia) e nos meteria a todos lá dentro,
como um Mágico de ÓZ. Neste Novo Admirável Mundo, apetecendo-nos como um grande
saco de gatos pardos, todos seríamos apenas “nativos” incapazes de ver o “mundo da vida”
tecer a cultura, a comunicação, o direito, as “bases materiais da sobrevivência e da própria
ciência” (ou ao menos a infra-estrutura que suporta a gravidade do que pensamos e
fazemos). O Novo Admirável Mundo esconderia de “nós” que agora somos apenas
“todos”, os “nativos” encarregados de preparar o terreno árido, pedregoso, insípido até. O
que o Novo Admirável Mundo não pode esconder, porque é uma lei da vida na Terra,
resume-se no fato de que: o terreno plano permite que outros (ou o Outro) vejam mais
longe, porque a terraplanagem amplia o campo de ação, alargando e aumentando a
perspectiva do horizonte. O que este Novo Admirável Mundo também não sabe é que,
nem sempre é preciso (ou possível) subir nos ombros de gigantes para ver mais longe. Se
tivermos platôs é ainda melhor, mas basta um terreno plano deslizando para o horizonte
que a humanidade estará caminhando:
Por muito tempo, supusemos que civilização e humanização fossem a
mesma coisa. A civilização é fruto da cultura letrada; a humanização
pode ser ou não [...] O homem civilizado imagina que irá ajudar o nativo
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liquidando o seu mundo, feito de mito e lenda, ritual e superstição. O
paradoxo é que, na idade eletrônica, nós próprios estamos caminhando,
retornando para o mundo acústico do envolvimento e da percepção
simultâneos, experimentando o afloramento da vida subliminar. Quando
todas as coisas são simultâneas, isto é, à velocidade da luz, aquelas que
comumente são postas de lado no subconsciente voltam ao consciente.
Tal é o significado de A interpretação dos sonhos, de Freud. O
afloramento do subconsciente do homem ocorreu com o telégrafo, o
telefone, o rádio, a televisão e outros meios elétricos. É impossível
sublimar ou manter qualquer coisa oculta a essa velocidade [...]
Imaginávamos poder, simplesmente, aniquilar a cultura acústica dos
primitivos e nativos para civilizá-los; no entanto, o aniquilamento de
nossa própria civilização está ocorrendo ao mesmo tempo, graças à nova
tecnologia193 (MacLuhan, 2005, pp. 348-349 – grifos nossos).

O desencanto resgatou o mito, mas a velocidade e o “tempo controlado” devora
qualquer chance de sublimar (especialmente o poder). Somos todos filhos de Cronos,
indefesos, reféns e vitimados, pela fome de tecnologia — também por isso cada vez mais
precisamos de mitos, de crenças. Aqui está de volta o nosso problema, pois precisamos
(re)encontrar o caminho da “inteligência social”, não a salvação do Mágico de ÓZ que nos
faz esquecer do peso que é nos carregarmos dia após dia em nossas tarefas humanizantes
(mas também massificantes). O que a perspectiva da virtùs traz de alento é que, mesmo na
“planície da inteligência social mediada”, mesmo aí na imensa maioria das vezes
“conectados ao desconhecido”, teríamos condições de ver bem longe. Seria viável, possível
desde que bem nutridos de vontade, de uma crença profunda e irradiante (para “todos”)
que nos abrisse os olhos e, de olhos bem abertos, nos enfeixássemos nas várias, muitas,
múltiplas, “visões de mundo”. Nós não precisamos da crítica comum ao pós-moderno para
ver a Modernidade Tardia (aliás, os tradicionalismos todos vivem repetindo: “esse
método é o melhor de todos; é o método mais metódico194”), pois o que precisamos é abrir
os olhos para o hoje, se queremos algo para amanhã. Esses tradicionalismos que alegam ter
o “melhor dos métodos” não nos servem, porque sua fonte histórica é a repetição de lemas
e dogmas. Porque não há criatividade e não se percebe que não se será decorador de
paisagens, sem descobrir-se os interiores. Nossos críticos tradicionalistas precisariam
desligar-se de seu próprio e limitado interior para ver ali perto, depois lá, até que chegue ao
acolá. Mas, como, se não abre mão de seu método melhor de todos? Os tradicionalismos
são “ostras”, que não vêem (e é óbvio, não admitem) as limitações recônditas,
ensimesmadas, lacradas e cheias de frustrações por não mais sonhar, diante de tantas
verdades prontas. O que também não quer que vejamos é, justamente que “a verdade não
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se fecha” ou, ao contrário, que ela se abre totalmente, descortina-se diante do véu da
ignorância ou da burrice, se temos coragem para abandonar o “melhor dos métodos” em
troca da “dúvida metódica”:
O símbolo da inteligência é a antena do caracol “com a visão
tateante”, graças à qual, a acreditar em Mefistófeles, ele é também capaz
de cheirar. Diante de um obstáculo, a antena é imediatamente retirada
para o abrigo protetor do corpo, ela se identifica de novo com o todo e só
muito hesitantemente ousará sair de novo como um órgão independente
[...] O corpo é paralisado pelo ferimento físico, o espírito pelo medo.
Na origem, as duas coisas são inseparáveis. Os animais mais evoluídos
devem o que são à sua maior liberdade [...] A repressão das
possibilidades pela resistência imediata da natureza ambiente
prolongou-se interiormente, com o atrofiamento dos órgãos pelo
medo. Cada olhar de curiosidade que o animal lança anuncia uma forma
nova dos seres vivos que poderia surgir da espécie determinada a que
pertence o ser individual [...] Esse primeiro olhar tateante é sempre
fácil de dobrar, ele tem por trás de si a boa vontade, a frágil
esperança, mas nenhuma energia constante. Tendo sido definitivamente
afugentado da direção que queria tomar, o animal torna-se tímido e
burro (Adorno & Horkheimer, 1985, pp. 239-240 – grifos nossos).

Os tradicionalistas também não percebem que a verdade, a ética, a ciência, o
conhecimento, o “ensinamento não-dogmático”, o “esclarecimento não-emparedado” (até
em diplomas), a cultura vibrante no “mundo da vida”, não são pertences de “monstros
sagrados”, mas sim obra de bisbilhoteiros, daqueles que não se cansam de procurar. A
inteligência social, que se revigora com o virtus, portanto, precisa como nunca desses
afrontadores de tudo que um dia foi “sacramentado” como “a verdade está no melhor dos
métodos”. Não há virtus sem se desprender disso, pois com essa “razão póstuma” da ostra
(fechada em defesa contra o caracol) só há uma espécie popular, bem conhecida de
“burrice solene”:
A burrice é uma cicatriz [...] Com a inibição, teve início a inútil
repetição de tentativas desorganizadas e desajeitadas [...] Essas cicatrizes
constituem deformações. Elas podem criar caracteres, duros e capazes,
podem tornar as pessoas burras – no sentido de uma manifestação de
deficiência, da cegueira e da impotência, quando ficam apenas
estagnadas, no sentido da maldade, da teimosia e do fanatismo, quando
desenvolvem um câncer em seu interior. A violência sofrida transforma a
boa vontade em má [...] Como as espécies da série animal, assim também
as etapas intelectuais no interior do gênero humano e até mesmo os
pontos cegos no interior de um indivíduo designam as etapas em que
a esperança se imobilizou e que são o testemunho petrificado do fato
de que todo ser vivo se encontra sob uma força que domina (Adorno &
Horkheimer, 1985, pp. 239-240 – grifos nossos).

Nossa inteligência está no alargamento das “visões de mundo”, no distanciamento
crescente que tenhamos do mito da razão póstuma e que só aumenta nossas “burrices”.

Pois, nossa encoberta “burrice solene” também acumula pontos quando põe em
funcionamento seus mecanismos de sabedoria, replicando a si mesma por meio da “burrice
prática” da repetição. Essa “burrice prática” hoje foi vulgarizada no “copiar/colar” e
antigamente estava lá no fastidioso verbo “decorar”, mas a maior das injustiças é que o
“decorador é um sujeito que ainda consegue modificar interiores”.
Modernidade Tardia e outras fraturas da tradicão
Até este momento, o objetivo do texto era tracejar os contornos do período que
chamamos de Modernidade Tardia, também chamado de ultramodernidade (Giddens,
1991) ou supermodernidade (Augé, 1994). Portanto, definido como período de nossa
própria contemporaneidade, é preciso ressaltar que a Modernidade Tardia apresenta
tensões, contradições ou antinomias que nos remetem tanto à modernidade clássica, quanto
à pós-modernidade. Alguns desses traços podem/devem ser ao menos listados:
Sobrevive um determinismo metódico195 em duas direções: a) como
idolatria da técnica, faz uma aposta cega nos avanços da ciência, no
triunfalismo; b) determinismo tecnológico196 trata a tecnologia como
subproduto da determinação capitalista. Neste segundo caso, a
tecnologia surge submissa aos magnatas da Nasdaq197 e ao
establishment. Tomemos o micro-exemplo da rede Intranet criada por
Hackers da Al-Qaeda e que se espalhou pelo mundo, “escravizando”
computadores, sites públicos e privados, e servidores para saber que a
história é mais dinâmica (Doria, 15/10/2007).

Mito da Razão Póstuma: Os “determinismos” têm em comum a aposta no “mito
cego da razão póstuma”: uma “ingenuidade iluminista” de que o saber nos levará a um
futuro próspero: “a razão libertará”. Para estes, a verdade, é claro, sempre está nesta sua
suposta capacidade de revelação; sua superioridade cognitiva (auto-atribuída) é de tipo
hierocrática198: “eu vos digo a verdade sobre o consumo, salvem-se!”199. Messianismo: o
“determinista de RETÓRICA crítica” tem uma postura semelhante a qualquer papel
paternalista (como “revelador de verdades críticas”, vaticina o que presta ou não), porque
não consegue “explicar” de outra forma (só vê fins e nunca os meios: aliás, esta é sua
ideologia). Quando não se explica e só se determina (porque o dogma do “melhor método”
ensinou a duzentos ou dois mil anos que é assim), há um grande encantamento que recobre
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a obra, sua análise ou, então, “consigo mesmo”. Costuma agir como se fosse o “indivíduo
descobridor” de uma “verdade única”, santa e sacra. Pensamento único: esse típico
raciocínio, decorrente do determinismo e do messianismo, tem início na “segurança
inexistente” do antropomorfismo e se resume à imposição de regras fixas: “O primeiro
princípio do pensamento único é tão forte que um marxista distraído não o recusaria:
o econômico prevalece sobre o político [...] A repetição constante, em todas as mídias,
deste catecismo por quase todos os homens políticos, tanto de direita quanto de esquerda,
lhe confere uma tal força de intimidação que abafa qualquer tentativa de reflexão livre, e
dificulta a resistência contra esse novo obscurantismo” (Ramonet, 1995 – grifos nossos).
Totalidade totalitária: ainda se liga ao determinismo e à arrogância niilista de que
se é capaz de tudo, especialmente quando tomado do “pensamento único que reveste o
melhor método”: outra indicação de submissão ao “mito da razão póstuma esclarecedora
de tudo”. Argumento de autoridade: quer combater a “quermesse cosmopolita pósmoderna”, mas é apenas a sua outra face: uma face enrijecida do real. Se o futuro lhe
parece (relativamente) incerto, mesmo determinando-se o curso e o tal “melhor método”, o
passado, por outro lado, é o elemento determinador desse “eterno tormento que assola o
presente”. É como se o passado não nos proviesse de clássicos (de sua virtus), mas
“unicamente” de determinações apresentadas pelo detentor (dono) do “método único de
esclarecimento: age como autômato de um pensamento mumificado que se julga,
infantilmente, crítico. O passado sem virtus é como Factum et transactum: Feito e passado.
Privatismo:Em certa medida, quando a Razão de Estado se converte em Estado de
Exceção é porque realizou potencialmente sua própria natureza. Isto quer dizer que bem se
ajustaram a condição da exceção e o caráter privatista de sua origem. O privatismo de que
é tomado o Estado de Sítio já estava plantado na formação burguesa da esfera pública:
À autonomia dos proprietários no mercado corresponde uma representação
pessoal na família aparentemente dissociada da coação social, é o
carimbo autenticador de uma autonomia privada exercida na concorrência.
Autonomia privada que, negando a sua origem econômica, exerce-se
unicamente fora do domínio em que aqueles que participam do mercado se
acreditam independentes, conferindo à família burguesa essa consciência
que ela tem de si mesma. Tal consciência parece ser espontânea, parece ter
sido fundada por indivíduos livres e manter-se sem coação; ela parece
repousar na permanente comunhão amorosa dos cônjuges; ela parece
resguardar aquele livre desenvolvimento de todas as faculdades que
distinguem uma personalidade culta. Os três momentos — do livre arbítrio,
da comunhão de afeto e da formação — conjugam-se num conceito de
humanidade que se pretende que seja inerente a todos os homens,
definindo-os certamente enquanto seres humanos: a emancipação que ainda
ressoa quando se fala do puramente ou simplesmente “humano”, uma
interioridade a se desenvolver segundo leis próprias e livre de finalidades

externas de qualquer espécie [...] A família desempenha exatamente o
papel que lhe é prescrito no processo de valorização do capital (Habermas,
2003, p. 63 - grifos nossos).

O público está esvaziado de sentido porque não tem força; porque nunca teve
coerção suficiente, isto é, funciona como mero reflexo ampliado do privado. Como vimos,
este aburguesamento do espaço público, na verdade, trazendo à risca o nascimento do
“novo espaço público”, coincidiu com um processo de privatização: há um públicoprivado. Em síntese, o público é privado porque o cidadão (sujeito de direitos humanos:
reais e virtuais) já nasceu privado. Portanto, este público-burguês não pode escapar a seus
limites:
A esfera pública burguesa desenvolvida baseia-se na identidade fictícia
das pessoas privadas reunidas num público em seus duplos papéis de
proprietários e de meros seres humanos [...] A fórmula básica de Locke
quanto à preservation of property subsume, numa só linha e de um só
fôlego, sem qualquer constrangimento, sob o título “propriedade”, life,
liberty and estate: tão fácil conseguia ser, naquela época — segundo uma
distinção do jovem Marx, identificável a emancipação política com a
emancipação “humana” (Habermas, 2003, p. 74).

Cinismo: o método aprovado não é o da ironia, sarcasmo contra a hipocrisia, de um
Benjamin (1987) ou Balzac (2002), mas sim o cinismo que protege o “crítico” contra as
alegações do “valor de uso”. Como em seu cinismo refuta ser ele mesmo um consumidor
ávido por novidades e bugigangas de “alta tecnologia”, continua a só ver fins (e não
“valores quanto a meios”). Tecnicismo inebriante: o fetiche dos inebriantes críticos está
em acreditar que são capazes da crítica verbal ao valor de troca e que, com isto, estariam
libertos da relação de compra e venda: dedicando-se integralmente ao valor de uso.
Consumismo: ambos, porém, são incapazes de ver o próprio umbigo, o consumismo diário
e, assim, também são incapazes de manter a consciência. Advocacia em causa própria:
mas seu desejo é tão egoísta que deturpam até o direito básico do mercado Jus ad rem (em
sua chicana: “o direito à coisa lhes pertence”). Valor de uso: o consumismo lhes impede
de ter plena consciência e domínio acerca do valor de uso. São ideólogos do conhecimento
que servem de justificativa e de mais-valor ao consumo do mundo real/virtual — eles
estimulam o consumo ideológico200, mas como se fossem anjos protegidos do MAL. “A
sociedade é que corrompe, não tenho nada (contra ou) a ver com isso”.
Inconsciência sistêmica: não lhes permite ver que este seu suposto valor de uso,
não passa de consumismo fetichista — no que são iguais a todos, no nivelamento por
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Aprofundamos esta análise, em: http://www.alfa-redi.com/rdi-articulo.shtml?x=8089.

baixo. Apenas são mais nocivos porque, com mais ilustração e “retórica crítica” (sic) se
colocam em posição de superioridade, repetindo bordões (anti-consumistas) e discursos de
autoridade. Culto à personalidade: além, é claro, de se locupletarem, vez ou outra, com o
“culto à personalidade” (a publicação reiterada de fotos na web, é um bom indício de
narciso...). Tecnicistas: o tecnicista (ou adorador de bugigangas), assumindo o papel de
“crítico”, tem em comum essa postura de manter-se como “sujeito oculto” (por vezes
inexistente). Para ambos, entretanto, a tecnologia e a ciência podem/devem (quando em
desacordo a seu gênero de predileção) resumir-se a algum tipo de ficção (fictio). Lema
triunfalista: como ambos são messiânicos, há que se proclamar a “auto-sapiência”, como
se fosse a própria revelação do grande irmão e com toda pompa e esplendor, ou seja,
Factum negantis, nulla probatio est (nenhuma prova se exige de quem nega o fato). Para
um, tudo é mera ilusão se o mercado não é capaz de absorver e deglutir como mercadoria.
Para o outro, dá-se o oposto, a ilusão está na subsunção total, irrestrita, determinada da
(talvez da sua própria) inteligência, da criação e da inventividade ao mercado.
Utilitarismo: ambos os tipos (“ideais”, como réplicas ideológicas invertidas)
compartilham da realidade como se fosse espelho (invertendo-se suas imagens), portanto,
de forma maniqueísta. Um que só vê o “benefício/beneplácito” tecnológico; o outro que só
tem olhos para o MAL e para o “medo cínico” de ser tragado pelo mercado.
Maniqueísmo: o que ambos não vêem (ou melhor, não querem ver, pois adoecem de
cinismo e de estrabismo de personalidade) é o ethos a que se interligam, como as duas
faces de Jano. Como antinomias que perambulam em busca de respostas e milagres,
tendem a espichar a realidade para si, a seu modo, para as próprias satisfações e
conclusões. Ethos e ética do megalodonte: assim, sem ethos ou ligação entre si e com o
que pensam e fazem (ao menos é o que eles próprios supõem), também se sentem libertos
da ética (pois ethos é a raiz etimológica da ética) e, sem ética (especialmente que lhes
revelassem os “valores quanto aos meios”), nenhum dos dois se sente responsável.
Sitiados pela ânsia de possuir: se não há responsabilidade, nem há conteúdo e
nem compromisso (sobretudo que levasse à “luta pela emancipação do Outro e
reconhecimento da falibilidade”), ambos são prisioneiros de sua própria inércia moral e
pelo determinismo de ter e consumir. Estão sitiados pelo mesmo consumismo, cinismo e
verborragia que estão na base da fictio que construíram como redoma para si: “meu voto de
solidariedade aos pobres está sitiado neste apartamento de 200 m2”. O “crítico
determinista”: pelo menos em um aspecto, este tipo irreal de crítico é pior do que o

apologético, pois enquanto o primeiro age como WASP201, não vendo a si mesmo e muito
menos aos outros, o segundo vai direto ao mercado. Tem menos desfaçatez e talvez até
mais educação, porque não “grita!” ao criticar. Tecnologia ontológica: ambos ignoram a
techné, pois não reconhecem que a tecnologia, como a arte e a política fazem parte do
próprio processo evolutivo, civilizatório, do homem, como afirmação e desenvolvimento
da inteligência (do indivíduo e do grupo) e da capacidade teleológica. Empíricocriticismo: quando e se vêem no alerta pós-moderno que “o Terceiro Mundo invadiu a
Metrópole202” (Kuper, 2002), apenas o fazem de modo enviesado, dicotômico,
instrumental (para seu próprio gosto e ego). Portanto, são capazes, cinicamente, de
selecionar a tecnologia que melhor lhes convém e de criticar as demais.
A crítica, no entanto, é de que, passados 30, 40 anos e ainda continuamos presos e
divididos em dois partidos. O romantismo que escorrega para uma ingenuidade relativista
(combatendo um classicismo que já se foi há tempos) e o Iluminismo que procura por uma
“razão instrumental” que liberte os oprimidos de todo o mundo. De todo modo, é fácil
criticar, por exemplo, o positivismo, mas sem que seus críticos sequer reconheçam na
história que, antes da “objetividade do método” (já a partir de Bacon), vigorava “o mito da
razão póstuma” das bruxas, a alquimia. Neste momento, o positivismo clássico teria um
papel importante, na definição e no distanciamento entre ciência e “pensamento mágico”
ou (em outros termos, para retomar o Estado-Nação), entre ciência e fé, tendo-se como
base a laicização e a verificação empírica do conhecimento. Contudo, a contradição
inerente ao relativismo pós-moderno é que: assegura-se (assevera) com “absoluta
certeza” (sic) que estamos em crise203. Do mesmo modo, como seria possível não ter
certeza de nada, mas saber exatamente o que se quer?
Tanto para iluministas revolucionários, quanto para os românticos crentes do
“Sermão da Montanha”, e seguindo-se este raciocínio, há um problema de “legitimação do
discurso”: “quem é quem”; “quem pode (deve?) falar pelo Outro? Os limites do
maniqueísmo trivial, simplista, analógico são claros. Como assegurava Lévi-Strauss, é
preciso lembrar (sempre) que, embora os mitos viagem longas distâncias, eles sofrem
grandes metamorfoses pelo caminho204. Neste sentido, também vemos que não se trata de
um debate pós-moderno, ainda que possa ser um debate com o pós-moderno. Virgínia
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Acrônimo de White Anglo-Saxon Protestant (branco, anglo-saxão, protestante) (Kuper, p. 277, 2002).
Não dá para não se lembrar do 11/9 e das Torres Gêmeas que, como “tudo que é sólido, desmancharam no
ar”.
203
René Descartes, no século XVII já tinha “esclarecido” que, sem “dúvida metódica” não há ciência.
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Neste caso, pode-se lembrar de dois clássicos de gêneros literários diversos: A Metamorfose de Kafka e
Elias Canetti, em Massa e poder.
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Woolf foi categórica ao dizer que: “Em dezembro de 1910205, ou por volta dessa época, o
caráter do ser humano mudou206”. Neste exato momento da história teria nascido esse
chamado Admirável Mundo Novo207, e é bem provável que poucos duvidem do fato de
que o mundo mudou e muito, ao longo do século XX. Mas, por que teria guinado em 1910
e não no início da Primeira Guerra Mundial ou no seu final?
Uma grande mudança na antropologia americana (diria no mundo) atravessou os
anos 60 e culminou em 1974, com a retirada das tropas americanas de Saigon. Certamente,
alguns dos pacifistas americanos manifestantes seriam chamados de dissidentes, por terem
apoiado a desistência americana do Vietnã. Esses dissidentes do chamado mito da razão
póstuma, do fundamentalismo nascido no “cinturão da bíblia”, no meio-Oeste americano,
depois, também foram chamados de “conformistas voltados para fora” ou de “adultos
precoces e resignados”. Nos anos 60-70208 nasceria uma multidiversidade que mais tarde
alimentaria o multiculturalismo e a própria pós-modernidade209. Vivia-se a sensação de
uma grande metamorfose e que deveria coincidir com o fim da grande Teoria do Sistema
Mundial: o capitalismo só cresceria com o colonialismo. Na América Latina, “a Teoria da
Dependência denunciava as multinacionais imperialistas e o distanciamento do
proletariado”. O que chamamos então de mito da razão póstuma apenas indicava uma das
muitas fraturas na longa série de crises da “razão instrumental”:
Os chamados “antropólogos pós-modernos” fariam um alinhamento com o método
já indicado por Benjamin (1987), a partir da ironia de se ler a contrapelo: “O Escritor de
um novo tipo de etnografia era instruído a aparecer em pessoa, como ator – não como
diretor ou câmera, muito menos como um anjo escriba. Os etnógrafos eram instados a
experimentar, a brincar com gêneros e modelos, a usar de ironia, a revelar e, até mesmo, a
solapar suas próprias pressuposições” (Kuper, p. 267, 2002). Nos anos 80, ocorreu um
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Outras datas sugestivas seriam: a criação de Israel em 1948; o maio de 1968, iniciado na França; o golpe
de Estado no Chile, em 11/09/1973 (como projeto do neoliberalismo); a crise do petróleo (OPEP), de 1973
em diante; A revolução xiita do aiatolá Khomeini, no Irã, em 1979; a Guerra-Fria, de 1945 a 1991.
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Palestra realizada em 1924 no Heretics Club em Cambridge.
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Como se sabe, Admirável Mundo Novo é o título de um livro de Aldous Leonard Huxley, de 1931. Mas, o
pioneiro do gênero dessa ficção foi Zamiatin, e seu Nós, de 1920.
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então, tinha a base ideológica mais sólida entre os revolucionários. Em 1984 o grupo se dividiu: o Partido
Combativo Comunista (Br-PCC) e a União Comunista Combativa (Br-UCC). Aí passaram a buscar apoios
“insólitos”, como o lúmpen, a KGB (a polícia secreta soviética) na Tchecoslovaquia, os palestinos.
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Lyotard publica seu livro A Condição pós-moderna, em 1979. Althusser publica seu conhecido livro
Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado, em 1974.

(re)alinhamento semelhante ao vivido nos anos dourados (60-70210). Entretanto, o debate
se inclinara para a metodologia e epistemologia, procurando estabelecer os limites de dois
modelos: “etnografias político-econômicas” (de cunho universal) versus “etnografia da
experiência” (com o resgate da “vida interior do etnógrafo de campo”). Porém, o sentido
de Modernidade Tardia aqui apresentado é muitas confundido com a própria
modernidade. Ironicamente, o segredo para superar o mito está em recuperar a magia, o
encantamento. O segredo está em recuperar o prazer de procura pela “aura” ou virtus (“o
que há de melhor”), não como idolatria ou mecanismo de fuga ou mera contemplação, mas
mola propulsora da ação (movida pela vontade de ver o melhor, não de ser o melhor).
Equivale a “reaver” o encantamento que há na arte, na cultura, na inteligência social, na
sensação prazerosa (como um arrepio que desce pela coluna) que se sente por ter tido uma
idéia que vale a pena — como um pensamento inusitado, não-pensado ou, se já pensado,
que não seja prensado: se for “pensamento-concreto” que não seja concretado. É como a
alegria de recuperar um objeto valioso para si, que estivera perdido ou roubado. Quando
saímos da ostra e passamos a ver o caracol, a “ver como caracol”, é como ir “aspiralando”
o que é inerte. Por isso, não há pergunta tola, há despreparo em responder porque, para sair
dessa inércia de ostra (ou não entrar no “mito da razão póstuma211”), nada melhor do que
uma pergunta “nova” (ou velha) que faça o método se mexer, a ostra se abrir e ser capaz de
olhar para si mesmo. Como se diz: cada olho tem suas próprias traves. Como dissemos, os
tradicionalismos não nos servem de referência, pois, se não se trata de não assegurar nada
com “absoluta certeza”, também é certo que é preciso remover o que está incrustado. Não
se trata de remover a “fé” ou esperança de ninguém, mas sim de banir o “fundamentalismo
das tradições”:
A palavra inglesa tradition tem origem no termo latino tradere, que
significa transmitir, ou confiar algo à guarda de alguém. Tradere foi
originalmente usado no contexto do direito romano, em que se referia às
leis da herança. Considerava-se que uma propriedade que passava de uma
geração para outra era dada em confiança – o herdeiro tinha obrigação de
protegê-la e promovê-la (Giddens, 2000, p. 49).

Então, a tradição é uma das criações da “primeira modernidade” e o que a melhor
define são o ritual e a repetição. Tudo o que está em xeque hoje em dia, pois a
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No contexto propriamente pós-moderno e da pop arte, nos anos sessenta, destaca-se o artista plástico
Andy Warhol, pintando produtos famosos, como a sopa Campbell's e a Coca-Cola, ou ícones ecelebridas,
como Marilyn Monroe. Também batizou o bordão: "um dia, todos terão direito a 15 minutos de fama " ao
comentar suas obras próprias, em especial o acidente de uma ambulância.
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Tratar as tradições, tradicionalmente, ou seja, “deixe estar, para ver como fica”, pois “se já foi pensado,
para que ficar remoendo?”.

modernidade nos trouxe a tradição que logo se degenerou em “mito da razão póstuma”:
“Uma pessoa que segue uma prática tradicional não cogita de alternativas” (Giddens, 2000,
p. 52). Mas, aí também já nos aproximamos muito do tradicionalismo e que figuram como,
num processo contraditório, como a própria negação da modernidade. O tradicionalismo é
uma forma de fundamentalismo e o “fundamentalismo” é uma verdade ritualizada que
nasceu nos EUA, no chamado “cinturão da bíblia”, no meio-Oeste: “O próprio termo data
da virada do século212, quando foi usado para designar as crenças de certas seitas
protestantes nos EUA, particularmente aquelas que rejeitavam Darwin” (Giddens, 2000, p.
58). O fundamentalismo é como se expressa o mito da razão póstuma, com uma “razão”
(mandamento) dada e venerada (nem sempre venerável): “Fundamentalismo é tradição
sitiada. É tradição defendida da maneira tradicional – por referência à verdade ritual – num
mundo globalizante que exige razões” (Giddens, 2000, p. 58 – grifos nossos). Portanto,
como “tradição sitiada”, o fundamentalismo é uma “verdade que não existe”. Aí se impõe a
“razão da fé”. A mesma sintonia de fé na razão que não se furtaria ao uso de qualquer
exceção para defender sua regra, sua fé ou poder. É preciso desinstalar o mito da razão
póstuma para ver que o “melhor método” é aquele que mais (ou melhor) nos deixa ver e
não importam seus rótulos. É preciso ver como Kafka, como vimos em Benjamin: “Kafka
assinala com sua obra um esforço de descentramento, de renúncia à racionalidade
burocrática monolítica do Império Austro-Húngaro” (Sevcenko, 1987 p. 51).
O que há hoje, na contemporaneidade, é a mesma modernidade desenhada há mais
de quinhentos anos - ainda que seja um lusco-fusco, meio confusa e “perdida de
esperanças”, numa área cinzenta, é a mesma modernidade. Temos a mesma modernidade
desenhada nos séculos XV-XVI e redesenhada nos quinhentos anos seguintes. De lá para
cá, o que a humanidade tem feito é justificação, desculpando-se pelo que não fez. Vez ou
outra tenta melhorar, promete a si mesmo, novamente, mas dificilmente tenta suprir as
deficiências iniciais. Do Renascimento (a “modernidade clássica” de Galileu, Leonardo da
Vinci, centralização do Estado-Nação, expansão capitalista) ao Iluminismo (Revolução
Francesa, “Séculos das Luzes”, “a razão que liberta e só faz o bem”), por exemplo, as
bases científicas mantiveram-se basicamente as mesmas (Voltaire não desmentiu Bacon:
no “empirismo necessário à ciência moderna”), mas, politicamente, houve traição e foi
dolosa.
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Do século XIX para o século XX.

No Iluminismo da Revolução Francesa, o sonho de um mundo livre, de igualdade e
de fraternidade acabou na guilhotina e no Estado de Exceção (o mesmo que foi aplicado no
Brasil, de 1964). Dos séculos XVIII-XIX vieram outras tantas “conquistas”, derrotas e
mais promessas. Uma das derrotas foi o soterramento da liberdade dos insurretos
libertários e socialistas: a antevéspera do “proto-fascismo” e do nazismo. Quando Mary
Shelley escreveu o primeiro “romance de terror”, publicado em 1848, impiedosa não era a
assim denominada “criatura”, mas sim Victor Frankenstein: o criador. Com este jovem
brilhante e obstinado cientista em busca de glória e de ouro (do Santo Graal), tomara
“corpo e alma” a própria desilusão com a ciência: suas vítimas, diria a escritora de apenas
19 anos, é toda a humanidade. Também por essa época “mediana da modernidade” as
promessas passaram do movimento feminista ao voto popular, incluindo-se a “educação
pública e gratuita”.
Esta Educação Republicana, apesar de ser um dos projetos iluministas do
“setecentos”, só foi levada (um pouco) mais a sério quase duzentos anos depois –
especialmente em países pobres como o Brasil (com as chamadas “reformas da
educação”). Daí em diante (ou melhor, desde o Iluminismo), dizia-se: “a popularização do
saber será a alavanca do progresso material e da democracia213”. Bem, como se sabe, no
século XXI, nesta água turva contemporânea, olhamos para trás, para nós mesmos e
buscamos desculpas para tudo que naufragou ou só ficou na onda das promessas. Isto é a
Modernidade Tardia, o contemporâneo, o passado-presente e suas promessas nãocumpridas: uma tentativa de acerto de contas com o passado. Não há pós-moderno - a não
ser como retórica e uso de instrumentos e chaves não-sectárias -, porque a modernidade
ainda não acabou (ou melhor, ainda tenta descobrir o que não foi capaz de fazer, mas que
prometeu em nome da “alma mais pura”).
A Modernidade Tardia, não é, portanto, um mundo de mentiras, mas sim de
promessas – e é certo que muitas em vão.
Além do uso/consumo da “racionalidade política” pelo uso/abusivo da “exceção”, o
momento contemporâneo da Modernidade Tardia é agora medido pelo “tempo do
consumo” (o tempo da fabricação é o mesmo da obsolescência; o do consumo, rege-se pela
insatisfação. Em suma: “quero mais, do novo e do mesmo”). Porém, a par disso, como
também já indicado, na Modernidade Tardia agravou-se a militarização da sociedade,
como prenúncio do Estado Penal baseado nos meios de exceção.

213

O nazismo soube como poucos educar sua juventude.

CAPÍTULO IV
DA “MERA NECESSIDADE” AO ESTADO DE NECESSIDADE
Ratio publicae utilitatis, ratio status
Cícero
A necessidade não conhece leis
Adágio da Idade Média

Inicialmente, vejamos algumas proposições gerais sobre a metamorfose da
necessidade e sobre o posterior Estado de Necessidade, antes de aprofundarmos cada ponto
aventado:
1. A necessidade cria ou força necessidades?
2. Há algo de insólito em se naturalizar uma deficiência, não é corriqueiro na vida
diária a legitimação de algo bastante capenga — é insólito tornar natural (no
sentido de quase desejável) uma carência que se sabe não ter sentido claro.
3. Para que houvesse a continuidade do poder, impôs-se a naturalização do Estado de
Necessidade. Depois, com a necessidade normatizada, a exceção se tornou
permanente.
4. No Estado de Necessidade, não há exposição de motivos porque as alegações que
deveriam haver sobre necessidades naturais, acabaram por camuflar outras mais
realistas e, evidentemente, políticas, ideológicas, direcionadas à dominação com
repressão.
5. No Estado de Necessidade vê-se uma constante tensão, institucionalizando a
insegurança e normatizando mecanismos de exceção e, assim, pode-se acenar com
a suposição de uma forte intervenção além/acima da própria normalidade.
6. Há uma ameaça constante que decorre da naturalização da necessidade de se usar a
força — há pois um tipo de medo institucional, um medo de se utilizar a lei com
regularidade. Há sempre um sentido de punição no ar.
7. Com o Estado de Necessidade se fortifica o fantasma da perseguição política —
esta insegurança que sofre de grande metamorfose e se vê acabada em pura
perseguição.

8. Uma indicação da atualidade do tema decorre da perspectiva de que o stress
climático (aquecimento global e suas conseqüências) deve induzir sérias e severas
admoestações na ordem da segurança social: Estado de Necessidade Político. Há
uma forte expectativa de terror na previsão climática: “O stress climático pode
representar um desafio para a segurança internacional tão perigoso — e mais
refratário — do que a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União
Soviética durante a Guerra Fria ou a proliferação de armas nucleares entre os
Estados renegados” (Homer-Dixon, 29/04/2007).
9. Em caso mais emblemático, no Equador, o governo decretou “emergência” no setor
petrolífero, objetivando desmantelar (com a ajuda da polícia e do exército)
acampamentos de trabalhadores terceirizados. Os enfrentamentos começaram
quando alguns poços petrolíferos foram ocupados. Inicialmente, 120 trabalhadores
paralisaram as atividades e depois perto de 4 mil ameaçaram aderir à greve. O
“decreto de emergência” permitiria uma ação rápida e violenta das forças armadas
(Equador, 27/04/2007). Uma crise no abastecimento de petróleo seria,
invariavelmente, uma crise política214.
10. No Brasil atual da insegurança, especialmente no Rio de Janeiro, as forças armadas
que dirigem os trabalhos de pacificação no Haiti, usam desse trabalho como
preparativo para impor um “estado de emergência” a partir da intervenção carioca:
“O Estado precisaria declarar sua incapacidade quanto à contenção da violência. Ao
pedir ajuda a uma instância superior, a opção das Forças Armadas poderia ser
determinada constitucionalmente, conferindo assim aos militares um poder especial
de atuação, com regras específicas para que, como no Haiti, fosse garantido o
Estado de direito. Em ambos os casos, fica caracterizado um ‘estado de
emergência” (Stochero, 09/05/2007). Só assim, pensa a cúpula militar, poder-se-ia
diminuir a incidência da violência urbana e evitar-se-ia que os militares
respondessem a inquéritos policiais, por “supostos exageros”.

Breve notícia histórico-filosófica do termo “necessidade”
A expressão necessidade como entendemos hoje em dia tornou-se objeto da ciência
social apenas no século XX. Anteriormente, os filósofos equiparavam necessidade à
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Um caso histórico de “crise de abastecimento” foi o que levou à queda do governo socialista de Salvador
Allende, no Chile, 1973, após período de 500% de inflação e falta de produtos alimentícios básicos.

“carência”. O termo grego para designar “necessidade” chegou a ser traduzido por
“demanda”. De todo modo, para Platão e Aristóteles, as “necessidades humanas” eram a
própria base da cidade:
Autores estóicos e epicuristas do período helenístico usaram as
necessidades como critério para distinguir entre vidas virtuosas e corruptas,
promovendo o ideal do “homem de poucas necessidades”. Pensadores
como Epicteto e Sêneca provaram que as necessidades têm uma
elasticidade tal que lhes permite proliferar se a vontade moral não intervier
para refreá-las. Foi essa a linha de pensamento adotada por pensadores do
Iluminismo como Jean-Jacques Rousseau que, nos seus Primeiro e
Segundo Discursos, acompanha Sêneca ao afirmar que a análise do
declínio da civilização gravita em torno da distinção entre necessidades
“naturais” e “artificiais215” (Outhwaite, 1996,p. 518).

Porém, em direção ao mundo moderno, com Maquiavel, a autoconservação ou
necessidade de preservação (enfrentamento de adversidades, estranhamentos, dificuldades,
fortú como má-sorte) está expressa na defesa da vida política e por isso “os fins justificam
os meios”. Em Hobbes, é o próprio estado de natureza ou “luta de todos, contra todos”.
Há distinção entre Maquiavel e Hobbes, mas vale trazer uma argumentação inicial da “vida
sem governo”:
Dessa igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à
esperança de atingirmos nossos fins. Portanto se dois homens desejam a
mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos,
eles tornam-se inimigos. E no caminho para seu fim (que é principalmente
sua própria conservação, e às vezes apenas seu deleite) esforçam-se por se
destruir ou subjugar um ao outro [...] E contra esta desconfiança de uns em
relação aos outros, nenhuma maneira de se garantir é tão razoável como a
antecipação; isto é, pela força ou pela astúcia [...] Consequentemente esse
aumento do domínio sobre os homens, sendo necessário para a
conservação de cada um, deve ser por todos admitido [...] De modo que na
natureza do homem encontramos três causas principais de discórdia.
Primeiro, a competição; segundo, a desconfiança; e terceiro, a glória [...] e
uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens [...] E a vida
do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta [...] Onde não há
poder comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça [...] Outra
conseqüência da mesma condição é que não há propriedade, nem domínio,
nem distinção entre o meu e o teu [...] As paixões que fazem os homens
tender para a paz são o medo da morte, o desejo daquelas coisas que são
necessárias para uma vida confortável, e a esperança de consegui-las
através do trabalho (Hobbes, 1983, pp. 74-77).

Como vimos, para Hobbes, há uma igualdade natural entre os homens e mesmo a
ameaça do uso da força física pode ser superada pela “maquinação secreta” ou aliança
entre os mais fracos. Quanto às “faculdades do espírito”, há uma igualdade ainda maior do
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que entre os fortes fisicamente — isto porque “a prudência nada mais é do que a
experiência de vida”. A vaidade é, certamente, um meio desestabilizador, mas como todos
têm isso também não traz maior desigualdade entre os homens. Assim, é dessa condição de
“igualdade natural” que surgirá o “conflito de interesses” e a luta por autoconservação: é a
isto que podemos chamar de “ação motivada quanto aos fins de conservação”. Dessa
situação decorre a desconfiança e a prevenção (antecipação) e daí uma maior violência.
Sem o poder regulador do Estado, a simples proximidade de alguém é interpretada como
ameaça: é óbvio que não pode existir o Outro. Tem-se ao mesmo tempo a “luta de um
contra todos” e de “todos contra todos”: o Estado simbolizaria a luta de “todos contra um”.
Esse “estado de guerra” conta mais como “disposição ininterrupta para a luta” do que a
violência em si. Nessa condição, não há produção, nem sociedade, nem conhecimento,
nem amor e nem respeito: só o medo da morte violenta. Sem governo não há lei e sem lei
não pode haver justiça (parece repetir Aristóteles) e, por isso, nossa “inclinação racional”
seria para que “leis naturais” fossem instituídas a fim de garantir os meios de
autoconservação e de algum conforto para a vida. A vida sem governo, portanto, equipara
o “estado de natureza” a uma guerra civil, e contra isso se erige a Razão de Estado em
Hobbes — a Razão de Estado surge como resposta direta e objetiva à “necessidade de
governo”. O “estado de natureza” poderia ser analisado a partir da guerra civil ou “guerra
de todos contra um” (seja o Estado seja o governante opressor, tirano). Também poderia
ser visto como a transição da pré-história, como queria Cícero, em que o homem aprendeu
a falar, depois a se comunicar extensamente com seus semelhantes até o surgimento do
homo sapiens sapiens, aquele da metáfora de Adão e Eva, entre 150 e 100 mil anos a.C.
Parafraseando Marx, seria o primeiro ato histórico consciente. Já no âmbito das relações
internacionais, os países vivem em total desarmonia porque desconhecem qualquer poder
soberano que não o deles próprios, relegando eternamente o direito à paz (como queria
Kant, em A Paz Perpétua) a uma condição de utopia vaga, sem esperanças reais. O último
exemplo viria da anarquia do mercado capitalista, em que prepondera uma “concorrência
selvagem” entre empresas que não participem dos setores monopolizados ou à base de
oligopólios. Entre os trabalhadores há o exército industrial de reserva exercendo enorme
pressão sobre os trabalhadores ocupados: jogando-os uns contra os outros na luta frenética
pela sobrevivência. Afinal, se “o homem é o lobo do homem”, também seria o caso de se
destacar as perversidades do mercado que transformam a “necessidade de sobrevivência”

em uma luta sem trégua e sem regras216. Por sua vez, a soberania instaurada no Estado
Político, superando-se as “necessidades naturais da sobrevivência”, apresenta-se como
inegociável: “não há meia soberania”; indivisível: “não há direito de secessão”;
inalienável: “não se abre mão”; inesgotável: “não há previsão de término”; ilimitada: “semlimites”. Então, a soberania se resume (não que se limite) ao “poder de vida e de morte”. A
soberania não admite superlativos.
Diversamente, para Vico havia uma superioridade na exceção, como configuração
última dos fatos217. Em Bacon a necessidade será superada pelo aprimoramento técnico. Já
para Locke há a necessidade de se superar o estado de guerra (antípoda do Estado de
natureza, pré-condição para o governo civil). Em Rousseau, o contrato social deve superar
o pacto social e sua fragilidade, como se vê claramente na necessidade de se instaurar um
poder legítimo. Em Marx, está na luta de classes; em Durkheim, na repressão coercitiva à
anomia. Em Weber, na ação racional motivada quanto aos fins218; no Iluminismo,
ressurgiu da necessidade de se combater a ignorância, a inépcia, a manipulação ignara e,
como se viu, a razão emancipadora se viu metamorfoseada em jacobinismo. O
Renascimento, período de criação tanto da Razão de Estado quanto das ideologias de
autoconservação do poder, ainda sofreu da Inquisição219 e de seu métodos empíricos de
obtenção da verdade. Já Hegel, na Média Modernidade, definiu a sociedade civil como um
sistema de necessidades — para Hegel, a sociedade fora criada no curso da “satisfação das
necessidades”. De certo modo, Marx recuperou e destacou essa idéia da “satisfação das
necessidades” por meio do conceito de Modo de Produção220. Porém, Marx também não se
aprofundou no tema: “Nos Manuscritos de 1844, por exemplo, ele faz uma distinção
rousseauniana entre necessidades humanas e não-humanas, ao passo que em O capital se refere às
necessidades como indistinguíveis das demandas, acrescentando que não importa se são
necessidades reais ou se brotam da imaginação em termos de seu efeito no sistema... ” (Outhwaite,

1996, p. 519). No século XX, pode-se dizer que a temática foi ressuscitada sob dois
aspectos distintos: questão de políticas públicas; fundamento do Estado de Exceção (tema
deste trabalho). Além de outras interpretações psicanalíticas, midiáticas, neomarxistas,
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economicistas e até publicistas (“necessidades sociais desesperadoras”) que são
importantes, mas que não vêm ao caso. Também é interessante notar, por exemplo, que em
Weber podemos notar uma “economia da necessidade”, em que se vê imersa toda
sociedade em sua busca de satisfação:
Os motivos especificamente econômicos — isto é, aqueles que, pelas suas
particularidades significativas para nós estão ligados a esse fato básico — atuam
sempre onde a satisfação de uma necessidade, por mais imaterial que seja, envolve
a utilização de meios externos limitados. O seu ímpeto contribui assim, em todo
lugar, para determinar e transformar não só a forma da satisfação como também o
conteúdo das necessidades culturais, mesmo as de tipo mais íntimo (Weber, 1989,
p. 81).

Já no século XX, as “necessidades de autoconservação política” (do Estado,
portanto) ainda ressurgiriam sob uma outra alegação: interesse nacional. Neste sentido,
pode-se dizer que, no século XX, a Razão de Estado revigorou-se sob a alcunha de
interesse nacional — interesse este que dever-se-ia satisfazer a fim de que as
“necessidades nacionais” tivessem prevalência na definição das políticas públicas221. Sob
certo sentido, este foi o tratamento conferido por Karl Deutsch, quando equiparou o
funcionamento das políticas públicas à metáfora dos motoristas:
O “interesse nacional” foi o alvo do terceiro desafio ao realismo. A
abordagem cibernética de Karl Deutsch (1963) tentou uma explicação mais
fundamental da política estatal. À semelhança de outros atores, os Estados,
quando reagem a circunstâncias em constante mudança, necessitam
manifestamente de combinar a receptividade a novos interesses e a novos
valores com a fidelidade aos antigos. O seu desempenho, como o dos
motoristas, depende substancialmente das redes de comunicação à
disposição dos detentores do poder decisório: de até onde podem enxergar
à sua frente (“direção”), com que rapidez suas decisões são implementadas
(“defasagem”), quantos dados concorrem para atrair sua atenção (“carga”),
com que eles podem ser empregados na direção desejada (“ganho” – uma
forma refinada de poder) e com que rapidez e precisão podem avaliar os
resultados de suas decisões (feedback) (Outhwaite, 1996, pp. 656-657).

Sua conclusão é de que os Estados que não conseguem contornar o meio ambiente
(seu “entorno de necessidades”) acabam por recorrer ao emprego da força bruta. Já os
Estados em que os cidadãos estão interligados em “redes compactas” oficiais e nãooficiais, podem criar “comunidades de segurança”, garantindo-se o mínimo de ajuste e de
paz social. Mas a necessidade terá o condão de anular a distinção entre certo e errado?
A metamorfose da necessidade
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No Brasil do pós-64, por exemplo, o interesse nacional se confundiu com Transamazônica,
desflorestamento, prisões e torturas políticas.

Feita esta breve exposição de sentidos, para avançarmos na discussão, é lícito
indagar: a necessidade poderia levar à total exceção da normalidade no interior do Estado
(como no exemplo do Estado de Exceção) ou, ao invés disso, exigiria regras observáveis,
rígidas e duras, como predisse Aristóteles? Esta é a outra ponta da inflexão que
apontamos para a razão política da modernidade; essa é uma das grandes diferenças entre a
“necessidade” no passado clássico e o “direito de exclusão”, na era moderna222:
“Aristóteles há muito tempo havia reconhecido que situações excepcionais poderiam
aparecer, que princípios e regras poderiam ser rigidamente aplicados a todas as
situações e os conselhos aos governantes na Política são bastante rigorosos; Cícero tem
consciência de que situações críticas exigem medidas excepcionais – ratio publicae
utilitatis, ratio status, eram todos familiares ao pensamento da Idade Média. ‘A
necessidade não conhece leis223’ é um sentimento tomista224” (Berlin, 2003, pp. 88-89 –
grifos nossos).
Como nos sugere Elias Canetti (1995), diante da “necessidade de mais poder” (e
que o escritor sofreu diretamente na iminência do nazismo), o próprio poder se coloca em
“estado de vigília”. No exemplo de Canetti, presa e caçador estão sempre se estudando, à
espreita, em alerta total, esgueirando-se pela indefinição, em vigília constante. Portanto,
com o subterfúgio da necessidade, há um uso instrumental (racionalmente distorcido) da
regularidade: a norma passa a ser usada para abater a si mesma. É a necessidade que dará à
exceção a possibilidade do uso instrumental da regra. Porque a própria necessidade já terá
sido instrumentalizada pelo poder, para se tornar um Estado permissivo quanto ao uso
abusivo do poder: nunca é demais lembrar (aos “realistas”) que essa licenciosidade gerou o
nazismo.
A metamorfose das “necessidades fisiológicas da sobrevivência” em Estado de
Necessidade (autoconservação da soberania estatal) revelou a tendência da modernidade de
“naturalizar o poder” e assim neutralizar a resistência. O mito da Razão de Estado tem a
mesma conotação de tornar o poder absoluto algo absolutamente necessário, urgente,
obrigatório (portanto, natural). Como se não houvesse razão fora disto. O que dizemos é
que, a partir dessa naturalização do poder (operada pela inflexão da modernidade e da
“razão instrumental”), as diferenças entre Estado de Sítio Político e Estado de
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Necessidade (e que deveriam ser de espécie e de gênero) acabaram reduzidas ao grau —
no lugar da qualidade, a quantidade. É como se a Razão de Estado e o Estado de Exceção
fossem o lado quente e o lado frio do poder, respectivamente. Até mesmo quando
estudamos a formação e a tipologia estatal mais consensual, em disciplinas tradicionais
como Teoria Geral do Estado (TGE), vemos a figura da necessidade ganhar destaque e
status político. Neste caso, são duas as teorias de formação do Estado que nos interessam,
motivadas pela(s): 1) causas originais, de formação natural ou espontânea do Estado —
não só espontaneidade ou voluntarismo, mas como resposta à necessidade de defesa e de
autoconservação; 2) origem no desenvovimento interno da sociedade (este também seria o
caso do Estado Cientificista):
De acordo com estas teorias, cujo principal representante é Robert Lowie, o
Estado é um germe, uma potencialidade, em todas as sociedades humanas,
as quais, todavia, prescindem dele enquanto se mantém simples e pouco
desenvolvidas [...] Não há, portanto, a influência de fatores externos à
sociedade, inclusive de interesses de indivíduos ou de grupos, mas é o
próprio desenvolvimento espontâneo da sociedade que dá origem ao
Estado (Dallari, 2000, p. 56).

Enfim, na grande maioria dos clássicos, do passado remoto (Aristóteles) aos
contemporâneos, a necessidade está presente. Mas apenas em certos lapsos absolutistas do
poder a necessidade será desvirtuada para se legitimar golpes de poder. Só em
determinados momentos é que há essa pretensa naturalização da necessidade, sendo
transfigurada em obrigatoriedade, um desculpa para mentir e reprimir.
Metáforas, alegorias e codinomes da “necessidade de mais poder”
No geral, as expressões e imagens trazidas nesta parte do capítulo são utilizadas no
dia-a-dia, mas aqui são empregadas para adentrar à lógica da Razão de Estado e do Estado
de Exceção — também ilustrarão a idéia de naturalização do poder que serve à Razão de
Estado. Neste caso, o poder tem um efeito de “soma-zero225” que se coloca negativamente
entre presa e caçador. Neste estado de caça há um sentido duplo entre vigilância e ação: o
poder está sempre em estado de vigília, ante a necessidade de combater. Esse viver em
meio à normalidade, sob os efeitos do estado de vigília, ameaçando-se continuamente com
a suspensão da regra, é sem dúvida uma expectativa que se prolonga sem fim. Esta forma
de combate usada pelo poder para caçar (entre vigília e ataque, em eterna guerra de
guerrilha) força o Estado a usar meios ordinários e extraordinários. Aplicando-se a lógica
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da metamorfose, imiscuem-se caça e caçador, regra e exceção: tanto a caça vive no
caçador, quanto o caçador é a metamorfose da caça (depois de ingerida e absorvida).
Sob o mito do poder, o medo da caça vai se avolumando (em comunicação com
outros) e isso provoca instabilidade no poder e no caçador. Esse temor do caçador
(justificável ou não), diante do estouro da boiada, das massas sem liderança, nada mais é
do que um sentimento primal de insegurança que irá justificar os excessos de poder: neste
momento, o caçador se lançará sobre a caça. Foi assim que o mito da Razão de Estado nos
apanhou: somos a presa e nosso sangue irá azeitar os ciclos do poder. É preciso ter claro
que não há remorso (até porque se julga fazer o bem), nem culpa, afinal essa é uma
violência natural. Por isso, a Razão de Estado é uma boca ávida que procura repetir o
movimento de esmagamento das vontades individuais e é necessária para alimentar o poder
do Estado: um sentimento comum de violência (por isso a confissão só tem valor sob a
tortura). Para este nível de poder, a violência é restauradora e também por isso o adversário
é convertido em inimigo e depois em presa: os insetos devem ser esmagados. Quando esta
quantidade das massas aumenta muito (como nuvens de gafanhotos), a exemplo da solução
final aplicada aos judeus, o poder produzirá máquinas e ferramentas que possam triturar.
O sentimento popular diz que “passou como rolo compressor” ou que “foram triturados
pela tropa de choque” (na política ou pela polícia). O Leviatã (um crocodilo gigantesco)
nada mais é do que o mecanismo de conquista mais aprimorado de que dispomos. “Uma
máquina de poder, uma máquina de guerra”.
Este poder absoluto, portanto, não pode aceitar a metamorfose, ainda que se utilize
dela. A necessidade pode se transformar, metamorfosear-se em seus meios (como no
casulo que abre em Louva-Deus226), mas, por definição, sendo uno, o poder deve se bastar
a si mesmo. Ao poder só interessa a máxima incorporação ou subsunção absoluta de todos
(a soberania não admite o direito de secessão). O controle deve funcionar sem tropeços, na
maior lisura (como uma platéia que aplaude efusivamente um episódio dramático).
Antigamente, acreditava-se que o poder só era soberano se fosse épico227. Mas hoje o
poder usa de “unhas e dentes” para se defender. “Somos carne para sua máquina de moer”;
“somos caçados como animais”; “não nos é estranha a vida de gado”; “povo marcado,
povo feliz, nesta vida de gado”; “cada rês, um voto”: “Quem quer que queira reinar sobre
os homens busca rebaixá-los, surrupiar-lhes a resistência e os direitos, até tê-los impotentes
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diante de si, feito animais” (Canetti, 1995, p. 208). Este movimento vai se completar com a
digestão, pois o poder tanto é ordenamento quanto é excrescência. Desse modo, esse tipo
de poder não poderia se furtar à necessidade de um aparelho excretor (rebotalho, lumpem,
plebe ignara, “sujeira na consciência”). No caçador (Razão de Estado) ainda vive a caça
(povo, sociedade, multidão, massa), mas deverá virar excremento (“necessidade de
eliminação”, expurgo, “limpar a consciência”): “Nada pertenceu em maior medida a uma
pessoa do que aquilo que se transformou em excremento” (Canetti, 1995, p. 209).

Porém, fosse para evitar o Estado de Necessidade, o estado de natureza, o estado
de guerra ou não, nós viemos à Razão de Estado por nossas próprias mãos, “armando-nos
até os dentes”. Este poder, no fundo, é a própria “razão” agindo para contornar as
necessidades naturais, fisiológicas, mas que depois fez de nós instrumentos de sua ação:
“razão política instrumental”. A necessidade levou à instrumentalidade e isso pôs fogo no
desencantamento, trazendo-nos a naturalização da força: “A mão que coleta água é o
primeiro recipiente. Os dedos entrelaçados de ambas as mãos formam o primeiro cesto [...]
Tem-se a impressão de que as mãos levam sua própria vida de metamorfoses” (Canetti,
1995, p. 216). Os gestos mais simples já revelavam a razão (expressa objetivamente) e
depois nos trouxeram o poder: “os punhos de aço”. O poder é uma metamorfose da própria
necessidade da autoconservação. Desde que “metemos a mão na massa” e agarramos o
poder, iniciou-se uma ânsia de destruição (“a necessidade transformou o simples manuseio
em manipulação”: “a mão que embala, é a mesma que mata”).
O mal-maior está em não se perceber esta instrumentalização, do manuseio que se
converte em manipulação (a necessidade como desculpa do poder). É preciso ver que o
poder é tão antigo quanto os primatas228, mas é mais urgente ver que a “necessidade” foi
apenas a última desculpa de um poder absoluto. Nesta fase da modernidade, vimos que não
há inocência que sobreviva ao poder, porque sempre há culpa e expiação — não é à toa
que o dedo-duro quer furar o bloqueio do sigilo; “a história do poder coloca o dedo nas
feridas da humanidade”. Também veremos que somente os predadores sobrevivem ao
poder; pois nesta ânsia de eliminar a necessidade “o homem se fez arma”: “Tudo o que se
come é objeto de poder229” (Canetti, 1995, p. 218). O histórico das artes marciais depois

transformadas em leis marciais, não é diferente. Do canibalismo (ou autofagia) nos vêm a
imagem de que o poder literalmente leva à extinção: “a caça passa a fazer parte do
caçador” (de certo modo, é por isso que sempre há alguma resistência). Mas, no início da
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história social as sociedades eram matriarcais (tal qual os elefantes) e isso levar a crer que
o poder absoluto repousa no colo da mãe e não no pátrio poder:
Mãe é aquela que dá de comer do seu próprio corpo [...] Sua paixão é dar
de comer [...] A concentração de seus anseios de dominação sobre um ser
tão pequeno dá a ela um sentimento de superpoder dificilmente superável
por qualquer outro relacionamento normal entre seres humanos [...]
significa também que o fazer crescer é possível, algo que um governante
somente logra produzir mediante as promoções artificiais que confere [...]
Ela permite à mãe gozar concomitantemente de direitos de soberania que,
de um modo geral, o homem somente exerce em separado [...] Não há
forma mais intensa de poder (Canetti, 1995, p. 218).

A mãe tem uma relação absoluta com sua prole e é dessa soberania sobre os filhos
que vem a sua “relação de tudo ou nada” (soma-zero). Não é sem sentido que as mães
perdoam tudo: as mães alimentam os filhos com a própria vida e assim toda mãe é, por
natureza, um governante. Também vemos como, em busca do poder (e para ludibriar a
necessidade) o homem imita a natureza: raposa e leão. A águia, mais evoluída, reúne a
astúcia e a capacidade de perseguição do primeiro e a força do agarramento do segundo 230.
Com tantas armas, é difícil desvencilhar o poder da força física. Portanto, nesta luta
constante, a ratio aplicada ao poder pode abater inocentes. Em nome da Razão de Estado, e
da autoconservação dotada no Estado de Necessidade, este é um preço baixo a ser pago. O
adversário é cassado e o inimigo caçado — mas entre ambos há confluência e isto
comumente gera confusão: ambos acabam caçados no Estado de Sítio Político.
Estado de Exceção ou Estado de Necessidade?
O Estado de Sítio Político será a espécie, o próprio processo de transformação da
Razão de Estado. Na forma de Estado de Exceção se notabilizou a partir da experiência
hegemônica do nacional-socialismo alemão. Porém, a fim de se evitar maiores confusões,
chamaremos ao período que vivemos hoje (de controle e de uso de meios extraordinários
de poder) de Estado de Exceção Permanente — estas seriam derivações firmando-se na
ordem do gênero. Assim, limitar o Estado de Exceção a um Estado de Necessidade, como
fazem os juristas, portanto, é dizer muito pouco de suas características principais ou
generalizar todas as ocorrências políticas, nivelando-as por baixo. Simplesmente, porque
sempre há muito mais necessidades do que recursos; ocorrem situações de anormalidade
com muito maior freqüência do que, comparativamente, aos tempos de bonança em que
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o(s) Estado(s) queima(m) dinheiro. Historicamente, há mais eventos do tipo “vacas
magras” do que de “vacas gordas”. Não é hora de entrar no debate acerca da diferenciação
econômica entre os países para discutir se a “ajuda humanitária”, por exemplo, constitui
exceção à soberania desses países miseráveis (até porque parece óbvio demais que não há
aí soberania alguma para se defender). Portanto, além dessa recorrência à necessidade que
normalmente se abate sobre os Estados, há uma espécie de “reserva de força”
(extrajudicial), acima e além da razoabilidade habitual, para além da “regularidade
política”, que é acionada, via de regra, quando há forte ameaça à permanência do status
quo. É a isto que nos reportaremos, analisando esta condição de “excepcionalidade”, sob a
roupagem do chamado Estado de Sítio Político. O que investigaremos melhor é esta clara
intencionalidade política de reverter ou de anular a suposta “normalidade institucional”
(agregando “regras de exceção”). A imposição de regras de exceção que só beneficiem ao
poder, enfim, é o que melhor diferencia o Estado de Exceção do estado de defesa (baseado
no argumento da necessidade). Mas, também pode-se pensar que necessidades todos têm,
mas que só alguns chegam às vias de fato, ao ponto de “suspender a lógica para
sobreviver”, fazendo-se com que a exceção vire regra e vice-versa.
Breves considerações jurídicas
Para o Estado de Necessidade, bastaria uma definição jurídica que demarcasse suas
possibilidades de ocorrência: “O estado de defesa pode ser decretado nas seguintes
situações: 1ª) instabilidade institucional; 2ª) calamidades de grandes proporções na
natureza. Isso desde que tenham impacto na ordem política ou paz social. Só se admite
o estado de defesa quando a instabilidade ou calamidade puderem ser individualizadas em
locais restritos e determinados” (Tavares, 2007, p. 1018 – grifos nossos).
O Estado de Sítio e o Estado de Defesa estão definidos no Título V da Constituição
Federal de 1988, como “Da defesa do Estado e das Instituições Democráticas”: como se a
exceção (na prática) pudesse velar pela regra. A CF/88 definiu como “estado de defesa”. O
direito constitucional anterior ao de 1998, trazia como “medidas de emergência”. Portanto,
neste item, para evitar confusões, adotaremos a mesma expressão (“estado de defesa”) para
nos referirmos ao já empregado conceito de Estado de Necessidade.
Em suma, advoga-se que seu uso deve se dar tão-só em “situações de crise”, pois
fora disso há claro golpe de Estado (os juristas, em geral, concordam com isto). Portanto, é
claramente apresentado como um instrumento jurídico de proteção do Estado, pré-formato
como do âmbito do “direito público subjetivo”, ficando à mercê do próprio Estado sua

interpretação e uso. Em contrapartida, gera-se na sociedade um conjunto de deveres e de
obrigações (status subjectionis), observáveis em benefício da organização estatal
executora. Trata-se de “medida de exceção”, com limitação e supressão de direitos
fundamentais. São adotados, claramente, “poderes de crise”, sob um “regime de legalidade
extraordinária” em que vigoram “permissivos constitucionais” ainda mais coercitivos.
O “estado de defesa” é uma forma menos gravosa do próprio Estado de Sítio — é o
start de um processo de ação. É um “Estado de Sítio anão”, porque só se aplica em
“determinadas localidades”, no “máximo de 30 dias”, renovável uma única vez. Após 60
dias, se o problema não se resolver, poderá ser decretado o Estado de Sítio. O “estado de
defesa” é regido por três princípios complementares: (p. 412).
a) princípio da necessidade — condiciona a declaração dos estados de
emergência e de sítio ao preenchimento de pressupostos fáticos que
justifiquem a decretação — comprometimento da ordem pública e da paz
social por instabilidade institucional ou atingidas por calamidade pública;
b) princípio da temporariedade — limita temporalmente a adoção das
medidas; c) princípio da proporcionalidade — advoga que as medidas
adotadas, dentre as possíveis, devem ser proporcionais aos fatos que
justificaram a adoção do estado de sítio ou emergência, no sentido da
manutenção e do restabelecimento da ordem (Araújo, 2005, p. 412).

Para José Afonso da Silva (2003), mesmo a alegada “calamidade natural” deve ser
de tal ordem que traga “séria perturbação da ordem pública ou à paz social”. Neste caso, o
presidente deve consultar os Conselhos da República e da Defesa Nacional (mas sem efeito
vinculativo). A seguir, o Presidente pode determinar o “estado de defesa” por meio de
decreto, cuja pertinência será, finalmente, julgada pelo Congresso Nacional. Se a medida
for julgada improcedente, o Presidente deveria responder por um dos crimes de
responsabilidade — assim, por exemplo, em hipótese alguma deve-se aplicar o “estado de
defesa” em caso de greve, por mais prolongada e intensa que seja231. Também não é difícil
ver que sob a “confusão” entre “calamidades naturais” e “instabilidade pública”, acaba-se
não coibindo na prática as “calamidades públicas”.
Vimos como os efeitos naturais são intencionalmente politizados e assim o Estado
de Sítio Político acaba pouco diferenciado dessa condição de necessidade: calamidade
natural se avizinha da calamidade política. Ou, então, outras definições de exceção a partir
de um caráter filosófico ou próximo à teoria do conhecimento que apontasse diferenças
entre normalidade e excepcionalidade, também em termos de ocorrência de certos
fenômenos ou fatos.
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Seria este um caso patente de Estado de Sítio Político.

Já o Estado de Exceção, tomado como Estado de Sítio Político, atua como se fosse
uma força especial de ataque, que se mostra e ataca e, em seguida, procura o subterrâneo
para se refugiar. O Estado de Exceção é o Mefisto do poder — só que vive no underground
legalizado: trava uma guerra de guerrilha com a normalidade e com dissimulação torna
inebriantes os eventos a que se associa. O Estado de Sítio Político vive nas sombras da
razoabilidade, da racionalidade e se vale da incerteza e da angústia da indefinição que se
abre no agredido para triunfar. Neste sentido, tanto a Razão de Estado, quanto o Estado de
Exceção, são técnicas de poder. As técnicas, entretanto, não eximem o uso de outras
armas, artimanhas ou metáforas de poder. Elias Canetti é um expoente no uso de metáforas
para definir o alcance do poder absoluto. A única maldade intrínseca do tema está em sua
conformação como Estado de Necessidade. Mas, também podemos dizer que, sempre que
pode, o povo respondeu aos avanços do poder absoluto com posturas políticas, ora como
enfrentamento violento, ora com a desobediência civil, especialmente a partir do século
XIX.
Algumas metáforas da metamorfose
O que Canetti (1995) nos apresentou são metáforas e não fábulas sobre o poder —
são caminhos de transferências ou empréstimos de significados para o melhor
entendimento. Assim, iniciou seu trabalho de descrição de alguns mitos afirmando que a
capacidade de adaptação e de metamorfosear-se rendeu muito poder ao homem. Canetti
retoma o livro Folclore dos Bosquímanos232, de Bleek, para ver seus pressentimentos como
ponto de partida: os Bosquímanos são descritos como aborígenes que pressentem a
chegada de pessoas ou da caça antes que sejam vistos. O autor alemão nos oferece vários
relatos comuns a este grupo, pois esse ensinamento está inscrito no corpo de cada
indivíduo233. Esses sinais são como pontos de partida para a metamorfose e há em todos
um dado em comum e elementar: a equiparação de um corpo a outro (“o filho pensa no pai
e ele aparece”234). O Bosquímano passa pela metamorfose, mas mesmo sendo um outro,
consegue preservar sua identidade, ou seja, apesar da mudança, os traços mais simples da
metamorfose são como nós que os ligam incessantemente. Esses nós são suas
características, como se fosse um toque ou elo entre duas identidades. Quando se trata da
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caça, há quase um complemento, uma simbiose entre todos (“sente o sangue da caça
escorrer em suas costas, dependurada, antes mesmo da matança”). Em seguida, Canetti
fala-nos dos tipos mais comuns de metamorfose. A metamorfose de fuga lembra o inimigo
que tenta escapar e está em muitas lendas e mitos (os ninjas, no Japão imperial, eram
notórios na arte da dissimulação). A metamorfose linear é aquela da presa que se
transforma no último segundo e escapa. Para exemplificar, Canetti nos dá um dos mitos
mais antigos da humanidade:
Um caso aparentemente simples de fuga linear apresenta-se no mito
australiano dos lorijas. Os “eternos e incriados”, os tukutitas, que são os
ancestrais dos totens, emergem da terra sob forma humana. Permanecem
humanos até que, um dia, aparece um monstruoso cão preto e branco, o
qual, desejando capturá-los, põe-se ao seu encalço. Os tukutitas fogem,
mas temem não ser suficientemente velozes. A fim de poder fugir
melhor235, transformam-se em todos os animais possíveis, sendo
mencionados, dentre outros, o canguru, a ema, e a águia (Canetti, 1995, p.
343).

Um deles sendo mais forte mata o cão agressor e todos voltam à forma humana,
mas guardam o poder de se metamorfosear novamente. Já o exemplo dado para a
metamorfose circular é a de Proteu, na Odisséia, pois a história transcorre sem que se saia
do lugar. Neste e em outros casos, a situação de centro é a prisão: Proteu (mestre ancião
dos mares) acaba preso. Já na história de Peleu e Tétis (a família de Aquiles), há um matiz
erótico. Peleu captura Tétis numa caverna, mas Tétis muda incansavelmente de forma
(fogo e água, leão e cobra), mas não escapa e assim termina por ceder. Para Canetti essa
história ainda lembra outra metamorfose: a histeria. A vítima acaba vitimada, porque sente
vivamente a proximidade de um poder superior e a histeria é prova de sua impotência.
Talvez a mais notória seja a de se passar por morto, como fazem muitos animais236. Um
outro exemplo de metamorfose circular vem dos xamãs — para todos, o sentido de prisão é
claro.
Por outro lado, um tipo totalmente diferente de metamorfose é a do maníaco que
não desiste até que o próprio caçador seja abatido237. Já a melancolia, como estado de
espírito, ocorre porque a fuga não foi possível. Além de perseguido, acaba capturado: o seu
destino é ser a presa. Sua deterioração e desfiguração geram culpa: culpa é estar em poder
de outrem. Por isso, o melancólico é culpado e preso. Depois Canetti destaca dois totens
dos arandas, na Austrália Central — nesses mitos, a massa e o sentir na pele são duas
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constantes. O primeiro dos mitos é o criador das massas, como encarnações da fertilidade.
A metamorfose está em que homens viram larvas e vice-versa. Essa idéia da automultiplicação trazida pelo totem (por exemplo, os filhos nascem da axila direito do pai) é
representada em cerimoniais dramáticos por todo o grupo — para eles, o totem é uma
herança e um dever-sagrado. Portanto, o clã tem um apego fundamental a essas mudanças.
No segundo mito surge o princípio da auto-ingestão (hoje seria autofagia), pois Karora irá
se alimentar de perameles (ratos marsupiais), ainda que estes tenham nascido dele próprio
— é como se ele se alimentasse de seus filhos humanos. Esse filho será enviado para caçar
outros perameles (seus irmãos). Há, enfim, uma relação íntima entre metamorfose,
alimentação, procriação (necessidades básicas) e autoconservação. No entanto, o binômio
que resumiria tudo seria auto-ingestão e autoconservação, isto é, “naturalização das
necessidades primárias”. O status do grupo de arandas ao tempo de Canetti era o da
preservação (autoconservação), evitando-se a caça predatória e o canibalismo. O animal
totêmico (o peramele) deveria ter tempo para se multiplicar. É preciso lembrar ainda que a
metamorfose garante a multiplicação e, portanto, “naturaliza a busca constante pela
sobrevivência”. Os arandas conseguiram propor um equilíbrio entre preservação do totem,
de suas heranças e a satisfação de necessidades básicas, sem promover golpes de Estado ou
atentados à ecologia. Diferentemente do mito grego, os nativos conseguiram uma
importante vitória sobre a autofagia. Cronos, o senhor do tempo, devorada até os filhos.
Por outro lado, uma forma que se pode chamar de máxima da metamorfose, mas
bem diferente dessas, é a do delirium tremens: com efeitos alucinógenos universais. Aqui
massa e metamorfose são inseparáveis. As visões que atormentam o paciente, acabam por
torná-lo absolutamente incapaz e são as mais fantasmagóricas. Há alucinações táteis e
visuais, além da percepção da massa (“incontáveis ratazanas”) e da redução (“animais
minúsculos”): tudo se faz muito e pequeno. O primeiro milhar e milhão conhecidos da
humanidade certamente foram de insetos (“a nuvem de gafanhotos”). Da mesma forma,
advém a mais nítida relação de poder:
Ela é o verdadeiro modelo para a dinâmica do poder. Tudo quanto se lhe
contrapunha, o homem decidiu-se a encarar como um inseto daninho
[Ungeziefer]. É como tal que encarou e tratou todos os animais que não
possuíam para ele nenhuma utilidade. Já o detentor de poder — que
degrada homens à condição de animais e somente aprende a dominá-los
porque os considera uma espécie inferior — degrada tudo quanto não se
presta a ser dominado à condição de inseto daninho, o qual, por fim,
aniquila aos milhões (Canetti, 1995, p. 363).

O delirante, em sua metamorfose, ora domina, ora é dominado. Normalmente há
uma transformação de quem no quê — o inimigo é convertido em animal que deve ser
abatido. Um caso interessante de delírio por abstinência é o de um sujeito que se vê
admoestado pelo próprio demônio — que suga-lhe as energias vitais, como se sofresse uma
condenação pavorosa e lenta, uma longa execução238. Depois, o mesmo sujeito ainda
sofreu da alucinação de que uma comunidade se transformava num circo. Ao todo, esse
delírio de metamorfoses durou seis dias. Em outra situação, de um esquizofrênico, a
síndrome da abstinência acabou por relacionar produção (profissão) e metamorfose.
De todo modo, é preciso destacar, metamorfose e imitações são dados distintos,
pois a imitação é o primeiro passo rumo à metamorfose: a imitação das aparências impede
o aprofundamento. Já a simulação é mais hostil e se estabiliza no meio do caminho; a
simulação busca o poder: “A aproximação amistosa, mas com propósito hostil — que
penetrou em todas as formas posteriores de poder —, constitui uma antiga e importante
modalidade da metamorfose” (Canetti, 1995, p. 370). Também vemos aí o “leão em pele
de cordeiro”. Assim, simulação é uma sucessão de equívocos ou de engodos, quando o
homem se vale dela para os jogos da dominação. Mas, enfim, superando a metamorfose
que há nos mitos, pudemos avançar em direção ao mundo moderno: “Os tempos míticos
nos quais ambos eram inseparáveis, quando os homens agiam como verdadeiros animais e
estes falavam como os homens, se foram. O homem aprendeu — graças justamente a suas
experiências míticas como animal — a empregar quase todos os animais da forma que lhe
convém239. Suas metamorfoses transformaram-se em simulações” (Canetti, 1995, p. 372).
Como o poder não poderá mais usar-se da metamorfose pré-moderna (tal qual o fizera a
Razão de Estado, às vésperas do Estado Moderno), então, o Estado de Exceção vê-se
compelido a simular a regularidade — escondendo-nos que incluiu a exclusão. No Estado
de Necessidade, o poder recém se converteu para se manter com mais vigor, ocorreu a
metamorfose de sua própria virtù. Hoje, no bojo da Modernidade Tardia, sentimos
claramente o impacto da simulação:
Somente a simulação — esse aspecto limitado da metamorfose — é ainda
hoje conhecida dos detentores de poder. O poderoso não pode
metamorfosear-se mais. Enquanto ele permanecer consciente de sua
disposição interior hostil, ele seguirá sendo ele mesmo. Encontra-se, pois,
restrito a metamorfoses que mantém sempre e inteiramente intacto esse
cerne interior, sua forma verdadeira. É possível que, vez por outra, ele
julgue conveniente ocultar o pavor que irradia dessa sua forma verdadeira,
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podendo servir-se para tanto de diversas máscaras240. Estas, porém, ele
sempre as vestirá temporariamente, e elas jamais produzirão a mínima
modificação em sua forma interior, que é sua natureza (Canetti, 1995, pp.
372-373).

O homem de poder, na passagem do Estado de Necessidade ao Estado de Exceção,
é já incapaz de manter a força de sua metamorfose, porque não tem mais a maleabilidade
necessária aos “fundadores de Estado”. Em compensação, a máscara permitirá rigidez e
permanência, onde antes havia mudança constante. Porém, não impedirá a resistência, uma
vez que há aí uma sobreposição de imagens ou de máscaras, simulando o efeito das
“bonecas russas”: veja-se a democracia que contempla interiormente o Estado de Sítio. As
“bonecas russas” ou sobreposição de máscaras está na seqüência que transforma a Razão
de Estado em Estado de Necessidade, chegando depois no Estado de Exceção. A certeza
das máscaras que vestem o poder vem da incerteza que guardam, assim como a
metamorfose da exceção que se guarda na regra.
O detentor do poder tenta, pois, anular a capacidade de simulação de seus inimigos
— a astúcia do inimigo está em metamorfosear-se, em esconder-se e a seus interesses, e
quanto mais mutável, mais ágil e mais poderoso. Por isso, o homem de poder, nem sempre
de virtù, procura bloquear as ações dos demais competidores (interrompendo sua
metamorfose), e assim acaba por impor-lhes uma “contrametamorfose”. Ou seja, para o
poder

estabelecido,

novas

metamorfoses

aleatórias

são

indesejáveis

e

a

“contrametamorfose” surge-lhe como uma forma tirânica de poder e de governo: o Estado
de Exceção é o próprio exemplo241. A idéia de poder absoluto e de soberania também
decorrem desse sentimento de que o estabelecido não pode mudar nunca: “O rei tem de
permanecer em tal medida idêntico a si mesmo que não pode sequer envelhecer” (Canetti, 1995,

p. 382). O Estado de Sítio Político é este rei: o estado latente da metamorfose do poder
absoluto. O escravo, por seu turno, tem papel semelhante ao do sitiado que está isolado de
seu grupo. Daí que a relação do soberano com a escravidão vem da naturalização dessa
“necessidade da guerra de anexação”, da metamorfose de povos inteiros em animais
prontos a serem abatidos ou repelidos como seres incapazes de dominar os próprios
corações e mentes.
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Entretanto, a mais conhecida metáfora sobre metamorfose, como se sabe, é a novela
homônima de Kafka, escrita em 1912. Gregor Samsa se transforma em inseto e deve ser
abatido: vamos a ela.
A metamorfose necessária à naturalização
O objetivo desta parte do texto é indicar que a metamorfose traz novas
necessidades e que estas acabam por inviabilizar o estado de coisas anterior. Ao contrário
do que se supõe a metamorfose em poder não admite retorno ao passado idílico, em que
vencer a necessidade era a glória do campeão. Isto é, a necessidade só pode ser
naturalizada uma vez, após o ápice da Razão de Estado, porque sofreu de um processo de
transformação política que a modificou na forma atual do Estado de Sítio Político (ou
Estado de Exceção Permanente). Assim, se a “exceção” (como naturalização daquela
necessidade e como germe negativo) se constitui numa segurança estatal, também não
deixa de ser uma ameaça ao poder — como um vulcão dormente que pode acordar e
explodir. As metáforas têm neste capítulo a função precípua de clarear esse esforço de
naturalizar o poder e suas formas de dominação, sobretudo aquelas relacionadas à
“naturalização das inúmeras necessidades humanas”. Assim, A Metamorfose de Kafka para
nós é também uma metáfora ou “empréstimo de significado” que o autor dava a essa
expressão tão complexa e fascinante, que é a metamorfose (de si mesmo ou do poder). Em
suma, como veremos, a necessidade é a primeira razão do Estado (passada a era dos reis) e
a exceção é a sua última.
Desse modo, a “metáfora da naturalização do poder” nada mais é do que a
capacidade de metamorfosear-se em um dublê (Estado de Necessidade), que se fez passar
por outro (Estado de Exceção), mas que na verdade é o mesmo (Razão de Estado). Como
dizia Kafka acerca da novela A Metamorfose, é preciso ver a “lógica interna de uma
história repulsiva” (Carone, 1997). Isto é, quando se analisa a necessidade tornada
imposição (pelo Estado), vê-se claramente que a Razão de Estado apenas procurou
metamorfosear-se. Na novela de Kafka, a fantasmagoria da necessidade transformou-se em
credibilidade do real (Carone, 1997). Aliás, como Kafka indica logo nas primeiras linhas
da novela, a metamorfose tornou o homem a mais plena negação de si mesmo 242: “Quando
Gregor Samsa acordou de sonhos intranqüilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado
num inseto monstruoso” (Kafka, 1997, p. 07). Depois disso, a história é narrada sob
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absoluto realismo, associando o inverossímil, o senso de humor, ao que há de trágico,
grotesco e cruel na condição humana (Carone, 1997). Porém, ainda no tocante ao sentido
inicial/geral da metamorfose, é claro que uma mudança tão profunda de sentidos traria uma
desconfiguração: “Suas nomerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o
volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos” (Kafka, 1997,
p. 07). O que certamente exigiria do inseto (em que Gregor se metamorfoseou) uma
readaptação, reconfiguração dos elementos nativos aos novos moldes — no nosso caso, foi
o que ocorreu com a passagem da necessidade ao status de Estado de Necessidade e daí em
exceção.
Além do tom melancólico, há no início uma tentativa de Gregor para desfazer o
feito, em parte por desconhecimento dos feitos grandiosos da metamorfose243: “— Que tal
se eu continuasse dormindo mais um pouco e esquecesse todas essas tolices?” (Kafka, 1997, p.

08). Aliás, uma tentativa bem cândida. Mas, esta tentativa (válida para alguns, mas não
para o poder) não era mais possível, nem viável (ou utópica), pois era apenas irrealizável.
Na sua metamorfose, Gregor Samsa (caixeiro-viajante) pensava que suas dores244
provinham da atividade profissional. As constantes viagens e mudanças traziam um
convívio humano desordenado, não-caloroso, parcial, experimental. Sensações que se
agravavam no contato com seu novo corpo físico provocando-lhe calafrios245, assim como
as instituições de exceção provocam repulsa, temor (e, infelizmente, reverência por parte
de alguns). Mas, Gregor apenas pensava que tudo se devia ao estresse do trabalho e
aguardava o momento da grande ruptura (imaginava demitir-se).
Este torpor da metamorfose o fizera perder seu trem, mas o mais curioso é que o
contínuo da empresa não demorou para delatá-lo. Quando finalmente quis se levantar,
sentiu toda a falta de coordenação, a insensatez dos próprios movimentos, a raiz de todo o
desconforto da metamorfose. O mundo começara a lhe parecer duvidoso, a mínima
sensatez se desfazia feito fumaça e nem precisou se desculpar porque às sete horas o
agente de sua firma já estava em sua casa – e aqui o aspecto dramático está na lembrança
da coerção: “Por que Gregor estava condenado a servir numa firma em que à mínima
omissão se levantava logo a máxima suspeita? Será que todos os funcionários eram sem
exceção vagabundos?” (Kafka, 1997, p. 16). Pois a coerção, como sinal de alerta (de que
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nos falava Durkheim), já havia se apossado de Gregor. Assim, mesmo o pai e a mãe
tentando desculpar a falta ao trabalho do filho, acabaram denunciando a fixação exercida
pelo tema: “Ele não está bem, acredite em mim, senhor gerente. Senão como Gregor
perderia um trem? Esse moço não tem outra coisa na cabeça a não ser a firma246” (Kafka,
1997, p. 17). Seu maior receio era de que, vendo-o naquele estado, o gerente continuasse a
lhe perseguir — sabia perfeitamente que essa incerteza afligia a toda a sua família: estava
recluso, buscando refúgio.
Como Gregor Samsa não abria a porta de seu quarto, o gerente criticou-o
diretamente, colocando-se perplexo, além de insinuar que Gregor retinha os pagamentos
efetuados247. Quando se desculpava da falta cometida e tentava se por de pé, Gregor
pensou em abrir logo a porta e assim deixar tudo às claras, mostrando-se diretamente. Mas,
qual seria a visão diante de tal assombro? Então, já fora da cama, sua voz lhe denunciava
este seu outro estado, sua nova natureza248: “— Era uma voz de animal – disse o gerente,
em voz sensivelmente mais baixa, comparada com os gritos da mãe” (Kafka, 1997, pp. 2122). Passados os primeiros minutos, resolveram chamar um serralheiro e um médico —
essas decisões lhe trouxeram algum relaxamento: “A confiança e a certeza com que foram
tomadas as primeiras decisões fizeram-lhe bem” (Kafka, 1997, p. 22). A confiança que

representa a segurança do já-conhecido – no Estado de Exceção usa-se de força excessiva
para debelar o conflito.
Passado mais um tempo, pôs-se de pé e se lançou à porta, tentando abri-la com a
boca: esta nova necessidade dirigia seu esforço. Quando finalmente a abriu e pode ser
visto, o choque foi enorme, cada um com uma reação diferente. O próprio Gregor passou a
olhar para o interior da sala e, além da louça farta do café da manhã, pode rever uma
fotografia de sua juventude, tendo-se reatado ao seu passado épico: “Na parede logo em
frente pendia uma fotografia de Gregor, do seu tempo de serviço militar, que o mostrava
como tenente, a mão na espada, o sorriso despreocupado, exigindo respeito pela postura e
pelo uniforme249” (Kafka, 1997, p. 25). Em seguida, Gregor passou a pedir garantias ao
gerente do seu emprego, apelando para sua “visão de conjunto”. Porém, com toda a culpa
trazida pela metamorfose, era-lhe custoso (quase suplicava) ter um mínimo de razão:
“Senhor gerente, não vá embora sem me dizer uma palavra capaz de mostrar que o senhor
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me dá pelo menos uma pequena parcela de razão” (Kafka, 1997, p. 26). Afinal, não haveria
nenhuma razão àqueles que sucumbem diante da necessidade? Para Gregor, seu gerente
passara a ser visto como um posto a ser galgado ou o próprio poder: “O gerente precisava
ser retido, tranqüilizado, persuadido e finalmente conquistado; dependia disso o futuro
de Gregor e de sua família” (Kafka, 1997, p. 27 – grifos nossos). Parecem lições de
Maquiavel, o passo a passo para a conquista e manutenção do poder.
Quando Gregor caiu sobre as “patinhas”, pela primeira vez, foi quando realmente
sentiu um bem-estar. Ironicamente, abandonar a postura ereta lhe devolveu o poder sobre
si mesmo250. Mas sua mãe, ao vê-lo andando assim, entrou em pânico e se pôs em
contradição, pois queria ajudá-lo, não assustá-lo. Seu pai, correndo até onde estava a mãe,
abandonou a relativa tranqüilidade — não estava mais sereno. O gerente, por sua vez,
aproveitou, desceu as escadas e se foi. Quando Gregor tentava voltar ao quarto, a porta
semi-aberta acabou por esfolá-lo de lado, sem contar o chute violento do pai que lhe
arremessou violentamente para dentro. Mas nada era pior do que aquela falta de
comunicação; já não eram ruídos na fala, mas silvos sem sentido, como diálogo de mudos:
“Se apenas não houvesse esse sibilo insuportável do pai! Gregor perdia a cabeça por causa
disso” (Kafka, 1997, p. 30).
Depois Gregor dormiu um sono pesado, como um desmaio. Ao acordar tentou
beber leite mas não pode. Lembrou, então, em meio ao sono, que as portas foram abertas e
fechadas e isto lhe pareceu uma estranha necessidade: “Decerto alguém sentira necessidade
de entrar, mas logo tivera também muitas dúvidas” (Kafka, 1997, p. 35). O que tivera pode
ser dito como um semi-sono, um estado de semi-consciência. Seu estado, de todo modo,
não era o mesmo, pois quando a irmã lhe trouxe maçãs, percebeu que lhe atraíam as mais
passadas ou podres. Procurava comer o que não tinha cheiro bom (como algo de podre no
reino da Dinamarca). Em seguida, toda a rotina da casa se alterou e mal se comia onde
antes se fartava de tudo — a empregada pedira demissão. Em vários momentos, Gregor
sentia muito sua reclusão, também lembrava-se de que lutara por anos a fio para que sua
família esquecesse a falência do pai. Quisera tirá-los daquele estado de absoluta
desesperança. Com sua metamorfose, sentia isso tudo de novo e o pavor de não ter renda e
meios para satisfazer as necessidades gerais: “Quando a conversa chegava a essa
necessidade de ganhar dinheiro, Gregor se soltava da porta e se atirava sobre o frio sofá de
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couro que se encontrava ao lado, pois ficava ardendo de vergonha e tristeza”251 (Kafka,
1997, p. 44).
Com uma visão distorcida, começava a sofrer da “negação do real”. Com o tempo,
a irmã, até então muito atenta e apegada a ele, passou a ter constrangimento e medo diante
de sua figura horrenda. Gregor buscou se isolar, mas a mãe a essa altura queria ver o filho
— acabou tendo de ouvir sobre sua falta de razão, quando adveio a força para contê-la: “A
mãe, aliás, quis visitar Gregor relativamente cedo, mas o pai e a irmã a impediram, a
princípio com argumentos racionais, que Gregor escutou com muita atenção e aprovou
inteiramente. Mais tarde, foi necessário que a contivessem à força...” (Kafka, 1997, p. 47).
Depois, Gregor buscou novas “sensações de liberdade” e começou a rastejar pelo teto. A
irmã percebeu o novo movimento e com a ajuda da mãe foram retirar os móveis do quarto,
para dar-lhe mais espaço — mas a mãe mostrava-se perspicaz: “— não é como se nós
mostrássemos, retirando os móveis, que renunciamos a qualquer esperança de melhora e o
abandonamos à própria sorte252, sem nenhuma consideração?” (Kafka, 1997, p. 49).
Comungando do mesmo pressentimento da mãe, Gregor queria se aferrar aos mínimos
detalhes que lhe trouxessem algo de sua natureza humana de volta:
Ao ouvir essas palavras da mãe, Gregor reconheceu que a falta de qualquer
comunicação humana imediata, ligada à vida uniforme da família, devia ter
confundido o seu juízo no decorrer desses dois meses, pois não podia
explicar de outro modo que tivesse podido exigir a sério que seu quarto
fosse esvaziado. Tinha realmente vontade de mandar que seu quarto —
confortavelmente instalado com móveis herdados — se transformasse
numa toca em que pudesse então certamente se arrastar imperturbado em
todas as direções, ao preço contudo do esquecimento simultâneo, rápido e
total do seu passado humano? (Kafka, 1997, p. 50).

Irmã e mãe retiravam os móveis do quarto, mas ele queria manter um quadro na
parede, como lembrança do que era ser humano. Nesse momento, a mãe o viu e entrou em
total desespero, ao passo que a irmã o repreendeu, como se a metamorfose fosse culpa sua.
Gregor sentia-se oprimido por sentimentos de auto-censura e apreensão, mas vendo a mãe
desmaiada, saiu do quarto e correu pela casa, e o pai repreendeu às duas. Pensavam que a
metamorfose de Gregor fosse desencadear atos de violência253: “Para Gregor era evidente
que o pai havia interpretado mal a comunicação demasiado breve de Grete e assumido que
Gregor era culpado de algum ato de violência” (Kafka, 1997, p. 55). Mas, foi Gregor quem
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acabou agredido pelo pai, que lhe atirou maçãs sobre o corpo: uma ficou encravada nas
costas em grave ferimento. Um mês depois, não se recordavam que se tratava de seu filho
— apesar da figura triste e repulsiva era um inimigo254. Além disso, sua ferida não parava
de doer e a memória das pessoas conhecidas estava muito fraca. O mal-tratamento recebido
também lhe causara sentimento de ódio: a irmã, antes apegada, agora apenas empurrava a
comida para dentro e nem lhe notava haver qualquer necessidade. (Um dia a mãe limpou o
quarto, sem o consentimento da irmã, e isso foi o suficiente para gerar um destempero
geral na moça). O mal-tratamento parecia generalizar-se e a nova faxineira chamava-o de
“velho bicho sujo”. O quarto que fora esvaziado para que tivesse mais espaço, agora estava
atulhado de coisas velhas, inúteis e sujas. Gregor passara apenas a observar os novos
inquilinos a comer, enquanto ele mesmo passava fome.
Algum tempo depois, Gregor começou a nutrir indiferença em relação a todos (uma
reação). Estaria se “desumanizando”: “Dificilmente o surpreendia o fato de que nos
últimos tempos levava os outros tão pouco em conta; essa consideração tinha sido, antes, o
seu orgulho255” (Kafka, 1997, p. 70). Ele mesmo andava se arrastando cheio de poeira,
pelos e restos de comida colados ao corpo. Numa noite, enquanto a irmã tocava violino, ele
saiu do quarto para ouvir e melhor admirar a moça, quando irrompeu uma forte reação dos
inquilinos — iriam processar o pai, por abrigar um monstro imundo. Enquanto Gregor mal
se mexia (paralisado pela fome), pai e irmã acabaram verbalizando o desejo de se livrarem
daquele monstro. A irmã dizia ao pai que se aquele monstro fosse o Gregor de verdade,
teria preferido ir embora voluntariamente. O que não viam era seu estado famélico e fraco:
“Não podia reprimir o resfolegar do esforço e aqui e ali precisava repousar [...] a maçã
apodrecida nas suas costas e a região inflamada em volta, inteiramente cobertas por uma
poeira mole, quase não o incomodavam” (Kafka, 1997, pp. 77-78). Tal era sua condição
que seu “estado de necessidade” (provocado pelo total abandono) já se tornara podridão
das relações sociais (e de si mesmo, como “não-pessoa”) e acabara acostumado aos piores
maus-tratos. Também queria desaparecer, enquanto vivia um lapso de humanitarismo,
como num “estado de meditação”: “recordava-se da família com emoção e amor”.
Finalmente, sua morte foi anunciada pela velha empregada como se ele tivesse
“empacotado”: era o fim da metamorfose.
Por fim, para melhor aproveitar as sugestões de cada metáfora acerca da
metamorfose da necessidade natural em Estado de Necessidade, pensamos que nada seria
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melhor do que retornar aos clássicos. Neste caso, Aristóteles, em A Política, e Cícero em
Da República.
As necessidades políticas em Aristóteles (385 – 322 a. C.)
Para Aristóteles, mesmo a necessidade presente em situações críticas não
comportaria exceção, porque deveriam ser “medidas rigidamente aplicadas a todos”, além
dos necessários conselhos que se prestariam aos governantes. Suas ponderações foram
desvirtuadas? Se tomarmos a experiência nazista como baluarte, então, pode-se dizer que a
Razão de Estado e a transposição da necessidade em Estado de Necessidade ignoraram os
conselhos de prudência e de cautela dados por Aristóteles. Por isso, vale avaliar melhor o
que Aristóteles disse sobre essa questão que imiscui problemas de ordem privada com
decisões de ordem pública. Para tanto, Aristóteles terá um papel ativo nesta pesquisa, como
clássico e com “especificidade” quanto ao tema da “politização das necessidades”.
Clássicos como Aristóteles têm verdadeira nobreza de pensamento. Geralmente possuem
“grandes espíritos” e alguns também têm “grandes corações”. Outros ainda agem sem
prudência, mas nunca sem coragem. Dito isto, podemos ver que a “teoria política” de
Aristóteles, estabelecendo a dinâmica e medindo o rendimento das instituições, ultrapassou
o direito. Seus métodos de pesquisa eram rigorosos e exigiam abnegação, recusando-se às
conclusões a priori. Por isso, anteciparia o “método da dúvida metódica”, ao dizer que “o
conhecimento não ensina a mentir”. O fato de ser apenas um meteco em Atenas, elevou-lhe
o sentido da “coragem do isolamento”, dedicando-se mais ao pensamento e não à política
prática. Era chamado de peripatético (“lugar de passeio”) porque ensinava caminhando
com seus discípulos. Quanto ao livro A Política, não teria sido escrita propriamente pelo
mestre, mas sim um caderno de anotações rigorosamente talhado de um de seus discípulos.
De todo modo, para Aristóteles, o soberano deveria ter como princípios e qualidades,
basicamente a moderação e o uso da razão.
Entretanto, ele próprio vira-se como alvo de um “ataque de exceção”, sem razão
suficiente, porque com a morte de Alexandre (seu discípulo), os partidários da Macedônia
foram perseguidos pelo Partido Nacional Ateniense e ameaçados de morte e da perda de
seus bens (por Demóstenes). Aristóteles não aguardou o fim de seu “julgamento político” e
abandonou Atenas. Para Aristóteles, a finalidade do Estado não era a perseguição política,
mas sim a Pólis: o Estado também não tinha o sentido de status, como em Maquiavel.
Pode-se dizer, “metaforicamente”, que Aristóteles já se indagava sobre a Razão de Estado,
ao diferenciar o Chefe da República do chefe de família — organizar o Estado não era o

mesmo que cuidar de uma família numerosa. Há uma “diferença específica” entre tais
poderes — para Aristóteles, a família é quem “satisfaz as necessidades da vida”: “Assim, a
família é a sociedade cotidiana formada pela natureza e composta de pessoas que comem,
como diz Carondas, o mesmo pão e se esquentam, como diz Epimênides de Creta, com o
mesmo fogo” (Aristóteles, 1991, p. 03). A sociedade é, em si mesma, já um resultado: um
conjunto de casas forma uma aldeia e a cidade surge da família retirada de sua natureza. O
“governo da sociedade humana”, portanto, nada mais é do que o das “famílias
organizadas”. As cidades devem conservar a existência e buscar o bem-estar. Este é o
“desígnio de sua natureza”. O homem sem esta “natureza cívica” é um ser sem leis que só
“respiraria a guerra”, como “ave de rapina pronta a cair sobre os outros” (“autoconservação
no estado de natureza”). Esses homens que vivem sozinhos, ou são Deuses ou são brutos
— daí a “função civilizatória” do direito: “O discernimento e o respeito ao direito formam
a base da vida social e os juízes são seus primeiros órgãos” (Aristóteles, 1991, p. 05).
Como o Estado é formado por famílias256, convém tratar do “governo doméstico” ou
despótico. Este poder seria dividido entre despotismo (senhor/escravo), marital
(marido/mulher), paternal (pai/filho).
Aristóteles era escravagista, mas reconhecia “outros” que condenavam essa prática,
alegando que era uma simples “imposição da lei do mais forte”, uma injustiça violenta. Via
no escravo um trabalhador, mas mais como uma espécie de “instrumento animado”
destinado ao trabalho. A autoconservação, portanto, estava no valor de uso: “A vida
consiste no uso, não na produção” (Aristóteles, 1991, p. 11). Para o grego, o escravo é
aquele que tem razão, mas não faz uso dela e por isso prefere depender de outrem
(precursor da “servidão voluntária”257). Enfim, essa distinção necessária entre homens
livres e escravos é o que também irá separar o “governo despótico” (senhor de escravos)
das reais necessidades políticas do Estado:
Vemos, assim, claramente que o poder “despótico” e o governo político
são, apesar da opinião de alguns, coisas muito diferentes. Um só existe
para os escravos; o outro existe para as pessoas que a natureza honrou com
a liberdade. O governo doméstico é uma espécie de monarquia: toda casa
se governa por uma só pessoa; o governo civil, pelo contrário, pertence a
todos os que são livres e iguais (Aristóteles, 1991, p. 16)258.
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Aristóteles, portanto, não promoveu a “politização das necessidades”. Como vimos,
não se administra uma casa como a um Estado menor e ainda que os dois tipos de governo
devam buscar provimento às necessidades de sobrevivência: “Conforme esta breve
exposição, é evidente que o governo, tanto o das famílias particulares como o dos Estados,
contém como parte integrante todas as maneiras naturais de adquirir as coisas necessárias
ou úteis à vida. Ele deve encontrar sob sua mão todas as coisas, ou senão saber onde tomálas” (Aristóteles, 1991, p. 19). Deve-se respeitar os limites de seus governos. Outra questão
interessante diz respeito a que Aristóteles também era conhecedor do “valor de uso” e do
“valor de troca” (Aristóteles, 1991, p. 20). É importante destacar isso porque esse
mecanismo da troca é que deveria levar à satisfação das necessidades: a troca surgiu após o
encerramento das propriedades comunais. Para Aristóteles, a troca se fortaleceu nas
grandes sociedades com a apresentação da propriedade privada. A troca foi o meio
engenhoso encontrado para satisfazer as respectivas necessidades e foi esse “comércio
dirigido pela razão” que nos trouxe a moeda. Depois, censurando tanto a usura quanto o
monopólio, buscou novamente diferenciar os governos: “É bom que os que governam os
Estados conheçam esse recurso, pois é preciso dinheiro para as despesas públicas e para as
despesas domésticas, e o Estado está menos do que ninguém em condições de dispensá-lo”
(Aristóteles, 1991, p. 27).
De todo modo, o homem do governo deve ter prudência. Mas será que todos
precisam apresentar contenção, sobriedade, coragem e justiça? Guardadas as proporções,
sim, pois, qual é a obediência que se pode esperar de um corrupto? Ressalve-se apenas que
o tipo e a dosagem dessas virtudes será diversa, mas sem se esquecer de que no caso do
governante se acentua mais: “seguem suas virtudes morais a mesma gradação: todos
devem possuí-la, mas somente tanto quanto convém a seu estado. Quem comanda deve
possuí-las todas no mais alto grau. Sua função é como a do arquiteto, isto é, a da própria
razão; as dos outros se regulam pela conveniência” (Aristóteles, 1991, p. 31). Aristóteles
utiliza-se da metáfora do arquiteto, mas bem poderia ser a do arqueiro: retidão e direção.
Agora, a despeito do machismo inegável, acabou por reconhecer que a “educação para as
virtudes” é tarefa do Estado: “Todos eles fazem parte da família, e a família faz parte do
Estado. Ora, o mérito da parte deve referir-se ao mérito do todo” (Aristóteles, 1991, p. 32).
Para Aristóteles, o Estado se definia como uma “multidão de partes ou a “universalidade
dos cidadãos”: “Portanto, o que constitui propriamente o cidadão, sua qualidade
verdadeiramente característica, é o direito de voto nas Assembléias e de participação no
exercício do poder público em sua pátria” (Aristóteles, 1991, p. 36). A cidadania grega

(como as demais) acabava limitada pela forma de governo: democrática ou aristocrática.
Assim, em resumo, cidadão era todo aquele que participasse do poder público, a quem
caberia o direito de jurisdição e de deliberação, e que tivesse riqueza suficiente para viver
de modo independente (o problema aí é encaixar os usurpadores). Cidadão, então, era
aquele que participasse da cidade. De modo semelhante, para designar as virtudes da
cidadania, Aristóteles comparou o cidadão ao marinheiro: com a preocupação em dar rumo
e segurança ao navio. Em ambos, esse deve ser o “interesse comum”. Já a “bondade
intrínseca do Estado” provém do fato de que todos devem ser bons cidadãos, e mesmo que
o que dá forma e força ao Estado seja a dessemelhança e a “desigualdade de mérito”.
Assim, do governante é esperada a prudência e a sinonímia na arte de governar: “Talvez
tenha sido isso que fez Jasão dizer: Só conheço uma arte e só sei reinar” (Aristóteles,
1991, p. 42). Para o governo civil, entretanto, o bom governante é aquele que aprendeu a
obedecer. Quanto ao Estado, a segurança será o objetivo inicial.
Além de organizar a célebre coletânea de mais de uma centena de constituições do
mundo antigo (que se perdeu), Aristóteles recomendava o uso de “tratados redigidos por
escrito”. Àqueles que se dedicavam a organizar essas constituições, Aristóteles era
enfático: a cidade deveria ser protegida com a virtude. Também é isso que dever-se-ia
diferenciar uma cidade de uma “liga de armas”. Além da segurança, a cidade deveria ser
um lugar para se viver bem, mas esta felicidade não é como a boa-fortuna, da mesma
forma como ao Estado só deve interessar a honestidade259. No caso, o melhor seria reunir
virtudes e riquezas para poder usufruí-las. Daí também vem o melhor governo — em que
se possa “viver bem”: o Estado de sabedoria é o que propugna pelo melhor fim. Para
Aristóteles, há um princípio de “dignidade política” (vida ativa) que não se resume à
dominação política: “Mas muitos parecem considerar a dominação como o objeto da
política, e aquilo que não cremos nem justo nem útil para nós não temos vergonha de tentar
contra os outros” (Aristóteles, 1991, p. 51). Assim, é preciso ter civilidade e leis virtuosas:
as virtudes devem secundar o governo civil e aquele que manda deveria ter projetos
honestos. Afinal, só há semelhantes se há justiça e honestidade: “Entre semelhantes, a
honestidade e a justiça consistem em que cada um tenha a sua vez260. Apenas isto conserva
a igualdade. A desigualdade entre iguais e as distinções entre os semelhantes são contra a
natureza e, por conseguinte, contra a honestidade” (Aristóteles, 1991, p. 53). Isto é o que
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nos conduz ao “bom governo da vida ativa” e que abarca, além da ação, a necessária
meditação para sua melhor execução.
Aristóteles analisou a política de forma racional e histórica: tudo em que há razão é
melhor. Mas, exemplificando é claro: deve-se subordinar a guerra à paz; o trabalho ao
repouso; o necessário ou útil, ao honesto. Também é claro que o necessário deve estar
subordinado ao honesto, ou seja, não há Estado de Necessidade que subverta a virtude e a
honestidade. É como se dissesse, de que adianta viver sem honra alguma, indignamente?
Seguindo este preceito de que o Estado também deve conhecer as virtudes, Aristóteles
dizia que o legislador que não ensina seu povo a viver em paz deve ser criticado. Mas
ainda mais precisa o Estado desse equilíbrio: “O Estado precisa de temperança, mas ainda
mais de coragem e de paciência” (Aristóteles, 1991, p. 58). A educação, por sua vez
deveria acompanhar as formas de governo, tanto quanto os costumes interferem na política.
Disso também decorre que a educação deveria ser única: “a educação deve ser feita em
pública”. O que corrobora a idéia de que a vida deve servir ao curso natural: a natureza
procura a “exatidão das ações” e a “dignidade no repouso”. A educação é voltada às
virtudes e é capaz de celebrar essas virtudes — a primazia da educação não é a ferocidade,
mas sim a honestidade. Vais nos dizer em outra metáfora: “Não será nem o lobo, nem
algum outro animal feroz que vai expor-se ao perigo pela glória; isto só se vê num homem
educado para a virtude” (Aristóteles, 1991, p. 70). Do que certamente decorre que uma
lição para a guerra também serve à vida: “Raramente se tenta atacar os que estão bem
preparados para resistir” (Aristóteles, 1991, p. 79). Enfim, vejamos os bens que uma cidade
mais precisa, e que melhor atendesse suas maiores necessidades: víveres; artes e ofícios;
armas; numerário para o comércio; ministros; Conselhos e Tribunais (Aristóteles, 1991, p.
84). Aristóteles irá confundir funções e funcionários e irá propor a especialização das
ações, porque alguns precisam mais de coragem e outros de prudência. Ou seja, cabe-nos
reconhecer o grau de necessidades envolvidas e ao governo suprir a todos do básico.
Garantir que “a ninguém falte o pão” é parte da arte de governar (as necessidades do
Estado não podem subjugar a sociedade).
Seguindo-se este raciocínio, percebe-se que é na monarquia que melhor se vê a
confusão entre Estado e poder despótico. Neste sentido, a monarquia é um tipo de exceção
qualificada como poder político. Já na República, a qualidade das leis empregadas é
essencial: “A submissão às leis existentes é a primeira parte de uma boa ordem; a segunda
é o valor intrínseco das leis a que se está submetido” (Aristóteles, 1991, p. 101). A
democracia, por seu turno, já era vista como um governo de homens livres (ainda que

pobres). Aristóteles ainda qualificou uma espécie do que hoje chamaríamos de Estado
Funcionalista, em que o Conselho261 deveria ter um papel destacado: “como um intelecto”.
Por outro lado, na ausência de um governo equilibrado, tirania e demagogia acabariam
equiparados no desapego às leis (Aristóteles, 1991, p. 110). A demagogia subverte à
legalidade-justa: “onde as leis não têm força, não há República”. Para Aristóteles, também
deveria haver uma divisão de poderes: deliberativo; executivo; judiciário. O corpo
deliberativo é o verdadeiro soberano do Estado — irá asseverar pelo cumprimento da lei:
“Sem a execução, é impossível que a sociedade subsista” (Aristóteles, 1991, p. 119).
Aristóteles também previa um Poder Judiciário especializado para os crimes de
Estado ou quando se promovessem atentados contra a Constituição. Seria um meio de
regular o “bom governo”, além da inteligência e da coragem, tal qual deve ocorrer na vida
civil. Mas sempre é preciso ouvir o coração: “Em todos os homens, procedem do coração o
mando e a liberdade. É imperioso e indomável” (Aristóteles, 1991, p. 130). Isto se
agregaria ao que é preciso para se ter um Estado: certo número de pessoas com caráter;
um território de certa grandeza, mas com qualidade. Neste caso, um homem de Estado
deveria saber “remediar os vícios de governo”, deveria saber quais são as “boas leis”.
Assim, o problema maior deve ser o de se saber a quem atribuir a soberania: massa,
soberano, etc. Por isso também, a justiça não poderia ser usada contra o Estado (Pólis):
“Ora, sendo a justiça o principal bem do Estado, não é possível que ela o dissolva. Ela não
tolera tal roubo. Não é possível que decretos tão injustos tenham valor de lei”262
(Aristóteles, 1991, p. 133). A injustiça não pode ter força de lei263, além de que a lei deve
estar livre das paixões, adotando a posição de mediadora entre dois adversários. De todo
modo, é preciso coibir a legislação sobre “exceções” ou limitadas a casos particulares:
“Como não é possível fazer leis sobre casos particulares, é preciso que o homem as supra”
(Aristóteles, 1991, p. 138). Este será o papel de um “homem excelente”, diante de “leis
excelentes” (especialmente no caso de lacunas, mas tendo cuidado com os “privilégios”).
De certo, é por isso que, mesmo o soberano na monarquia deve ter limites, para se
evitar o poder de exceção do tirano: “Ele deve ter uma força tal que seja mais poderoso do
que cada um em particular e do que a reunião de vários, mas mais fraco do que a nação
inteira” (Aristóteles, 1991, p. 141). A luta contra a exceção está em que, para Aristóteles,
“a política deve conduzir ao bem comum”: “O bem político é a justiça, da qual é
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inseparável o interesse comum, e muitos concordam em considerar a justiça, como
dissemos em nossa Ética, como uma espécie de igualdade” (Aristóteles, 1991, p. 146). O
espírito da República deve, pois, “excluir a exceção” e mesmo que seja muito difícil
atribuir justiça com igualdade (Aristóteles, 1991, p. 147), porque antes é preciso que o
Estado tenha virtude e disciplina. A probidade é a maior virtude social, além da “equidade
pública”: “Ora a equidade manda que se prefira o interesse do Estado inteiro, isto é, o
interesse comum de todos os cidadãos” (Aristóteles, 1991, p. 151). A equidade não admite
exceção. Portanto, para o grego, mesmo a punição mais severa deveria ser controlada: o
ostracismo era o remédio amargo da exceção, mas só poderia ser usado contra o poder
abusivo. Desde o mito de Hércules, que se julgava superior a todos, era um remédio usado
contra o próprio Estado: “Quando surgem partidos ou indivíduos poderosos demais, o
ostracismo não é inteiramente destituído de razões políticas264 [...] Que se trate de um
remédio justo e útil aos Estados corrompidos não há dúvida, mas certamente não é justo
em todos os casos” (Aristóteles, 1991, p. 153). O ostracismo é um Estado de Sítio às
avessas, quando se impede a entrada de alguém, e se o Estado não está corrompido, então,
o que se tem é só “golpe de Estado”.
Do mesmo modo, a democracia será um bom governo se tiver virtudes — “um
povo honesto não imita a quem estima”. Neste caso, o governo é entendido como a vida do
Estado inteiro. O melhor regime seria de uma “República média”. A sociedade, por sua
vez, deve ser “mediana”, com melhor distribuição de renda: haveria menor sedição. Os
melhores legisladores foram “remediados”: “Sólon declara-se tal em suas poesias, Licurgo
tornou-se tal quando parou de reinar e Carondas também o era, como quase todos os
outros” (Aristóteles, 1991, p. 170). Portanto, fora disto, o Estado conhecerá a revolta e a
revolução, principalmente se uma de suas partes vier a conhecer as vias de exceção. Essa
forma de degeneração da democracia pode gerar um tipo de politirania: a exceção em
massa265. Além da briga pelo poder que também arrasta consigo o Estado: “As brigas entre
os poderosos de ordinário arrastam consigo todo o Estado” (Aristóteles, 1991, p. 170). Daí
o Estado de Necessidade, como a mais antiga das lições em política — aquele que
acrescentou “potência” ao Estado também lhe trouxe instabilidade. Para a democracia,
especificamente, um grande mal decorre da demagogia — o outro é a miséria, como grave
fonte de perturbação: “Um segundo motivo de perturbação ocorre quando alguns estão na
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extrema indigência e outros na opulência, como na Lacedemônia durante a guerra de
Messênia” (Aristóteles, 1991, p. 196). Mas talvez o que mais prejudique a vida civil e o
Estado seja o “vício do pacto fundamental” ou constitucional, quando ao invés do governo
misto haja uma “mistura defeituosa”. E se somarmos a isto os vícios da demagogia, então,
o mal estará completo, na forma da tirania: “A tirania reúne os vícios da democracia aos da
oligarquia” (Aristóteles, 1991, p. 200).
A tirania é um governo baseado na astúcia e na violência. Mas, apesar disso,
Aristóteles nos dará exemplos de tiranias que se converteram em dinastias (100 anos de
comando) porque pais e filhos souberam contentar o povo, eram moderados em atos,
conformavam-se e se submetiam às leis e, acima de tudo, porque “amavam a justiça”:
alguns ainda foram bons generais. Enfim, o que se tira dessa lição é que souberam
preservar seus Estados (na luta por autoconservação), com leis escritas ou não: a
conservação do Estado é o contrário de sua corrupção. Todo cuidado é pouco, vai nos
dizer: “A corrupção introduz-se imperceptivelmente; é que, como as pequenas despesas,
repetidas, consomem o patrimônio de uma família [...] A atenção não deve ser menos
vigilante contra as armadilhas que se armam contra o povo” (Aristóteles, 1991, p. 210).
Também adverte que o povo tende a ser enganado pelos ricos, ao menos em cinco
ocasiões: Assembléias; magistraturas; julgamentos; armas; exercícios. Em qualquer
regime, no entanto, o soberano deve conter-se para não bajular em excesso. Do mesmo
modo, será prudente editar leis que proíbam a concentração de poder, créditos ou riquezas.
Assim, é preciso instigar o “apego ao governo” em todos os cidadãos, tanto quanto
desestimular o escárnio público. Portanto, o homem voltado ao povo deve evitar a miséria:
“Um homem realmente popular deve cuidar de que o povo não seja pobre demais. A
miséria é a fonte de todos os males da democracia” (Aristóteles, 1991, p. 216). Esse
“homem de virtudes” deve ter ao menos três grandes valores: apego à Constituição e ao
Estado; habilidade administrativa; capacidade de adaptar governo e justiça. É preciso
conservar o interesse público: “Em geral, chamamos interesse público tudo o que é
regulado pelas leis para a conservação dos Estados” (Aristóteles, 1991, p. 217). Do mesmo
modo, a educação será a base para se manter o Estado coeso: “O mais importante meio
para a conservação dos Estados, mas também o mais negligenciado, é fazer combinarem a
educação dos cidadãos e a Constituição” (Aristóteles, 1991, p. 218). É preciso ensinar o
povo para se manter o governo — não há outra forma. O tirano, ao contrário, usará de
todos os meios a fim de manter o povo na escravidão — a começar pela “escravidão da
ignorância”.

Cícero e a República sem exceção
Marco Túlio Cícero (106 – 43 a.C.) apreciava os homens de virtù ou fundadores de
Estado: dizia que estavam próximos da divindade. Também pensava que a felicidade
estava na perfeita constituição política, isto é, na República organizada em que
predominava a Justiça. Além de poeta e orador, foi aplaudido e venerado pelo povo como
magistrado: numa aliança entre teoria e prática. Sua marca retórica foi o sarcasmo e a
ironia fina, o que lhe acarretou inúmeros inimigos. Como cônsul, o cargo político de maior
prestígio que obtivera, combateu uma conspiração de Catilina. Suas disputas, no entanto,
inclusive contra o grande Júlio César, acabaram levando-o ao exílio266, por 17 meses.
Depois, quando se instaurou a autocracia de César, Cícero retirou-se da vida pública,
dedicando-se apenas ao ensino da filosofia. Porém, continuou sendo perseguido até à
morte, quando teria pronunciado: “Morra eu na pátria que tantas vezes salvei”.
Cícero conhecia bem as “necessidades”, mas a principal delas era a necessidade de
virtude, pois a virtude e o trabalho levam à glória. A virtude deve promover esta aliança
entre teoria e prática: “Mas, não é bastante ter uma arte qualquer sem praticá-la” (Cícero,
s/d, pp. 19-20). Em política, significa que governar a República é converter em prática o
que se ouve nas escolas. Este pensamento nasceu com aqueles que fundaram o Estado e o
“direito da República”, pois estes precursores, ao agirem desse modo, acabaram por elevar
a “herança da humanidade”. A virtude conquistada na luta deve ser suficiente para refratar
as injúrias e as iniqüidades: “Onde se poderá encontrar discurso de tanto valor que se possa
antepor a uma boa organização do Estado, do direito público e dos costumes?” (Cícero,
s/d, p. 20). Desse modo, o líder político de virtude é aquele que se preparou com audácia e
competência (virtù): “Não está em nossas mãos servir a República quando a vontade o
ordena e de improviso, mesmo quando ela corra grave risco, se não nos tivermos colocado
antes em condições favoráveis” (Cícero, s/d, pp. 19-20). Por isso, se tens esses atributos, é
muito fácil governar em tempos de bonança, quando não há necessidades que nos exijam
provas espetaculares. O líder que age desse modo também ensina a combater o desânimo
que poderia nos afastar dos negócios públicos267. Nós devemos “seguir o caminho dos
melhores”, sem olhar para trás. Esta lição da escola básica ainda recomendaria ouvir os
mestres, os clássicos, por sua experiência — para Cícero eram os gregos: “Os sete varões
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que os gregos chamaram de sábios foram versados na administração pública; e, realmente,
em nada se aproxima tanto o nome humano do divino como ao fundar novas nações ou
conservar as já fundadas” (Cícero, s/d, pp. 19-20). Estes homens de virtù são quase divinos
e, por isso, recomendava ainda (tomando o exemplo de Péricles) a autoridade, a prudência
e a eloqüência. Do mesmo modo vira no combate à ignorância um remédio de defesa da
República: para o romano, a felicidade estava nesta sabedoria. Um homem digno dessa
recomendação era aquele que reunisse os “atributos da humanidade”, como se fossem
indícios da razão e da ciência. Já a sabedoria está em não-querer o que não se pode ter — e
cada um saberá o que é seu. Alguns, no entanto, se esquecem dos problemas mais graves
de um país, como por exemplo: por que na República há quase dois povos inimigos? A
dissolução das discórdias, portanto, deveria ser o alvo de quem quer ser útil à República,
porque este é o maior glamour e benefício do Estado e o “maior testemunho da virtude”,
assim como seu maior dever: servir à República. Mas, o que é a República? Cícero colocou
sua fórmula na boca de Cipião:
É, pois [...] a República coisa do povo, considerando tal, não todos os
homens de qualquer modo congregados, mas a reunião que tem seu
fundamento no consentimento jurídico e na utilidade comum. Pois bem: a
primeira causa dessa agregação de uns homens a outros é menos a sua
debilidade do que um certo instinto de sociabilidade em todos inato; a
espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, mas
com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a
procurar o apoio comum (Cícero, s/d, p. 40).

Portanto, vemos aí que a sociabilidade e o governo não decorrem da “necessidade
de sobrevivência”, mas sim do Zoon Politikón — de Aristóteles268. O que nos exigiria,
certamente, uma autoridade inteligente. Em seguida, Cícero segue fazendo várias críticas
às formas de governo. Por fim, confessará que prefere a forma mista de governo (na linha
de Políbio e tal qual Maquiavel). De certo modo, como garantia de que a liberdade (“o
mais doce dos bens”) fosse companheira da soberania popular. Nesta que seria uma luta
contra o despotismo e como máxima que definisse a República: o povo árbitro das leis, dos
juízes, da paz e da guerra, do trabalho, da vida e da fortuna que regula a todos. Esta
igualdade formal entre o povo é ainda mais necessária porque a dissensão nasce da
diferença — a igualdade, portanto, atuaria como controle e equilíbrio social269: “Se não se
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admite a igualdade da fortuna; se a igualdade da inteligência é um mito, a igualdade dos
direitos parece ao menos obrigatória entre os homens de uma mesma República. Que é,
pois, o Estado, senão uma sociedade para o direito?” (Cícero, s/d, p. 44). Diante dessa
igualdade, vemos ainda que a verdadeira riqueza não é econômica, mas de todo modo, é
preciso bem governar a República: não deixar à cólera, a soberania da alma.
Como todos de seu tempo, Cícero reconhecia em Rômulo um homem de virtù
(assim como Maquiavel): “Tu nos deste, só tu, a luz e a vida” (Cícero, s/d, p. 52). Nas
pegadas de Rômulo, dizia que se deve proteger o Estado contra o “furor”, tal qual fizera
Maquiavel citando Petrarca nas últimas linhas de O Príncipe: Vertù contra furore /
Prenderà l’arme, e fia ‘l combatter corto 270 (Maquiavel, 1979, p. 94). Neste sentido,
Cícero, ao citar Platão, recomendava cuidado e zelo para se evitar os extremismos: “Assim
como o poder ilimitado dos grandes leva à queda da aristocracia, a liberdade leva o povo
demasiado livre à escravidão [...] Assim, da excessiva liberdade surge o tirano271 e a mais
injusta e dura servilidade” (Cícero, s/d, p. 44). Com Roma não seria diferente, seu sucesso
repousava na longa sucessão de bons cidadãos: o próprio Rômulo era filho de Marte.
Então, só poderia recomendar cuidado com os apelos da preguiça e do “fausto”, além de
uma atenção especial às “instituições mais móveis do que as fímbrias das ondas”. O orador
romano ainda dizia que a grandeza de Rômulo esteve em sua sagacidade de saber governar
amparado por um Conselho — teria sido um gênio ao escolher o local de fundação da
cidade e o senado seria outra de suas fundações régias.
O segundo rei de Roma foi Numa Pompílio: detentor de muitos dotes políticos, foi
um instituidor da paz. Também criou as bases de uma República duradoura: religião e
clemência. Com tudo isso, para Cícero, Roma não era obra do tempo, mas de deuses. Seus
líderes não poderiam ser fracos, porque o compromisso com Roma era um compromisso
com a verdade — e a isto o povo também não deveria se furtar: “Todo homem é
magistrado quando se trata de salvar a pátria” (Cícero, s/d, p. 77). Portanto, o verdadeiro
líder (ou rei) é aquele que partilha com a humanidade, do mesmo modo como um príncipe
prudente e virtuoso deveria trazer felicidade a seus concidadãos. Este seria um homem de
virtù: “Será fácil reconhecer esse sábio varão: será aquele que possa proteger o Estado com
suas palavras e com suas obras” (Cícero, s/d, p. 79). O bom governante ainda deveria
permitir que houvesse apelação contra toda condenação. Cícero também citaria a atuação
dos tribunos do povo e a proibição da prisão por dívidas; por fim, os castigos corporais
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acabaram substituídos por penas. Mas, concluiu esta argumentação com mais lições a
serem seguidas: “estudar sem descanso; trabalhar sem trégua pelo seu aperfeiçoamento;
procurar que os outros o imitem; e ser, com o esplendor de sua alma e de sua vida, para os
seus cidadãos, como um espelho aberto” (Cícero, s/d, p. 87). No fim das contas, no ápice
da razão, governar aparece como uma virtude divina, quase incrível: com um líder que
“ninguém conseguirá vencer com ferro ou fogo”. Um príncipe só pode combater as
injustiças: “A justiça, pelo contrário, nos prescreve o respeito aos direitos privados, nos
manda consultar o interesse do gênero humano, dar a cada um seu direito, não tocar nas
coisas sagradas, nem públicas, nem alheias” (Cícero, s/d, p. 95). A Justiça é uma
construção política e será tão mais necessária quanto a “necessidade exija a prática do
mal”: “Será mau se o faz, mas prudente; insensato, se não o faz, embora honrado” (Cícero,
s/d, p. 99). No geral, como vimos, a aliança de prudência e clemência, apesar dos atos de
força, é o que forma um homem de virtù.
Em política, afinal, só há virtude com glória: “A virtude quer a glória como único
prêmio, e a quer sem amargura” (Cícero, s/d, p. 100). Cícero ainda deu como exemplo um
verso de Ênio, como nova indicação da virtude formadora de Roma: “Se Roma existe, é
por seus homens e seus hábitos” (Cícero, s/d, p. 111). Para o romano, o verso era um
oráculo que representava o que Roma tinha de melhor: instituições antigas e firmes;
“tradições venerandas”; heróis singulares (homens de virtù). Foi isto que manteve Roma
por tanto tempo: “a força dos costumes”. Sua República era como uma obra de arte, sendo
necessário restaurar para manter — além de muito cuidado para que a penúria não
arruinasse os homens: “Nossos vícios, e não outra causa, fizeram que, conservando o nome
de República, a tenhamos já perdido por completo” (Cícero, s/d, pp. 111-113). Portanto,
trata-se de combater os vícios públicos a fim de restaurar a paz. Do mesmo modo que o
agricultor conhece as sementes, também o Chefe de Estado deve estudar o direito,
conhecer as leis e tudo o mais que incite à administração pública: “sem se separar do
verdadeiro caminho que empreendeu”. Provém desse horror à desonra a verdadeira
astúcia de governar: “O político hábil procura fortificar esse instinto com a opinião, com as
instituições, com os costumes, para que a consciência do dever seja, antes que o temor, um
poderoso freio” (Cícero, s/d, p. 114). Portanto, o bom governo também é moral e subjetivo.
Vejamos mais uma vez: “Em suma, não há felicidade sem uma boa constituição política;
não há paz, não há felicidade possível, sem uma sábia e bem organizada República”
(Cícero, s/d, p. 114). Em síntese, não cabe exceção, pois a virtude republicana é capaz de
superar as necessidades e os desafios políticos. Para Cícero, o Estado Republicano é uma

“sociedade de homens formada pelo império do direito”. Utilizou-se, enfim, de uma
metáfora em que o pai de Cipião lhe diz em sonho para ser reto e probo: “Assim, Cipião,
como teu avô, e eu, que te gerei, cultiva em tua alma a justiça e a piedade, que devem ser
grandes para com os parentes e os amigos, e mais sagradas ainda para com a pátria”
(Cícero, s/d, p. 120). O homem deve ser a própria encarnação da virtude: “O homem está
na alma, e não naquela figura que com o dedo se pode mostrar” (Cícero, s/d, p. 126). Para
Cícero, a natureza prescreve ao homem a obrigação de considerar os interesses de seus
semelhantes, pelo fato de serem humanos: um humanismo antes de seu tempo. Agora,
vejamos mesmo que brevemente a conversão que teria acontecido com o próprio sentido
de necessidade, dos antigos para os modernos.
A razão converteu a necessidade em Estado-Providência
A modernidade política, para Foucault, trouxe um princípio contraditório em
relação ao próprio curso da razão: “Uma das tarefas das Luzes era a de multiplicar os
poderes políticos da razão. Mas os homens do século XX chegaram a perguntar-se se a
razão não estava destinada a tornar-se demasiado potente em nossas sociedades” (Foucault,
1994272). A razão fez a conversão da potência em poder, e isto nos trouxe a sensação de
que o próprio poder foi potencializado. Foucault pensa, então, outra forma de
entendimento da racionalidade do poder. No que toca à nossa pesquisa, diríamos que se
trata de ver o papel desempenhado pela razão na fixação/determinação do Estado — quais
as necessidades subjacentes ao poder. Neste sentido, todos sabemos que o poder político
caminhou para formas cada vez mais centralizadas. Nos textos orientais, dirá Foucault, a
“política como pastoreio” está intimamente associada à satisfação das necessidades
primárias do próprio “rebanho”: “Primeiramente, o pastor está sozinho à cabeça do seu
rebanho. Em segundo lugar, seu trabalho consiste em prover ao sustento de seus animais;
de cuidar deles quando estão doentes; de lhes tocar a música para os reunir e os guiar; de
organizar sua reprodução com a preocupação de obter a melhor primogenitura” (Foucault,
1994). Do mesmo modo, o tema aparece associado à prudência política, tanto na
Antigüidade clássica quanto no Ocidente cristão. Mas há, neste caso, uma diferença
substancial entre o político e o pastor, uma vez que a obrigação do político não era apenas
de cuidar dos seus, mas sim da cidade, do Outro:
Seu papel seria já o de tecer um tecido sólido para a cidade. Ser
homem político não queria dizer alimentar, cuidar e educar sua
272

São todas notas seguintes de Foucault.

primogenitura, mas urdir: urdir diferentes virtudes; urdir
temperamentos contrários (fogosos ou moderados), servindo-se da
“lançadeira” da opinião pública. A arte régia de governar consistia
em reunir os vivos “numa comunidade que repousa sobre a
concórdia e a amizade”, e formando assim “o mais magnífico e o
melhor dos tecidos”. Todo o povo, “escravos e homens livres,
retidos em sua trama” (Foucault, 1994).
Para os gregos clássicos, o homem político deveria tecer uma rede entre a polis
(enquanto política) e a convivialidade (dada a prudência necessária à vida em grupo). Esta
também é a função reservada ao Estado Providência, porque segundo o autor ocorreu aí a
passagem da necessidade social ao plano político: “...um dos muito numerosos
reaparecimentos do delicado ajustamento entre o poder político exercido sobre os sujeitos
civis e o poder pastoral que se exerce sobre indivíduos vivos” (Foucault, 1994). A esta
unidade da cidade, nós chamaríamos hoje de civilidade. Porém, neste mesmo processo,
com o cristianismo, teria ocorrido uma inversão do princípio ou dever de obediência273. De
um meio provisório que era para os gregos, a obediência tornou-se um fim em si mesmo (o
que, de resto, serviu muito bem ao soberano). Para o cristão, “a obediência é uma virtude”:
subditi. Os próprios monges estavam submetidos ao poder do abade: ambulantes alieno
judicio et império. Então, nesta fase, quando desta transformação/imposição, o Estado
Moderno teria se tornado demoníaco ao associar cidade/cidadania e pastoreio/rebanho. Em
seguida, a modernidade política promoveria um outro desdobramento, que resultaria na
Razão de Estado e na teoria da polícia. A Razão de Estado, contudo, viria para assegurar a
felicidade do Estado, empregando-se os meios mais rápidos e cômodos (Foucault cita
Chemnitz, em De ratione status, 1647). A Razão de Estado em si, como vimos em capítulo
próprio, também passou por fases diferentes, mas Foucault destacou dois aspectos comuns:
1) é uma arte ou técnica de poder que segue regras fixas274; 2) a sua justificativa estaria em
governar racionalmente o Estado275. Aliás, esta idéia do domínio racional romperia com o
sentido do justo, com as bases do direito natural. Foucault lembra ainda S. Tomás quando
asseverava que: “O homem precisa de alguém que seja capaz de abrir o caminho para a
felicidade celeste, conformando-se, aqui embaixo, ao que é honestum” (Foucault, 1994). É
como se dissesse que o honestum é problema dos homens, pois à Razão de Estado só
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O pastor, por exemplo, tem o dever de servir (aliás, como o político também). Mas, com a mudança que se
operou, a obediência coube apenas aos súditos e aos políticos, o dever de conduzir, isto é, o direito de
dominar. Ao que, por fim, o cristão dócil deveria ser resignado.
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Tais regras também se aplicam ao conhecimento racional, como uma espécie de “racionalidade de poder”.
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Neste caso, mais do que justo, seria necessário pensar assim.

interessam as necessidades políticas (não importando os meios276), não lhe importando de
modo algum a salvação das almas. Isto levou a que se confundisse a doutrina da Razão de
Estado com o ateísmo.
Foucault ainda faz uma distinção quanto a Maquiavel, porque o florentino teria
buscado vínculos entre o príncipe e o Estado, ao passo que os doutrinadores da Razão de
Estado tratariam da própria natureza e existência do Estado. Porém, não vemos como essas
coisas se opõe, a não ser que por este meio se apresentem as diferenças entre Maquiavel e
Hobbes. Afinal, quando Maquiavel decreta que “os fins justificam os meios” está, no
fundo, analisando o alcance da Razão de Estado277. Mas, dirá Foucault que: “O objetivo de
tal arte de governar é precisamente o de não reforçar o poder que um príncipe pode exercer
sobre seu domínio. Sua finalidade é a de reforçar o próprio Estado. Este é um dos traços
mais característicos de todas as definições formuladas nos séculos XVI e XVII. O governo
racional resume-se, por assim dizer, a isso: dada a natureza do Estado, ele pode derrubar
seus inimigos durante um período indeterminado” (Foucault, 1994). Este não é o curso
herdado da teoria da soberania que se já iniciara com Bodin? Em suma, a Razão de Estado
se apresenta a partir de um novo saber: “A arte de governar, característica da razão de
Estado, está intimamente ligada ao desenvolvimento do que denominamos estatística ou
aritmética política, ou seja, ao conhecimento das forças respectivas dos diferentes Estados.
Tal conhecimento era indispensável ao bom governo” (Foucault, 1994). Há aí uma espécie
de somatória de poder, de desenvolvimento da potência — se bem que neste caso o que
está em destaque é o sentido de imperium278, no passado, e de tecnocracia no presente.
Com a naturalização da “necessidade política” e com a dominação que lhe sucedeu,
no entanto, verificou-se um paradoxo: em nome do poder houve a imposição da
desumanização. Isto teria levado, agora no século XX, Ortega y Gasset a dizer que “o tigre
não se destigra, mas o homem se desumaniza”. Ainda podemos pensar no que foi o século
XX, senão um século em que a Razão de Estado decretou guerra constantemente. Na
verdade, nunca houve sensibilidade social de fato (tirando-se as catástrofes naturais) para
se verificar o emprego do Estado de Necessidade. Os casos de extrema desigualdade social
e miséria assoladora, por exemplo, nunca foram motivo suficiente para sua decretação,
como se não houvesse necessidade fática. Veja-se a estatística de que, já em 2000, os 500
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Esta seria a mudança ocorrida a partir da ética-pagã de Maquiavel.
A Razão de Estado sob o capitalismo mais “avançado” nos dirá que “o céu é o limite”.
278
O imperium, entretanto, está em conflito com o essencial da idéia de prudência dos Estados medianos:
nem tão grandes para não gerar medo e reação defensiva nos demais, nem tão pequeno para não atiçar a
cobiça dos outros na sua conquista.
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indivíduos mais ricos do mundo detinham riqueza equivalente aos 40 países mais pobres
(estes com mais de um bilhão de habitantes). Quando o Parlamento Europeu pede a
suspensão de todo tipo de ajuda à Nigéria, porque as eleições que escolheram Umaru
Yar’Adua para presidente foram fraudadas, em 2007, não será um Estado de Emergência
Político? Há ainda o caso de Estado de Emergência Humanitário, que levou Bush a aplicar
sanções contra o Sudão, também em 2007, após 200 mil assassinatos e mais de 2 milhões
de refugiados, no intenso genocídio na região de Darfur. Nestes casos, onde ou em que está
a necessidade?
A seguir, de modo mais pragmático, veremos uma amostra desta conversão da
razão política em utilitarismo e meios de exceção em favor do uso totalitário do poder de
Estado. Veremos como, em nome da segurança pública, o Golpe de Estado é disfarçado de
Estado de Sítio – este que seria um meio de exceção regulado constitucionalmente.
ESTADO de DIREITO e/ou RAZÃO DE ESTADO em 2007: “tentativas de
legitimação do direito de exclusão”
Neste último item do capítulo teremos uma breve retrospectiva acerca da
geopolítica, do Estado de Direito e do estado da arte da Razão de Estado, basicamente em
2007. Porém, veremos esses sentidos não como destaque da afirmação da soberania, mas
sim atraindo os sinais gravosos da negação de direitos igualmente básicos e clássicos,
como: sociais, individuais, políticos. Em suma, veremos que em 2007, em nome da
chamada Razão de Estado, houve uma ampla e complexa série de tentativas de se legitimar
ou justificar o nefasto “direito de exclusão” — este que, por sua vez, nada mais é do que a
“negação do próprio direito”. O trabalho, portanto, é muito mais um apontamento ou
“recolhimento empírico” de casos interessantes e oportunos acerca do tema, do que
propriamente uma análise de base teórica ou histórica.
Diz a sabedoria popular que quando prestamos atenção a um fato, seus efeitos
parecem se suceder e se multiplicar à nossa volta. Alguns, por exemplo, dizem que “o
câncer cresce como nunca visto na história”. O fato é que talvez se morresse sem saber a
causa: lembro-me, de criança, que meu avô paterno aplicava injeções de morfina em um
dos seus vizinhos. O que ele teria, senão câncer?
No caso presente, passei a notar a chamada Razão de Estado e sua “luta intestina
pela soberania”, contra insurretos e sedições. “Minha visão”, de hoje, não esteve menos
chocada do que as injeções de morfina, de ontem: só que agora o “remédio” foi chamado
de Estado de Exceção Permanente, frente ao crescente reclamo pelo direito de sedição

que praticamente espocou nos cinco continentes. Foram cerca de duas dezenas de
ocorrências oficiais e oficiosas, confrontando-se Razão de Estado e direito de sedição, só
em 2007.
Outros dirão que não, que a “globalização” enterrou o sonho nacionalista, bairrista,
chauvinista do Estado-Nação. Neste caso, basta-nos observar os “n” exemplos de histeria
nacional e de xenofobia mundo afora. Entretanto, os especialistas em “relações
internacionais” dirão que o acordo de Schengen aboliu as fronteiras entre seus membros,
por um território superior a 4 mil km, e estabeleceu uma zona sem controle fronteiriço
dentro da União Européia.
Assinado em 1985, inicialmente era composto por: França, na época Alemanha
Ocidental, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em 1995 somavam 15 países da Europa
Ocidental. Em seguida, os 24 membros da UE também aderiram ao tratado, além de outros
países: Noruega e Islândia. A Suíça seria incorporada em 2009, mas Grã-Bretanha e
República da Irlanda mantinham apenas cooperação policial.
Portanto, o Estado-Nação que vimos em 2007 seria só o pó do que já foi e, ainda,
continuariam os experts no fim do Estado: “A partir de 21 de dezembro de 2007, o novo
espaço geopolítico englobará cerca de 400 milhões de pessoas, pois mais oito países
bálticos e ex-comunistas tornaram-se membros, além da Ilha de Malta: Polônia, Estônia,
Lituânia, Letônia, Hungria, Eslovênia, República Checa e Eslováquia. Considera-se a
partir de agora, definitivamente, o fim do que se conheceu como ‘Cortina de Ferro”.
Veja-se que aqui, o problema ressaltado, especialmente pelas autoridades em
segurança, é a ameaça de invasão da UE por imigrantes “ilegais” vindos do Leste Europeu.
Um imenso território sem fronteiras, mas criado exatamente no continente mais rico em
fronteiras e dotado historicamente para a guerra, acabaria por levar à construção de
sistemas de segurança, contra os indesejados miseráveis (e sem contar os “muçulmanos
que são extremistas ou terroristas”).
Frontex é a agência da UE responsável pela coordenação, principalmente da
segurança, utilizando o Sistema de Informação Schengen (SIS). O “sistema inteligente”
impediria que alguém barrado em algum de seus países pudesse entrar em qualquer outro.
No entanto, como a sede fica na Polônia, a própria direção da agência reconhece que a
imigração vinda do Leste Europeu exercerá uma forte pressão. Em 2009, entraria em
funcionamento o SIS II, que armazenaria “dados biométricos” (impressões digitais).
Desse modo, o primeiro efeito da liberdade foi a multiplicação do efetivo policial:
“O que nos leva a uma pergunta melancólica: por que a extensão da liberdade precisa ser

acompanhada por um aumento da vigilância? George Orwell, do paraíso em que repousa,
poderia nos esclarecer” (Lapouge, 21/12/2007). Novamente a realidade vai atrás da ficção:
Já se observa o afluxo de despossuídos que se concentram às portas de
Schengen, com o desejo fatídico de encontrar um buraco, uma abertura por
onde entrar no “santuário”, convencidos de que, uma vez dentro, poderão
se dispersar no espaço imenso [...] Povoados são criados, dentro dos quais
vagam libaneses, iraquianos, russos, moldavos e outros (Lapouge,
21/12/2007 – grifos nossos).

A grande ironia é que a liberdade venha cercada de tanta (in)segurança, uma vez
que a falta de controle territorial trouxe um intenso/extenso controle sobre as pessoas,
além de se promover preconceito, medo, distanciamento e xenofobia (na mais nova frente:
brasileiros são expulsos da Europa.
Assim, vemos que a Razão de Estado vai se ajustando continuamente às mudanças
geopolíticas, especialmente as impostas pelos blocos e estruturas trans-nacionais ou
globalizadas. Todavia, essa onda de xenofobia assegura-nos que a Razão de Estado é o
equivalente político-institucional do nacionalismo ou da “identidade nacional”. Diante
desse choque entre o global (multinacional) e o local (a “identidade cultural”), os grupos
que reivindicam legitimidade aos governos, a liberdade de escolha propiciada pelo direito
de sedição, acabaram por se multiplicar. Nos primeiros dias de 2008, por exemplo, no Sri
Lanka, depois de seis anos, governo e separatista romperam o cessar-fogo e retomaram
conflitos que no passado recente mataram 70 mil pessoas.
Relembremos alguns casos notados em 2007: Venezuela e Colômbia e todo o
combate à oposição, em nome da Razão de Estado; a Turquia e sua onda de nacionalismo
que não cessa de opor as duas faces do país: Ocidente e Oriente caminham no fio da
navalha; o Paquistão e o golpe de Estado travestido de Estado de Emergência: com a
deposição da Suprema Corte, contrária à reeleição do Presidente Pervez Musharraf; a
França, com sua lei de imigração baseada na identificação dos imigrantes pelo DNA: com
isto, o presidente francês Nicolas Sarkozy procura atrair a simpatia e o apoio político da
Frente Nacional, de extrema-direita.
O “fichamento genético” francês reacendeu um dos maiores e piores pesadelos
contemporâneos, porque o estímulo à competição desenfreada no neoliberalismo carrega
consigo a nódoa da xenofobia, da discriminação e o descarte dos chamados “menos aptos”
ou dos “inimpregáveis”, para usar uma expressão dos anos 90. Hoje aplicado a imigrantes,
amanhã o fichamento poderá ser generalizado. Aliás, de certo modo ocorreu mesmo,
porque:

Já somos identificados por meios biométricos (altura, cor dos olhos e dos
cabelos, impressões digitais, íris, sistema sangüíneo etc.), pelo registro da
imagem (câmeras de segurança e, em breve, robôs-espiões), por nosso
comportamento como consumidores ou cidadãos (cartão de crédito,
chips, internet, GPS etc.) e até mesmo por nosso gestual (que pode
suscitar desconfiança para câmeras ditas “inteligentes”), sem falar das
técnicas reservadas aos mais suspeitos (escutas telefônicas, bracelete
eletrônico etc.) (Testart, 12/2007).

O uso de tais recursos, entretanto, também avança para outras áreas que não só a
segurança, incluindo-se aí a economia e evidentemente a política, uma vez que a
tecnologia só faz sentido se é estatisticamente viável. Neste caso, alguns cientistas já se
especializaram na busca de componentes individuais não-patológicos, como humor,
sexualidade279 e inteligência. Os “fatores de risco”, mas também o “pólo positivoprodutivo”, estão na contabilidade desse proto-fascismo moderno:
O eugenismo de Francis Galton280 permanece como a caução científica de
toda pretensão a se predizer o futuro de um indivíduo [...] De acordo com
essa tradição, e com a ambição de “otimizar” a contribuição das pessoas a
uma sociedade cujo único sonho é ser eficiente, pode-se prever a irrupção
de análises sistemáticas do DNA, permitindo tanto o fichamento das
pessoas quanto a predição de suas potencialidades [...] Detectados na
criança, poderão, além disso, apoiar políticas de orientação escolar e, em
seguida, profissional. Mas, detectados no embrião (diagnóstico genético
pré-implantatório: DPI281), poderão até mesmo obstar um direito à vida. É
o número relativamente pequeno (cerca de cinco) de embriões obtidos
graças à fecundação in vitro que ainda impede o DPI de responder aos
desejos dos pais e às “necessidades” da saúde pública (Testart, 12/2007 –
grifos nossos).

Esta resposta irônica às “necessidades da saúde pública” é apenas um indicativo de
que, da suposição de uma necessidade (ou até que possa ser real), vê-se a sua própria
metamorfose, por agentes autocráticos do poder, em Estado de Emergência. Mas este
também figura como mero expediente para se chegar ao Estado de Sítio Político.
O uso “preventivo e controlativo do DPI282” procura restabelecer o antigo sonho
eugênico do “bom nascituro”, com comportamentos balizados pelo “consentimento
esclarecido, promessa propedêutica de saúde, ausência de traços de violência ou de antisociabilidade”. O DPI seria utilizado “preventivamente para favorecer e estimular”, como
instrumento de medição de índices de produtividade, docilidade, obediência, resignação
ou, ao contrário, agora “preventivamente para selecionar e incapacitar”, os mais sediciosos,
279

O próprio Sarkozy já dissera que seria possível prever (evitar?) o homossexualismo.
Francis Galton (1822-1911), médico e estatístico, é o fundador desse eugenismo.
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“Em seu ‘Parecer n.o 98’, de 31 de maio de 2007, o Comité National Consultatif d’Éthique (CCNE)
exigiu um ‘contra-poder’, diante da ‘generalização excessiva da biometria” (Testart, 12/2007).
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A triagem de embriões com risco de estrabismo já foi autorizada na Grã-Bretanha.
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inconformados ou “simplesmente elimináveis” do consumo geral283. Sarkozy ainda
provocou a oposição ao escolher um geneticista para conselheiro do presidente: o professor
Amold Munnich, especialista em análises moleculares para detectar patologias284. O mito
do Estado (Cassirer, 2003) atualizou-se com o genoma e metamorfoseou o DNA em mero
uso/abusivo dos meios de exceção. Neste caso, parece que definitivamente submetemos
Prometeu à Pandora:
Recordemos que a biometria sempre funcionou pelo medo, o medo do
Outro, e se generalizou sem oposição organizada, deixando lugar para uma
verdadeira atonia social. De “detalhe” em “detalhe”, constrói-se um mundo
que logo poderá nos anunciar “Bem-vindos a Gattaca!285” [...] é o mesmo
filamento de DNA que corre da delegacia para o tribunal e o consultório
médico (medicina preditiva-preventiva), passando por utopias terapêuticas
(genes-remédios) ou industriais (plantas transgênicas), pelos escritórios de
seguradoras (níveis de riscos), por empresas de orientação escolar e
profissional e, finalmente, suscita o ressurgimento de mitos fabulosos
(super-homem, clones, quimeras) [afinal] A economia neoliberal não tem
necessidade alguma de estigmatizações raciais, já que prefere se empenhar
em descobrir os melhores elementos disponíveis em cada comunidade
humana e em rejeitar os que lhe parecem pouco aptos a contribuir para o
“crescimento competitivo”, qualquer que seja sua cor de pele. Trata-se de
uma nova espécie de triagem, tão detestável quanto a triagem racial, entre
os indivíduos286. É este o sentido da aceitação dos estrangeiros segundo o
critério de “competências e talentos” (Testart, 12/2007).

Mas há resistência em toda parte, como se houvesse uma “base espraiada em defesa
da luta pelo reconhecimento”. No caso da França pelo menos, pois além das grandiosas
manifestações populares e estudantis (desde 2005), há também ações mais organizadas:
Desde o mês de outubro, os 14 monges franciscanos, que não vivem na
clausura [...] tomaram a decisão de se reunir mensalmente na Praça do
Capitole [...] para protestar da sua maneira contra as condições de
detenção no centro de retenção de Cornebarrieu [...] "Muitas pessoas
ignoram até mesmo a existência deste centro", constata o irmão Alain,
que aposta nas fotos expostas nos painéis para fazer com que se tome
consciência do universo carcerário deste prédio novo [...] "Quando as
pessoas vêem essas fotos, com freqüência elas perguntam em qual país
elas foram feitas. Nós lhes respondemos que as cenas acontecem a uma
dezena de quilômetros dali apenas". O velho monge resolveu retornar ao
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Vejamos o caso do Arquivo Nacional Automatizado das Impressões Genéticas: “Inicialmente
reservado aos delinqüentes sexuais, este ‘fichário’ francês logo se estendeu aos destruidores de plantas
transgênicas ou coladores de cartazes políticos” (Testart, 12/2007).
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Antes do médico francês, Francis Fukuyama, autor da apoteótica teoria do fim da história, tornou-se
assessor da Casa Branca como especialista em tecnologias e estratégias.
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Filme de Andrew Niccol (1997), Gattaca retrata um centro de pesquisas para jovens com patrimônio
genético perfeito, selecionados com o DPI, e a exclusão do Outro: os indesejados por sua deficiência e
considerados “defeituosos”.
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“Em cinco aeroportos dos Estados Unidos, os passageiros considerados como ‘sem perigo’ podem integrar
o programa ‘Clear Registered-Traveler’. Este oferece a 45 mil pessoas uma passagem acelerada pelos
controles de segurança, mediante seu registro biométrico (impressões digitais e scan da íris) e um bônus
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centro de retenção e fazer, ele mesmo, fotos adicionais do local, em 30 de
janeiro passado, para publicá-las algumas horas mais tarde no site da
comunidade na Internet (www.franciscainstoulouse.fr). Graças ao efeito
"milagroso" das novas tecnologias, o círculo do silêncio vai se
ampliando287.

O que não deixa de ser uma resposta interessante, inovadora diante do
“irracionalismo” ou do controle biotecnológico, como veremos logo adiante. A resposta do
Estado francês, contudo, permanece na procura da legitimidade científica, mas alimentado
pela xenofobia e “negação dos direitos humanos”, foi coroar o “direito de exclusão” com o
DNA. Sem dúvida, trata-se de uma reinvenção para-moderna de Lombroso e de
Frankenstein288 (Shelley, 1994). É como se o processo civilizatório, do Renascimento289 ao
Iluminismo, e daí em diante, pudesse sempre ser claro ou escuro, homem ou monstro,
razão ou barbárie. Este paradoxo, porém, é mais notável do que apenas isto, pois, foi a
razão, e mais especificamente a Razão de Estado, que criou um ódio de conquista latente:
um discurso de poder baseado em argumentos de autoridade.
Mas, sem a ciência, a lógica, o “esclarecimento da razão”, escorregamos ou
retroagimos (“agimos contra nós mesmos”) facilmente para os domínios dos fanatismos
dotados de “pensamento mágico” e cheios de “encantamentos” ou encastelamentos
ideológicos, como quimeras e ilusão. Para ver o poder, entretanto, é preciso estar um tanto
desiludido:
A intolerância racial, religiosa, política – que nunca desaparece e que
retorna em nossos dias, com a ressurreição do nazismo – é uma das
atitudes assumidas pelo pensamento moderno. As outras formas de agir,
entretanto, encamparam a tese de uma exclusão radical dos supostos
“inimigos” do bom Estado e da boa sociedade [...] Se determinado
cidadão, na Alemanha fascista, ou na Áustria290 e na Itália de hoje, é tido
como “inimigo” (e o judeu, os árabes, o liberal, os homossexuais, entre
outros, são sempre “inimigos”), vale a receita “médica” habitual nos
sistemas de força: o “órgão adoecido” deve ser extirpado (Romano, 2003,
pp. 19-20).

Somos, portanto, parte das monstruosidades deslocadas do Renascimento e do
Iluminismo: “Em Rousseau e demais pensadores das Luzes é nuclear a passagem constante
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base legal do Estado de Exceção. “O Renascimento foi o verdadeiro Iluminismo” ou “o Iluminismo antes do
seu tempo” e, hoje, deveria/poderia ser pensado como um “reencantamento do real”,
290
Está disponível um interessante relato histórico-analítico acerca da ascensão da extrema-direita na Áustria,
em: http://www.derechos.org/nizkor/brazil/libros/neonazis/cap6.html.
288

entre a razão e a monstruosidade, nos diversos planos da vida. Pode-se enunciar que
naqueles filósofos a monstruosidade é co-essencial ao fato da razão (Romano, 2003, p. 18).
Mas este paradoxo foi percebido principalmente por Diderot, e mais claramente quanto às
liberalidades permitidas à pesquisa médica empírica, sem tanto rigor ético, e que se
convertem acima de tudo em manejo político:
No plano político e moral, a longa e sinuosa fieira que vai dos fragmentos
de Empédocles291 até os nossos tempos, trouxe um modo de encarar a
vida em sociedade como experiência dos limites entre o humano e o
teratológico292. Os pensadores ora se dedicam à tarefa de “humanizar” o
mando (como em Erasmo de Rotterdam), ora apontam para o seu lado
bestial mas domesticável (Hobbes), ora mostram que a junção
monstruosa é inelutável, sendo preciso utilizá-la alternadamente em
tempo e modo certos (Maquiavel). Mas todo saber político discute esse
vínculo temido e terrível (Romano, 2003, p. 33).

Por isso, esses casos e “tipos” quase ficcionais acabam misturados a outros, com a
diferença de que possam ser um pouco mais nitidamente jurídico-políticos: a Turquia e a
escalada crescente de “negação dos curdos”; Curdistão e Iraque sob “Lei Marcial”; a China
e toda a censura existente, além do isolamento do Tibet: uma imposição chinesa por meio
de “Lei Marcial”; Mianmá (sua “Revolução Açafrão”) e a ditadura de mais de 40 anos;
Cuba e as muitas restrições à democracia radical (vigora um tipo de “democracia
estruturalista”); os EUA e os “atos patrióticos” que negam os direitos humanos e os
direitos individuais. Incluem-se ainda a Espanha, em perseguição a opositores que
“estariam” ligados ao ETA; a Suíça e a ultra-direita vencedora que prevê “cotas de expurgo
de imigrantes”. Sem contar o Afeganistão, os inúmeros conflitos africanos, como no
Zimbábue e no Congo: ex-Zaire.
Estranhas coincidências também envolvem outros casos, destacando-se o anseio
pelo poder, a exemplo da África do Sul, em que questões evidentemente jurídicas
tornaram-se relevantes para a Razão de Estado e movimentaram todo o aparato estatal.
Neste caso específico, um processo por corrupção “interrompido” em 2006 foi reaberto em
fins de 2007, porque Jacob Zuma, eleito líder do Congresso Nacional Africano (CNA),
praticamente assegurou a vitória futura de 2009, para presidente: o CNA tem maioria do
eleitorado negro, desde que liderou a luta contra o Apartheid. Thabo Mbeki, presidente sulafricano, foi derrotado na disputa pelo controle político do partido e por isso partidários de
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Zuma o acusam de perseguição política. No mesmo curso apontado, também na África, o
Partido do presidente do Quênia (ex-colônia britânica, desde 1963) pedia moderação aos
líderes opositores e que aguardassem a contagem final dos votos. A véspera do anúncio do
vencedor trouxe um fluxo crescente de violência, como protesto devido às acusações de
“fraude e corrupção”:
O partido do presidente do Quênia, Mwai Kibaki, pediu à oposição, neste
domingo, que permita à Comissão Eleitoral concluir a contagem dos votos
[...] "Faço um pedido urgente de moderação a nossos oponentes. Peço que
deixem o Quênia seguir adiante com seu mandato constitucional", declarou
à France Presse o porta-voz da coalizão eleitoral do presidente, Ngari
Gituku. Ele acrescentou que as duas agremiações políticas devem ter a
“elegância de aceitar o veredicto do povo" [...] O líder da oposição do
Quênia, Raila Odinga, proclamou-se novamente vencedor das eleições [...]
De acordo com o último boletim parcial, porém, Odinga aparece na
liderança com uma estreita vantagem sobre seu adversário [...] A apuração
foi suspensa após o surgimento de denúncias de fraude (grifos
nossos)293.

Mwai Kibaki venceu por pequena margem de votos, mas, à custa de uma terrível
onda de violência: “Pelo menos 70.000 pessoas fugiram de suas casas na região oeste do
Quênia [...] Imagens aéreas de áreas do oeste do país mostram centenas de casas e barracos
incendiados [...] ‘É um desastre nacional’, declarou em entrevista coletiva o secretáriogeral da Cruz Vermelha queniana, Abbas Gullet294”. No início de 2008, entretanto, já eram
mais de 250 mil refugiados. Esta onda de violência, no entanto, deixaria um rastro de
morbidade e que não se limitaria às construções:
Cerca de 50 pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram dentro de
uma igreja que foi incendiada por grupos de manifestantes no Quênia [...]
Segundo a edição digital do diário Nation [...] As vítimas tinham se
refugiado na igreja porque suas casas já haviam sido incendiadas [...] O
diário também informa que dezenas de milhares de pessoas armadas estão
se dirigindo para um local a poucos quilômetros de Eldoret, onde no
passado foram registrados sangrentos confrontos entre tribos rivais295.

No Quênia, a situação foi descrita como um “tsunami de ódio”, pois a reeleição do
presidente reavivou conflitos tribais e étnicos, e trouxe de volta uma violência primitiva,
inesperada e assustadora. A capital Nairóbi tornou-se a própria cidade sitiada, com
policiais cercando ruas, impedindo o acesso e o deslocamento em grupo. Manifestações
massivas foram igualmente suspensas, em virtude do bloqueio dos principais acessos:
inclusive na que Odinga pretendia se auto-proclamar “presidente do povo”. O isolamento
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da favela de Kibera, principal reduto da oposição, ainda sugere dois sentidos para o ato de
exceção.
O governo do presidente acusou a principal oposição, o Movimento Democrático
Laranja (ODM) de incitar o ódio antecipadamente, a fim de promover o genocídio. O
candidato da oposição, Raila Odinga, rebateu as críticas dizendo que o governo ordenou
aos policiais para que atirassem contra os manifestantes. Por fim, ainda afirmou: “Não
dialogamos com um ladrão” (Ramos, 03/01/2008). Observadores da União Européia
afirmaram que as irregularidades beneficiaram Kibaki e também o procurador-geral Amos
Wako afirmou te encontrado fortes indícios de manipulação do resultado eleitoral.
Esses conflitos tribais diferem de Ruanda e do Burundi, contudo, porque, enquanto
esses dois países são dominados basicamente por tutsis e hutus, no Quênia há pelo menos
42 etnias distintas. Apesar de ser a maior etnia, os Kikuyu representam apenas 22% da
população total (37 milhões) e os rivais Luos são perto de 13%. Isto significa que não há
hegemonia de nenhum grupo étnico sobre os demais. Outra característica que difere o país
de boa parte do conjunto africano é que, as elites investiram seu dinheiro no país e não no
exterior e, assim, não desejam ver a economia arruinada (Nairóbi, 04/01/2008).
Aliás, esses relatos apenas confirmam que “desordem e desonra moral”, além da
violência, têm servido cada vez mais de moeda de troca política, seja para a oposição que
usa da violência desordenada (em muitos casos, não fazendo jus ao direito de sedição296),
seja com a situação que arrola o mesmo argumento da corrupção e fraude como
promotores da insegurança institucional e assim utilizam do artifício para decretar o Estado
de Exceção. De todo modo, a corrupção política tem sido a marca deste jovem século XXI.
A guerra civil, quando travestida, metamorfoseada em nome de um direito de
sedição que não se mostra realista e legítimo não passando de genocídio ou de limpeza
étnica e levando nações inteiras (ou até quase continentes) ao abismo econômico. Também
fica claro que não é a democracia que faz mal à Razão de Estado, mas sim a sua ausência
ou, então, a própria corrupção da política.
Os conflitos africanos, em um contexto amplo, entre 1990-2005, custaram US$ 284
bi: o mesmo montante enviado em “ajuda humanitária”297. No total, foram 23 conflitos no
período, ao custo de 18 bilhões de dólares cada um, com efeito catastrófico de
encolhimento das economias nacionais em 15% ao ano.
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Os gastos refletem o dinheiro usado unicamente para matar e que, segundo disse
Irungu Houghton, consultor da ONG Oxfam, seria suficiente para aplacar a crise da AIDS,
prevenir a tuberculose e a malária, fornecer água potável, saneamento básico e educação. O
Burundi, por exemplo, tinha expectativa de crescimento 5,5% a.a., mas com a violência
decresceu 1,1% no mesmo período. Em resposta, em 2006, 153 países aprovaram na
Assembléia-Geral da A ONU o início das discussões do Tratado sobre Comércio de Armas
(para conter o fluxo “ilegal” de armamentos): somente EUA votaram contra e Rússia e
China se abstiveram (África, 12/10/2007). O que reforça o evidente Estado de
Emergência Humanitária Permanente em que vive todo o continente africano. Também
é bom frisar que a maioria das guerras civis e dos conflitos étnicos ainda é resultado da
longa luta pela descolonização.
Outro exemplo claro desse prejuízo econômico trazido à África, em virtude de
guerras civis ou de atentados suicidas contra pessoas (mas que simbolizam ações de
admoestações contra o Estado) está no cancelamento de uma das mais tradicionais provas
de automobilismo. Pela primeira vez na história, o famoso Rali Paris-Dacar foi cancelado
por causa da violência, dessa vez na Mauritânia. A ex-colônia francesa, nos últimos anos,
descobriu jazidas de petróleo, cobre, fosfato, ouro, diamantes e gesso. Porém, mesmo com
essa onda de prosperidade, dia 24 de dezembro de 2007, turistas franceses foram
assassinados em Aleg. Isto alertou os organizadores da prova, principalmente porque em
setembro um líder da Al-Qaeda fez um apelo para que os muçulmanos “limpassem” a
África da presença de espanhóis e de franceses.
No Congo (ex-Zaire), em confronto que teve início em 1988, foram mortas mais de
4 milhões de pessoas e ainda sofrem outros 3,5 milhões de refugiados. Oficialmente, a
guerra terminou em 2003, mas o país ainda é palco de conflitos e tem uma crise
humanitária das piores do mundo. Apesar de ser rico em diamantes, ouro e outros minerais
preciosos, milhões de congoleses sofrem de doenças, fome e de uma terrível perseguição a
partir do Leste do país (Kivu do Norte e Kivu do Sul). Em 1994, a vizinha Ruanda também
conheceu o genocídio: mais de 1 milhão de tutsis foram assassinados pelos hutus. Depois,
em 1996, o governo tutsi foi restabelecido e invadiu o Congo para atacar os hutus e isto
(re)iniciou a guerra, envolvendo Ruanda, Angola, Uganda, Zimbábue e Namíbia.
No Congo, mas pode-se dizer que em muitas outras partes do mundo, as táticas
empregadas esgotam-se no uso/abusivo dos meios de exceção. O aliciamento de crianças
com engodos e justificativas que mais parecem ameaças também são “armas ideológicas”
usadas pela Razão de Estado:

Patrick entrou na milícia aos 11 anos, por vontade própria: “ninguém me
obrigou. Via os combates, gente sendo morta toda hora. Então decidi
entrar no grupo para defender o lugar onde eu morava”. O diretor explica
que, no Congo, muitas crianças recrutadas por milícias – algumas com
apenas 6 anos – repetem essa história. Na verdade, trata-se de uma
justificativa criada pelos rebeldes para convencer os garotos a lutar. Mas,
após quatro anos, Patrick diz que ficou feliz em ser resgatado (Barba,
17/12/2007).

Tão grave quanto o uso de crianças como “escudos humanos” ou “pontas de lança”
diretamente no front, é o emprego massivo de estupros de mulheres e de jovens (para
“quebrar o moral do povo”), tanto por rebeldes quanto pelo “exército regular”: o mesmo se
viu na Bósnia e em tantos outros casos. No Congo, em relação à barbaridade cometida, até
mesmo os “nomes” acabaram cheios de um simbolismo esclarecedor:
As ONGs do Congo que apóiam mulheres vítimas de violência sexual são
chamadas maisons d´écoute – algo como “casas onde se escuta” [...] “O
estupro veio com a guerra. E a única explicação que eu vejo para ele ter
se propagado a esses níveis é que ele é uma forma barata e eficiente de
destruir a sociedade congolesa” [...] Nicole, de 35 anos, também parece
sofrer mais com a solidão do que com o estupro em si. “Estava voltando
do mercado próximo de onde eu morava, em Uvira, quando encontrei
quatro homens armados. Todos me violentaram”, conta, quase
sussurrando, como se os vizinhos estivessem ouvindo (Barba,
17/12/2007).

O que revela que a estratégia e os meios utilizados são os mesmos e que, nessas
circunstâncias, tudo o que se possa dizer sobre a Razão de Estado não passa de “retórica de
poder”: todos acabam vítimas da guerra fratricida e do próprio Estado. Os “guerreiros” não
se limitam a qualquer tipo de afirmação de identidade nacional, pois isto poderia dar-se
no âmbito da cultura, no intercâmbio entre o os povos, pelo salutar hábito do “turismo
cultural, artístico, lingüístico”.
Em situação semelhante a quase todas aqui relatadas, alegando-se o direito de
sedição, um brasileiro morreu em ataque armado no norte de Angola, no enclave de
Cabinda, fronteira com a República do Congo e a República Democrática do Congo:
O ataque aconteceu, separado do resto de Angola [...] Segundo a emissora
católica "Rádio Ecclesia", no ataque dois veículos foram incendiados [...]
A emissora responsabilizou uma das facções da Frente de Libertação do
Enclave de Cabinda (FLEC), que luta pela separação desse território do
resto de Angola [...] O conflito de Cabinda teve origem em 1975, quando
Angola tornou-se independente de Portugal. A região era um protetorado
português e não fazia parte do território de Angola, mas foi anexada
depois da independência pelas novas autoridades de Luanda [...] As ações
armadas são, no entanto, muito esporádicas298.
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Além desses casos ainda há a Palestina, a Hungria, a Geórgia e a Inguchétia, no sul
da Rússia, requerendo o mesmo direito de sedição. A Rússia, por exemplo, em represália
à Geórgia, apóia as províncias separatistas da Ossétia do Sul e de Abkházia, que exigem
independência desde 1991. Contudo, ao contrário da crise no Paquistão, como veremos, o
Parlamento da Geórgia aprovou a vigência do Estado de Exceção: a terra Natal de Stalin
teve o Estado de Emergência decretado em 07/11/2007. O presidente Mikhail Saakashvili,
ironicamente, liderou a revolta que derrubou o presidente Eduard Shevardnadze, em
novembro de 2003, na chamada “Revolução Rosa”.
Para o povo, a Revolução Rosa teve um desfecho semelhante ao da Revolução
Laranja, na Ucrânia, entre 2004 e 2005, provocada por uma “paralisia política dramática”:
“o entusiasmo dos revolucionários da pequena Geórgia transformou-se em decepção e,
depois, em furor” (Lapouge, 09/11/2007). Na maioria dos casos, as acusações se
assemelham quanto ao(s) fato(res) gerador(es): corrupção, conspiração, tentativas de
assassinato da oposição.
A Revolução Laranja foi uma série de protestos políticos ocorridos como resposta
às acusações de corrupção, intimidação e fraude eleitoral, durante a eleição presidencial de
2004. Adotou-se o laranja por ser a cor oficial da campanha eleitoral do principal
candidato da oposição, Viktor Yushchenko. O símbolo da solidariedade com Yushchenko
foi uma fita laranja ou uma bandeira com o slogan ("Sim! Yushchenko!”). Após um
segundo processo eleitoral, em dezembro de 2004, Yushchenko foi declarado presidente.
Mas, perdeu as eleições legislativas em 2006, acusado de corrupção e desvio de promessas
de campanha, justamente para seu algóz Viktor F. Yanukovych.
Um caso emblemático e precedente a esses, e também no antigo “Leste Europeu”,
foi a Revolução de Veludo, na ex-Tchecoslováquia, liderada por Václav Havel. A partir
de 1989, seguindo-se à onda reformista de Mikhail Gorbatchov (Perestroika e Glasnost),
projetou-se o ideário revolucionário que recebeu esta nomenclatura pela maneira suave e
não violenta com que afrontou as “necessidades da Razão de Estado”. O movimento
começou com pressões populares porque Václav Havel, líder da oposição democrática,
estava preso.
Em seguida, uma série de grandes manifestações de massa, até chegar à greve geral,
provocou a legalização dos partidos de oposição e, finalmente, a renúncia do presidente
Gustav Husak. Havel assumiu a Presidência em caráter provisório, mas foi confirmado na
Presidência nas eleições de 1990. No mesmo ano, começou a encorpar a campanha

separatista — tornando-se irresistível: Havel era contrário à secessão e acabou renunciando
em julho.
Em novembro, porém, aprovou-se uma emenda constitucional dividindo o país: a
Tchecoslováquia deixaria de existir no dia 31/12/1992 e Havel foi eleito presidente do
novo Estado que nascia, em 1993, como filho direto da sedição: a República Tcheca.
Václav Havel, que viveu os horrores do que chamou de “Estado espetáculo totalitário”,
descreveu sua própria experiência, mas com substância suficiente para que pudéssemos
ainda hoje compreender a engrenagem do Estado de Exceção (no seu caso, um Estado
Totalitário travestido de “juridicidade falsificada299”):
Enquanto nas ditaduras “clássicas”, a vontade de poder se realiza, em
larga medida de maneira direta e expeditiva não tendo estas razão para
se esconder ou camuflar o exercício do poder, nem, por conseguinte,
atrapalhar-se demasiado com uma qualquer regulamentação jurídica, o
sistema pós-totalitário, ao contrário, está obcecado pela necessidade de
tudo comprimir dentro de uma regulamentação [...] A regulamentação
jurídica tem, também ela, um papel de álibi: enverga os fundamentos
“baixos” do poder executivo com o smoking dos termos da lei [...] Tive
muitas vezes ocasião de presenciar com os próprios olhos de que maneira
um policial, um procurador ou juiz — quando defronta um cartista com
alguma experiência ou um advogado mais temerário do que a média e que
está exposto aos olhares do público (como indivíduo nomeado, arrancado
ao anonimato do aparelho) —, começa de repente a velar com angústia
para que não apareça nenhuma fissura no ritual (Havel, 1991, pp. 178179-183 – grifos nossos).

Depois, em tom também crítico, mas dirigido sobretudo à dinâmica tecnicista que
orienta a Modernidade Tardia, Havel faria um pronunciamento no Brasil, em 1996, no
Parlamento Latino-Americano.
Como já indicado, outro caso que já é um clássico desse “evento jurídico-político”,
envolvendo o uso/abusivo dos meios de exceção e que foram instrumentalizados pela
Razão de Estado, resultando na conversação do Estado de Emergência em estatuto
político300, foi dado pelo presidente do Paquistão. Pervez Musharraf já havia chegado ao
poder por meio de um golpe de Estado em 1999 e, em 2007, perpetrou novo golpe de
Estado travestido do status jurídico do Estado de Emergência.
No dia 03/11/2007, Musharraf suspendeu a Constituição e afastou o presidente do
Supremo Tribunal, Iftikhar Chaudhry - depois de ter-se declarado inconstitucional o
próprio Estado de Emergência, todos os juízes foram mantidos presos no interior da
Suprema Corte. A decisão foi tomada pouco antes da Suprema Corte anunciar seu
299
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veredicto sobre a legalidade da candidatura do general à Presidência, depois de ele ser
reeleito no pleito realizado em outubro, uma vez que foi candidato ocupando, ao mesmo
tempo, o cargo de comandante do Exército: a expectativa, generalizada, era de que a
decisão da Suprema Corte fosse contrária. Segundo Musharraf, quando a Suprema Corte
também decretou a inconstitucionalidade do Estado de Emergência (Sítio), militantes
islâmicos estavam agindo como um governo próprio no país, e o “Estado oficial” se via
paralisado pela interferência do judiciário:
"O Paquistão atingiu um ponto perigoso, e está passando por uma crise
interna", disse. "O que quer que esteja acontecendo é por causa de
distúrbios internos. A situação está mudando muito rápido. O terrorismo
e o extremismo estão no limite [...] O sistema de governo, no meu ponto
de vista, está em semiparalisia. Todos os funcionários do governo estão
sendo insultados pelos tribunais301, e é por isso que nós não estamos
sendo capazes de tomar medidas” (grifos nossos)302.

Musharraf aproximou-se da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, líder nacional,
que retornou ao Paquistão após oito anos de exílio voluntário. No ato do congelamento do
Estado de Direito, Bhutto estava nos Emirados Árabes Unidos, mas criticou as decisões e
disse que tudo não passava de ditadura: “A menos que o general Musharraf reverta seu
curso, será muito difícil que ocorram eleições justas [...] Eu concordo com ele que nós
enfrentamos uma crise política, mas acredito que o problema é a ditadura; eu não acredito
que a solução é ditadura303". O governo tirou do ar emissoras independentes de TV,
suspendeu direitos individuais e as demais garantias constitucionais. Com isto, Musharraf
implementou um evidente Estado de Sítio Político (ou golpe de Estado decretado sob o
nome de “emergência”, às pressas), não para solucionar emergências do tipo “catástrofe
natural” ou “necessidade localizada de controle social304”, mas sobretudo para garantir-se
no poder.
Depois de muita pressão, de ameaça do ius rebelli, no dia 15 de dezembro de 2007,
o presidente do Paquistão suspendeu o Estado de Exceção: “o saldo final do estado de
exceção foi o fechamento de vários canais de televisão críticos a Musharraf e a detenção
temporária de 5.700 advogados, ativistas políticos e opositores, entre eles o expresidente do Supremo Iftikhar Chaudhry e a ex-primeira-ministra Benazir Bhutto”
(Islamabad, 16/12/2007 – grifos nossos). Entidades de direitos humanos, como a Human
Rigths Watch, afirmaram que o ato político não implicaria, por si só, no retorno ao “direito
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Certamente, referia-se ao que imaginava ser sua própria condição.
Veja-se em: http://noticias.uol.com.br/bbc/2007/11/03/ult5022u488.jhtm.
303
Veja-se em: http://noticias.uol.com.br/bbc/2007/11/03/ult5022u488.jhtm.
304
Veja-se em: http://noticias.uol.com.br/bbc/2007/11/03/ult5022u487.jhtm.
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constitucional verdadeiro”. Especialmente porque os “juízes rebeldes” do Supremo
Tribunal paquistanês, na vigência do Estado Exceção, foram paulatinamente substituídos
por outros mais dóceis ao Executivo e ao uso/abusivo da exceção.
Mas, com o assassinato de Benazir Bhutto, já de volta ao Paquistão, no dia 26 de
dezembro de 2007305 (fato comparável a um atentado ao Estado, dada a dimensão política
da ex-premiê), abriu-se um “grande vácuo político”. Com isso, o maior temor passou a ser
o de que grupos islâmicos radicais pudessem tomar o poder em um país nuclearmente
armado. A avaliação quase geral é de que Benazir Bhutto parecia a única proposta política
viável ao instável Estado de Exceção. De acordo com a avaliação diante do caos políticoinstitucional, o povo e as autoridades passaram a pressentir que era chegada a hora da Lei
Marcial: não há dúvidas de que a exceção criou este ciclo político trágico. Em resposta, a
oposição passou a atacar duramente o Presidente Pervez Musharraf, numa grave e
ameaçadora onda de violência:
Os moradores da maior cidade do Paquistão começaram a sair de suas
casas neste domingo e se esforçam para encontrar comida e combustível
entre os prédios queimados, vidraças quebradas e carros queimados por
Karachi [...] Os três dias de manifestações e confrontos deixaram ao menos
40 mortos na Província de Sindh, onde fica Karachi. Centenas de agências
bancárias foram destruídas e 950 veículos foram incendiados. O porto da
cidade, normalmente movimentado, continuava completamente vazio [...]
Mohammed Umar, 60, servidor público aposentado, saiu de casa para
comprar farinha em uma das duas lojas abertas na principal região
comercial [...] Na noite anterior, Umar disse ter visto pessoas arrombando
os cadeados de lojas, e perguntou por que a polícia não estava tomando
medidas mais agressivas para conter o caos. "O governo é totalmente
responsável por isso", afirmou [...] Policiais munidos de rifles faziam a
guarda nas esquinas da cidade, e patrulhas militares em jipes rodavam
pelas partes mais violentas de Karachi306.

As manifestações e conflitos trouxeram 60 mortos e prejuízos de mais de US$ 1,3
bilhão de dólares. No episódio que envolveu a morte da ex-primeira-ministra, em si
mesmo, estão imiscuídos elementos dramáticos, quase romanescos, entre Razão de Estado,
desordem político-jurídica, intolerância religiosa e tragédia familiar: “A tragédia da família
Bhutto – seus irmãos também foram assassinados, um envenenado e outro a tiros, e o
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“De acordo com a polícia paquistanesa, um suicida disparou contra Bhutto quando a ex-premiê deixava o
evento e preparava-se para entrar em uma caminhonete. De acordo com Rehman Malik, responsável pela
segurança dela, tiros atingiram seu peito e seu pescoço. Em seguida, o suicida explodiu uma bomba, matando
ao menos outras 20 pessoas das milhares que estavam presentes ao comício.” É notório que o fato de ter sido
baleada várias vezes mostra uma falha grave na sua segurança pessoal. Veja-se a matéria em:
http://noticias.uol.com.br/ultnot/2007/12/27/ult23u881.jhtm.
306
Veja-se em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u359169.shtml.

marido dela passou sete anos na prisão – tornou-se parte da luta dos paquistaneses para
criar um Estado moderno e democrático viável” (Rashid, 29/12/2007).
A ex-primeira-ministra era considerada gigante em meio aos “pigmeus políticos e
seus acólitos militares”, e também se opunha ferozmente ao governo militar e ultimamente
ao Talebã: o que teria gerado o ataque terrorista-extremista. Com a deposição e o
enforcamento do avô e da morte a tiros da mãe, Bilawal Bhutto Zardari, de apenas 19 anos,
assumiu a liderança da dinastia política paquistanesa na oposição, mas já adiantando o que
pensava: “minha mãe sempre dizia que a democracia é a melhor vingança” (Paquistão,
21/12/2007). A condição política excepcional do país, entretanto, tornou-se um problema
mundial com destaque para alguns itens: A bomba atômica, a progressiva talebanização de
regiões do país e as fronteiras com a China, o Irã e o Afeganistão transformam o país
asiático em um nó chave para a estabilidade mundial307.
É evidente que o mote de toda essa associação é a Realpolitik, inspirada em
Bismarck, afinal, a exceção é uma “política de resultados que exclui princípios”308. Vimos
como se processou esta repetição da Razão de Estado na figura do Estado de Necessidade e
depois na forma mais escancarada do Estado de Exceção. Na verdade, há mais “repetição e
conservação do mesmo”, há mais do mesmo, do que qualquer tipo de reinvenção: se há
metamorfose, o resultado final mantém o tema central. Isto é, quer seja no Antigo Regime
ou no liberalismo clássico da Revolução Francesa, quer seja nos exemplos de 2007, o
Estado de Necessidade foi só mais um expediente dessa condição monocromática e
autocrática da soberania. Como disse Carl Schmitt (2006): “o poder soberano é o poder de
exceção”. Desse modo, podemos ver do que se compõem esta tecnocracia política309 da
Razão de Estado.
O que há em comum a todos os casos é uma “proposital confusão entre crise de
governabilidade e Razão de Estado”. São apenas exemplos, mas como se vê podem ser
307

Veja-se em: http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/elpais/2008/01/09/ult581u2403.jhtm.
“Quanto à Realpolitik, ela resulta do malogro das revoluções européias do ano de 1848 [...] A figura
romântica do herói, a paixão do romantismo pelo entusiasmo revolucionário cedem lugar a uma análise mais
fria das relações de força, justificando compromissos políticos [...] O pivô da Realpolitik está nessa política
de resultados, que exclui os princípios [...] O problema da Realpolitik está, pois, em que renegando o que
caracteriza a proposta revolucionária, a pretexto de garantir certos resultados, acreditando numa idéia mais ou
menos linear de progresso, graças à qual concessões hoje obtidas se somarão a outras amanhã, pensando,
finalmente, que o detentor do poder é bom, e sensível aos reclamos da justiça, ou prudente, e pode ceder um
pouco para melhor assegurar sua dominação, ou tolo, e não notará que corrói seu próprio poder, ela erra
enquanto política liberal ou democrática, e abre a via justamente para a reação conservadora, no caso
Bismarck” (Ribeiro, 1993, p. 142).
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Tecnocracia: engenharia do poder que busca calibrar meios e fins e ajustar-se pela lógica econômica do
custo-benefício, para melhor proveito dos que já são detentores do poder.
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multiplicados e assim, gradativamente, a exceção vai se tornando regra e, o que é pior, nem
percebemos (ou percebemos e é tarde para reagir). Por isso, é preciso ver esse problema e
colocá-lo em destaque, observando-o com lupa, pois, no caso do “poder de exceção”,
vemos o quanto afloram suas metástases. Vimos, enfim, o quanto e a que velocidade se
espraia este poder com força capaz de subtrair os direitos mais fundamentais e elementares
à mínima convivência social.
O ponto x desta questão, da transformação da Razão de Estado em Estado de
Exceção Permanente, é que os meios de exceção foram imiscuídos no interior do
ordenamento jurídico básico do chamado Estado de Direito. Assim, mesmo sob as regras
do Estado Racional apontado por Weber – e ainda que com os atributos instituídos pelo
regime democrático -, a exceção acabou como regra legal explícita. O que veremos no
último capáitulo é um retrato da tentativa racional-democrática em que se afirmaria a Luta
pelo Reconhecimento e certa recusa à lógica da exceção: a luta pelo direito a ter direitos.
Ainda que a racionalidade jurídica e a lógica política presentes na formulação
constitucional moderna do Estado Racional (Weber) não sejam garantias suficientes à nãoutilização dos meios legais de exceção em prol do totalitarismo. Porém, é preciso ressaltar
que o tema do Estado de Exceção escaparam soberanamente tanto a Weber quanto a
Habermas.
A exceção na fase final da Modernidade Tardia
A racionalidade da política e do direito, portanto, estão postadss na encruzilhada
chamada Modernidade Tardia, em que o Estado de Exceção Permanente é um dos sinais
derradeiros aventados no início do século XXI. Contudo, antes de nos perguntarmos o que
é a Modernidade Tardia, seria conveniente indagar sobre o que é a modernidade e que
vem do Renascimento:
Nesse sentido que o Renascimento - com o qual, segundo o nosso modo
de ver, o período "moderno" teve início - referiu-se ao classicismo
grego [...] Como dão mostras as famosas Querelles des Anciens et de
Modernes - as discussões com os porta-vozes de uma estética clássica na
França do final do século XVII -, a arte e a experiência estética310
preparam o solo para a compreensão da "modernidade" (Habermas, 2001,
pp. 168-169 - grifos nossos).
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No exemplo das muitas técnicas aplicadas à pintura, como o sfumato (sombreamento e escurecimento)
presente na obra-prima da Monalisa de Da Vinci. Descoberta de fatos novos: a ampliação do horizonte
geográfico e histórico (retomada dos clássicos da Antigüidade Clássica). Outro exemplo é a cultura do
rococó: detalhes de arquitetura e entalhes, que só podem ser observados atenciosamente, exigindo, portanto,
proximidade para a observação (Sevcenko, 1994).

Ou é o ultramoderno posto em evidência:
A modernidade econômica implica a livre mobilidade dos fatores de
produção, o trabalho assalariado, a adoção de técnicas racionais de
contabilidade e de gestão, a incorporação incessante da ciência e da
técnica ao processo produtivo. A modernidade política implica a
substituição da autoridade descentralizada, típica do feudalismo, pelo
Estado central, dotado de um sistema tributário eficaz, de um exército
permanente, do monopólio da violência, de uma administração
burocrática racional. A modernidade cultural implica a secularização das
visões do mundo tradicionais [...] e sua diferenciação em esferas de valor
[...] até então embutidas na religião: a ciência, a moral, o direito e a arte
(Rouanet, 2002, pp. 237-8).

Também já nos alertava Matos (s/d, p. 130):
A razão se torna racionalização – relação calculada entre meios e fins,
razão técnica; esse cálculo define a racionalidade pela eficiência, eficiência
esta que se exibe pelo grau de domínio sobre a natureza e sobre os homens.
Sendo o Iluminismo projeto de liberar os homens graças ao uso da razão,
mas sendo tal liberação uma forma de opressão (sobre a natureza e sobre
os homens), o agente de liberação torna-se a própria opressão. Do ponto de
vista da Dialektik, a contrapartida da conquista da natureza é a repressão, a
“desnaturação do homem”. Só se pode conquistar a natureza através da
razão, só se pode conservar a conquista permanecendo racional.

Ainda conforme Matos (s/d, p. 128):
[...] A extensão de tal racionalidade às “condutas da vida” torna-se forma
de dominação. A racionalidade alcança o conhecimento científico, a
organização social sob a forma da burocracia, a ética social, que,
invertendo a relação meios-fins, fundamenta uma nova forma de
dominação. A racionalização do poder culmina na burocracia. Porém, ela
tem inevitavelmente “um elemento não exclusivamente burocrático”.
“Inevitavelmente” é o elemento irracional, fortuito, arbitrário que
determina a racionalidade formal e suas relações sociais. A racionalidade
formal, matematizante, quantificadora, técnica – a razão abstrata – torna-se
concreta no domínio calculador e calculado sobre a natureza e sobre os
homens. A burocratização significa a objetivação reificada das regras
sociais, enquanto as ciências e as condutas da vida se pautam por um ideal
da natureza que não é apenas algo a ser conquistado (a vitória iluminista
sobre o medo), mas fundamentalmente algo a ser pilhado. Conquista
significa “liberar o homem do mito e fazê-lo senhor da natureza”
(Dialektik der Aufklãrung); esse processo de conquista, porém, anuncia a
idéia de senhorio e domínio, de uma atividade humana marcada pela
pilhagem das meras “coisas”, cuja passividade parecia destiná-las à
condição de objetos disponíveis e manipuláveis. Condição
indubitavelmente reforçada pelo processo de acumulação do capital.

Mas, será que o pós-moderno rompeu com o racionalismo, com o cartesianismo por
completo? Será que o mundo atual dominado pela razão instrumental é menos matemático,
previsível, predizível do que supõe o pós-moderno? Veremos ao final, que esse controle é o

exercício pleno na inflexão do capital no século XXI. Portanto, uma racionalidade muito
bem predizível pelo capital instalado. Então, de onde parte esta modernidade?
Para Touraine:
A idéia de modernidade, na sua forma mais ambiciosa, foi à afirmação de
que o homem é o que ele faz, e que, portanto, deve existir uma
correspondência cada vez mais estreita entre a produção, tornada mais
eficaz pela ciência, a tecnologia ou a administração, a organização da
sociedade, regulada pela lei e a vida pessoal, animada pelo interesse, mas
também pela vontade de se liberar de todas as opressões. Sobre o que
repousa essa correspondência de uma cultura científica, de uma sociedade
ordenada e de indivíduos livres, senão sobre o triunfo da razão? Somente
ele estabelece uma correspondência entre a ação humana e a ordem do
mundo, o que já buscavam pensadores religiosos, mas que foram
paralisados pelo finalismo próprio às religiões monoteístas baseadas numa
revelação. É a razão que anima a ciência e suas aplicações; é ela também
que comanda a adaptação da vida social às necessidades individuais ou
coletivas; é ela, finalmente, que substitui a arbitrariedade e a violência do
Estado de direito e pelo mercado. A humanidade, agindo segundo suas
leis, avança simultaneamente em direção à abundancia, à liberdade e à
felicidade (1995, p. 9).

Desse modo, pensando em confrontar, mas sem agredir, passado e presente, é que o
trabalho foi disposto a fim de que pudéssemos indagar subsidiariamente:
O que trouxe racionalidade para a vida moderna, a própria “racionalidade”
(institucionalização da violência e da política), o direito de regulação dos
conflitos em torno da conquista e da sucessão da propriedade privada (desde
o Código Civil Napoleônico)?
Em que sentido terá contribuído a evolução do mesmo Estado Moderno que,
gradativamente, passou a reconhecer o pluralismo jurídico (dado o
pluralismo social e político), despertando-se do monismo jurídico
hobbesiano?
Esta mudança coincidiria com a transformação histórica do binômio
direitos/deveres, para a articulação direito/liberdades/garantias?
Assim, inicialmente, de lá para cá, das bases da modernidade para o contexto que
nos cerca cotidianamente, ainda pensamos que é possível relacionar os quesitos em análise.
Antes de passarmos propriamente ao conceito de Modernidade Tardia, vejamos
mais uma demonstração de que o pós-moderno é só a alta modernidade que se anima a
exigir mais e mais controle:
Não vivemos ainda num universo social pós-moderno, mas podemos ver
mais do que uns poucos relances de emergência de modos de vida e

formas de organização social que divergem daquelas criadas pelas
instituições modernas [...] pode facilmente ser visto por que a
radicalização da modernidade é tão perturbadora, e tão significativa. Seus
traços mais conspícuos — a dissolução do evolucionismo, o
desaparecimento da teleologia histórica, o reconhecimento da
reflexividade meticulosa, constitutiva, junto com a evaporação da
posição privilegiada do Ocidente — nos levam a um novo e inquietante
universo de experiência (Giddens, 1991, p. 58).

A Modernidade Tardia está nesta encruzilhada, é um conceito/realidade amplo e
complexo — complexus: “algo que se tece em conjunto” (Morin, 2000) — de
utopias/entropias; contradições e distopias; afirmações ou “promessas descumpridas da
democracia e da modernidade” (Bobbio, 1986). Tanto é uma fase de retomada quanto de
negação, de afirmação e de interrogações, mas, é do domínio do real ou, melhor dizendo,
pertence ao mundo real/virtual311.
Além disso, os bens culturais agora também poderão se movimentar com mais
independência em razão da laicização e da secularização do espaço público. Isto é o que
vemos com os indícios trazidos pelo tema insurgente da modernidade já no século XVII.
Também por isso prefere as expressões Ultramodernidade e Modernidade Radical
(Giddens, 1991) à idéia de pós-modernidade (Sevcenko, 1987) ou mesmo Modernidade
Tardia. A Modernidade Tardia, em uma ampla hermenêutica, ainda corresponde à
mudança da luta por conservação em luta pelo reconhecimento (Honneth, 2003). Assim, é
um mix entre negação e vir-a-ser; é a negação ou a véspera da utopia; é a entre-safra entre
o esperar, calcular (estratégia) e a ação (da tática à prática); é uma espera, mas como um
quefazer: “Não te esperarei na pura espera / Porque o meu tempo de espera é um / Tempo
de quefazer” (Freire, 2000 - frontispício). É um ir e vir pela história, a exemplo da
entropia, que atua como eixo da Teoria do Caos (e da pós-modernidade: indeterminação,
instabilidade, dúvida metódica), mas que tem suas bases na termodinâmica de Newton312:
Por que existe a entropia? Antes, muitas vezes se admitia que a entropia
não era senão a expressão de uma fenomenologia, de aproximações
suplementares que introduzimos nas leis da dinâmica. Hoje sabemos que
a lei de desenvolvimento da entropia e a física do não-equilíbrio nos
ensinam algo de fundamental acerca da estrutura do universo: a
irreversibilidade torna-se um elemento essencial para a nossa descrição
do universo, portanto devemos encontrar a sua expressão nas leis
fundamentais da dinâmica [...] De qualquer forma [...] é do caos que
surgem ao mesmo tempo ordem e desordem (Prigogine, 2002, pp. 79-80
– grifos nossos).
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Para uma definição do conceito, veja-se: http://www.gobiernoelectronico.org/node/5831.
E que Marx conhecia e teria aliançado à dialética que transforma quantidade em qualidade. Entropia e luta
de classes podem estar associadas em analogia, mas como metáforas do ciclo vicioso/virtuoso entre passadopresente e presente-futuro.
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Portanto, não se trata nem da teleologia, nem do fim da história; sequer de uma
filosofia da história ou mesmo da modernidade, uma vez que, todo o século XX e o breve
século XXI indicam e fazem sobressair o realismo cotidiano das variadas formas de luta e
de conflituosidades que cercam o poder no âmbito do Estado Moderno (tanto lá, no pósRenascimento, quanto cá, diante dos dilemas da Modernidade Tardia). Se observarmos
através de um largo lapso histórico, podemos dizer que a Modernidade Tardia remonta à
Rota da Seda, visto que sem esta não teríamos o Renascimento, o Iluminismo, o EstadoNação e o Mercantilismo como forças do capitalismo e da sociedade moderna. Talvez,
tendo-se algumas mudanças ou inversões mais bruscas na rota da luta pelo reconhecimento
(agora perdendo terreno para a mera conservação do poder) — especialmente com a
criação (legislação) de formas e meios de agir de exceção, no Iluminismo que já se via
convertido em Jacobinismo — possamos dizer que lá onde havia um estado da Razão,
veio a vigorar ainda mais fortemente uma Razão de Estado. Mais especificamente, datam
de 1793 as primeiras bases do Estado de Exceção, e que tanto nos assombra desde então
(Agamben, 2004). Todavia, a chave teórica para o entendimento de seu alcance e dimensão
iremos encontrar em meados do século XX, no esforço retórico-constitucional de Carl
Schmitt (2006). Desse modo, ainda podemos analisar o trabalho em seu argumento central
e, muito genericamente, quanto à metodologia empregada. Como visto, a racionalização
burocrática auferida pela Razão de Estado, hodiernamente, é uma das vestes do Estado de
Exceção Permanente vigente na ordem global da Modernidade Tardia.
O Estado de Exceção Permanente que visualizamos em alguns de seus tentáculos
guarda sua primeira experiência na “revolução legal”, sob a égide do nazismo, e suas
intensas manipulações anti-jurídicas ou de não-direito, promoveu um verdadeiro retrocesso
no Estado de Direito Clássico, e, por isso, ao invés de Estado de Exceção, iremos
compreendê-lo como Estado de (não)Direito Nazista, a fim de ressaltar melhor suas
especificidades. Em resumo, por Estado de (não)Direito Nazista entenda-se aqui um
Estado de Exceção que não só afrontou, mas que negou violentamente a estrutura-base do
Estado de Direito, bem como qualquer princípio geral do direito e da Justiça.
Após a “revolução legal”, de Hitler, na antevéspera da 2ª Guerra (1933-1938),
pode-se ver o Estado de Exceção como uma fórmula que rompeu as barreiras de seu tempo
e de sua base cultural, para se ramificar por toda a modernidade ocidental. Na Alemanha
nazista, o Estado de Exceção durou 12 anos, a partir da edição do famigerado Decreto para
a Proteção do Povo e do Estado. Mas, o mais curioso é que ainda se perpetrou um golpe

de Estado, temporário, a fim de se restabelecer o controle do Estado nazista, àquela altura
ameaçado por militares alemães insurgentes.
Com o nazismo, o Estado de Exceção orientou-se sob a forma desta “revolução
legal”, ora manipulando, sujeitando a lei, ora aniquilando pura e simplesmente o Estado de
Direito. Desde o início, no entanto, procurou imiscuir legalidade com a geração ou
estímulo de um profundo sentimento de angústia: “E sabia também qual o caminho a seguir:
aplicar aquele princípio de legalidade, modificado pela angústia e o sentimento de insegurança, que
testara com sucesso nos anos anteriores” (Fest, 1976, p. 457). Porém, nesta fase, Hitler teria

seu diletantismo desmascarado — Hitler ansiava passar para a história como um Guardião
das Leis.
Com Hitler, no entanto, o poder do Estado de Exceção tendia a se estabilizar,
amalgamando as demais instituições políticas e também tinha a tendência de se fixar num
único objetivo de cada vez. De certo modo, seu ponto de partida foram os ataques ao
marxismo, como diria já em 1933: “Catorze anos de marxismo têm arruinado a Alemanha.
Um ano apenas de bolchevismo aniquilaria de vez a Alemanha” (Fest, 1976, p. 458). As
críticas vinham temperadas com promessas, a ira vinha mediada pela sedução e pelo
chauvinismo:
Indicava ao novo Governo a tarefa de restaurar “a unidade de espírito e de
vontade de nosso povo”, prometia tomar sob sua proteção “a cristandade,
que é a base de toda a nossa moral, e a família, a célula-mater de nosso
povo e de nossa nação”. Assim como solucionar a luta de classes313 e
honrar de novo as tradições [...] Mas antes de solicitar a benção divina,
numa invocação respeitosa, deixava entrever nitidamente que o Governo
transgrediria todas as disposições de controle previstas pela Constituição314
(Fest, 1976, p. 459).

O Estado de Exceção, com base na “revolução legal” nazista, é um golpe de Estado
que corrói a democracia por dentro, um tipo de câncer que ainda se batia contra o
pacifismo.
As concepções de Hitler acerca da conquista do poder, que — apesar de
todos os elementos copiados da prática do golpe de Estado bolchevique315 e
sobretudo dos fascistas — figuram entre os raros toques pessoais originais
de suas ascensão, são ainda o modelo clássico de uma conquista totalitária
das instituições democráticas por dentro, quer dizer, com a ajuda do
próprio poder e não em conflito com ele (Fest, 1976, p. 460).
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Deus Todo Poderoso permitiria a Hitler fazer parar a história?
Somando-se isto à recuperação econômica, temos aí o nicho do Estado Social de Direito (de cunho
nazista) que veio a aniquilar as bases do Estado Social lastreado na Constituição de Weimar.
315
Devemos ter claro, entretanto, que a vanguarda bolchevique tinha como meta a revolução proletária.
Hitler temia os comunistas porque temia uma guerra civil incubada – o grande mal que campeia a exceção.
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Com isto, Hitler procurava manusear seu Estado de Exceção como recurso crítico
ao que chamava de legalismo alemão. Portanto, manipulava as leis existentes e propunha
outras muito mais autoritárias (Lei de Plenos Poderes316) — nisto estava o núcleo quente
de sua “revolução legal”:
Num jogo elaborado com as tropas auxiliares, associava sem cessar
processos de agitação revolucionária com sanções jurídicas317, de modo
que uma fachada legal muitas vezes pouco cuidada, num caso isolado,
impedia de se perceber a ilegalidade do regime. Na mesma linha de
ação, as velhas aparências institucionais à sombra das quais podia ser
processada uma alteração profunda da situação permaneciam de pé até
que o julgamento dos contemporâneos sobre a retidão ou a ilegalidade
do regime se visse sujeito a uma confusão de espírito sem saída,
exatamente como sua lealdade ou sua resistência: a noção paradoxal da
revolução legal era “algo mais do que um simples truque de
propaganda”, e não se saberia aquilatar bem a sua importância no êxito
em que resultou o processo da tomada do poder (Fest, 1976, p. 460).

A revolução legal, evidentemente, sairia fortalecida se recebesse a edição
suplementar de medidas ou decretos autoritários. Além desse suporte legal (ilegítimo) o
uso/abuso da violência seria corriqueiro, já em 1933. No Estado de Exceção, o poder se
expõe por meio da força bruta, pois em certos casos o poder jurídico é mediador, moderado
demais e só interessa a priori, podendo ser revisto. Uma das declarações de Göring318 é
reveladora: “As medidas que eu tomo”, assegurou Göring em uma de suas profissões de fé
de violência, de tons exaltados, “não serão refreadas por qualquer escrúpulo jurídico. Eu
não tenho que exercer justiça aqui. Eu não tenho senão que subjugar e destruir, nada mais”
(Fest, 1976, p. 462). A isto se somava claro terrorismo de Estado, combinando-se a
repressão policialesca e a fabricação de alegações criminosas do que os comunistas
poderiam fazer. Tal qual Hitler, o Estado de Exceção nazista adotaria o discurso
salvacionista; homens e poder eram um só corpo:
E, travestido de Nosso Senhor, olhar ardente, ele se dizia, ao final do
discurso, firmemente convencido de “que soaria a hora em que os milhões de
seres que hoje nos detestam cerrarão fileiras atrás de nós e saudarão conosco
o novo Reich alemão, criação comum e fruto de imensa luta, o Reich da
grandeza e da honra, da força, da magnificência e da justiça. Amém!”
Novamente todos os recursos técnicos eram postos em ação, com o prestígio
e a proteção do Estado (Fest, 1976, p. 465).
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Nada pode ser mais sintomático do que o Estado de Exceção que se fortalece com uma Lei de Plenos
Poderes. Aliás, chega a ser redundante.
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O mesmo recurso tentara Luís Bonaparte, como vemos na crítica de Marx, no 18 Brumário.
318
Comandante-em-Chefe da Luftwaffe, Presidente do Reichstag (Parlamento Alemão), Primeiro Ministro do
Estado da Prússia e, como sucessor direto de Hitler, o segundo homem na hierarquia do III Reich, Hermann
Wilhelm Göring nasceu em Roseheim, Bavária, em 12 de janeiro de 1893, filho de um Juiz que havia atuado
nos
governos
das
colônias
alemãs
na
África
(http://www.luftwaffe3945.historia.nom.br/goring.htm).

Com este mesmo ímpeto, em reunião com industriais e banqueiros, à cata de
recursos para a campanha, Hitler atacou duramente a Constituição e a democracia: “Hitler
salientou de novo em seu discurso a oposição entre a ideologia autoritária do industrial319 e
a constituição democrática que ele atacava duramente como sendo a organização política
da fraqueza e da decadência; elogiou o Estado ideológico organizado com rigidez como a
única alternativa favorável em face da ameaça comunista, e louvou a retidão das grandes
personalidades” (Fest, 1976, p. 465). Portanto, nisto já se via o embrião da solução final,
como radicalização da acumulação primitiva e da luta de classes. Sua “revolução legal” se
celebraria com a provocação aos comunistas e para que em seguida pudesse promover o
golpe de Estado em nome da ordem. Justamente, em nome da ordem aniquilaria qualquer
oposição:
Goebbels320 já descrevera nesses termos tal método tático numa nota de seu
diário, a 31 de janeiro: “De momento, nós não tomaremos medidas diretas
{contra os comunistas}. Deixemos irromper primeiro as tentativas de
revolução bolchevique. Interviremos, então, no momento oportuno”. Era o
velho ideal revolucionário de Hitler: ser convocado no clímax de uma
tentativa de revolução comunista, ver-se chamado desesperadamente como o
derradeiro salvador, para liquidar o grande inimigo num conflito dramático,
dar fim ao caos e granjear legitimidade e respeito junto às massas, tal um
defensor poderoso da ordem acolhida com aplausos (Fest, 1976, p. 466).

Isto revelaria a impaciência revolucionária de Hitler — não se mover até ser
provocado e aí agir para massacrar. E como se vê, há clara manipulação e alinhamento dos
aparelhos repressivos do Estado. O incêndio do Reichstag, a 27 de fevereiro de 1933, e a
ordem de prisão de 4 mil funcionários públicos ligados ao Partido Comunista, seriam o
pretexto ideal para que se aprovasse a primeira lei de exceção — anterior à Lei de Plenos
Poderes:
Abolia todos os direitos fundamentais importantes, ampliava
consideravelmente o limite de aplicação da pena de morte e antecipava, por
outro lado, numerosas manobras contra os Lünder [...] convém notar que
não havia qualquer alusão ao direito de habeas-corpus. Esta “terrível
lacuna” fez desaparecer o limite fundamental às intervenções oficiais. A
polícia podia “prender arbitrariamente qualquer pessoa e prolongar de
maneira ilimitada a duração do encarceramento. Podia, também, deixar os
parentes dos detidos sem notícias a respeito dos motivos da prisão e do
destino deles. Podia impedir que um advogado ou outras pessoas
visitassem os prisioneiros ou tivessem acesso aos processos... Nenhum
tribunal jamais tomaria conhecimento de tais ocorrências nos dossiês da
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E isto não é a luta de classes?
Joseph Paul Goebbels, orador mordaz e um dos principais nomes do Partido Nazista, tornou-se ministro
da
Propaganda
Nazista
em
13
de
março
de
1933
(http://www.unificado.com.br/calendario/03/goebbels.htm).
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polícia. Não se poderia dali em diante abrir um processo, mesmo se um
juiz se inteirasse de tais circunstâncias por via não oficial”. O decreto-lei321
“para a proteção do povo e do Estado”, complementado ainda por um outro
dispositivo baixado no mesmo dia “contra a traição ao povo alemão e as
manobras do complô contra a segurança do Estado”, foi a base jurídica
determinante da soberania nacional-socialista e, sem nenhuma dúvida, a lei
mais importante do III Reich. Ela substituía a legalidade por um estado de
emergência permanente [...] O referido decreto permaneceu em vigor sem
modificação alguma até 1945 e em 20 de julho de 1944 forneceu a base
pseudolegal à perseguição, ao terror totalitário e à repressão da resistência
final na Alemanha (Fest, 1976, pp. 469-470).

Vimos como foram editadas leis de completa exceção de direitos. E desse modo foi
possível editar o Estado de Sítio sob a alcunha de “estado de emergência permanente”,
momento em que o próprio terrorismo de Estado ainda adquire uma componente sádica:
“Goebbels exultava ao comentar os progressos na escalada do poder: “O prazer de viver nos é
devolvido” (Fest, 1976, p. 471). Em seguida, renúncias forçadas de lideranças políticas de

outras facções políticas mascaravam a “intervenção federal”322 e abriam caminho para o
governo nacional:
Em Hamburgo, Bremen e Lubeck, em Hesse, Baden, no Württemberg ou
no Saxe, os governos tornaram-se demissionários à força, segundo um
processo de cunho ritualístico. O caminho estava desimpedido agora para
um gabinete “nacional”. De um momento para outro, é óbvio, as fachadas
legalistas cuidadosamente erguidas tombavam, deixando entrever um poder
ilegal e revolucionário (Fest, 1976, p. 472).

Hitler queria um golpe prussiano (pelo Estado e limpando o próprio Estado) e não
uma aliança com o lumpem, como se promovera na França com Luís Bonaparte: “Nós não
somos revoltosos contando com o Lumpenproletariat” (Fest, 1976, p. 473). Mas, suas polícias

(SA e SS) promoviam atos de puro banditismo: “Ao lado disso, houve uma onda de
arrombamentos, de pilhagens e raptos; as seções das SA praticavam isoladamente uma espécie de
mercado humano selvagem, ao exigir altas quantias como resgate de adversários políticos detidos ”

(Fest, 1976, p. 473). A violência era o cerne das SA e, por isso, a “revolução legal” deveria
mascarar tais ações ou justificá-las:
A tática da “revolução legal” não se consumaria e não teria obtido tanto
efeito sem a “segunda palavra mágica” graças à qual Hitler promoveu o
“despertar nacional”. Essa noção não só fornecia uma justificação
revolucionária para os numerosos atos de violência, em parte
descontrolados, em parte dirigidos, mas também oferecia ao país, ainda
afetado em sua consciência nacional, uma senha sugestiva através da qual
se podia disfarçar com habilidade os imensos desejos de poder do regime.
A começar pela atitude dos conservadores que ainda dominavam Hitler no
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O decreto-lei é a forma jurídica preferencial do Estado de Exceção porque o poder pode decretar qual a lei
ou interpretação da lei que se terá dali por diante.
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A outra modalidade do Estado de Exceção.

gabinete, até os amplos círculos da opinião pública burguesa, aquela
combinação de violência intimidatória e fraseologia nacionalista, que
conferia a todas as vinganças um clima patético quase alucinante, foi
traumatizante (Fest, 1976, p. 474).

A própria burguesia, afinal, acabaria se acomodando ao Estado de Sítio, em parte
porque também foram seus perpetradores. Hitler forçava cada vez mais uma aparência de
Chanceler do Povo e de Guardião das leis:
A figura do “Chanceler do Povo” se colocava no centro de tudo, com suas
variações íntimas, muitas vezes grotescas. Afastado das desavenças
partidárias e de interesses mesquinhos, ele se sabia comprometido
unicamente com a lei e o bem-estar do país. Goebbels ocupava-se
pessoalmente agora de desenvolver oficialmente essa imagem, através de
uma propaganda cada vez mais apelativa (Fest, 1976, p. 475).

Isto se faria com forte apelo à simbologia nacionalista e com amplas jogadas de
marketing e de retórica. Isto ainda provocaria um efeito galvanizador no ataque unificador
e corrosivo nas resistências existentes, além de se impor por um forte efeito atrativo e
voluptuoso. Depois, então, sem cerimônia alguma, faria aprovar a Lei de Plenos
Poderes323 — utilizando-se unicamente de um discurso agressivo no Reichstag para
justificar a ação efusiva da exceção. Como se vê a seguir, cada artigo da lei rasgava um
sacramento do Estado Liberal de Direito:
De acordo com o Artigo 1º, o legislativo era transferido do Reichstag para
o Governo; o Artigo 2º estendia os plenos poderes às modificações que
viessem a ser feitas na Constituição; o Artigo 3º retirava do presidente do
Reichstag o direito de promulgar as leis, que passava ao chanceler do
Reich; o Artigo 4º ampliava a autoridade das leis inseridas em
determinados tratados com os governos estrangeiros; finalmente o artigo
derradeiro limitava em quatro anos a validade da lei, e associava-a à
vigência do atual Governo (Fest, 1976, p. 479).

Hitler conclui este discurso com mais ameaças aos parlamentares resistentes à
aprovação da nefasta lei: ao final aprovada por 441 votos favoráveis e apenas 94
contrários. Estava lançada a pedra de toque do Estado de Sítio, aliás, já perpetrado pelas
polícias de Hitler, cercando o Reichstag e obrigando-o a se curvar à vontade do Chanceler:
“Num clima que se assemelhava mais ao de um estado de sítio, por causa das sentinelas
SA e SS postadas em toda parte, os grupos presentes retiraram-se do recinto da reunião
para uma pausa de três horas, a fim de deliberarem. Lá fora, em frente ao edifício, os lugartenentes de Hitler uniformizados puseram-se a gritar em coro: ‘Queremos a lei dos plenos
poderes, ou haverá barulho!” (Fest, 1976, p. 480).
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Ou seria Lei dos Piores Poderes?

O título oficial era “Lei para a extinção da miséria do povo e do Reich” — difícil
não convencer ao povo que a lei só faria o bem. Por isso, Hitler exibiu um poder
arrebatador, aniquilando seus inimigos ou opositores em menos de 3 meses — Mussolini
levaria 7 anos para conseguir o mesmo. Em alguns momentos, entretanto, Hitler parecia
personificar uma revolução do lumpem, invocando a figura do antigo cabo. Mas insistia
mesmo era na imagem de “Guardião das Leis” e “Chanceler do Povo”:
Ele não queria aparecer como um usurpador, mas sim sob um manto de
legislador, mesmo que esta veste estivesse remendada e gasta. Era dessa
maneira que desejava obter um poder ilimitado. Essa tática viria impedir ao
mesmo tempo o surgimento de um período de ilegalidade, como acontece
em geral depois de alterações violentas de regime. Com a lei dos plenos
poderes, Hitler dispunha do aparato da burocracia oficial, incluindo a
justiça, que lhe era indispensável para consumar seus amplos objetivos:
tinha assim uma base que satisfazia a consciência como também os anseios
mais positivos. A maior parte dos funcionários atestou, não sem satisfação,
o caráter legal daquela revolução que se diferenciava assim,
vantajosamente, apesar de todos os excessos, da imagem licenciosa de
1918: e foi esse fator, mais ainda que as tradições antidemocráticas daquela
classe, que os levou a cooperar com o novo regime (Fest, 1976, p. 485).

Com isso também transparece a idéia de que Hitler queria se sustentar sob o manto
de uma “dominação legal-burocrática” (portanto, uma forma moderna):
E tratava-se realmente de uma fachada legal, pois a despeito da tese que
continuava a ser ventilada, segundo a qual se passaria sem danos e
serenamente da república parlamentar para o Estado totalitário, é forçoso
registrar, tendo em vista o conjunto de circunstâncias, que no desenrolar da
revolução legal os elementos revolucionários ultrapassaram em muito os
elementos legais [...] Mas permanecia uma lei de exceção promulgada
numa espécie de estado de exceção (Fest, 1976, p. 485).

Depois, como medidas complementares de terror, Hitler passou a aterrorizar o
sindicalismo; extinguiu o Partido Social-Democrata e todos os demais partidos (mesmo os
da “ordem”). O que permitiu um golpe duro como esse sair-se vitorioso em tão pouco
tempo foi a passividade excessiva da oposição; foi o soterramento de Weimar:
Na verdade, a lei dos plenos poderes e as festividades de Potsdam que a
tinham precedido, assim como as quedas inglórias que a seguiram,
marcavam uma reviravolta; aquilo significava um adeus íntimo e definitivo
à nação de Weimar. Dali em diante, a ordem política do passado não era
mais uma solução sobressalente, sob o signo da qual uma esperança ou um
desejo de resistência teriam podido se afastar (Fest, 1976, p. 489).

E assim o Estado de Exceção se revelaria um regime sem volta para os que
mergulham em seu torvelinho: “O passado estava morto”. Firmando-se pelo espírito
fatalista, é um poder que se faz no coração: “Assim favorecido, o regime se propôs conquistar
os homens, após ter conquistado o poder” (Fest, 1976, p. 489).

O Estado de Exceção é a mais pura inflexão da razão política e se fundamenta
ou se alimenta no mito da virilidade (virtù) e da segurança. Mas, em que sentido mais
específico pode-se associar a inflexão da razão política, quando do surgimento do Estado
de Exceção324, à figura do mito? O mito aqui é entendido como a força nutricional de um
grupo, de um povo, de uma cultura, de uma instituição com aparatos mais firmes, de
valores significativos para um Estado (como instituição aglutinadora). Está mais na raiz de
sentimentos e de valores capazes de motivar e de mover forças intensas em razão de um
objetivo que se precisa ver concretizar. Além de ser capaz de mover forças coletivas, de
impacto global e individual, está na origem de ímpetos motivacionais que giram forças
substanciais à consecução de certos fins políticos. São crenças e forças que atuam mais na
linha das ações sociais motivadas quanto a fins e, assim, bem ao gosto da Razão de Estado.
Portanto, o mito está na raiz do próprio Estado. O mito do Estado é aquele de uma força
movedora e executora de tarefas infatigáveis em razão de objetivos maiores; fins estes que,
em virtude deles, seríamos capazes de tudo, da vida e da morte, sem quaisquer limites de
consciência. Aliás, é justamente por isso que os mitos antecedem à lógica, à consciência, à
razão. É a própria força que move o pensamento: “De todas as coisas do mundo, o mito
parece ser a mais incoerente e inconsciente” (Cassirer, 2003, p. 57). Mas, o é tão-só no
sentido de que pertence mais aos sentimentos do que à razão destinada ao fim determinado
— na Razão de Estado, embora esteja recheada de retórica e de exercícios lógicos de
convencimento, o que move a paixão do povo é o instinto de sobrevivência, pois que ainda
se encontram totalmente imersos na luta pela autoconservação. É o inconsciente que
moverá as ações e tornará as expectativas passíveis de objetivação — estranhamente,
paradoxalmente, é como se o inconsciente-incoerente, viesse a se tornar a fonte da razão
necessária a toda forma significativa de objetivação pessoal e social.
Técnicas do Estado de Exceção
Exceção vem do latim excipio (tomar, apanhar); indica algo que foi apanhado,
extraído de seu lugar de origem e/ou de referência, da mesma forma como alienar, quando
se retira, perde algo que lhe é próprio (a perda de si, do controle sobre...). Em suma, temos
aqui uma clara restrição. No aspecto político, trata-se de uma medida políticoadministrativa que rompe com a normalidade — surpreendentemente, rompe-se com a
normalidade do Estado sem pretensamente abalar esse mesmo Estado. No caso específico
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Não é lá muito lógico pensar-se que a exceção faz a regra. Em todo caso, tomemos a expressão fim da
razão apenas como metáfora ou figura de linguagem que se apresenta nitidamente no tipo do Estado de
Exceção. Aqui a razão é mera estratégia de poder.

do Estado de Exceção (substantivo e adjetivo), ainda se trata de evidente suspensão de
direitos. Protege-se o Estado suspendendo as garantias individuais e institucionais que
subsidiavam a democracia e a soberania popular. Neste sentido, é uma medida do poder
público que se volta contra a guerra civil ou revolução social — age-se contra a liberdade
quando a normalidade institucional e a ordem do Estado estão sob forte ameaça325. Sob a
forma clássica do Estado de Sítio326, a previsão temporária coercitiva que visa sanar a
anormalidade pode se perpetuar, desde que o próprio Estado julgue que as causas que lhe
motivaram ainda permaneçam — aí o estado de alerta não seria desligado327. Esta
definição de luta do Estado contra a guerra civil tem origem na Revolução Francesa: état
de siége. De acordo com a Teoria Política Clássica seria como a descrição do Estado
lutando contra a sociedade — um contra-senso porque o contrato social não fora
programado para isso. Contemporaneamente, trata-se de uma luta do Estado contra setores
significativos da sociedade e também implica que a luta de classes não se converteu em
luta de idéias (em luta ideológica) ou porque houve um retrocesso. A idéia de guerra
também se traduz por comoção, abalo, perturbação, “revolta popular”. Comoção que vem
de emoção: émouvoir. Quer dizer que se submete o poder público e a sociedade a um
movimento perturbador, capaz de abalar o sentido prévio de coletividade — utilizando-se a
auto-conservação. Assim, uma parte da sociedade se revolta (volta-se contra o Estado) e
outra, em represália, volta-se contra esta. Historicamente, vê-se o golpe de Estado contra a
revolta popular.
O com da comoção indica uma forte emoção conjunta, o desespero e o
apelo dos que se encontram unidos diante do desgosto, da ameaça, do
medo, ou da dor [...] Mas o estar-junto não é suspenso apenas em sua
versão física, reunião, mas também em sua versão escrita, virtual,
comunicativa: suspensão do sigilo de correspondência, da liberdade de
imprensa, da liberdade de informação [...] O Estado faz uso, ele se
apropria das forças recônditas individualizadas no momento de comoção
— aquele lapso fugaz, extraordinário, que rompe com as cadeias
discursivas, jurídicas e temporais (Ghetti, 2006, p. 293).

Por isso, significa a suspensão da realização do direito em nome das regras de
direito (sacrifica-se o legítimo ao formal). Significa, igualmente, a suspensão da realização
do direito (Justiça) às regras do poder (soberania). Privilegia-se o chamamento ao império
das leis em detrimento da Justiça. Trata-se de um poder muito mais instrumentalizado
(poderoso), intenso, ao mesmo tempo em que se revela flexível, aclimatável, amalgamável
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Se fosse o caso, a medida de exceção poderia ser adotada para combater o crime organizado.
Na Constituição brasileira está previsto no art. 137.
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Esta foi a argumentação jurídica que balizou tanto o fascismo quanto o nazismo, na 2ª Guerra.
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às circunstâncias e excepcionalidades que circunscrevem a este poder e à organização
social. Sob efeito dessa adaptabilidade, têm-se nesses casos uma ausência racional da
efetividade do direito (uma defenestração jurídica proposital), em virtude, especialmente,
da soberania das próprias regras do direito (eficácia) e do poder. É nestes casos em que há
um tipo de esgotamento consensual da razão, recaindo a instabilidade sobre a legitimidade
— como se não passasse de um estado de sobrevivência (a qualquer custo) do status quo.
Então, decide-se abruptamente que é necessário romper com a indecisão da autoridade —
um golpe de Estado dentro da ordem, para manter a mesma ordem. Portanto, a
manutenção da antiga ordem (por meio de ações excepcionais) é o dado novo trazido pelo
revigoramento do passado. É como se o futuro se ligasse imediatamente, diretamente ao
passado, pulando-se o estado presente, porque assim se resolveria o problema da
instabilidade328. Como se todos quisessem se ver livres desse presente, devendo ser
consumido rapidamente. A razão jurídica a que se submete esse ato excepcional do poder,
implica que o princípio da discricionariedade perpetraria ao poder a competência para
começar a agir “dentro da lei”, mas na exata medida em que assim o fizesse, estaria
rompendo os limites da mesma base legal que o suportava. Neste caso, é óbvio que se
suspendeu por completo a regra da bilateralidade da norma jurídica e, desse modo, a
exceção pode se converter em regra e assim suspender os efeitos do “ideal de Justiça”, em
benefício da defesa do mais simples Estado de Direito. É como se tudo se limitasse ao
“poder discricionário do julgador”, mas sendo um poder puro, pleno, soberano e ilimitado
(têm-se realmente um Leviatã, um poder assombroso). Não se trata, portanto, de uma luta
do capital contra a forma jurídica de sua representação, uma vez que o Estado de Direito
continua lhe servindo plenamente. Dizendo em outras palavras, do Estado Moderno para
cá, o Estado de Exceção se apresentou como resquício absolutista329. A implicação prática
disso tudo é a instauração de uma ditadura (inicialmente, constitucional), consentida e sem
a necessidade de que seja consensual330. É nítido como há uma irrupção, uma erupção do
poder contra o direito: não há direito garantido (só o poder), não há vida garantida.
Neste mesmo instante o poder traz materialidade ao direito, apesar de negá-lo, pois
esta negação é transitória e instrumental, e não da ordem da consecução prática. E isto leva
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Agora, essa intranqüilidade é a versão pessoal da instabilidade institucional provocada pela crise política.
Em regimes de exceção, esta crise não só é mantida como é estimulada, justamente para que a exceção se
justifique e perpetue. É fácil ver como nestes casos a exceção é a própria lógica do poder.
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Dispersa a autoridade (provindas da negociação política), o poder assume atitudes mais autoritárias.
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Aliás, via de regra, é governo de um só (autocracia) ou de poucos, como se vê com as juntas militares, a
exemplo do Brasil pós-64 e mais claramente com a edição do chamado Ato Institucional nº 05 (AI-5), de
13/12/1968.

a crer que a “essência manifesta” do direito é mesmo o poder. Pode-se dizer que o direito
se afirma ao se auto-excluir, exatamente porque sua essência é o poder e ao se auto-excluir
(o direito) deixa transparecer seu núcleo quente: o poder. E isto faz do poder, o soberano e
da lei o seu castelo: “É precisamente o soberano quem é capaz de atribuir força de lei à
vida, ao puro poder, que é capaz de impor a fé, a fé absoluta em seu monopólio sem lei [...]
A soberania é uma potência radical, uma vontade de ampliação de possibilidades” (Ghetti,
2006, pp. 294-295 – grifos nossos). Em resumo, como se vê na citação, “o direito é o puro
poder”. Esta luta do Estado contra a sociedade, receberá o nome já tornado clássico de
Estado de Sítio Político. Conceitualmente, Estado de Sítio significa um regime jurídico
excepcional a que uma comunidade territorial é temporariamente submetida. As
circunstâncias perturbadoras que costumam dar lugar a tal situação são geralmente de
ordem política, podendo também advir de acontecimentos naturais, como terremotos,
epidemias331. O Estado de Sítio pode resultar em simples “medidas de polícia” (por
exemplo: suspensão de reuniões) ou outras medidas cautelares. O Estado de Sítio assume
configurações diversas, mediante as condições reais em que tem lugar: distinguem-se
sobretudo os casos de guerra explícita (externa ou guerra civil) de outras situações de
emergência interna (até mesmo de ordem econômica: “estado de emergência332
econômica”). Os problemas de Estado de Sítio se inserem no problema mais vasto dos
poderes de guerra, enquanto que a idéia de Estado de Sítio civil ainda carece de uma
referência melhor apostada. Nos ordenamentos anglo-saxões, por exemplo, não há
diferenças claras quanto aos tipos de Estado de Sítio bélico e civil. Por isso, têm-se
consagrado a expressão Estado de Sítio Político, uma vez que a simples soma do
substantivo com o adjetivo já revelaria seu sentido mais recôndito: há suspensão dos
direitos em nome do poder (Bobbio, 2000b). O Estado de Sítio Político é, portanto, uma
atualização desse antigo lastro da soberania do Estado: em virtude da rigidez do poder, não
há o gozo dos direitos (é o que veremos ao longo do trabalho). Com a perda da autoridade
ocorre que se movimentam forças subterrâneas que buscam impor o poder soberano de
forma incontestável, agindo com poderes de exceção. O golpe de Estado nada mais é do
que o Estado de Sítio clássico fora (além) dos limites jurídicos (judiciais) estabelecidos
anteriormente. Às vezes, pode ocorrer de, contra o golpe de Estado (ou, mais
acertadamente, a guerra civil), impor-se o Estado de Exceção — a maneira absolutista de
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Ainda que aqui o mais correto seja denominá-lo de estado de emergência, como condição análoga à
“calamidade pública”.
332
Não se confunda, entretanto, com o chamado Estado de Alerta, decretado pela Defesa Civil em casos
graves de “intempéries” ou outros problemas de origem natural e que ameace seriamente à população civil.

se impor a Razão de Estado: “A sociedade da informação nos transformou em eternos
suspeitos” (Dupas, 17/03/2007).

CAPÍTULO V
HABERMAS E A LUTA PELO RECONHECIMENTO
LEGITIMIDADE E VALIDAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Uma Declaração de Direitos é um privilégio do povo
contra qualquer governo na terra, geral ou particular,
e nenhum governo justo deve recusá-lo,
ou basear-se em inferências.
Thomas Jefferson
Eu não troco a justiça pela soberba.
Eu não deixo o direito pela força.
Rui Barbosa

A LUTA PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO
A luta pelo reconhecimento do aneu logou se dá pelo direito, educação e
emancipação. Para o grego, aneu logou era o indivíduo que não dominava a palavra, que
não estava apto à conversação, ao diálogo: na modernidade equivaleria ao “Analfabeto
Político333” de Bertolt Brecht. Mas, é curioso e estranho pensar que, pela tradição judaicocristã, “o verbo se fez carne”. Fazer-se carne, “gente” (e não “coisa ou escravo”334) era o
que faltava ao aneu logou, para ser homem livre. Pois, sem carne, sem voz! Para o homem
moderno o que falta não é exatamente “fazer-se carne”, mas sim protagonista do que
exclama por sua própria voz: daí a necessidade de uma teoria social crítica e de uma “luta
pela afirmação e reconhecimento desses sujeitos serem autônomos”. A “luta pelo direito”
(Ihering, 2002) é parte de uma ampla “luta pelo reconhecimento” (Honneth, 2003).
Reconhecimento de sujeitos, de suas personalidades, de direitos individuais e sociais, da
alteridade que provem da intersubjetividade, das demandas e utopias, de povos e suas
variadas culturas. A luta pelo direito é histórica, sem trégua (e ainda que muito se discorde
que “o objetivo do direito é a paz”):
O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta.
Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça — e isso
perdurará enquanto o mundo for mundo —, ele não poderá prescindir da
luta. A vida do direito é a luta: a luta dos povos, dos governos, das classes
sociais, dos indivíduos [...] O direito não é uma simples idéia, é uma
força viva. Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança com que
pesa o direito, enquanto na outra segura a espada por meio da qual o
defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a espada,
a impotência do direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado de
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O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala nem participa dos acontecimentos
políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do
remédio, depende das decisões políticas. O Analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito
dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor
abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e o
lacaio das empresas nacionais e multinacionais.
334
Venditio ad corpus: Venda conforme a coisa.

direito só pode existir quando a justiça sabe brandir a espada com a
mesma habilidade com que manipula a balança (Ihering, 2002, p. 27).

A luta pelo direito é como a luta pela vida e, por isso, há uma intensa dor de parto
(com simbolismos, mas também diante do “realismo político”):
A idéia de que a formação do direito segue um processo indolor e
espontâneo, independente de qualquer esforço, tal qual o crescimento de
uma planta, tem feição nitidamente romântica, já que repousa sobre uma
falsa idealização de situações passadas; a realidade nua e crua revela um
quadro bem diferente [...] E segundo essas informações, o nascimento do
direito, tal qual o do homem, é invariavelmente acompanhado das dores
violentas do parto (Ihering, 2002, pp. 33-34).

Além de medir esforços, compor e ajustar meios e fins, a luta pelo “bom direito”
(hoje equivaleria à Justiça Social) define bem a personalidade:
O que pretende é fazer prevalecer seu bom direito. Alguma coisa no seu
interior lhe diz que não pode recuar, que não se encontra em jogo o
valor do objeto em litígio, mas sua personalidade, sua honra, seu
sentimento de justiça, seu auto-respeito. Em poucas palavras, o
processo transforma-se de uma questão de interesse numa questão de
caráter: o que está em jogo é a afirmação ou a renúncia da própria
personalidade (Ihering, 2002, p. 38 – grifos nossos).

É certo que, a luta pelo reconhecimento nunca deixa de ser uma luta por
conservação, mas agora supõe-se a conservação dos demais, senão de todos, pelo novo
direito que se apregoa. É, sem dúvida, uma luta pela “autoconservação moral”: “Portanto,
a defesa do direito é um dever de autoconservação moral: o abandono total do direito,
hoje impossível, mas que já foi admitido, representa o suicídio moral. E o direito nada
mais é do que a soma dos seus intuitos. Cada um destes tem um pensamento peculiar,
físico ou moral, que condiciona sua existência” (Ihering, 2002, p. 41 – grifos nossos). Em
algum ponto da história ou da convergência entre anseios “mais populares” e “meios para
sua realização”, a luta pelo direito se converteu em luta pelo Estado de Direito, fase em que
o direito passou a regular/limitar a ação dos poderes estatais (a fim de que realmente
pudessem ser chamados de públicos). A expressão Estado de Direito foi cunhada pelo
jurista alemão Robert von Mohl, no século XIX, e se limitava a três aspectos jurídicoinstitucionais: a) império da lei: b) separação dos poderes: c) prevalência dos direitos
individuais fundamentais. Guiando-se por esta tradição, mas na versão de um jurista
francês indignado com o descalabro da Primeira Guerra Mundial, Carré de Malberg
sempre esteve pronto a defender a lei contra a violência. Como nos legou o autor:
Por Estado de Direito se deve entender um Estado que, em suas relações
com seus súditos e para a garantia do estatuto individual, submete-se ele
mesmo a um regime de direito, porquanto encadeia sua ação em respeito

a eles, por um conjunto de regras, das quais umas determinam os direitos
outorgados aos cidadãos e outras estabelecem previamente as vias e os
meios que poderão se empregar com o objetivo de realizar os fins
estatais: duas classes de regras que têm por efeito comum limitar o poder
do Estado subordinando-o à ordem jurídica que consagram [...] Isto
implica duas coisas: por um lado, quando entra em relação com os
administrados, a autoridade administrativa não pode ir contra as leis
existentes, nem se apartar delas, ela está obrigada a respeitar a lei. Por
outro lado, no Estado de Direito em que se tenha alcançado seu completo
desenvolvimento, a autoridade administrativa não pode impor nada aos
administrados se não for em virtude da lei, e não pode aplicar, com
respeito a eles, senão as medidas previstas explicitamente pelas leis ou ao
menos implicitamente autorizadas por elas; o administrador que exige de
um cidadão um feito ou uma abstenção deve começar por mostrar-lhe o
texto da lei de onde toma o poder para dirigir-lhe esse mandamento335 [...]
Por conseguinte, em suas relações com os administrados, a autoridade
administrativa não deve somente abster-se de atuar contra legem senão
que ademais está obrigada a atuar somente secundum legem, ou seja, em
virtude das habilitações legais. Finalmente, o regime do Estado de Direito
implica essencialmente que as regras limitantes que o Estado impôs a si
mesmo, em interesse de seus súditos, poderão ser alegadas por estes da
mesma maneira que se alega o direito, já que somente com esta condição
terão de constituir, para o súdito, verdadeiro direito [...] O regime do
Estado de Direito significa que não poderão impor-se aos cidadãos outras
medidas administrativas, que não sejam aquelas que estejam autorizadas
pela ordem jurídica vigente, e, por conseguinte, exige-se a subordinação
da administração tanto aos regulamentos administrativos quanto às leis
(Malberg, 2001, pp. 449-461 – tradução livre).

O Estado de Direito impõe e se impõe por meio da Ratio legis (“em razão da lei”).
Como descreve Canotilho, resgatando a tradição alemã de Von Mohl:
A expressão Estado de direito é considerada uma fórmula alemã
(Rechtsstaat) [...] O Estado domesticado pelo direito é um Estado
juridicamente vinculado em nome da autonomia individual ou, se se
preferir, em nome da autodeterminação da pessoa [...] Contra a idéia de
um Estado de polícia336 que tudo regula a ponto de assumir como tarefa
própria a felicidade dos súditos, o Estado de direito perfila-se como um
Estado de limites, restringindo a sua ação à defesa da ordem e segurança
públicas. Por sua vez, os direitos fundamentais liberais – a liberdade e a
propriedade – decorriam do respeito de uma esfera de liberdade
individual e não de uma declaração de limites fixada pela vontade política
da nação (1999, p. 27).

No passado mais remoto, a necessidade de se afirmar o status político e as posições
da soberania (além de um patrulhamento da vida privada) forjou o título Estado de
Polícia.
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Ou seja, há ilegalidade e ilegitimidade no Estado de Exceção, à medida em que o soberano ou Füher
produz uma normatividade em que ele será o primeiro beneficiário.
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Trata-se de um tipo estatal precursor do nazismo.

Estado de Polícia
O resultado teórico e histórico do originário Estado-Nação, caminho igualmente
percorrido pelo chamado hodiernamente Estado Moderno, foi uma enorme concentração
de poderes – um tipo de absolutismo institucional denominado de Estado de Polícia.
Tratava-se de uma estrutura de Estado policialesca em que se vigiava não só a soberania, a
vida pública ou, sobretudo, a moral privada. Certamente, um germe do Estado Totalitário
que vimos surgir no século XX na Europa. Trata-se de uma expressão criada pela
historiografia indicando um fenômeno histórico e político preciso e circunstanciado.
Remonta aos historiadores constitucionais alemães da metade do século XIX. Já a origem
epistemológica da palavra “polícia” vem do termo grego “politeia” e do latim tardomedieval “politia”. Para Aristóteles, “politeia” significava a sua Constituição e para Santo
Tomás de Aquino, o ordenamento global da vida humana. A importância operativa e
sistêmica do termo polícia, pela ação estatal, só foi aparecer nos Estados da Renascença, na
Itália e, principalmente, na França, no Ducado de Borgonha — momento em que a
expressão implicava claros fins políticos e cumprimento dos deveres públicos e cívicos dos
súditos. Da Borgonha passa para a Alemanha, obtendo aí difusão e grande sucesso, mas já
não tinha mais a intenção de segurança na esfera pública:
Foi radicalmente diverso o papel desempenhado pela Polizei nos
territórios alemães. Aqui ela tornou-se o instrumento de que se serviu o
príncipe territorial para impor sua própria presença e autoridade contra as
forças tradicionais da sociedade imperial [...] Na transição de uma
estrutura constitucional formada tipicamente “por castas”, como a
imperial do século XVI, para uma organização do poder concentrado em
cada um dos Estados territoriais, como se verificou em alguns dos
territórios alemães durante o século XVII, é fácil entender que o
problema central para o príncipe territorial, que se apresentava
historicamente como fulcro dessa passagem, fosse o da necessidade de
criar para si um espaço autônomo, uma esfera soberana própria, tanto em
relação ascendente como descendente (Bobbio, 2000b).

Estado de Polícia, então, corresponde ao Estado Absoluto controlado e regulado por
leis, e mesmo que não sejam leis formuladas como expressão tácita da soberania popular.
De qualquer forma serão leis, com preceito claro de que deverão ser cumpridas e mesmo
que não sejam leis promulgadas, como entendemos atualmente. Vejamos mais uma vez
como se deram as sucessivas passagens do Estado Medieval em Estado Moderno e deste
para o Estado Absoluto (às margens do capitalismo efervescente):
A função histórica do Estado absoluto consiste em reconstruir (ou
construir) a unidade do Estado e da sociedade, em passar de uma situação
de divisão com privilégios das ordens (sucessores ou sucedâneos dos
privilégios feudais) para uma situação de coesão nacional, com relativa

igualdade de vínculos ao poder (ainda que na diversidade de direitos e
deveres) (...) Sobretudo no século XVIII, a lei prevalece sobre o costume
como fonte do Direito e esboça-se o movimento de codificação, reforçase a justiça, consolida-se a função pública, criam-se exércitos nacionais e
o Estado intervém em alguns setores até aí ignorados da cultura, da
economia e da assistência social. Incrementa-se, entretanto, o
capitalismo, primeiro comercial, depois industrial, e a burguesia revela-se
o setor mais dinâmico da sociedade (Miranda, 2002, 44).

De certa forma, poderíamos chamar a isto de constitucionalização do Estado
Moderno, ou de uma segunda fase do Estado Moderno (Estado Absoluto). Nesta fase,
começa a ser erigida a concepção política de que o poder político do soberano deveria ser
regulado. Porém, dadas as novas forças econômicas insurgentes (propriamente
capitalistas), o Estado de Polícia acabou por se caracterizar como um Estado Absoluto
impuro, ao mesmo tempo mais organizado, mas, mais flexível, não-radical, heterodoxo.
Não é à toa que se pensa esse processo político e econômico a partir do século XVII,
depois da centralização de muitos Estados europeus, e quando já se encontravam em plena
expansão marítima, colonização e acumulação primitiva, baseadas na extração de riquezas
de outros povos e continentes. Tanto o mercado produtor (as colônias) quanto o mercado
consumidor (a Europa) precisavam ser regulados, a fim de que se contivesse o processo de
pilhagem e as guerras continentais. À essa altura, o domínio marítimo já fora melhor
estabelecido e pouco tempo depois a Primeira Revolução Industrial revelaria toda a
potência que vinha sendo gestada pela burguesia. Portanto, talvez esta fase final do
absolutismo

(segunda

fase

do

Estado

Moderno)

pudesse

ser

apelidada

de

constitucionalização do capital.
Assim, o Estado é um constructo: construção racional. O Estado é esta clara aliança
entre logos e nomos, um claro processo de desencantamento do mundo em que se
articulam política, linguagem e direito337. por isso, o Leviatã é o guardião da liberdade.
Direito e Cultura
Mas, aqui a cultura e a política tornam-se instituições políticas, mas essencialmente
públicas, no sentido de que passa a haver um controle político-institucional dos aparelhos
ideológicos e repressores do Estado. Na modernidade clássica, do Estado Moderno até fins
do Estado Social nas décadas de 60-70, o Estado de Direito transbordou de valores:
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O que agrada ao soberano tem força de lei. O Leviatã é o “medo construído” e o Absolutismo aparece
como uma teoria do direito à opressão da liberdade natural para se constituir em liberdade civil. Só há
legitimidade onde há soberania estatal e esta vela pela “segurança” da vida civil (uma das promessas do
Estado Moderno descumpridas na atualidade).

O Estado de Direito transporta princípios e valores materiais razoáveis
para uma ordem humana de justiça e de paz338. São eles: a liberdade do
indivíduo, a segurança individual e coletiva, a responsabilidade e
responsabilização dos titulares do poder, a igualdade de todos os
cidadãos e a proibição de discriminação de indivíduos e grupos [...] e
competências que permitam falar de um poder democrático, de uma
soberania popular, de uma representação política, de uma separação de
poderes, de fins e tarefas do Estado [...] Trata-se: (1) de um Estado de
direito; (2) de um Estado constitucional; (3) de um Estado democrático;
(4) de um Estado social; (5) de um Estado ambiental (Canotilho, 1999, p.
21-22).

Como diz o jurista espanhol Pablo Lucas Verdú (2007)339, trata-se da luta pelo
“direito justo” e por causa disso é preciso abrir caminho à força: o fórceps da história é a
luta pelo reconhecimento. Entretanto, também é uma espécie de “lei da vida social” e isto
coincide com a “luta pelo Estado de Direito”:
Os pontos de contato da luta pelo Estado de Direito com a democracia se
baseiam na idéia de que o Estado e o Direito estão sempre a depender da
sua conformidade com a vontade popular, conclusão que converte essa luta
constante em um importante alicerce da soberania popular [...] Submeter o
poder político ao Direito340 não era mais suficiente; tornava-se necessário
assegurar a compatibilidade desse Direito com os critérios jurídicoconvivenciais lançados pela vontade popular (Agassiz, 2007, p. XII).

Verdú é o autor da concepção e das teses que deram origem e substância jurídicohistórica à expressão Estado de Direito Democrático (Portugal) ou, no caso espanhol,
Estado Social e Democrático de Direito. No Brasil, como é sabido, a CF/88 adotou o
termo/conceito Estado Democrático de Direito. Como Estado Democrático de Direito,
procura uma outra forma mais legítima de afirmação, ou seja, por meio da Ratio essendi
(em “razão de ser”). Para facilitar a leitura complementar do texto, o capítulo será dividido
em quatro partes.
1 Parte
A luta pelo Direito sem exceção
De nossa parte, empregamos a expressão Estado Democrático de Direito Social,
com evidente destaque à afirmação dos direitos sociais, em que se projetam como preceitos
do Estado e da sociedade que almejam mais equilíbrio e Justiça Social. Neste caso, o
direito à saúde e à educação devem ser considerados cláusulas pétreas, como
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O Estado de Exceção ajusta-se à Justiça e à paz. Sob este prisma também pode ser invocada uma
ilegalidade.
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Conforme artigo disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4613.
340
Trata-se de um processo histórico-jurídico que também se denomina de Estado Jurídico, conforme:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7575.

condicionantes do Estado e como princípio da salus publica, como salvaguarda social. Em
suma, é também uma “luta pela cultura do reconhecimento”, para depois atuar como luta
pelo “reconhecimento do direito” (acima e além do Estado) e, por fim, como “luta pela
Justiça”. Mas ainda se trata, hoje em dia, de luta pelo reconhecimento (agora da Justiça),
“submetendo-se o sistema ao mundo da vida”, o direito à própria Justiça. Com isso, a
defesa da soberania popular (se entendida como “ação política sobre o Estado”) se
congrega ao mundo da vida e ao próprio Estado de Direito. Só desse modo podemos
entender como é que o Estado Democrático de Direito Social poderia ser um caminho
célere e honesto, em busca da tal justiça social. Desde Pablo Verdú (a primeira
monografia, Estado Liberal de Direito e Estado Social de Direito, data de 1955) e Elías
Díaz (com seu livro Estado de Derecho y sociedad democrática, de 1966), o moderno
conceito de Estado Democrático de Direito atrelou-se conceitualmente ao socialismo e à
Justiça Social. Esta ligação é tão forte que também foi chamado de Estado de Justiça, por
Elías Díaz:
Socialismo e democracia coincidem em nosso tempo e institucionalizamse conjuntamente com a proposta do chamado Estado democrático de
Direito: o socialismo como resultado da superação do neocapitalismo
próprio do Estado social de Direito [...] Isto significa que o velho Estado
de Direito, sem deixar de seguir sendo-o, terá que se constituir em Estado
de justiça [...] Estado de Justiça tem, sem dúvida, um sentido muito mais
abstrato. Ambos os termos só podem considerar-se intercambiáveis se os
entendemos no sentido de que o Estado democrático de Direito é hoje o
Estado de Justiça, quer dizer, o Estado que aparece atualmente como
legítimo, como justo, em função precisamente de alguns determinados
valores históricos que são a democracia, o socialismo, a liberdade e a
paz341 (Díaz, 1998, pp. 133-134 – tradução livre).

Radbruch também já havia se pronunciado em relação a isto, na década de 1930:
Se a lei pressupõe o Estado como legislador, temos que observálo, antes de tudo, como fonte de praticamente todo o direito. O Estado,
porém, não é apenas fonte do direito, é simultaneamente produto do
direito: deriva sua Constituição, e com isso sua existência jurídica, do
direito público. Sendo essa Constituição do Estado ela própria uma lei do
Estado, encontramo-nos diante da contradição aparentemente insolúvel
de que o Estado tem como pressuposto o direito público e, por outro lado,
o direito público tem o Estado como pressuposto (Radbruch, 1999, p. 37).

Para o jurista, tratava-se de um Estado Cultural já no pré-guerra da década de 40,
mas lembrando-se dos efeitos ainda corrosivos do craque da bolsa:
De uma garantia expressa como essa resultam os direitos fundamentais
das Constituições, como por exemplo a igualdade perante a lei, a
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liberdade pessoal, a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, a
liberdade de associação e de reunião, a liberdade de imprensa, de
profissão, de coligação, de ir e vir. O traçado dos limites entre a atividade
do Estado e a liberdade do cidadão está subordinado à história, como
pode ser evidenciado através dos direitos econômicos, a liberdade de
propriedade e de contrato; a antiga doutrina liberal desenvolvida
especialmente por W. v. Humboldt (1792), de que o Estado enquanto
‘Estado de direito’ (em sentido restrito da palavra) deveria limitar-se a
assegurar seus membros contra a injustiça, foi substituída pelo
pensamento socialista de que o Estado, como ‘Estado Cultural’, deveria
preocupar-se também com sua promoção positiva342; mas para o
pensamento constitucional é essencial que exista uma espécie de
liberdade dos cidadãos separada do Estado, ao lado de sua participação
no Estado, o que, em sentido menos restrito, também serve à idéia de
Estado de direito (Radbruch, 1999, p. 43).

Portanto, não é difícil ver que a “luta pelo reconhecimento do direito” é uma luta
ferrenha, não pacífica, como supõe o senso-comum. Pertence à ordem das “lutas por
autoconservação” de interesses, de pressupostos, de motivações de classes, grupos,
camadas, setores, indivíduos. O reconhecimento do novo implica na superação do antigo; a
afirmação do novo implica na negação ao direito de conservação do antigo. Portanto, mais
corretamente, “a luta pelo reconhecimento é uma luta por conservação intersubjetiva”.
Porém, se o “direito novo” nasce por oposição ao antigo, ao chamado “direito posto”,
então, ironicamente, o novo direito surge e só se impõe se faz uso de outro, não só antigo
como secularmente tradicional no debate político-jurídico: o direito de resistência343. Podese dizer que a resistência é um preparativo do direito à sedição e, posteriormente, da
própria ação revolucionária, radical e “sediciosa” que, via de regra, acaba por se seguir.
Pode-se pensar a resistência como direito ou como ação política que procura recuperar a
liberdade (como ratio: “o pensar só pode ser livre”). Como política, a resistência restaura a
confiança e estimula “inteligentemente”, “estrategicamente” em propostas alternativas e
por novas saídas. Portanto, como política ainda é Ratio agendi: “que guarda o motivo
determinante de ação de agir em juízo”: a razão de agir. Como direito, a resistência procura
por uma interação mais razoável e compreensível ao povo — é o seu logos344. Como logos,
o direito à resistência transmite-se pela "palavra", "conversa", tornando-se "a razão que se
dá ao direito" ou, mais propriamente, ao próprio conceito de direito que acompanha aquela
determinada sociedade ou grupo dali por diante. Como logos, o direito se transforma no
verbo agir (“o direito não socorre a quem dorme”). Como logos, o direito é a palavra que
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liberta o aneu logou, “aquele que não se expressava ou que estava proibido”, porque assim
passa a falar, a questionar e a requerer. Como ação política, o direito à resistência também
se revela como telos porque traz outras formulações, projeções, a própria necessidade do
encontro porque aponta para interações com mais perfeição, como “projeto social” (que
busca saídas, e não a fuga). Então, o direito à resistência é o telos político da soberania
popular345 (o projeto que começa com a questão “o que fazer?”) e torna-se o verbo/agir
quando ameaçada pela opressão: “Em primeiro lugar, a revolução é um fato violento e a
resistência pode ser pacífica, porém, mesmo no caso em que esta resistência seja violenta
deve fundamentar-se na Constituição se esta reconhece o direito e, no caso de não
contemplá-lo, tende a recuperar seu espírito, a ratio e o telos da Lei Fundamental violada
pelos opressores” (Verdú, 2000, pp. 152-3 – tradução livre). Para tanto, foi preciso que
chegássemos à modernidade para encontrar o cogito, ergo sum (“penso, logo existo”) de
Descartes (2005) para que o “homem moderno” passasse a sublinhar o “princípio da livre
convicção”: não é à toa que este também é um princípio jurídico. Essa compreensão
também se reverbera como cognitio: primeiro como “conhecimento” e, depois, como
“direito natural” (e, futuramente, como direito positivado) que assegura a formação do
livre juízo (Cogitationis poenam nemo patitur: “Ninguém pode sofrer pena pelo
pensamento346”). Esta foi uma contribuição positiva do positivismo jurídico. A resistência
à injustiça é um direito do Estado (quando, por exemplo, defende-se de atentados reais às
igualmente reais e legítimas “instituições democráticas”) quanto é do povo, como direito
pertencente ao mundo da vida:
É um direito do Estado – comunidade – frente ao uso injusto, em nãoconformidade aos poderes públicos. Sua finalidade consiste em
restabelecer o ordenamento fundamentado em um Estado social e
democrático de Direito. É um direito que corresponde ao povo não como
entidade inorgânica senão estruturada em virtude do pluralismo político
(Verdú, 2000, pp. 153 – tradução livre).

No caso de ser autodefesa do Estado, pode-se relembrar Allende no Chile de
armas em punho, sitiado, mas defendendo um projeto de Estado Democrático e socialista.
No segundo caso, todos os “movimentos separatistas” que alimentam a cultura da nãocolonização devem ser lembrados. Poder-se-ia falar em Estado-comunidade, sem exagerar
na licenciosidade. “O direito de asilo”, por exemplo, refere-se à forma como esta relação
foi absorvida no âmbito do direito internacional: desde a França revolucionária de 1789.
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Poderia ser simplificado como participação política desde o exílio ou como compromisso
político com os resistentes ao poder opressor, a partir do estrangeiro e com o envolvimento
(mesmo discreto) dos países que concedem o asilo político. Há uma conjugação tensa entre
opressão/resistência e sedição/exílio. Mas, o direito de asilo (re)conecta o exilado ao
“mundo da vida” e (parcialmente) à política: “Em definitivo, o direito de asilo, em conexão
com a resistência à opressão em alguma medida supre a falta de participação pacífica no
jogo político do Estado dos resistentes” (Verdú, 2000, pp. 154). O constitucionalista
lembra ainda que a resistência pode se dar a partir do exterior, a exemplo dos grupos
armados comunistas, na Espanha, após a Segunda Guerra Mundial: hoje seriam os milhares
de “soldados islâmicos” de inúmeros países lutando no Iraque ocupado. No entanto, a
resistência se legitima como um exercício subsidiário do poder e tem fim quando se
restabelece o Estado de Direito. Neste sentido, será um direito da estirpe da ultima ratio,
evitando-se, entretanto, em caso de vitória, a vendetta e o uso de “meios de exceção”. Pois,
se o objetivo é recuperar a dignidade humana, então, aí pode-se invocar a expressão salus
republicae lex esto. Hoje, após a catástrofe de Weimar, teríamos de interpretar que a
República não pode fornecer espaço aos inimigos antidemocráticos. A liberdade e o
pluralismo devem ter exatamente a intolerância antidemocrática como limite de
suportabilidade: “A luta pelo Estado de Direito não só se dá em situações normais, como
também nos momentos em que o Estado tenha sido ou possa ser ameaçado” (Verdú, 2000,
pp. 163 – tradução livre). A democracia não pode alimentar o que a devoraria — esta luta
se ganha na vigilância ou vigília (“vigiai e guardai”).
O jurista assinala a resistência italiana contra os fascistas e a ocupação alemã, no
ardor da Segunda Guerra, como um demonstrativo de que lutavam pelo status quo ante,
pela Itália não-fascista347, ou seja, em uma luta pelo revigoramento das “relações
constitucionais”: “definitivamente, o ius resistendi ao propor-se a volta ao ordenamento
constitucional destruído ao mesmo tempo restabelece a dinâmica constitucional que inspira
e modela as relações constitucionais” (Verdú, 2000, pp. 163 – tradução livre). Portanto,
trata-se de uma luta pelo reconhecimento do direito, do Estado de Direito e do que é
público. Esta temática da ética e integridade pública, é óbvio, nos remete ao Estado de
Direito Republicano, uma modalidade pública (não só estatal) em que ganham relevo
outras lutas internas, a fim de que se assegurem direitos essencialmente públicos e se
reconheçam lutas também em defesa do patrimônio público. Essas lutas pelo
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reconhecimento dos “negócios públicos” destacam, por sua vez, itens de uma pauta global,
social, suprapartidária, como: “não privatização dos serviços públicos essenciais”, “luta
anticorrupção”. Mas, como prevenir e combater a corrupção? Primeiro, teríamos de definir
sentidos e conceitos fundamentais. Definir para entender e “aprender concretamente”:
“apreender” para não tomar o conceito pelo avesso348. O Estado, por exemplo, é a
instituição que detém a hegemonia econômico-cultural, e o monopólio político
(legislativo), institucional do uso da força física (coerção). Política: é “condição humana”
(do grego archein349) ou se reduz ao Estado? República? Se não-verborrágica, é um
encontro entre soberania, hegemonia e monopólio do interesse público sobre o privado: há
momentos em que isto ocorre. Já a corrupção é, (in)justamente, a “privatização da política”
e o exato oposto da coisa pública. Quando se tem isto claro, o risco de fraude é menor.
Hoje, portanto, só há República com soberania popular; só há interesse público
(diferentemente de estatal) se “há uma razão para o Estado servir à sociedade” e não o
contrário. De que adianta uma “super-receita” se o Estado é seu maior beneficiário?
O Estado brasileiro bate recordes de arrecadação, mas a maior fonte de gastos, e
que gera essa receita, é o próprio Estado. Como queria Rousseau (1987), a melhor receita
para a República é reforçar a soberania popular, porque esta se encarrega de definir o que é
e como deveria ser a Razão de Estado. Porém, há uma forte corrente que associa a sinergia
social à Razão de Estado, partindo-se de Maquiavel (1979). Para outros, como Bourdieu
(2004), o Estado Moderno inaugurou, definitivamente, uma nova fase da arena política.
Chegara a hora da Razão de Estado, com características específicas e dotada de uma
“lógica” que trouxe a “cristalização do Estado na forma burocrática”. É um processo de
transição: do Estado como “casa do rei” para o Estado como “campo de forças e de
conflitos”, destacando-se o “monopólio da legítima manipulação dos bens públicos”.
Seguindo-se este raciocínio, só haveria Razão de Estado no Estado Moderno, como se
apenas a partir do fim da “casa do rei” fosse possível uma ordem pública. Anteriormente, o
rei, como “dono da casa”, usava como queria os pertences e os súditos. Porém,
paulatinamente, o “acúmulo inicial de capital” (sobretudo o nobiliárquico) forjou o Estado
como Administração territorial, distanciando-se da lógica da casa (Maison). Assim, o curso
da história nos legaria o que chamamos de Estado de Direito Republicano — sem
confundir-se com o conceito de República Popular: que requer componentes socialistas.
Portanto, nesta história em que se entrecruzam Razão de Estado, virtus política
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(Maquiavel) e República, foram desenvolvidas noções em paralelo, como: governo das
leis, Estado de Direito, garantias e “liberdades”. Na história política, muitas vezes a virtus
política degenerou em corrupção. Aliás, para Arendt (1998), a corrupção difere da política,
porque é sinônimo de “liberdade”. Portanto, para melhor “apreender” e prevenir, faz-se
necessário uma educação libertária com cultura política que promova a participação
popular. A virtus também está em resistir ao que ameaça o público. Por fim, o limite à
resistência é tão-só moral, uma vez que “os fins da liberdade e da emancipação” não
podem se dar unicamente pelos meios violentos, porque seria o mesmo que justificar os
meios bárbaros empregados pelos opressores. Desse modo, é patente que todo esse
processo é educativo, pois requer ratio, logos, telos ao indivíduo participante, como
afirmação da emancipação, autonomia, alteridade e maioridade política (consciência sobre
o agir). É, então, um aprendizado em duplo sentido: 1) de domínio sobre os códigos, as
linguagens, os significados do “mundo da vida” e 2) como construção perspicaz,
inteligente, autônoma de uma “racionalidade política”, em que o sujeito é capaz de
compreender as relações políticas (procurando desvendar mesmo os sentidos políticos mais
obscuros). E, se este longo caminho não nos trouxe exatamente a certeza ou a verdade, ao
menos nos permitiu diagnosticar a veritas, como verossimilhança (probabilidade ou
“possibilidade política”) ou conforme a tradição filosófica de que “a verdade está no meiotermo”: Virtus est in medio.
A Luta pelo Reconhecimento (Honneth, 2003), portanto, passa por aceitar e afirmar
a educação como um “direito universal”, como obrigatoriedade estatal e como
responsabilidade social, de toda a sociedade civil envolvida. Se é um direito universal,
intransferível, então, não pode ser barganhado, comprado ou “oferecido a clientes”, por
melhor que seja esse “produto”. Afinal, educação não é produto, é produzida pelo coletivo
no processo democrático de aprendizagem. Por isso, educar passa por convencer a
“responsabilizar-se pelo mundo” (Arendt), a “converter-se aos interesses da coisa pública”
(na expressão de H. Arendt não quer dizer Estado!), ao espírito participativo, reflexivo e de
denunciação do marasmo, da apatia bovina do Zé Ninguém (como queria o psicanalista W.
Reich), da ignorância pacificadora e que não “atormenta” a “consciência preguiçosa”.
Educar não é só aprender; é mais, é “apreender”, ou seja, “tomar para si, mas agindo para
fora”. É uma educação que inquire e revira o passado (re-aprende), desconfia do presente e
aposta no futuro. É uma educação típica de quem visita, para reviver, os clássicos, sem se
esquecer de quem é e de quem quer ser — ou daqueles que quer encontrar mais à frente, na
vida futura. Historicamente, vê-se que “a força está no movimento”, assim como o direito

ressurge do “enfrentamento” na luta política e, depois, na luta pelo reconhecimento do
“novo pressuposto”. Todavia, é uma luta que se trava tanto na infra, quanto na
superestrutura, com avanços e retrocessos:
Com o correr do tempo, os interesses de milhares de indivíduos e de
classes inteiras estão identificados ao direito existente de forma tão
profunda que não pode ser alterado sem sofrer um ataque bastante
sensível. Quem questiona determinada norma ou instituição jurídica
declara guerra a todos esses interesses; a tarefa equivale à de quem
pretenda arrancar do fundo do mar um polvo preso a milhares de
tentáculos (Ihering, 2002, pp. 30-31).

A força está no movimento, tal qual o direito se apresenta na luta pelo
reconhecimento; como vimos, há intensidade, força e duração na luta pelo reconhecimento
do direito. É uma luta sem fim, milenar, pois pertence à condição humana de sempre
requerer a Justiça, embora, na maioria das vezes, não haja educação suficiente para se
pensar no que é certo para a maioria:
Aquilo que existe deve ceder ao novo,
pois tudo que nasce
há de perecer
(Ihering, 2002, pp. 32).

A luta pelo reconhecimento, portanto, é um processo de ensino-aprendizagem de
abertura para o mundo, superando-se o estágio primário ou primitivo do “eu-mesmo”.
Além do “eu-mesmo”, há outra luta pelo reconhecimento que não tem fim, pelo menos
enquanto perdurar esse tipo de aprendizagem para “além-de-si”. Pois bem, esta é uma
educação para algo em comum, e isto se define por República. Pode-se pensar na
“educação para a virtus” como educação para o melhor que se tem a fazer ou,
simplesmente, como educação republicana. É interessante notar como virtus evoluíra para
uma concepção bem ordenada que mesclava os meios e os méritos de uma formação
integrada entre teoria e prática:
Um dos primeiros tratados a expressar essa modificação é o livro de
conselhos Das boas maneiras, de Vergerio. Esse se abre com uma
dedicatória a Umbertino de Ferrara, na qual se confere o máximo louvor
ao jovem signore, porque “tínheis a vossa frente a escolha das armas ou
das Letras”, e, “para vosso maior crédito, escolhestes capacitar-vos
igualmente em ambas” [...] O ideal agora exposto à imitação é o do assim
chamado “homem renascentista”, do homem que não quer nada menos do
que a excelência universal [...] Só tem o direito de considerar completada
sua educação quando se puder falar que ele — como diz Ofélia a respeito
de Hamlet — conseguiu bem combinar “o olho do cortesão, a língua do
letrado, o gládio do guerreiro” (Skinner, 1996, p. 112).

O vir a ser de um poder que se constituiu em nação: “Nas palavras pronunciadas
por John Adams em 1765 – isto é, antes da Declaração da Independência – “Sempre
considerei a colonização da América como a abertura de um grandioso desígnio da
providência para a iluminação e emancipação da parte escravizada do gênero humano
sobre toda a terra” (Arendt, 1992, p. 224). O que Arendt acentua é a reconstrução da virtus
republicana (que se vira em Roma), pois os colonizadores também foram os “fundadores
de um outro modelo político e de um novo Estado-Nação. Também Maquiavel (1979) dirá
que Rômulo era um homem de virtù. Essa claridade política deve ter urgência: “Tudo que
vive, e não apenas a vida vegetativa, emerge das trevas, e, por mais forte que seja sua
tendência natural a orientar-se para a luz, mesmo assim precisa da segurança da escuridão
para poder crescer” (Arendt, 1992, p. 236). A claridade política é o que faltava ao aneu
logou. Para tanto, foi necessário edificar-se a verificabilidade do papel do educador na
transformação dos homens e na (re)construção da educação como caminho para, primeiro,
ver-se, “ver-a-si-mesmo” (e o que o “nega”) e, depois, para “encontrar” o Outro, em meio
às coisas:
Qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo
mundo não deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em
sua educação [...] A qualificação do professor consiste em conhecer o
mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste, porém sua
autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo
(Arendt, 1992, p. 239).

Também aqui se procura ressaltar a insurgência de um novo tempo, como uma
espécie de “estoque de forças para a modernidade”, dos “mundos do trabalho” e do capital,
e aqui a virtus é social, cultural, destacando-se a “modernidade cáustica, fáustica”, que vira
surgir. No caso, a relação essência/aparência, inseparável como forma/conteúdo, entre os
vários sujeitos da relação social e “seus modos de construir, vivificar”, com suas “visões de
mundo”, traria a modernidade, mas também a hipocrisia. Para Arendt (1991), “os homens,
e não o Homem, habitam a Terra” e, por isso, o “novo” tanto se refere a novas gerações,
com outras perspectivas, visões de mundo e modos de vida, quanto as mais profundas
mudanças nas estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais. Como se a “educação do
novo” estivesse prenhe e, ao mesmo tempo, necessitada da (re)construção do “mundo da
vida” e do Estado de Direito. Indubitavelmente, a essência do homem é a liberdade, pois
sem isto ele é coisa, “não-está-aí-para-si”, “não-está-aí-para-nada”. Aliás, este também é o
princípio da educação, porque sem isso o indivíduo precisa ser comandado, “não tem
autonomia para ser”: a não-autonomia do autômato. Ou seja, vê transferido para outros

esse mesmo “direito de ser” e que, a ele também recobre (e mesmo que não o saiba ou
perceba). Por isso, uma educação que proponha desigualdades (de qualquer natureza ou
gênero) que interfiram negativamente nas “formas de ser”, em que “apenas um se sinta
inferior” (já disse Kant) e, assim se baste, não é educação: é obstrução. Desse modo,
educação que não leve à liberdade é mera obstrução de todo e qualquer um que “queira
ser”. Sem essa “consciência de que precisa ser”, a inferioridade é imposta até com
parcimônia e qualquer potencialidade é subsumida às necessidades.
A primeira necessidade a ser superada seria este profundo sentimento de “nãoliberdade”, de “não-ser”. A educação do sitiado, isolado, esquecido, excluído, abandonado
pode/deve, então, levar à consciência da “necessidade da liberdade” – do “ser-livre-paraver-o-Outro”. Na exata medida em que só vê o Outro, aquele que percebe a si mesmo, tal
como é (ou poderia, deveria ser). O sitiado precisa ser um narrador de sua própria história.
A liberdade só é daquele que, realmente, é – ou melhor -, a liberdade é a primeira
necessidade de quem não é. Portanto, a liberdade não é um direito e sim a primeira
necessidade, e um caminho privilegiado para seu alcance é a própria “educação para a
liberdade”, “para-ver-e-para-haver-o-Outro”. A liberdade é esta grande sensibilidade para
ser e, “sendo-se”, é verdadeiro para si e para os outros, para todos. Por isso, a liberdade é
concreta, tal qual a educação – e para não ser obstrução ao ser: todo aquele que não só
quer, mas acima de tudo “precisa ser”. Por outro lado, como seria “educar para sitiar”?
Mas, para sitiar outros ou para se libertar? Não há educação para sitiar, talvez, uma
educação para “a arte da guerra”, mas aí se trata da “guerra do sitiado”, contra o “não-ser”
e que, para ele, é a “não-liberdade” e todos que dela propugnam. O poder instalado e muito
menos a luta por ele tem desjejum, só a fome e a ferocidade para saciar a angústia de não
sucumbir. Educação, liberdade, emancipação, autonomia, responsabilidade são, portanto,
virtus, e exigem de nós uma atenção redobrada quanto aos princípios e “valores quanto aos
meios”. Na República, o modus operandi é definidor, é basilar, como um princípio geral do
“mundo da vida pública”. Todavia, a mesma história que nos conta essa trajetória da luta
pelo reconhecimento e pelo direito, é a que afirmou a exceção como parte natural
(naturalizada) da luta pelo direito. A mesma Constituição que preservava a vida, a
dignidade, os direitos sociais, os direitos humanitários (já sensibilizados pela Primeira
Guerra Mundial) trouxe, igualmente, a perspectiva em aberto de um poder espetacular.
Utopos: entre o real e o possível

Como se sabe, o escritor Thomas Mann (1875-1955) era um profundo admirador de
Goethe (1749-1832), o mais célebre autor/pensador alemão, (re)formulador do Fausto
Moderno (no estrito sentido de fáustico: empreendedor, revolucionário da pasmaceira do
estado de coisas) e escreveu o romance Carlota em Weimar em verdadeira apologia à
genialidade daquele que lhe foi sempre um mestre, uma miríade, uma vez que não se
conheceram em vida. Uma homenagem, evidentemente, à altura do próprio poeta de
Weimar. Na obra, há inúmeras referências a Goethe, mas logo no início o que mais chama
a atenção é descrição de suas características de virtude: “Sua audácia é discreta, sua
coragem, magistral, seu tato poético, infalível” (Mann, 2000, p. 73). Esta é sua virtù. Ou,
quando diz que o gênio: “...fica iluminado; entusiasmado não” (Mann, 2000, p. 74). Ou
ainda quando ilustra a sabedoria de Goethe, em suas sutilezas: “Uma vez me disse na
carruagem: ‘A ironia’, disse, ‘é o grão de sal que permite que se desfrute do que se põe
à mesa” (Mann, 2000, p. 77 – grifos nossos). Sem esta ironia não há sabor em nada, mas
não se confunda com o cinismo nazista. É claro que este tipo definido para o gênio poderia
ser contraposto ao de Hitler — mesmo porque Carlota em Weimar fora publicado na
Alemanha em 1939: o livro é um libelo pelo humanismo e contra a engenhoca da exceção
alemã. Um claro contraste entre a virtude do gênio e a pequenez do nazista, é mais sentido
quando o insignificante se torna forte. Mann refere-se a Goethe, o gênio alemão, também
por ser seu autor de cabeceira, mas, em verdade, fala-nos de Weimar, dos alemães, suas
vítimas, de todos os sobreviventes aos costumes da superioridade alemã350, de nós e do
futuro – se quisermos pensar em um:
“Meus queridos alemães” — disse —, “eu os conheço muito bem.
Primeiro se calam, depois criticam, depois separam a coisa, depois a
roubam, e imediatamente se calam351” [...] Não sei que vertigem e pânico
acontecem então. De qualquer modo, eu o chamaria processo de
obstáculo: quando se coloca uma garrafa cheia com a abertura para
baixo, o líquido não sai, permanece na garrafa, apesar de ter o caminho
livre [...] Disso resulta, como a senhora vê, que a independência chega a
tal grau que quase se converte, à maneira dialética, em seu contrário: no
sacrifício total da personalidade, de tal modo que eu já não existo e é ele
quem fala através de mim [...] Realmente, minha cara senhora, há
momentos em que me recordo das palavras de Cássio em César, o
350

“O pequeno agricultor polonês ganha terreno porque ele, de certo modo, come a própria grama, não
apesar mas por causa dos seus hábitos de vida mesquinhos tanto física quanto espiritualmente [...] Não é no
combate aberto que os camponeses e diaristas alemães do leste foram desalojados por adversários
politicamente superiores: é na silenciosa e enfadonha luta da vida econômica cotidiana que eles perdem em
face de uma raça inferior, abandonam a pátria e vão submergir num futuro obscuro. Não há paz também
na luta econômica pela existência; somente quem toma aquela aparência de paz pela verdade pode crer que
o futuro reserve paz e felicidade para os nossos descendentes” (Weber, 1989, pp. 63-67 – grifos nossos).
351
Aqui, entre aspas, uma personagem refere-se a uma possível tirada genial de Goethe e a está contando à
própria Carlota, que está a sua procura em Weimar.

Britânico: Deuses! Assombra-me que um homem de caráter tão fraco
tenha vantagem sobre o mundo orgulhoso e consiga a palma da vitória
[...] Como Deus é tudo, também compreende em Si o diabo, e não é
possível aproximar-se do divino, evidentemente, sem aproximar-se do
diabólico, sendo que assim é que, dizendo desse modo, com um olho se
contempla o céu e o amor, e com o outro, o inferno da mais gélida
negação e da neutralidade mais destruidora. Mas dois olhos, cara senhora,
estejam ou não perto um do outro, constituem um olhar, e agora lhe
pergunto eu: que espécie de olhar é esse no qual desaparece a contradição
aterradora dos olhos? [...] Aqui temos o citado fenômeno da grandeza do
grande homem — que de fato é tão homem quanto grande, na acepção de
que essa benção-maldição, essa difícil situação dupla do ser humano,
nele parece levada ao extremo e ao mesmo tempo anulada em relação a
ele [...] No grande homem culmina o espiritual sem que se lhe agregue
qualquer hostilidade contra o natural [...] Agora lembro-me de tudo —
falávamos sobre isso em relação a sua tolerância, seu desligamento, seu
espírito de conciliação [...] Pois a conciliação não constitui fenômeno por
si mesma, mas está em conexão com a unidade do tudo e do nada, do
abarcar tudo e do niilismo [...] e nada tem a ver com doçura, equivalendo
antes a uma peculiar frieza, a uma indiferença destruidora, à
neutralidade da arte absoluta [...] como se diz no versinho, “colocou
seu assunto sobre o nada” [...] Medite a senhora sobre o que significa:
não se pode desfrutar de nada sem uma soma de ironia, id est de niilismo
(Mann, 2000, pp. 66-78 - grifos nossos).

Por este prisma, como manter acesa a perspectiva de um Estado dos Estados —
(instituição supranacional reguladora do chamado Princípio U352) ou uma sociedade
moderna sem Estado, como em Marx (1993) – como utopia possível, sem perder a diretriz
do realismo político (Realpolitik)? Um dado histórico que confirma a urgência da questão
(e sua angústia) aponta para a mesma Weimar do romance, como tentativa de construção
de uma República Social, a partir da famosa Constituição de Weimar. Alguns de seus mais
severos críticos, porém, remetem a falibilidade do projeto/processo ao próprio realismo
jurídico da Constituição (e sua não-negação explícita aos juízos de exceção). Ao
contrário do especificado pelos revolucionários mexicanos, como se vê no quadro abaixo:
Direitos
Fundamentais
Primeira Dimensão353.
Proibição à escravidão
Princípio do juiz natural
proibição de juízo de exceção

352

de Constituição
Mexicana de 1917
Art 2º
e Art. 13

Constituição de Weimar de 1919
_
omissa

“A minha liberdade exterior (jurídica) deve antes explicar-se assim: é a faculdade de não obedecer a
quaisquer leis externas senão enquanto lhes pude dar o meu consentimento. — Igualdade, a igualdade
exterior (jurídica) num Estado é a relação entre os cidadãos segundo a qual nenhum pode vincular
juridicamente outro sem que ele se submeta ao mesmo tempo à lei e poder ser reciprocamente também de
igual modo vinculado por ela” (Kant, 1990, p. 128).
353
Consulte-se, em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9014.

Devido processo

Art. 14 § 1º

_

Vedação ao exercício arbitrário Art. 17
das próprias razões

omissa

Acesso gratuito ao Poder Judiciário Art. 17 § 1º

_

Vedação de prisão por dívida

_

Art. 17, § 3º

Princípio do "non bis in idem354" Art. 23
em matéria criminal

omissa

Como se sabe, a Constituição Mexicana, de 1910, a Declaração dos Direitos do
Povo Trabalhador e Explorado, na Rússia revolucionária (socialista), de 1918, e a
Constituição de Weimar, de 1919, constituem os ícones do Estado Social. Esta sua nãonegação explícita aos juízos de exceção seria o prisma que se projetaria após a vitoriosa
campanha eleitoral do Partido Nacional-Socialista na Alemanha pré-nazista (1933).
Ironicamente ou em busca de precisão cirúrgica para o dogmatismo nazista, a fim de se
auto-referendar e também como mecanismo de auto-defesa, não é ninguém menos do que
Carl Schmitt quem saiu em defesa da Constituição alemã de 1919 – não por ironia, mas
porque queria dar ao poder o lugar de poder, do Reichstag ao Reich:
Não foi o texto escrito da Constituição de Weimar, mas seguramente o
exercício prático da Presidência do Reich e do Governo do Reich, que,
com a tolerância do Reichstag e o reconhecimento da Teoria do Direito
do Estado355 e de uma prática judiciária legitimadora356, ainda conseguiu
impor, durante o último decênio, um terceiro legislador extraordinário na
vida pública do Reich Alemão: o Presidente do Reich, a quem o artigo 48,
§ 2º, da RV confere competências para a promulgação de decretos
(Schmitt, 2007, p. 71).

Mesmo que Schmitt não admita claramente, a afirmação de um Estado de Negação
é realmente forte e de longa data: “Soberano é quem decide sobre o Estado de Exceção
Permanente” (2006, p. 07). Este ainda é o caso explícito das possibilidades do uso de
meios de força de exceção abertas a partir da conhecida Constituição de Weimar (1919):
O polêmico art. 48, que assegurava, sob circunstâncias excepcionais, o
estado de exceção e amplos poderes ao presidente, de suspender seções
da Constituição e o próprio Parlamento e de intervir com a ajuda das
forças armadas, transformou-se, de fator de facilitação da democracia em
instrumento de legitimação da barbárie e da ascensão legal de Hitler, em
1933 (Dymetman, 2002, p. 93).
354

Ninguém poderá ser punido mais de uma vez por uma mesma infração penal.
Seria uma alusão a Hans Kelsen?
356
Fest, 1976.
355

Com o famigerado artigo 48 se instituiu a figura político-jurídica do
Kaiserpräsident. O objetivo de se restaurar a figura do rei-soberano era duplo:
...no moderno Estado de Direito [...] a exceção aparece como mecanismo
duplo, ao mesmo tempo mascarando a dominação no regime de governo
das leis e garantindo a exclusão, no regime liberal [...] A pretensão é,
pois, dupla, aplicando-se tanto para a decisão de Hitler de ascender ao
poder legalmente, quanto para a crítica schmitiana à fragilidade da
democracia liberal alemã (Dymetman, 2002, p. 94).

Lembrando-se ainda que a tradição prussiana de se isentar o imperador do controle
do Judiciário foi seu precedente histórico mais direto, como retorno das estratégias
totalitárias de dominação ou retorno do recalcado poder. Expressamente, dizia o seguinte o
artigo 48 de Weimar:
Se no Reich alemão houver alteração ou perigo grave da segurança e
ordem pública, o presidente do Reich pode adotar as medidas necessárias
para o restabelecimento da segurança e ordem públicas, intervindo, em
caso de necessidade, com o auxílio das forças armadas. Para este
propósito, pode suspender temporariamente, total ou parcialmente, os
direitos fundamentais estabelecidos nos arts. 114, 115, 117, 118, 123, 124
e 153. Tal preceito confere ao presidente do Reich legitimidade para, em
caso de exceção, adotar medidas para garantia da existência do próprio
Estado. A inteligência do referido artigo, como de todo texto legal, deve
ser feita de acordo com seu tempo. Latente é o “medo” que teve o
legislador da aniquilação do Estado alemão, visto que, ao perder a guerra,
a Alemanha teve de aceitar uma série de limitações, entre elas a de ordem
territorial e de defesa357.

Neste sentido, o próprio instituto da exceção constitui o elo entre o passado e o
presente, entre a tradição que ressoa na modernidade e desta alcança (mesmo em
transformação) a chamada pós-modernidade. Assim, os meios de exceção configuram e até
justificam o fenômeno da naturalização da necessidade, em Estado de Necessidade (pari
passo com o Estado de Sítio) e, igualmente, formam o núcleo da nossa proposta de análise
em torno da realidade da Modernidade Tardia:
A exceção, em termos constitucionais, expressa o embate entre
continuidade e descontinuidade da democracia recém instaurada e o
ancien régime, assim como, enquanto mecanismo de exclusão, representa
o eixo jurídico e político do confronto entre o parlamentarismo e o
universalismo (Dymetman, 2002, p. 94).

A excepcionalidade tornada regra é que dá a sensação de non sense, de sentido
inconcluso, imerso no que o cotidiano chamaria de desrazão, Agora, só será desrazão se
por isto entendemos que se trata de uma dominação racional-legal legitimidade pela
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Veja-se em: www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/cej/article/viewPDFInterstitial/945/1118.

exceção, independentemente da Justiça. Então, é uma desrazão bem específica, pensada,
arquitetada, não-involuntária358. No cotidiano, a excepcionalidade se revela como
experiência Proto-Fascista (ou Ur-Fascista, na expressão de Umberto Eco):
1. A primeira característica de um Ur-Fascismo é o culto da tradição.
Todas as mensagens originais contêm um germe de sabedoria e verdade
primitiva. Como conseqüência, não pode existir avanço do saber. 2. O
tradicionalismo implica a recusa da modernidade. O Iluminismo, a Idade
da Razão eram vistos como o início da depravação moderna. Nesse sentido,
o Ur-Fascismo pode ser definido como irracionalismo. 3. O irracionalismo
depende também do culto da ação pela ação. A ação é bela em si e,
portanto, deve ser realizada sem nenhuma reflexão. 4. Nenhuma forma de
sincretismo pode aceitar críticas. Para o Ur-Fascismo, a crítica e o
desacordo são traições. 5. O desacordo é, além disso, um sinal de
diversidade cultural. O Ur-Fascismo é, portanto, racista por definição. 6.
Uma das características típicas dos fascismos históricos tem sido o apelo
às classes médias frustradas. 7. Na raiz da psicologia Ur-Fascista está a
obsessão do complô. Os seguidores têm que se sentir sitiados e o modo
mais fácil de fazer emergir um complô é fazer apelo à xenofobia. 8. Os
adeptos devem sentir-se humilhados pela riqueza ostensiva e pela força do
inimigo. Os adeptos devem, contudo, estar convencidos de que podem
derrotar o inimigo – com isso, porém, revelam-se incapazes de avaliar a
força do inimigo. 9. Não há luta pela vida, mas antes vida para a luta.
Logo, o pacifismo é conluio com o inimigo; o pacifismo é mau porque a
vida é uma guerra permanente. 10. Há um elitismo popular, populista, que
faz as massas sonharem com o poder. 11. Nessa perspectiva, cada um é
educado para tornar-se um herói. Esse culto do heroísmo está estreitamente
ligado ao culto da morte, não é por acaso que o mote dos falangistas era:
“Viva la muerte”. (Eco, 1998, p 43 e ss.) 359.

No Estado de Exceção, o tempo é o do presente-transitório: há futuro, como
progresso, mas não há utopia. Não há culpa na dominação racional-legal do Estado de
Exceção, tanto quanto não há na barbárie. Não há reparação de injustiças, porque não há
registros e nem consciência: efemeridade e transitoriedade ou relativização de toda regra
possível. A modernidade se fez sem se preocupar em dissipar a culpa e o Estado de
Exceção é a melhor prova disto.

Máximas da guerra no Estado de Exceção

358

Veja-se um exemplo dessa clarividência: “A política degrada o teor cívico da palavra. O político fala o
que quer sobre o que quiser. Diz uma coisa dizendo outra, e implode o significado da palavra. É Hitler
falando em democracia” (Medeiros, 11/10/2006).
359
A citação das análises de Umberto Eco (1998) não é literal, mas o leitor encontra sua posição descrita
completamente às páginas 43 e seguintes do referido livro.

Por detrás do mito da Razão de Estado se esconde a arte da guerra, em sua crueza e
desmedida? Para efeito didático, entretanto, pode-se analisar o Estado de Exceção a partir
de tipos ideais: o modelo clássico do nazismo, sobrevivente a 12 anos de guerra, quando a
potência aplicou a exceção a si mesma e aos condenados à ocupação; passando ao tipo
mais tradicional, em que está sob cerco do Estado estrangeiro, como vimos na Comuna de
Paris, em Ramallah, no Iraque e como veremos ao final do texto; até um tipo novo, quando
se aplica o Estado de Sítio a si mesmo e sem que ocorra golpe militar ou institucional e
sem que haja ameaça externa360, a exemplo dos EUA, depois do 11 de setembro, em que
boa parte da própria população encontra-se muito atemorizada. O interessante é notar que
também aí ocorre uma metamorfose do preceito (quando a regra não mais legitima a
hegemonia do poder, utilize-se a exceção!) e este é o efeito da fantasmagoria porque
passou a razão (ou inflexão). No geral, os tipos de Estado de Exceção aqui privilegiados,
apresentam em comum a exceção à ética, e, quando se perde a perspectiva da ética, a
política vira diversão. Portanto, a partir dessa falência da ética, quando vencem os que
vivem da política361, e assim perdem os interesses populares, normalmente se instaura uma
das formas do Estado de Exceção: Estado de Sítio, ditadura, quartelada, tecnocracia (como
forma de dominação e de repressão dos interesses sociais), manipulação do Estado de
Direito, Terrorismo de Estado. Também neste sentido, alguns pensamentos desenvolvidos
com vistas à guerra, parece-nos, servem perfeitamente às condições do Estado de Exceção,
e por isso serão agora destacados. Para cada máxima da guerra, haverá uma ponderação
subseqüente de acordo com a Razão de Estado ou seguindo as premissas do Estado de
Exceção.
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“Tortura: método ampliado de interrogatório” (Governo George W. Bush).
“A guerra é o jovem morrendo, e o velho falando” (Tróia).
“Dividir e conquistar” (máxima militar) – pode ser atualizada para excluir e
conquistar.
“O Deus da guerra odeia aqueles que hesitam” (Eurípides) – as polícias no Estado
de Exceção, antes atiram e depois perguntam.
“Se um homem não ataca primeiro, ele será primeiro a ser atacado” (Athenogoras
de Syracuse) – é evidente que o Estado de Exceção movimenta, primeiro, as forças
violentas próprias da guerra.
“Uma aliança com o poderoso nunca será de confiança” (Phaedrus) – este é o
mesmo alerta dado por Maquiavel, quanto ao infortúnio de se contar com exércitos
mercenários.

Para diferenciar, a este tipo chamamos de terrorismo de Estado no mundo real/virtual.
Weber oporia estes aos que vivem para a política.
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“O homem que foge lutará novamente” (Menander) – não há complacência e por
isso os nazistas condenavam ao extermínio os próprios soldados alemães que não
mais suportassem a violência dos combates.
“Então, terminaram os negócios sangrentos deste dia...” (Rommel362) – realmente
não há complacência.
“O valor despreza a dor e a morte” (Tacitus) – tudo em nome da honra, isto é, do
poder.
“Decisões rápidas são decisões inseguras” (Sophocles) – as ações de conquista de
poder, pelo Estado de Exceção, são programadas e seguem a implacável razão
instrumental: é daí que vem a aparente prudência: a tática do sufocamento no
Estado de Sítio é bom exemplo.
“Grandes impérios não são mantidos pela timidez” (Tacitus) – lembra bem a
expansão nazista.
“Perigo brilha como luz do sol aos olhos dos bravos” (Eurípides) - nem sempre o
móvel da Razão de Estado e do Estado de Exceção são nobres fins.
“Na guerra, a honestidade é a primeira baixa” (Aeschylus) – aliás, não se medem
esforços e, certamente, não se escolhem meios nobres.
“A morte gloriosa é a sua, quando o seu país desmorona” (Rommel) – nada mais
claro do que o general alemão, na Segunda Grande Guerra.
“Profundas são as feridas que aos civis se infligem” (Lucan) – é um Estado em
guerra e é nítido como esse pensamento também se aplica ao cerco e ao
sufocamento no Estado de Sítio. Na voz do sitiado isso fica claro.
“Ah sim, mais infantaria – pobres coitados” (Plautus) - em nome da Razão de
Estado, as vidas de civis e de militares não significam nada.
“Os soldados não gostam de estar sob o comando de alguém que não é nobre de
origem” (Onosander) – O Estado de Exceção ainda apresenta o recurso da
mobilização moral e ideológica, a fim de angariar mais poder: um conteúdo
fetichista da dominação de classe.
“Aprenda a obedecer, antes de comandar” (Sólon de Atenas) – espera-se
obediência, sem exceção.
“Os governadores dos Estados são os únicos que tem o privilégio de descansar”
(Plato) – certamente, é um Estado com forte presença do “conteúdo de classe”.
“O tendão da guerra é o dinheiro infinito” (Cícero) – O Estado de Exceção é,
invariavelmente, um Estado capitalista: dinheiro atrai dinheiro; o poder se alimenta
do poder.
“Quem foi o primeiro a forjar uma lâmina mortal? Da dureza do aço sua alma foi
forjada” (Tibullus) – é claro como posiciona a razão instrumental, na vigência da
Razão de Estado e do Estado de Exceção.
“Um inimigo morto sempre tem um cheiro bom” (Alus Vitellus) – amigos, ou
inimigos, o valor da vida, na guerra, é o mesmo. Em nome do Estado não se
poupam esforços.

Erwin Johannes Eugen Rommel, também conhecido como “A Raposa do Deserto”, quando liderou as
tropas alemãs, no Norte da África, de 1941-1943.






























“Isso é bom de aprender, mesmo do inimigo” (Ovídio) – não há muitos escrúpulos.
“Para aqueles que fogem nem há poder, nem glória” (Rommel) – os campos de
concentração também foram de extermínio para os soldados alemães que já não
conseguiam mais voltar ao campo de batalha.
“Serviu-me muito, aquele que serviu melhor o seu país” (Rommel) – exemplo claro
da frieza de quem conduz o Estado de Exceção.
“Nós providenciamos na paz, o que precisamos na guerra” (Publilius Syrus) realmente, não há trégua: mesmo a interrupção da guerra é mera estratégia.
“Apenas a morte verá o fim da guerra” (Plauto) – vê-se aí o limite do Estado de
Exceção.
“Aquela costa não conhece sangue?” (Horácio) – não há imunidades no Estado de
Exceção.
“Eles nos odeiam e com o tempo terão medo” (Calígula) – seguindo Maquiavel
seria: antes temido, do que amado.
“Mesmo o mais bravo tem medo do terror repentino” (Tacitus) – toda forma de
resistência deve ser desestimulada e abatida.
“Não é preciso saber as leis, exceto as da conquista” (Publilius Syrus) – um primor
do Estado de Direito, sob as condições da exceção.
“As leis silenciam em tempo de guerra” (Cícero) – outro primor da manipulação do
Estado de Direito.
“Vim, vi, venci” (Gaius Julius Caesar) – o real interesse do Estado de Exceção.
“Conquistar, nós conquistamos” (Plautus) – na mesma linha de Júlio César.
“A sorte favorece os bravos” (Terence) – vê-se incitação e apologia à violência.
Não há apreço pela vida humana.
“Os braços mantém a paz” (provérbio latino) – o temor à violência deve assegurar a
paz?
“A guerra dá o direito aos conquistadores de impor qualquer condição aos
vencidos” (Julius Caesar) – é o realismo político e jurídico que se aplica no Estado
de Exceção, quando é o Estado conquistador quem impõem todas as condições de
sobrevida.
“Ai do conquistado” (Livy) – uma súmula do Estado de Exceção.
Percebe-se claramente que a lógica do Estado de Exceção é a mesma da guerra — o

Estado de Exceção é um Estado conquistador, seja pelas almas, seja pelas armas. Não é à
toa que se impõe pela força da “lei marcial”, ou seja, pela “lei da guerra”. O Estado de
Exceção induz à guerra e é por ela induzido, seja no confronto da guerra civil (manutenção
do poder), seja movido pela conquista de território ou por mais poder. A fim de se instalar
um regime totalitário (quanto ao tratamento da liberdade), é comum ocorrer a suspensão de
todas as (ou parte das) liberdades fundamentais, principalmente a de se reunir, de
manifestar sua opinião e de não ser aprisionado sem fundamento judicial — e esta é uma
questão chave, pois nessas condições, qualquer um pode ser preso (acusado, julgado,

condenado, extraditado ou eliminado) sem que haja um fundamento claramente
estabelecido363, tanto na vida, quanto na literatura de Kafka (1997). O reflexo direto disso
verifica-se na voz do sitiado, na sua lamúria, na crítica e na reflexão que possa fazer de seu
estado de submissão — quando relegado ao banimento e ao castigo da perda da
esperança. Este substrato que se reflete na voz do sitiado é a questão que abordaremos a
seguir, com a pretensão de dar voz a este oprimido e banido da vida pública, da vida civil.
Por fim, veremos algumas formas de manifestação da exceção, sob a bandeira da
salvaguarda da Razão de Estado, nos dias atuais. Outra forma de se ver as relações
intrincadas envoltas na Razão de Estado é analisando crimes chamados de lesa pátria. Por
exemplo, a acusação de que o maior espião russo foi um americano que promoveu alta
traição: “Ele era um americano típico: nasceu em Iowa, estudou em Manhattan, jogava
beisebol com seus camaradas do Exército” (Broad,14/11/2007). O caso, emblemático,
reafirma a forte ligação entre Razão de Estado, segredos de Estado e, por outro lado,
espionagem, teorias da conspiração, “terrorismo de Estado” ou, em casos mais agudos, o
Estado de Exceção.
O espião George Koval (Delmar) teve atuação destacada no projeto Manhattan,
durante a fabricação da Bomba Atômica americana. O fato só foi conhecido no Ocidente,
EUA, quando o presidente russo, Vladimir Putin, outorgou importante condecoração,
porque o trabalho de Koval acelerou o desenvolvimento da bomba soviética. Porém, alegase que agências americanas sabiam de seu envolvimento, mas que nada teriam feito antes
disso. De origem russa, sua família migrou para os EUA, mas em 1932 retornou à Sibéria.
Neste período, Koval estudou em Moscou, sendo diplomado com louvor e assim foi
recrutado – por seus apurados conhecimentos técnicos. O casal Ethel e Julius Rosenberg,
em sentido oposto, eram comunistas-americanos que foram acusados de traição (espiões
amadores) e executados em 1953, na cadeira elétrica. Koval, ao contrário, foi um espião
treinado pela GRU: a agencia de inteligência do exército soviético. Ao final da Segunda
Guerra, Koval fugiu dos EUA, para a URSS, porque a contra-espionagem americana
encontrara documentos que o denunciavam. Não deixa de ser curioso que a Razão de
Estado, literalmente, possa ser cantada em verso e em prosa:
Razão de Estado
Eu vigio os teus passos
Com toda a discrição
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No Iraque ocupado foi imposta lei marcial, como um país sitiado por outra potência, e em resumo previase que o governo poderia criar postos de controle, impor toques de recolher e até deter cidadãos, para
apresentá-los em até 24 horas depois a um juiz.

Vejo o que fazes
És o objeto principal da minha atenção
Eu sou o intruso
Que a todo o momento
Controla o teu pensamento
Sou a razão de Estado
Tenho o teu processo arquivado
Sou a razão de Estado
Posso proporcionar-te um mau bocado
Eu conheço os segredos
Da tua intimidade
Sei que livros te interessam
E trabalho por conta da comunidade
Sou eu quem escreve
Dia após dia
A tua biografia
Sou a razão de Estado
Tenho o teu processo arquivado
Sou a razão de Estado
Posso proporcionar-te um mau bocado
Nós vivemos em crise...
E a nossa sociedade
Tem que ser protegida
Contra os malefícios da individualidade
Imponho a ordem
E repudio
O mais pequeno desvio
Sou a razão de Estado
Tenho o teu processo arquivado
Sou a razão de Estado
Posso proporcionar-te um mau bocado364

Seguindo a análise que Gramsci propõe para a hegemonia (como conceito e práxis),
a idéia do aprofundamento da democracia surge como uma verdadeira ameaça à Razão de
Estado e o status quo liberal: “Quanto mais desenvolvida é a democracia, mais está
próxima, em caso de divergência profunda e perigosa para a burguesia, do massacre ou da
guerra civil” (Portelli, 1977, p. 63) 365. Da mesma forma analisava o empresário utópico
Robert Owen, mas acentuando que a educação da classe trabalhadora deveria ter um papel
civilizatório destacado, como uma alternativa hegemônica sócio-histórica do trabalho, pois,
do contrário, os trabalhadores:
contrariarão uma rude ferocidade de caráter, a qual, se não forem
tomadas criteriosas medidas legislativas para prevenir o seu aumento e
melhorar as condições dessa classe, mais cedo ou mais tarde fará o país
mergulhar num formidável e talvez complexo estado de perigo. A
finalidade direta destas observações é incentivar a melhoria e evitar o
perigo (Mészáros, 2005, pp. 32-33).
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http://www.jorgepalma.web.pt/letra0605.htm, em 03/05/2007.
Portelli cita A revolução proletária e o renegado Kautsky.

Ou, como diz uma expressão comum à máfia, para um truque sujo, mostre um
rosto sorridente (vertù contra furore).
Notas em Weber
Como é sabido, para Weber, o Estado congrega o monopólio do uso legítimo da
força física. Portanto, não é demasiado supor que, se a ordem constitucional consagrou
guarida legal ao Estado de Sítio, então, de acordo com a lei posta, seu uso será legítimo.
Aliás, neste sentido, o pensamento político de Weber está plenamente alinhado à Razão de
Estado – logo, sua conversão em Estado de Exceção não seria abrupta:
Para explicar este aspecto da Razão de Estado, é preciso partir da
identificação dos momentos cruciais da história do Estado Moderno na
Europa. Surge no final da Idade Média e primeiros séculos da Idade
Moderna, com a progressiva concentração do poder — ou seja, com a
tendência ao monopólio da força física (Max Weber) —, na autoridade
suprema do Estado, que o subtrai às autoridades feudais, nobreza e livres
comuns (Bobbio, 2000b, 1067).

Nestas circunstâncias, de defesa intransigente da soberania das instituições do
Estado (sobretudo quando em luta contra a sociedade, em guerra civil), é que se impõe o
Estado de Sítio, a fim de manter o monopólio do uso da força física – em tese, não
admitiria dividir este monopólio nem mesmo com forças sociais mais legítimas e isto
explica a legislação especial do Estado de Exceção Permanente:
Busca-se fundamentalmente dar ao Estado instrumentos tais que ele possa,
em situações de grave perigo para a sua segurança interna, enfrentá-las e
superá-las, sem precisar sair da legalidade, ou seja, com leis talvez
excepcionais, válidas só para essa situação específica, mas sempre
legitimamente válidas. Em conseqüência, não haveria qualquer justificação
para recorrer à Razão de Estado, que abre inevitavelmente a porta às
instrumentalizações (Bobbio, 2000b, p. 1068).

Em outra passagem366, mais preocupado em apresentar rastros substanciais da
racionalização de certas formas religiosas, Weber diz que o Estado de Sítio, no passado,
acabou por gerar uma religião de apelo coletivo ou uma racionalidade de comunidade
(ética) e não apenas como religião individual.
Entre povos sob pressão política, como os israelitas, o título de “salvador”
(Moshuach) era dado originalmente aos salvadores das dificuldades
políticas, tal como o mostram as sagas de heróis (Gideão, Jefté). As
promessas “messiânicas” foram determinadas por essas sagas. Com esse
povo, e de modo tão claro somente entre ele e sob outras condições muito
particulares, o sofrimento de uma comunidade, e não o sofrimento de um
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indivíduo, torna-se o objeto de esperança da salvação religiosa (Weber,
1979, p. 316).

Mas, no exemplo dado, percebe-se claramente que Weber se refere ao povo
oprimido pelo Estado de Sítio e, com o exemplo, mais parece destacar uma ação de
superação, mesmo que sob a chancela da opressão. Em outro momento se refere à
formação da autoridade legal, coatora, como condição do Estado Moderno:
A “autoridade” é o detentor do poder de mandar; jamais o exerce por
direito próprio; conserva-o como um depositário da “instituição
compulsória” e impessoal. Essa instituição é constituída de padrões
específicos de vida de uma pluralidade de homens, definidos ou
indefinidos, e, não obstante, especificados segundo regras. Seu padrão de
vida conjunto é governado normativamente pelos regulamentos estatutários
(Weber, 1979, p. 339).

Vimos que a legitimidade repousa nos regulamentos estatutários e, assim, de certo
modo, a ética jurídica não se responsabiliza por discutir a qualidade ou o conteúdo de tais
dispositivos — se versariam sobre a exceção ou sobre a regra. Esta certa indiferença
quanto ao conteúdo normativo (quer fosse a regra, quer fosse a exceção) se justifica pelo
surgimento do Estado, como parte essencial do processo contínuo de racionalização das
sociedades e da sua política. Portanto, o Estado, em si, é parte desse curso inexaurível que
é a razão na modernidade. Weber perceberia tal processo como um homem da
modernidade:
Sempre que a ordem externa da comunidade social se transformou na
cultura da comunidade do Estado, evidentemente ela só podia ser mantida
pela força bruta, que só se interessava pela justiça nominal e
ocasionalmente, e, de qualquer modo, apenas na medida em que as razões
de Estado permitiram. Essa força alimentou, inevitavelmente, novos atos
de violência contra os inimigos externos e internos; além disso, fomentou
pretextos desonestos para tais atos. Daí ter significado uma ausência de
amor clara ou, o que é pior, farisaicamente disfarçada (Weber, 1979, p.
405).

Um Estado de Exceção pode perfeitamente ser o motivo ou, então, motivar
pretextos desonestos para o uso da força bruta. De qualquer forma, neste curso da história
da razão, o Estado é a regra e pouco importam as exceções, mesmo as mais exageradas: a
principal condição está na regra que afirma a razão. A regra, como vemos nas rejeições
religiosas do mundo (desencantamento), é a racionalidade e o desencantamento, inclusive
ou especialmente, da política. A partir desta racionalidade, o ato de conquista será um ato
projetado e nisto estará a virtú.
Depois, no âmbito do Estado Moderno, predecessor do Estado de Exceção, aliás, de
onde partiu a defesa intransigente da soberania e da centralização do poder, é que - em

nome do poder, da razão de Estado - tornou-se possível qualquer exceção, se bem
justificada: o poder de mandar da instituição compulsória. Então, é fácil notar que o que é
compulsório, não se regateia — como quer o Poder Extroverso. E não foi isso o que mais
se viu na figura vultosa e magistralmente glorificada de Hitler?
De acordo com a crítica de Marx, a dominação racional-legal seria apenas uma das
tantas formas de cominação impostas pelo Estado Burguês — de certo modo, como o fora
o próprio Estado de Exceção nazista. Sob a matriz de uma racionalidade crescente do
poder (a liberdade seguida de perto pelo controle social da liberdade), o Estado de
Exceção apresentou uma outra característica: não ser parte de uma psicologia individual,
mas sim de uma ética coletiva, resignada, como a religião contemplativa. Neste sentido, o
Estado de Exceção (mesmo como produto racional), não seria derivado de algum
ascetismo, uma vez que, no regime de exceção, o que não faltam são salvadores e heróis. O
Estado de Exceção é sem dúvida um produto racional da modernidade, mas que precisa da
mística, do ritual, das tradições e, é claro, dos heróis e dos salvadores. Um produto
racional, mas que sobrevive apenas quando em curso com as tradições e com o carisma: “A
legitimidade do domínio carismático baseia-se, assim, na crença nos poderes mágicos, revelações e
culto do herói” (Weber, 1979, p. 340).

Exceção: um derivado do Estado Burguês
A partir da obra de Marx, A Guerra Civil na França, é possível analisar o Estado de
Exceção como defesa intransigente do capital. Portanto, nesta parte do capítulo, veremos o
Estado de Exceção pela perspectiva do marxismo. O Estado de Exceção pode ser entendido
como um derivado direto do Estado Burguês, em que se aplica toda a máquina estatal
(política, jurídica, administrativa) para submeter e oprimir o proletariado – como viu-se
claramente com a Comuna de Paris (1871). O Estado de Exceção surge, então, como mera
reação burguesa contra o proletariado, usando toda a força possível contra a organização
operária. O Estado de Exceção, portanto, é a sessão preliminar, a mais remota, do
terrorismo de Estado, em que o aparelho estatal repressor aplica toda a sua força, a lógica e
a chamada razão de Estado (mas do seu Estado de Direito) contra a democracia popular.
Uma diferença essencial em relação a outras formas empedernidas de Estado, é que o
Estado de Exceção, obrigatoriamente, vem acompanhado de uma estrutura jurídica que lhe
confere legitimidade (e mesmo que só haja consenso na cúpula do próprio sistema
repressor).

No Estado de Exceção são equivalentes o Estado de Sítio (político) e o Estado de
Defesa (em virtude da ação intempestiva da natureza367). A diferença é que o primeiro
ainda pode ser garantido por meio de um golpe de Estado (militar ou institucional) e que,
após, impõe a ditadura como última instância ou recurso a favor do capital: a última razão
dos reis é a lei que adota a extrema força física e a negação da regra — a última razão dos
reis é o próprio Estado de Exceção. Assim é que, em nome da racionalidade capitalista,
produz-se uma desrazão jurídico-política. Por isso, logo após a Revolução Francesa, como
vemos em Agamben (2004), o chamado Estado Legal francês (quando o Estado de Direito
ainda preservava alguma inclinação popular, por pressão mas massas) fora tão rapidamente
suplantado pelo próprio Estado de Direito que serviria às formas excepcionais do exercício
do poder.
Desse modo, desde 1789 tornou-se necessário desarmar o proletariado, da mesma
forma como a democracia popular acabaria como dado excepcional. Se observarmos mais
atentamente a história política, ver-se-á que o uso da força nunca é realmente excepcional,
mas sim configura a própria conduta regular que se aplica como disciplina controlativa dos
trabalhadores. A França tem exemplos aos borbotões: 1848, 1871, 1968, 2005. Como
indicavam Marx e Engels, a insurreição de 1848 foi usada como expiação (Engels, 1986, p.
19), para que o Estado de Exceção pudesse ser utilizado contra a proletarização do poder.
Este seria o objetivo instrumental da Comuna de Paris (a reforma proletária do Estado
Moderno): “Mas a classe operária não pode limitar-se simplesmente a se apossar da
máquina do Estado tal como se apresenta e servir-se dela para seus próprios fins” (Marx,
1986, p. 69). Outro meio eficiente é aplicar-se a uma polícia de costumes, como já ocorreu
com o chamado Estado Judicial nazista. Desse modo, vemos que o Estado de Exceção
revela-se ideológico e contra-revolucionário, mas também brutal e sanguinário. Sob a
forma do Estado de Sítio, adquire a força do garrote que sufoca e mata por asfixia: “Esta é
a lição de toda a história. Verifica-se tanto com as nações, como com os indivíduos. Para
retirar os seus meios de ataque é necessário privá-los também dos meios de defesa. Não
basta garrotear, é preciso assassinar” (Marx, 1986, p. 44).
No caso da Comuna de Paris, o Estado de Sítio revelou-se estertor de um governo
classista. No entanto, no geral, no Estado de Exceção (como já relatavam Kafka e Camus),
há um sentimento de opressão fossilizada que se imiscui por entre o interesse pessoal e a
mediocridade generalizada (Marx, 1986, p. 57). Como vemos em Camus (2002), a
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Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde recomenda a decretação de estado de alerta quando a
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fantasmagoria, o surreal apresentado no Estado de Sítio relembra perfeitamente essa
condição do poder opressivo fossilizado. E como era de se esperar, abateu-se sobre aquela
Paris o Estado de Sítio garroteador: “Decretou-se então em Paris o estado de sítio. Dufaure
fez com que a Assembléia aprovasse a toda pressa novas leis de repressão. Novas
detenções, novos desterros; iniciava-se nova era de terror” (Marx, 1986, p. 66). Todo
Estado de Exceção é um Estado de execução. De maneira ampla, o Estado de Exceção
revela-se portador de uma dinâmica constante, regular e reguladora dos anseios populares,
como se o próprio Estado de Exceção tivesse uma lógica, uma regra que se definiu na
passagem ao Estado Moderno:
À medida que os progressos da moderna indústria desenvolviam,
ampliavam e aprofundavam o antagonismo de classe entre o capital e o
trabalho, o poder do Estado foi adquirindo cada vez mais o caráter de poder
nacional do capital sobre o trabalho, de força pública organizada para a
escravização social, de máquina do despotismo de classe. Depois de cada
revolução, que assinala um passo adiante na luta de classes, revela-se com
traços cada vez mais nítidos o caráter puramente repressivo do poder do
Estado (Marx, 1986, p. 70).

Mas não deixa de ser interessante notar que mesmo podendo dispor de toda a
violência necessária, o Estado de Exceção ainda assim procura recobrir-se ou resguardar-se
sob o manto de um Estado de Direito:
Dufaure, velho advogado orleanista, fora o poder judiciário supremo de
todos os estados de sítio, tanto agora, em 1871, sob Thiers, como em 1839,
sob Luís Filipe, e em 1849, sob a presidência de Luís Bonaparte. No
período em que esteve fora do ministério, reunira uma fortuna defendendo
os pleitos dos capitalistas de Paris e acumulara capital político demandando
contra leis por ele mesmo elaboradas. Agora, não contente em fazer com
que a Assembléia Nacional votasse a toda pressa uma série de leis
repressivas que, depois da queda de Paris, haveriam de servir para extirpar
os últimos vestígios das liberdades republicanas na França, traçou de
antemão o destino que Paris teria de percorrer, ao abreviar as tramitações
dos tribunais de guerra, que ainda lhe pareciam demasiado lentas e ao
apresentar uma nova lei draconiana de deportação (Marx, 1986, p. 87).

Porem, o Estado de Exceção terá mais efeito se houver uma combinação de fatores
de dominação/repressão, quando o Estado se mostra assentado sob o manejo de muitos
meios/instrumentos de opressão política: “Não há senão uma diferença: os romanos não
dispunham de mitrailleuses368 para despachar em massa os proscritos e não agiam ‘com a
lei na mão’ nem com o brado de ‘civilização’ nos lábios” (Marx, 1986, p. 91). A
combinação que vimos anteriormente, no epicentro do Estado de Exceção procurou aliar e
variar o emprego da ideologia, das forças repressivas e da violência física, bem como o
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ordenamento jurídico excepcionalmente regulado e voltado à injustiça popular. Por fim,
uma última característica esplendorosa do Estado de Exceção que abateu e sufocou até a
morte a Comuna de Paris, foi sua capacidade de internacionalização:
E essa violação sem precedentes do direito das nações, inclusive na
interpretação dos juristas do velho mundo, em vez de levantar os governos
“civilizados” da Europa para declarar fora da lei internacional o vil
governo prussiano, simples instrumento do governo de São Petesburgo,
leva-os unicamente a perguntar se as poucas vítimas que conseguiram
escapar do duplo cordão formado em torno de Paris não deverão ser
entregues também ao governo de Versalhes (Marx, 1986, p. 96).

O Estado de Exceção mostra-se, enfim, como regozijo do poderio internacional, um
expediente do capital globalizado. Porque, desde o início, o Estado de Exceção revelou-se
a face mais burguesa da própria Revolução Francesa. Ao analisar o período de 1848
(insurreições populares infrutíferas) a 1851 (com o golpe de Estado de Luís Bonaparte 369),
no livro 18 Brumário, Marx faz outro raio x desse tipo de Estado: a excepcionalidade cria
o princípio da totalização. Para o soberano nada pode estar fora e, por isso, não há sentido
na democracia ou na República (são slogans de fachada ou retórica política – nada de
substancial):
Enquanto os republicanos burgueses se entretinham, na Assembléia, em
criar, discutir e votar essa Constituição, fora da Assembléia Cavaignac370
mantinha o estado de sítio em Paris. O estado de sítio foi a parteira da
Assembléia Constituinte em seus trabalhos de criação republicana. Se a
Constituição foi subseqüentemente liquidada por meio de baionetas, é
preciso não esquecer que foi também por baionetas, e estas voltadas contra
o povo, que teve de ser protegida no ventre materno e trazida ao mundo. Os
precursores dos “respeitáveis republicanos” haviam mandado seu símbolo,
a bandeira tricolor, em uma excursão pela Europa. Eles próprios, por sua
vez, produziram um invento que percorreu todo o Continente mas que
retornava à França com amor sempre renovado371, até que agora adquirira
carta de cidadania na metade de seus departamentos — o estado de sítio.
Um invento esplêndido, empregado periodicamente em todas as crises
ocorridas durante a Revolução Francesa (Marx, 1978, p. 34 – grifos
nossos).

Assim, o Estado Moderno que se erigira com a Revolução Francesa, nada mais
seria do que uma somatória nefasta entre golpe de Estado e Estado de Exceção: em
alternância. Porém, se a excepcionalidade cria o princípio da totalização, este se fortalece
com o ajuizamento de uma legislação igualmente restritiva, excludente, uniformizadora.
Mas, o principal da lógica é que — ao contrário do que se supunha — para cada direito
corresponde uma exceção é um dever:
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Portanto, bem antes da Comuna de Paris.
Quantos desses já passaram pela história política e constitucional?
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O inevitável estado-maior das liberdades de 1848, a liberdade pessoal, as
liberdades de imprensa, de palavra, de associação, de reunião, de educação,
de religião, etc., receberam um uniforme constitucional que as fez
invulneráveis. Com efeito, cada uma dessas liberdades é proclamada como
direito absoluto do cidadão francês, mas sempre acompanhada da restrição
à margem, no sentido de que é ilimitada desde que não seja limitada pelos
“direitos iguais dos outros e pela segurança pública” ou por “leis”
destinadas a restabelecer precisamente essa harmonia das liberdades
individuais entre si e com a segurança pública372. Por exemplo: “Os
cidadãos gozam do direito de associação, de reunir-se pacificamente e
desarmados, de formular petições e de expressar suas opiniões, quer pela
imprensa ou por qualquer outro modo”. “O gozo desses direitos não sofre
qualquer restrição, salvo as impostas pelos direitos iguais dos outros e
pela segurança pública” [...] “O ensino é livre. A liberdade de ensino será
exercida dentro das condições estabelecidas pela lei e sob o supremo
controle do Estado” [...] “O domicílio de todos os cidadãos é inviolável,
exceto nas condições prescritas na lei” [...] A Constituição, por
conseguinte, refere-se constantemente a futuras leis orgânicas que deverão
por em prática aquelas restrições e regular o gozo dessas liberdades
irrestritas de maneira que não colidam nem entre si nem com a segurança
pública (Marx, 1978, pp. 30-31).

Tanto a Constituição encerra sua antítese, quanto a excepcionalidade cria o
princípio da totalização, ou seja, se a modernidade se fortalece com o advento da
subjetividade (Hegel, Weber e Durkheim), o Estado de Exceção, no entanto, tratou de
paralisá-la no momento seguinte: engessando-a na forma da Razão de Estado. Como
lembra Engels, na Introdução à Luta de Classes na França, de Marx, a imposição de regras
de exceção realmente parece ser uma constante se analisarmos a história política com
destaque para os grupos ou classes dominantes. Engels, então, compara o cristianismo
primitivo ao socialismo revolucionário:
Há quase 1600 anos precisamente atuava também no Império Romano um
perigoso partido revolucionário. Ele minava a religião e todos os alicerces
do Estado [...] Esse partido revolucionário [...] estava também fortemente
representado no exército [...] Vendo como se derrocavam a ordem, a
obediência e a disciplina em seu Exército, o imperador Diocleciano não
pode conservar por muito tempo a calma [...] Promulgou uma lei contra os
socialistas, quero dizer, contra os cristãos. As reuniões dos revolucionários
foram proibidas, suas sedes fechadas ou mesmo demolidas, as insígnias
cristãs — cruzes etc. — interditadas, tal como na Saxônia os lenços
vermelhos [...] proibiu-se pura e simplesmente que os cristãos recorressem
aos tribunais [...] Essa lei de exceção não teve efeito [...] dezessete anos
depois [...] Constantino, que os curas cognominavam o Grande, proclamou
o cristianismo religião de Estado (Engels, 1986b, pp. 47-48).

Agora, de qualquer maneira, do passado mais recente ao período da Revolução
Francesa ou ainda aos nossos dias, a regra ou lógica que estrutura a excepcionalidade é a
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Também pode-se dizer dessa divergência entre dinâmica, mobilidade social e segurança jurídica, como
entrave de poder estabelecido.

mesma: há um movimento de forças que sempre privilegia a minoria. Mesmo que a
maioria percorra o caminho de uma revolução, esta revolução acabará sendo conduzida por
uma minoria, ou seja, sempre há uma minoria vitoriosa e uma maioria conduzida. Vamos
chamar a este movimento de excepcionalidade de guerra de minoria373:
Todavia, se abstrairmos o conteúdo concreto de cada caso, a característica
comum de todas essas revoluções era a de serem revoluções de minorias.
Mesmo quando a maioria prestava sua colaboração, fazia-o — consciente
ou inconscientemente — a serviço de uma minoria; mas esta, seja por isso,
seja pela atitude passiva e não resistente da maioria, aparentava representar
todo o povo [...] Após o primeiro grande êxito, a minoria vitoriosa
costumava cindir-se: uma das metades estava satisfeita com os resultados
obtidos; a outra desejava ir adiante, apresentava novas reivindicações que,
ao menos em parte, correspondiam ao interesse real ou aparente da grande
massa popular. Essas reivindicações mais radicais também se impunham
em certos casos, mas frequentemente, apenas por um instante; o partido
mais moderado tornava a obter a supremacia e as últimas conquistas eram
outra vez perdidas no todo ou em parte; os vencidos gritavam então que
houvera traição ou atribuíam ao acaso a responsabilidade da derrota.
Realmente, entretanto, quase sempre os fatos se passavam assim: as
conquistas da primeira vitória só eram asseguradas pela segunda vitória do
partido mais radical; uma vez obtido isso e, portanto, alcançado o que era
necessário no momento, os elementos radicais abandonavam a cena e seus
êxitos os seguiam (Engels, 1986b, p. 34).

Em resumo, esta é a lógica que tanto se apodera da Revolução guiada por uma
vanguarda quanto é a regra que se aplica ao Estado de Exceção – a força que subverte a
República e a democracia no mais acabado faz de conta. Em suma, para Engels, o Estado
de Exceção pode ser resumido em uma frase cheia de características primárias do poder
arbitrário: “Violação da constituição, ditadura, volta ao absolutismo, regis voluntas
suprema lex!374”. Para Marx no texto Luta de Classes na França (1848-1850), o Estado de
Exceção também se apresenta sob a forma do terrorismo de Estado, já a partir da
revolução proletária fracassada de 1848, na França:
Ao transformar a sua sepultura em berço da república burguesa o
proletariado obrigara esta, ao mesmo tempo, a manifestar-se na sua forma
pura, como o Estado cujo fim confessado é eternizar a dominação do
capital e a escravidão do trabalho. Tendo constantemente diante de si o seu
inimigo, cheio de cicatrizes, irreconciliável e invencível — invencível
porque a sua existência é a condição da própria vida da burguesia — a
dominação burguesa livre de todas as peias, tinha que converter-se
imediatamente em terrorismo burguês (Marx, 1986b, p. 74).

Agora, o que é o terrorismo de Estado senão a forma mais politizada da luta de
classes?
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Ironicamente a idéia de vanguarda que se cria a partir da ditadura democrática do proletariado segue o
mesmo raciocínio.
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A vontade do rei é a lei suprema.

Em Marx, o Estado de Exceção é visto dentro da lógica do capital, como parte
essencial da luta de classes no cotidiano do cenário político. O Estado de Exceção fora
formulado para responder politicamente e juridicamente às crises do próprio capital
industrial: “Um motim permitiria, a pretexto de salut public, dissolver a Constituinte,
violar a Constituição no interesse da própria Constituição” (Marx, 1986b, p. 97). Com isto,
percebemos que o que aqui chamamos de Estado de Exceção não é um tema simplesmente
marginal na obra política de Marx. Também vemos que o Estado de Exceção é uma arma
do Estado Burguês usada sempre que as aspirações proletárias de Justiça Social ameaçam a
estrutura de poder. Esse ideal que, em termos de estrutura e organização do Estado,
advém de um período imediatamente após a Revolução Francesa, apelidado de Estado
Legal (o legal, aqui, como Justiça Social).
Aliás, tanto se comunicam passado e presente-futuro que o excepio tem
concordância de 95% de genes com a Razão de Estado e sua luta por conservação da
soberania: “O poder jurídico — o poder do modelo da soberania —, centrado na figura do
rei-soberano, para se perpetuar mascara a dominação por meio dos direitos legítimos da
soberania e da obrigação legal da obediência” (Dymetman, 2002, p. 94). Todavia, o receio
se tornou tão volumoso que a Constituição Alemã de 1949 (Lei Fundamental da República
Federal da Alemanha) teria de ser explícita quanto à criminalização da ordem democrática:
A Lei Fundamental constitui a base para o desenvolvimento pacífico e
livre do Estado alemão [...] Os autores da Constituição, depois da nefasta
experiência com as violações do direito pelo Estado nacional-socialista,
empenharam-se particularmente em salientar as características dum
Estado de direito (1975, p. IV- VIII).

A Constituição Alemã de 1949, como esfinge do Estado Democrático nascedouro
do fim da Segunda e em resposta às próprias lacunas de Weimar de 1919, diz que:
Artigo 1 (Proteção da dignidade do homem) (1) A dignidade do
homem é intangível [...] Artigo 2 (2) Todos têm o direito à vida e à
integridade física [...] Artigo 16 - (2) Nenhum alemão pode ser
extraditado. Refugiados políticos gozam de direito de asilo [...] 19 - (2)
Um direito fundamental em caso algum pode ser violado na sua essência
(Lei Fundamental, 1975).

Em seguida, o texto constitucional trata exclusivamente da República Federal da
Alemanha, como Estado Federal, Democrático e Social, regido e regulado por lei
constitucional expressa, sem exceção:
Artigo 20 (Princípios constitucionais – Direito de resistência) (3) O
poder legislativo está vinculado à ordem constitucional; os poderes
executivo e judicial obedecem à lei e ao direito [...] (4) Não havendo

outra alternativa, todos os alemães têm o direito de resistir contra quem
tentar subverter essa ordem (Lei Fundamental, 1975).

No mesmo curso, notamos a mesma ânsia, o desejo de combater vigorosamente
pela afirmação e reconhecimento de formas de lutas honestas e melhores, em que vigore e
se privilegie a dignidade humana, as capacidades ou potencialidades do EU e do Outro, e a
meritocracia que cabe ao empenho de cada um (não apenas como hoje, em que se só vê o
desempenho: sucesso, consumo, poder, status, “tudo a todo custo”). Vejamos alguns casos
do passado-presente:
Como exemplo, temos a Constituição dos Estados Unidos “em que a maior
parte dos poderes exigidos por situações de emergência se baseiam nos
chamados implied and inherent powers ou na cláusula geral dos poderes de
guerra”; b) Adoção de uma “cláusula de plenos poderes” ou “cláusula de
ditadura” – as providências ficam ao talante do executor. Sendo assim, os
mesmos comentários feitos na “letra a”, sobre eficiência e perigo
permanecem não só válidos, como ampliados uma vez que, a existência de
permissivo constitucional expresso para que o poder executivo sobreponhase a toda a ordem jurídica, adotando, ao seu arbítrio, todas as medidas que
julgar necessárias para o restabelecimento da normalidade, é um cheque
em branco que pode-se tornar a salvação de uma nação, ou, sob outro
ângulo uma arma antidemocrática, perigosíssima e de conseqüências
imprevisíveis. São exemplos o art. 16 da Constituição francesa de 1958 e o
art. 48 da Constituição de Weimar; c) Regulamentação das situações de
necessidade com a fixação das medidas cabíveis, dos seus limites e efeitos
e das competências para sua adoção – chegamos agora ao extremo oposto:
o legislador constituinte, no afã de preservar sua obra contra qualquer
agressão, tornando-a imune a toda e qualquer circunstância, tenta ser
exaustivo, normatizando todas as situações de risco que julga possíveis.
Apesar de conferir as necessárias garantia e segurança jurídica, matando a
sede dogmático-positivista, tem a desvantagem de, diante da dificuldade
prática de um arrolamento exaustivo e analítico das situações passíveis de
suscitar emergência, possibilitar o aparecimento de uma situação não
prevista que pode dar azo a uma ruptura constitucional. “É o modelo
adotado pela Constituição Portuguesa de 1976 (art. 19), a Constituição de
Bonn, segundo a Grundgesetzanderung de 1968 (art. 115 ss.) pela
Constituição sueca (parágrafo 50 da “forma de Governo de 1809”), pela
Constituição espanhola de 1978 (art. 116) e pela Constituição brasileira de
1988 (nos arts. 136 e 137)”; d) Fixação de “prerrogativas” a favor do
Executivo com posterior ratificação dos atos pelo parlamento – é o
exemplo classicamente oferecido pelo direito constitucional inglês onde,
por intermédio do Act of Indemnity ou Indemnity Bill, o Parlamento
Britânico legaliza a atuação governamental, desconsiderando sua
responsabilidade penal ou civil pelos atos praticados durante o estado
emergencial. Como sabemos, a Inglaterra é um Estado onde vigora o
direito constitucional consuetudinário em que não há um documento
solenemente aprovado, escrito, denominado Constituição. Suas disposições
constitucionais encontram-se em normas esparsas consolidadas pela
tradicional democracia inglesa. Não há que se falar em rigidez

constitucional, nem tampouco em limitações formais ao poder de reforma
(dada a ausência de hierarquia)375.

Como é de conhecimento relativamente generalizado, esses dispositivos de exceção
são encontrados nas constituições modernas, do chamado Estado Democrático de Direito.
Este é o caso da Magna Carta brasileira (art. 136 e art. 137). Entretanto, o que devemos
reter é se a fonte de interpretação acerca do poder e do direito, que nos guia, remete-nos ou
não a este uso/abusivo dos meios de exceção. Talvez Habermas ou mais ainda claramente
Hannah Arendt apontem para o bom senso de se ter na política e no poder (mesmo como
sinônimos de força) um uso equilibrado, dialogado, legitimado pela soberania popular e
pelas circunstâncias inelutáveis.

2ª Parte
Algumas ponderações de Habermas
Habermas propõe uma análise do que aqui chamaremos de o poder como fonte de
reconhecimento social, confirmando-se a elevada distância existente entre Hannah Arendt
(de quem se aproxima, em parte) e Max Weber. A “grande diferença” está no modelo
teleológico de escolha dos meios de poder (um indivíduo influencia/desafia outrem quanto
aos fins, em benefício próprio: Weber) e o modelo social/inclusivo/participativo de Arendt:
“É essa capacidade de disposição sobre meios que permitem influenciar a vontade de
outrem que Max Weber chama de poder. H. Arendt reserva para tal caso o conceito de
violência” (Habermas, 1980, p. 100). Para Habermas, e que também nos parece óbvio, o
“individualismo metodológico” aplicado à análise do poder não permite antever nenhuma
possibilidade de “entendimento mútuo”, de superação do “egóico apego ao poder” — até
porque há conflito de interesses entre os atores políticos envolvidos. Neste sentido, Hannah
Arendt partiria de um “modelo comunicativo” (interativo) de poder e este consenso seria
alcançado por meios não-coercitivos, em que se destacasse a procura pelo “entendimento
recíproco” e que levasse à formação de uma “vontade comum”: justa e legítima.
Habermas ainda dirá que este modelo inspirou o conceito sistêmico de poder de
Parsons (Habermas, 1980, p. 102): aplicando à espécie, o que viu no gênero ou
simplesmente transportando as implicações individuais do poder, ao sistema, em favor do
controle social heterônomo. Parsons se apropriou do curso e do impulso individual do
poder (o modelo teleológico) e o elevou à condição de sistema regulador e normativo (é
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claro, preservando o intuito instrumental inicial). A disputa individual pelo poder favorece
o sistema, uma vez que seleciona e premia os “melhores” com a vitória — isto estimula os
competidores a preservarem o status quo do sistema. Todavia, novamente, Arendt será
destacada porque o “acordo genuíno” que constituiu o poder social não poderia se
converter em coerção pelo sistema, uma vez que esta mutação simplesmente converteria
poder em violência. Afinal, o poder do consenso/legítimo repousa na persuasão:
“imposição singularmente não-impositiva376”. Porque é um “poder proposto”, nãoimposto. Ainda é preciso lembrar que Habermas considera que o significado de poder em
Arendt origina-se na vita activa, na sua práxis social — em outros termos, na “capacidade
de se alcançar um acordo visando a ação conjunta377”. Para Arendt: “A forma extrema de
poder é o Todos contra Um, a forma extrema da violência é o Um contra Todos” (Arendt,
1994, pp. 35-6 – grifos nossos). Lembrando-se que este Um tanto pode ser um príncipe,
um déspota378 quanto o próprio Estado quando assume a forma totalitária. Se há um revés
nesta lógica da “luta por sobrevivência, mas com reconhecimento da intersubjetividade”
(Honneth, 2003) ou simples práxis social, então, é porque já estão em vigor a impotência, a
violência e a corrupção (o exato contrário, o oposto da política, para Arendt). Sempre é
preciso retomar a diferença entre Arendt e Weber, pois o “poder como consenso” não se
avalia pelo êxito dos atores, mas sim pela “aspiração comum à validade razoável”. Para
Habermas, o poder em Arendt é a fonte de uma legitimidade construída ou validada pela
práxis social e figura, portanto, como fruto de um consenso almejado/alcançado na própria
comunicação ou comunidade política:
Em suma: o poder (comunicativamente produzido) das convicções comuns
origina-se do fato de que os participantes orientam-se para o entendimento
recíproco e não para o seu próprio sucesso. Não utilizam a linguagem
“perlocutoriamente379”, isto é, visando instigar outros sujeitos para um
comportamento desejado, mas “ilocutoriamente380”, isto é, com vistas ao
estabelecimento não-coercitivo de relações intersubjetivas [...] H. Arendt
considera o poder um fim em si mesmo. O poder serve para preservar a
práxis, da qual se originou381 (Habermas, 1980, p. 103 – grifos nossos).
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Aqui o cuidado exigido seria o de não confundir “persuasão” com massificação e é isto o que Honneth
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manipulação coletiva das vontades individuais. Persuasão como “validação legítima”.
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É preciso dizer que Arendt não desconhece Marx e nem a luta de classes, mas que apenas desloca esse
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Um criminoso, um sociopata.
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Quando se instiga outros sujeitos a agirem de um modo diverso do pretendido originalmente.
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Relações não-coercitivas só se estabelecem mediante a comunicação e a persuasão.
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Portanto, o poder é práxis e não dominação ou ação social, como em Weber: quando muito, uma forma
bem abrangente de relação social.

Como definiu Hannah Arendt, de modo preciso, a vita activa é sinônimo de ação
política e esta estreita relação constitui o “cerne humano”. O homem é um animal social,
de múltiplas relações de convivialidade, conectividade, civilidade, isonomia382, isegoria:
sem liberdade de expressão, não há manifestação pública e todos seriam aneu logou: sem
direito e sem voz ativa (Arendt, 1998). Mas, indubitavelmente, o homem é um animal
político, aprioristicamente, com a vita activa que requer movimento e ação:
Com a expressão vita activa, pretendo designar três atividades
humanas fundamentais: labor, trabalho e ação [...] A ação, única
atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das
coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao
fato de que homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o
mundo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a
política; mas esta pluralidade é especialmente a condição – não apenas
a conditio sine qua non, mas a conditio per quam383 – de toda vida
política. Assim, o idioma dos romanos – talvez o povo mais político que
conhecemos – empregava como sinônimas as expressões <viver> e <estar
entre os homens> (inter homines esse), ou <morrer> e <deixar de estar
entre os homens> (inter homines esse desinere) (Arendt, 1991, p. 15 –
grifos nossos).

Em suma, para Arendt, o poder seria efeito da ação comunicativa, mas também se
revelaria em três níveis ou modalidades: a) regulamento que sobrevém à práxis384; b)
resistência à opressão; c) atos revolucionários inaugurais385 (Habermas, 1980, p. 103)386. O
poder é práxis, mas a práxis de Arendt vem da polis: “A ação comunicativa é o meio em
que se forma um mundo vital (Lebenswelt) intersubjetivamente partilhado. Esse é o
‘espaço de manifestação’ (Erscheinungsraum) em que os atores aparecem, se encontram,
são vistos e ouvidos387. A dimensão espacial do mundo da vida é determinada pelo ‘fato da
pluralidade humana” (Habermas, 1980, p. 104). Mesmo que limitado, esse conceito de
práxis procura exasperadamente pelo reconhecimento de uma “intersubjetividade nãomutilada”, mas multifacetada. O efeito direto dessa práxis no poder, seria preservar a luta
pelo reconhecimento da própria intersubjetividade no interior do mundo da vida. Mais
especialmente, na modernidade, práxis e vita activa se aproximam do que chamamos de
espaço público ou “esfera pública” — quando se encontram, na modernidade e
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O reconhecimento da igualdade formal é essencial ao “reconhecimento do discrímen”.
Reconhecendo-se a base sobre o que se constrói.
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Em síntese, é o próprio direito.
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A exemplo da fundação de novos Estados, mas empregando-se o revolucionário Poder Constituinte,
mobilizador de toda a Nação e não como “glória pessoal” (a virtù para Maquiavel).
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Para os Federalistas, construtores da República e da Federação americana, seria o Poder Constituinte
(originário e revolucionário); para Rousseau, às vésperas da Revolução Francesa, estaria aí a legitimidade do
“direito de sedição”.
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Daí a exclusão do aneu logou, porque não “voz ativa”.
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diferentemente da polis grega, o sistema político-institucional com o mundo da vida: aí
estaria, sobretudo, a idéia da “representação política” (como “transferência da capacidade
de ação, práxis, mas não postulativa da soberania popular”)388. Mas, atentemos para o
lembrete: é preciso um espaço público não-deformado, pois sem isto, tanto o mundo da
vida, quanto o sistema (a partir sobretudo dessa “Modernidade Tardia” que
experimentamos) simplesmente degeneram em engodos, mentiras, corrupção, idolatrias,
ideologias, simulacros. Para Capella, podemos/devemos pensar em um tipo de esfera
pública construída voluntariamente: “onde a população, como tal, recompõe poderes
sociais públicos capazes de opor-se ao poder privado e particularista do capital, buscando
ademais, resolver o equilíbrio na esfera pública estatal e na sociedade internacional” (1998,
p. 148). O esforço maior de Habermas, neste caso, também é o de ver construir-se uma
esfera pública: comunicativa, dialogada, legítima e validada pelo “reconhecimento
intersubjetivo”. Assim, mais próximo de Arendt, do que de Weber, em Habermas o “poder
comunicativo” exige uma legitimação democrática, consensual e constante, quando ocorre
um encontro real e legítimo entre a “normatização discursiva do direito” e a própria
“formação comunicativa do poder”. Se isto de fato ocorre, é porque aí se verifica a síntese
do princípio democrático: “o procedimento democrático deve fundamentar a legitimidade
do direito” (Habermas, 1997, p. 191). Para os juristas democráticos, libertários, lúcidos não
seria diferente, como em Canotilho, quando descreve o Princípio Democrático como
“impulso social dirigente e transformador do status quo”, porque permite que os cidadãos
se desenvolvam na sua integralidade:
O princípio democrático, constitucionalmente consagrado, é mais do
que um método ou técnica de os governados escolherem os governantes,
pois como princípio normativo, considerado nos seus vários aspectos
políticos, econômicos, sociais e culturais, ele aspira a tornar-se impulso
dirigente de uma sociedade [...] O princípio democrático não se
compadece com uma compreensão estática de democracia. Antes de
mais, é um processo de continuidade transpessoal, irredutível a
qualquer vinculação do processo político a determinadas pessoas. Por
outro lado, a democracia é um processo dinâmico inerente a uma
sociedade aberta e ativa, oferecendo aos cidadãos a possibilidade de
desenvolvimento integral, liberdade de participação crítica no
processo político, condições de igualdade econômica, política e social
(Canotilho, s.d, p. 286-287 - grifos nossos).

Isto corresponde à idéia de “expectativa do direito” (como princípio moralizador e
civilizatório: o direito como fonte de Justiça), porque as pessoas estão mais interessadas no
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Mas, poderia ser jurídica, política, funcional. Para os gregos antigos esta seria a “representação humana” e
que se interpunha com o uso da “máscara social”: a persona.

andar do mundo da vida do que no “desandar do sistema”. Para o senso comum, como
talvez para todos, interessa mais a política da vida (como prática, vita activa, civitatis
activae, virtus) do que a discussão “racional do direito” (dos próprios rituais de validação
do direito, de sua dogmática, do direito como sistema). Isto, é claro, verifica-se melhor sob
a ótica do poder comunicativo: “A natureza dos questionamentos políticos faz com que a
regulamentação de modos de comportamento se abra, no médium do direito, a finalidades
coletivas” (Habermas, 1997, pp. 191-192). Portanto, uma das maiores dificuldades
enfrentadas diante da realidade pragmática do direito (inclusive do “direito ao
reconhecimento”) é, justamente, entender/encarar o direito como parte do poder social e
não só como recurso instrumental do poder extroverso/funcional389 do Estado. Quanto mais
for concreto o caráter socialmente impositivo390 do direito, tanto maior a legitimidade e a
aceitabilidade das normas fundamentais de sociabilidade e tanto mais auto-reguláveis os
projetos teleológicos de poder: os fins seriam mais comedidos pelos meios391: “No entanto,
o caráter do direito, mais concreto do que as regras morais, tem a ver com o conteúdo de
normas jurídicas (a), com o seu sentido de validade (b) e com o modo de legislação (c)”
(Habermas, 1997, p. 192-193). Justamente porque as vontades ou os valores estariam
“controlados” pelo direito positivado — este que é aberto à interpretação, mas já partindose de um sentido firmado e não “figurado”. Enfim, como se vê, todo o “problema do
direito” (mas também seria da arte, da política, da educação) é, primeiro, quanto à
legitimidade e, depois, quanto à validação. De todo modo, se o direito obedece à política
(enquanto poder social ou instrumental do Estado), não é menos verdade que o direito
precisa ser mais concreto do que a moral para, assim, não se diluir na própria arena política
originária. Isto, evidentemente, evitaria um ciclo vicioso, opondo-se perigosamente o
teleológico ao social. Aliás, este “mecanismo institucional de monopólio da produção
legislativa” somente pode funcionar se o direito for aceito e reconhecido pela maioria
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Como nos diz Sundfeld: “O Estado produz seus atos no uso de poder extroverso. No entanto, o poder
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processos legislativo e judicial e o procedimento administrativo que permitem essa desejável “participação”
dos interessados nas decisões de autoridades públicas. O processo é, então – em perfeita coerência com a
idéia central do direito público, de realizar o equilíbrio entre liberdade e autoridade -, a contrapartida
assegurada aos particulares pelo fato de serem atingidos por atos estatais unilaterais” (2004, p. 94).
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Como consenso obtido pelo reconhecimento e validado pela livre comunicação dos sujeitos envolvidos e
requerentes, e não como heteronomia política, jurídica ou moral. Mas aí o problema seria quanto aos
costumes, tanto comus quanto ethos, porque são entes culturais relativamente fechados em torno de regras
sociais anteriormente definidas e não predispostas a modificações substanciais subrepticiamente.
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Entendidos como meios, valores e ações democráticas, tolerantes e transigentes como o pluralismo e as
diferenças naturais ao discurso político e às relações sociais de modo geral.

como legítimo, isto é, se o direito se tornar verdadeiramente social. Caso contrário, há mais
facticidade (para o sistema) e menos validade para o mundo da vida — este é o retrato
ofertado pelo Estado de Exceção, pintado pelo Iluminismo e retocado por Carl Schmitt
(2006). A partir de Schmitt, no plano do direito, ocorreu, instrumental ou estrategicamente,
uma confusão deliberada entre Estado de Direito e de uma concepção em que a Justiça,
necessariamente, só seria válida se identificada com o aparato estatal: chama-se Estado
Judicial. Esse fascismo deveria prover a moral oficial, como nos diz José Afonso da Silva:
Disso deriva a ambigüidade da expressão Estado de Direito [...] ou de um
“Estado de Justiça”, tomada a justiça como um conceito absoluto, abstrato,
idealista, espiritualista, que no fundo encontra sua matriz no conceito
hegeliano do “Estado Ético”, que fundamenta a concepção do Estado
fascista [...] Diga-se, desde logo, que o “Estado de Justiça”, na formulação
indicada, nada tem a ver com Estado submetido ao Poder Judiciário, que é
um elemento importante do Estado de Direito (1991, p. 100).

Não há exagero, portanto, em apontar esta confusão deliberada (válida até hoje)
entre legitimidade e validação (sendo a legitimidade reduzida à legalidade, e a validação
ficando a cargo do Estado). Este sempre foi o sentido obtuso do direito e que torna muitos
juristas omissos à injustiça e indiferentes à Justiça: é o caso típico de “inversão de papéis”
do poder, como vemos no Judiciário brasileiro. Nos casos mais chocantes, o povo está
apartado de toda validação. Historicamente, há diferenças substanciais em saber se esta
barreira (desconhecimento do direito) pode ser vencida (a exemplo dos processos
revolucionários), mas é fato que a modernidade é marcada pelo processo de
institucionalização do poder e da violência, como se o direito pudesse ser preterido (no
Brasil, é notório). Todavia, como vimos, espera-se ver no direito muito mais do que uma
tensão entre real (política) e ideal (Justiça) — pois, se a discussão fosse assim limitada,
então, voltaríamos ao ponto de partida, em que dois projetos de poder chocar-se-iam: o
poder social (não sistêmico ou teleológico) versus a “força da coerção do direito” (direito
sem coerção é apenas moral ou regra social392).
Também não é difícil notar como o direito pode tender muito mais ao sistema, em
momentos de crise (ou não), como é o caso do Estado Judicial ou mais explicitamente do
Estado de Exceção: em que a exceção ao próprio direito já está incluída. Neste caso, o
direito acabaria submetido singelamente ao modelo teleológico de poder (seja individual,
seja “tele-transportado” ao sistema), mas isto teria ocorrido porque os mandamentos
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Se bem que, em determinadas sociedades não-industrializadas, chamadas “primeiras” ou primitivas, as
regras sociais exercem um tremendo fator atrativo e regulador ou até punitivo e segregador (Clastres, 1990).
Isto reforça o que dissemos há pouco acerca das dificuldades de se modificar os costumes (comus ou ethos),
porque “a cultura é a alma de um povo”.

morais (quanto aos valores) foram tomados por fins (é fato notório que para “preservar” o
Estado vale até subverter os valores393). Porém, a idéia do direito em Habermas, exige
precisamente que não haja vantagem de valores quanto a fins: “Essa pretensão à
universalidade exclui a interpretação teleológica de mandamentos morais, ou seja, a
interpretação que leva em conta a vantagem relativa de certos valores ou interesses”
(Habermas, 1997, p. 193).
O direito deve excluir toda exceção, privilégio (lei privada), fator excludente,
discriminação negativa394, e isso seria mais interessante de se pensar em relação ao direito
internacional (aliás, desde Grotius e Kant). Como se sabe há “tensão própria à
universalidade” e que é indispensável ao direito: é o princípio do contraditório, de dizer
contra, desdizer. Na sua vigência ocorre o encontro entre o princípio democrático e o
princípio da ampla defesa (contraditório). Por isso, não há Justiça não-democrática e nem
democracia que não prime pelo justo e ético: a virtus da política que se opõe à corrupção e
à negação da liberdade. De todo modo, é preciso reconhecer que há um mínimo de
legitimidade operante, pois as pessoas, em geral, ainda são crédulas em relação a seus
próprios contatos e contratos (“o contrato entre as partes faz lei395”), bem como procuram
socorro ao sistema e não só se socorrer do sistema. A luta pela democratização do acesso
ao Poder Judiciário é um exemplo disso, as associações legítimas e reivindicativas de um
direito democrático é ainda mais singular: tomemos o chamado “direito de laje”, tão
presente nos morros do Rio de Janeiro396. Portanto, seria necessário destacar o modo
discursivo de deliberação e que pode resultar no direito (como “consenso
comunicativo”):
- Em primeiro lugar, constatamos que só pode ser tido como legítimo
aquilo que em torno do qual os participantes da deliberação livre
podem unir-se por si mesmos, sem depender de ninguém — portanto,
aquilo que encontra o assentimento fundamentado de todos, sob as
condições de um discurso racional [inteligível] Somente o caráter
discursivo do processo de deliberação é capaz de fundamentar a
possibilidade de autocorreções reiteradas e, destarte, a perspectiva de
resultados racionalmente aceitáveis [...] Ora, o modo de legitimação de um
assentimento geral obtido sob condições do discurso, e a idéia de leis
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“A posição normal de qualquer Estado é perseguir seus interesses”, diz Hobsbawm (16/09/2007) com seu
“racionalismo iluminista”, mas sem mencionar que tudo pudesse ser feito sem ética ou responsabilidade.
394
O oposto do chamado discrímen, como fator de discriminação positiva, a exemplo das cotas (Mello,
2005).
395
É o princípio pacta sunt servanda: “Kelsen esquece, porém, que também ele recorre a um ato de fé
quando, identificando o Direito com o Estado, põe como fundamento de todo o ordenamento jurídico uma
norma geral hipotética (pacta sunt servanda), sem cuja aceitação impossível seria explicar a competência da
autoridade estatal emanadora das leis...” (Reale, 2000, p. 261).
396
Como surge nos inúmeros casos de “mediação dialogada” (metodologia) expostos no livro “Balcão de
Direitos” (Ribeiro & Strozenberg 2001).

obrigatórias que abrem espaço para iguais liberdades subjetivas fazem
jus ao conceito Kantiano de autonomia política: aqui ninguém é livre,
enquanto houver um único cidadão impedido de gozar de igual liberdade
sob as leis que todos os cidadãos se deram a si mesmos, seguindo uma
deliberação racional (Habermas, 2003, p. 162 – grifos nossos).

Kant (em A paz perpétua) associa liberdade e consentimento normativo. Habermas
reafirma o princípio da legitimidade radical, como se vê na interpretação que lhe dá Sérgio
Paulo Rouanet, ao tratar do chamado Princípio U (Universal):
Todas as normas válidas precisam atender à condição de que as
conseqüências e efeitos colaterais que presumivelmente resultarão da
observância geral dessa norma para a satisfação dos interesses de cada
indivíduo possam ser aceitas não coercitivamente por todos os envolvidos
(1992, p.158)397.

Para Habermas talvez haja uma diferença sutil, fina, entre a idéia fria, imóvel,
quase autocrática, sectária398 ou ortodoxa de sistema e, ao contrário disso, do Estado
Democrático de Direito — diferença que é, exatamente, sua abertura para o futuro:
...uma constituição que é democrática, não somente de acordo com
seu conteúdo, mas também de acordo com a fonte de sua legitimação,
constitui um projeto capaz de formar tradições com um início
marcado na história399. Todas as gerações posteriores enfrentarão a
tarefa de atualizar a substância normativa inesgotável do sistema de
direitos estatuído no documento da constituição. Na linha dessa
compreensão dinâmica da constituição, a legislação em vigor continua a
interpretar e a escrever o sistema dos direitos, adaptando-o às
circunstancias atuais (e nesta medida, apaga a diferença entre normas
constitucionais e simples leis) (Habermas, 2003, 165 – grifos nossos).

Em seguida, mais do que tomar de um exemplo americano, Habermas acentuará
que uma das formas notáveis de se aprender com os clássicos é resgatar o sentido,
chamemos de originário, de República ou de virtus:
Hoje em dia, quem carrega seu juízo com a expectativa normativa da
inclusão completa, do reconhecimento recíproco, e da expectativa de
iguais chances para o uso de iguais direitos tem que tomar como
ponto de partida a idéia de que ele pode obter essas medidas de uma
apropriação racional da constituição e da história de sua
interpretação, pois os que vêm depois só podem aprender com os erros
do passado, enquanto “se encontrarem no mesmo barco” junto com os
antepassados400 (Habermas, 2003, 166 – grifos nossos).
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Também abordei essa questão em: http://sites.uol.com.br/globalization/arede.htm.
Exemplo claro disso é a atuação da Razão de Estado sob o período stalinista na ex-URSS, em que se
cortavam fotografias de álbuns de família ou de documentos públicos para que o indivíduo tivesse os rastros
apagados. Mais do que mortos, se é que é possível, literalmente “desapareceram da história”.
399
O que a doutrina clássica do Direito Constitucional denomina de Poder Constituinte – alguns ainda
adjetivam como originário e que quanto à “razão política subjacente”, chamemos de virtus republicana.
400
O Poder Constituinte de uma República (de fato) é “a força originária de um povo” (virtus), capaz de
resultar no projeto do Estado-Nação.
398

O ideal da República, neste caso, é interessante porque é subjacente à necessidade
da apreensão, como “Luta por Conservação da Virtus Republicana”, e ainda que ocorram
mudanças sociais e sistêmicas. E é interessante como se torna uma constante no texto de
Habermas, essa perspectiva de se tomar o passado, como a pleura da conservação de uma
forma de vida, da virtus republicana, agora afirmada como virtude estendida:
O ato da fundação da constituição é sentido como um corte na história
nacional401, e isso não é resultado de um mero acaso, pois, através dele, se
fundamentou novo tipo de prática com significado para a história
mundial. E o sentido performativo desta prática destinada a produzir uma
comunidade política de cidadãos livres e iguais, que se determinam a si
mesmos, foi apenas enunciado no teor da constituição [...] Sob essa
premissa, qualquer ato fundador abre a possibilidade de um processo
ulterior de tentativas que a si mesmo se corrige e que permite explorar
cada vez melhor as fontes do sistema de direitos (Habermas, 2003, 167).

Neste processo de auto-compreensão e de reconhecimento (de si, do Outro, do
povo, do próprio Estado Republicano) não há a famosa subsunção (jurídica 402), porque as
subjetividades persistem no direito como um eu-alargado (Habermas, 1997, p. 203).
Portanto, superação não implica em subsunção ou supressão; porém, não há autoentendimento sem um anterior descentramento, um “desentendimento salutar consigo
mesmo”: divergindo-se das verdades prontas e das apostas tradicionais, mas nada que se
assemelhe ao “desenraizamento”, como denunciava Simone Weil (1979). De certo modo,
está aí explícito o que H. Arendt denominou de poder social ou apenas de poder (e que em
Habermas aparece como “Poder Comunicativo”), como um conglomerado de legitimidade,
participação, racionalidade e autonomia consentânea. Enfim, sem um conjunto mínimo de
valores-condições ou de valores que condicionam, criando condições favoráveis, não se
pode falar em direito, assim como para Arendt, não se poderia falar em poder, mas de sua
corrupção, ou seja, da violência403. Sem direito, sem condições legítimas de estruturação
normativa (seja legislativa ou popular), então, não há direito, mas sim violência. Várias
seriam essas condições como direitos essenciais, inalienáveis e intransferíveis (sejam
individuais, sejam sociais e coletivos):
(i) Direitos fundamentais (de conteúdo concreto variável), que resultam
da configuração autônoma do direito, que prevê a maior medida possível
de liberdades subjetivas de ação para cada um. (ii) Direitos fundamentais
(de conteúdo concreto variável), que resultam da configuração autônoma
do status de membro de uma associação livre de parceiros do direito. (iii)
Direitos fundamentais (de conteúdo concreto variável), que resultam da
401

Uma das razões para se ter insistido tanto no referendo, após a promulgação da CF/88.
O caso concreto é elevado à condição de abstração, a fim de que “a lei abstrata” possa circundá-lo. No
fundo, trata-se da “abstração do concreto” para receber um tratamento meramente formal.
403
Tal qual sem política, só há corrupção (Arendt, 1998).
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configuração autônoma do igual direito de proteção individual, portanto
da reclamabilidade de direitos subjetivos [...] (iv) Direitos fundamentais
(de conteúdo concreto variável), que resultam da configuração autônoma
do direito para uma participação, em igualdade de condições, na
legislação política (Habermas, 2003, 167).

De outra forma, há necessidade de uma reflexão “mais atenta” e que leve à ação,
que gere postura e transformação dessa “indiferença ou preconceito jurídico”. Aliás, essa
indiferença institucional, como sendo uma quimera, uma mera questão formalística,
ritualística, como sinônimo de paralisia dogmática é muito comum à cultura popular (mais
ainda no Brasil), em que se relegam as questões formais de poder aos especialistas ou
simplesmente se rejeita tudo sob o arco do preconceito: até mesmo a indignação passa a ser
um sentimento quase evasivo404. Contra isso também adverte Habermas:
Por isso, os participantes que entraram em si mesmos através da reflexão
e que até agora estavam ocupados com um esclarecimento conceitual que
beirava a filosofia têm que lançar fora o véu da ignorância do não-saber
jurídico405, que eles mesmos teceram, e captar aquilo que, nas
circunstâncias históricas dadas, deve ser regulado, e determinar que
direitos são exigidos para tal matéria carente de regulamentação
(Habermas, 2003, 170).

É como se a crítica do formalismo e do imobilismo próprio à arena jurídica levasse,
igualmente e a contra-senso, a uma aceitação ou resignação diante de certa “imutabilidade
do próprio sistema”. De forma mais contundente, o “direito concreto” despe-se, por força
da subsunção necessária, das utopias ou dessa ignorância jurídica406. A crítica, ao contrário
da resignação e da acusação do behaviorismo, deveria gerar motivação de engajamento no
cidadão comum, estimulando-se a soberania popular e daí conferindo-se ainda mais
legitimidade ao sistema e ao Estado de Direito:
Porque, tão logo a prática da autodeterminação cidadã for entendida
como um processo longo e ininterrupto de realização e de configuração
do sistema de direitos fundamentais, o princípio da soberania popular
emergirá por si mesmo na idéia do Estado de direito [...] Porém, se é
verdade que o indivíduo que age moralmente liga sua vontade à idéia da
justiça, a autoligação racional do soberano político significa uma ligação a
um direito legítimo. A razão prática, que se articula no “poder das leis”,
liga-se, enquanto poder exercido legalmente, às características constitutivas
do direito moderno (Habermas, 2003, p. 171 – grifos nossos).

Isto descreve uma nítida passagem ao Estado Moderno, mas com a ressalva de que
a soberania popular viu-se refreada, na prática política, diante da constituição do Estado de
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Historicamente, na cultura brasileira, não construímos condições para o surgimento do citizen (Vianna,
1987) e tampouco o senso ou a virtus republicana (Carvalho, 1987).
405
Talvez também se possa entender como uma crítica ao “direito natural”.
406
“A ninguém é permitido alegar a ignorância da lei”, é um dos preceitos básicos do Direito Positivo
constitucional (art. 3º do Decreto-lei de Introdução ao Código Civil, nº 4.657 de 04/09/1942).

Direito. Esta pode ser uma crítica, mas ainda assim é clara a advertência de Habermas:
“Aquilo que dá direito à participação política liga-se com a expectativa de um uso público
da razão407: como colegisladores democráticos, os cidadãos não podem fechar-se às
exigências informais que resultam de uma orientação pelo bem comum” (Habermas,
2003, p. 172 – grifos nossos). É evidente que se trata de uma Luta pelo Reconhecimento
por dentro do sistema e não se propõe ir para além do Estado. De qualquer forma, as
questões concludentes de que a luta pelo reconhecimento social perpassa o sentido e o
contexto das demandas, dos sujeitos históricos e o próprio direito de se exigir
reconhecimento são básicas.
Se o direito é poder, entendido como consenso (não-violento), então, estaria a
postos para um melhor “ajuizamento social”: obedecendo-se à tese de um conceito
comunicativo de poder (Arendt e Habermas).
Porém, se o direito é poder, mas agora como fator violento e coercitivo do controle
social, neste caso, tanto pode servir à dominação (Max Weber), quanto é resultante do
conflito social insolúvel da luta entre as classes que buscam a hegemonia do poder (Marx).
A questão, no entanto, é que ainda temos outras divergências ou dificuldades em
dissociar tão prontamente, de forma maniqueísta, esta questão do poder como fator de
“reconhecimento social”. De certo modo, a dificuldade em se definir o direito
sociologicamente (como “práxis social” decorrente do uso de um meio instrumental, ou
seja, como “controle social”), pode ser anunciada numa equação bastante simples:
tanto o ordenamento jurídico se origina do conflito e da violência
social (luta pelo poder), quanto, após sua institucionalização pelo
Estado de Direito, acaba por destilar essa mesma porção de
violência que se propôs a controlar (sob a intensa coerção exercida
pelo “monopólio legislativo e do uso da força física”408).
Por fim, é de se ressaltar que, quando o mundo da vida consegue atrair o direito
para si, para o contexto intrinsecamente social, (afastando-se a “habitual” contabilização
do direito pelo poder atrativo, impositivo do sistema), pode-se dizer, neste caso, que houve
avanço na luta pelo reconhecimento e que, assim, caminhou o processo civilizatório.
Exemplo claro disso, foi a metamorfose do duelo e das vinganças privadas em Estado de
Direito ou, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), quando se instituiu
uma série de novos direitos, tendo-se à frente o “direito a ter direitos”, no dizer de Bobbio
(1992). Num caso concreto, o direito de asilo passou a ter guarida e a ser estatutário na
ONU, com a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados409 (Genebra,
1951)410. Também em relação às ressalvas suscitadas, Habermas será incisivo, crítico, mas
407

É próprio do sentido da República ou simplesmente da política, para Arendt, na exata medida em que não
há espaço de sobrevida ao aneu logou ou analfabeto político e jurídico (acrescentaríamos).
408
O que, por sua vez, só corrobora a tese de que o poder tem de ser visto para além do sistema e do Estado,
assim como o direito, a política, a arte, a linguagem: como formas expressivas da cognição e criatividade
humanas.
409
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Refugiados_asilos/texto/genebra51.htm.
410
Regulamentada no Brasil, com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.

propositivo, porque além do cidadão do Estado (ou da validação) é preciso ver os
cidadãos da sociedade (os provedores da legitimidade):
A exigência da orientação pelo bem comum, que se liga com a autonomia
pública, constitui uma expectativa racional na medida em que somente o
processo democrático garante que os “cidadãos da sociedade” cheguem
simetricamente ao gozo de iguais liberdades subjetivas. Inversamente,
somente uma autonomia privada dos “cidadãos da sociedade”,
assegurada, pode capacitar os “cidadãos do Estado” a fazer uso correto de
sua autonomia política. A interdependência de democracia e Estado de
direito transparece na relação de complementaridade existente entre
autonomia privada (cidadão da sociedade) e pública ou cidadã (cidadão
do Estado): uma serve de fonte para a outra (Habermas, 2003, 172).

Como vimos, Habermas não trata de uma superação “para além do Estado”, mas
está longe de resignar-se a uma mera “validação do sistema” ou do status quo capitalista. A
proposta perpassa, isto sim, pela “legitimação do Estado” ou de qualquer outra forma de
controle social (até para além da estatal, mas igualmente sob a carência da “legitimação
popular”, como faria qualquer socialista). Habermas ainda se bate pela “validação do
sistema”, mas para que atue pelo cidadão da sociedade — este que é, por fim, a própria
conversão/metamorfose legítima do antes recluso cidadão do Estado. Diante de tudo isso,
a crítica de Habermas de que Arendt é contratualista e que “retrocede ao direito natural”
soa exagerada, pois Arendt parte da polis e do ideal republicano — como marcos culturais
em que se assenta a cultura judaico-cristã. Portanto, Arendt se ocupa de um referencial
mais próximo da sociabilidade e da civilidade que se constrói socialmente (ou não), do que
propriamente de uma aposta cega em algum suposto contrato imaginário (ou jurídico, se
nossa leitura for assim mais reduzida). Sua crítica ainda acentua o fato de que o conceito
de poder de Arendt permaneceria demasiadamente aristotélico. Lembremo-nos que
Aristóteles (2001) recomendava a prudência como atributo da política e não só a
competência para a conquista do poder. Hoje, a idéia de prudência nos revela a necessidade
da preservação da ética na aplicação da política e na gestão dos negócios públicos, bem
como o combate à corrupção. Sem isso não há poder (mas violência e corrupção) e muito
menos reconhecimento dos outros sujeitos e demais agentes sociais. Por isso, o direito é
um poder passivo ou pacificado pelo Estado e, neste sentido, também seguindo Arendt, é
sinônimo de poder (ou ambos são fontes, um para o outro, concomitantemente), pois sem
esta participação e legitimação democrática, só resta a violência, a descrença e a barbárie.
Aliás, algo muito visível nos dias que correm. Por isso ainda poderíamos concluir dizendo
que o poder e o direito atuam na luta hegemônica e comunicativa pelo
reconhecimento de sujeitos, valores, demandas, ações e de outros e novos direitos. Eis
que surge a soberania popular, um passado-presente, como clássico atuante na virtus

republicana, e não este sentimento de presente-ausente, em que não vigoram os cidadãos
da sociedade, mas em que preponderam os “sujeitos ocultos ou inexistentes”.
Pode-se analisar a luta entre soberania popular e Razão de Estado, como parte
fulcral da luta pelo reconhecimento das prioridades da sociedade, contra a autoconservação
do Estado. Neste sentido, pode-se ver como uma vitória da soberania popular contra a
Razão de Estado, o aceite ao pedido de extradição do ex-presidente do Peru Alberto
Fujimoi, pelo Chile, julgado no próprio país em que foi presidente por 10 anos, pelos
crimes de corrupção e de graves violações aos direitos humanos. É a primeira vez que um
Chefe de Estado é extraditado para ser julgado em seu país por “violação dos direitos
humanos”. O ex-presidente alegria inocência, mas admitiu “falhas garrafais” em seu
goveno. O ex-presidente é sempre lembrado por ter acabado com a guerrilha do Sendero
Luminoso, mas críticos o acusam de ter assassinado milhares de “opositores políticos”,
além de enriquecimento ilícito”: o caso é acompanhado há anos pela Procuradoria
Anticorrupção. No Brasil, se fosse criado um órgão semelhante à Procuradoria
Anticorrupção, com dotação orçamentária própria, com toda sua hierarquia formada por
concurso público e por merecimento da progressão na carreira. Seria composta por
membros do Ministério Público e de uma polícia “altamente especializada em técnicas
inteligentes de investigação”, com nível superior completo, selecionada unicamente para
combater os crimes do “colarinho branco”. Entretanto, vimos o contrário na absolvição do
presidente do Senado, Renan Calheiros, mediante o instituto nefasto do voto secreto, e que
foi definido por Roberto Romano como uma autêntica inexistência de sentido público no
Brasil (nem Federação e menos ainda República), pois ainda vigora o governo dos homens,
e um nítido anti-Estado:
O governo das leis celebra hoje o próprio triunfo na democracia. E o que
é a democracia se não um conjunto de regras (as chamadas regras do
jogo) para a solução dos conflitos sem derramamento de sangue? E em
que consiste o bom governo democrático se não, acima de tudo, no
rigoroso respeito a estas regras? [...] E exatamente porque não tenho
dúvidas, posso concluir tranqüilamente que a democracia é o governo das
leis por excelência. No momento mesmo em que um regime democrático
perde de vista este seu princípio inspirador, degenera rapidamente em seu
contrário, numa das tantas formas de governo autocrático de que estão
repletas as narrações dos historiadores e as reflexões dos escritores
políticos (Bobbio, 1986, p. 171).

Para o filósofo brasileiro há um desconsolo da cidadania, uma piora ética que
precisa ser barrada, pois no Senado, os estafetas de luxo, que se abstiveram ou que se
negaram a votar pela cassação, praticaram (e praticam) a eterna e velha conhecida

heterodoxia ética (Romano, 12/09/2007). Cita Bobbio e diz que, no Brasil, as próprias
intituições estão calibradas para funcionar como um anti-Estado, sem transparência. Há
uma suposta aceitação/adesão até meio inconteste de que tem de ser assim, que o Estado
para se proteger, tem de omitir informações importantes dos cidadãos, há uma clara
leniência com a mendacida411 deste anti-Estado. Na lógica da exclusão, no entanto, não é
difícil de se compreender, pois o anti-Estado provoca um anti-sentido, um non sense
proposital, instrumental: a mentira traz a verdade; a regra contém e guarda (vela) a
exceção; o provisório se torna permanente412. Porém, o próprio Estado corre sérios riscos e
a conta do poder pode ser bem alta, como adverte Bobbio (na lição do Maquiavel
republicano):
Ao contrário, onde o sumo poder é oculto, tende a ser oculto também o
contra-poder. Poder invisível e contra-poder invisível são as duas faces da
mesma moeda [...] Onde existe o poder secreto existe também, quase
como seu produto natural, o antipoder igualmente secreto ou sob a forma
de conjuras, complôs, conspirações, golpes de estado, tramados nos
corredores do palácio imperial, ou sob a forma de sedições, revoltas ou
rebeliões preparadas em lugares intransitáveis e inacessíveis, distantes
dos olhares dos habitantes do palácio, assim como o príncipe age o mais
longe possível dos olhares do vulgo. Ao lado da história dos arcana
dominationis poder-se-ia escrever, com a mesma abundância de
particulares, a história dos arcana seditionis413 [...] Nos Comentários
sobre a primeira década de Tito Lívio, Maquiavel dedica às conjuras um
dos capítulos mais densos e longos, que começa assim: “Ele não me
pareceu do tipo dos que deixam para trás a consideração das conjuras (...)
porque se vê que muito mais por elas príncipes perderam a vida e o
estado, do que por guerras abertas [...] É usual a comparação com o
médico que esconde do doente a gravidade da doença. Mas é igualmente
usual a condenação do doente que engana o médico e, não dizendo a ele a
gravidade do seu mal, o impede de curá-lo (Bobbio, 1986, PP. 95-96).

O anti-Estado congrega um antipoder e esta congregação de negações acaba por
levar a uma afirmação: o direito de sedição. Aliás, a clara lição de Bobbio foi tomada de
Maquiavel: “evitar as conjuras” para afastar os “falsos amigos” (ou bajuladores) e levar a
clareza mínima, necessária à Razão de Estado. Esta clareza e transparência (as famosas
glasnost e perestroika) do Estado Republicano são essenciais, até mesmo como princípio
jurídico definidor de seu Estado de Direito414. É desse modo que se deve reler a lamúria
cheia de indignação, inconformismo de Ruy Barbosa: “De tanto ver triunfar a nulidade; de
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tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantar-se o
poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a
ter vergonha de ser honesto” (1921). É o retrato fiel da cultura do jeitinho e a cara exata do
cidadão que é servo ou, ainda que talvez seja mas que quer deixar de sê-lo (Capella, 1998).
O custo pago pelo povo brasileiro, para transformar minimamente o “governo dos homens”
em “governo das leis” (Bobbio, 1986) é enorme. Depois, essa conversão teria de se ver
concretizada na sociedade civil e não só no Estado. Essa mudança de mentalidade precisa
mais do apoio da cultura popular (e por que não, jurídica?), antes de supor qualquer outro
tipo de transformação institucional do nosso Estado de Direito: a lei é social, antes de tudo,
e só depois, representa a ação estatal.
3 Parte
Governo das leis sob a República
Seguindo o governo dos homens, o poder tende à personificação, à idolatria: no
lugar do governante há um símbolo, constrói-se um ídolo e emblemas que devem ser
cultuados, um ícone que não poderá ser julgado. No governo dos homens, o poder tende à
concentração e à obscuridade, porque o poder seguiria a tendência de fortalecer o governo
baseado em interesses pessoais, egoístas. A expressão “o poder corrompe; o poder absoluto
corrompe absolutamente” vale especialmente para o governo dos homens. No governo das
leis, é a lei claramente expressa, inconteste em sua validade e de compreensão popular que
deveria bloquear o abuso de poder, esse desvio de função, essa deturpação da finalidade
política comum . A lei claramente expressa visa atender ou deriva da vigência e do
cumprimento dos princípios da publicidade, da transparência e da clareza415. Desse modo,
seu alcance social também é maior. É como se houvesse uma crença (crer) no Direito,
reconhecer o Direito que nos cabe, e depois um querer esse mesmo Direito para si e para
outrem. Em síntese, isso é a vontade de justiça e o espírito republicano (a política nãomesquinha).
Neste sentido, só na República há uma finalidade política comum, dada pela própria
definição de coisa pública (República = res publica). Portanto, seguindo-se o governo das
leis, o poder tende à glorificação do público, como na Roma antiga, e de acordo com uma
situação política ideal em que o poder seria global, indistinto aos membros da comunidade.
Por isso, poder-se-ia dizer que a República deve lançar luzes sobre a política, evitando o
415
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fascínio pessoal pelo mando (fortalecendo-se o comando), combatendo-se a corrupção do
patrimônio e/ou dos ideais da vida social e do respeito pela coisa pública. Assim, o melhor
remédio contra a corrupção é fortalecer a República e esta, por sua vez, revigora-se com o
impulso acelerado do governo legal416. Nada melhor do que a própria lei (clara, bem
formulada, promulgada) para combater o que é obscuro, a corrupção. A república,
portanto, necessita do povo, de sua vigilância e envolvimento: “Não há regra moral na
omertà, não se pode admitir como obrigação ética, o silêncio entre criminosos. Na verdade,
a obrigação é para com a sociedade. O que existe realmente é o dever de colaborar para a
elucidação do crime, pois esse é o interesse social” (lima, 29/08/2005). Tanto a República,
quanto a Democracia, implicam transparência, clareza e verdade dos fatos: aqui só
interessa a narrativa pública. Para nós, de modo mais amplo, e de acordo com a vontade
constituinte de 1988, República, Federação e Democracia formam um trinômio que não
pode ser separado ou desfeito. Portanto, República, Federação e Democracia, não podem
ter objetivos de governos antipopulares417. Ou seja, é mais do que evidente que Federação
– além da declaração solene da divisão dos poderes e das funções públicas – é ação
constitutiva de condições para governar com legitimidade. Porém, com governos
antipopulares em suas medidas políticas e jurídicas, essa tarefa se mostra a cada dia mais
difícil.
Esse governo legal e legítimo, sob a Federação, em si, também teria
particularidades se observarmos especialmente a divisão dos poderes ou das funções
públicas. O Poder Judiciário só age se for pressionado – e raramente o Judiciário age de
ofício: será exceção. Já os poderes Executivo e Legislativo, ao contrário, deverão ter na lei
(sob a tutela da legalidade) o estabelecimento dos seus limites e a previsão de sua conduta.
A definição dos limites entre o que o governante pode fazer e o que é considerado
corrupção da República ou abuso de poder, está estabelecido na própria lei – sob o
chamado princípio da legalidade estrita. A ação e a intervenção é o que se espera do
Executivo e do Legislativo: é próprio da alçada e da capacidade enquanto poder. O
Ministério Público, por exemplo, deverá agir, provocar, por obrigação de ofício, em razão
da definição legal de suas funções, ao passo que o Judiciário espera ser provocado pelos
demais poderes. Mas, sem voluntariedade ou força para sozinho romper o repouso,
realmente o Judiciário só pode esperar pela ação alheia, a fim de que sua paralisia se
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encerre. Então, o Ministério Público (ligado ao Executivo), neste caso, deverá acionar,
fustigar o Judiciário para que este dê respostas ao povo, enquanto o Judiciário permanece
estacionário. Portanto, sob a vigência do governo das leis, enquanto um poder permanece
latente, na inércia, no repouso (Judiciário) e isto seguindo a prescrição legal, os demais
poderes (Legislativo e Executivo) deverão pressioná-lo a fim de que a própria prescrição
legal seja cumprida (império da lei), especialmente se o objetivo é realmente produzir
Justiça.
A República é uma barreira moral, a Federação é defesa contra a prepotência e a
Democracia é um conjunto de promessas que o Povo deve ansiar, bem como exigir sua
concretização. Parte da desesperança e da frustração popular atual, deve-se ao fracasso do
socialismo real e da desarticulação desses três fatores. De forma geral, este deveria ser o
funcionamento do governo das leis sob a vigência da República e da Federação. No
entanto, a divisão dos poderes deve ter implicações mais específicas. É importante frisar o
papel da Federação, neste momento, porque a estrutura de repartição e de distribuição das
funções e do comando (natural da Federação), deve fortalecer a coisa pública, evitar a
concentração e a personificação do poder, além de combater a todo custo a corrupção
social. Deriva daí o fato de que um poder provoca e deve fiscalizar os demais. Como
vimos, na República, o titular da política é o Povo e, por isso, a corrupção deve ser
severamente punida. Também por este motivo, definitivamente, a República não suporta a
mentira, o engodo, a falsidade ideológica, porque tudo isso deprecia seus valores, deturpa
suas intenções e denigre suas verdades políticas. Como diz o ditado popular, “são
necessários mil passos para se chegar à ilegalidade, mas é melhor não dar nenhum”.
Porém, quantos anos seriam precisos para a irresponsabilidade? Nesta forma de gestão
pública, o governo tem de ser direto e objetivo, combatendo a tergiversação, a falta de
clareza e/ou de direção. Afinal, o interesse público e popular é sempre imediato e urgente,
e, neste aspecto, a República não é um ideal, é uma meta. Por isso, também é mais força e
convicção do que, propriamente, ponto de vista ou negociação, como se vê na Democracia.
É um regime de governo que alterna vigor e sonho. É uma forma de governar que exige
basicamente atitude moral, em que o governo seja movido pela esperança, mas esteja
sempre pronto para agir com firmeza, vigor e decisão contra seus detratores. A indecisão
política jamais poderá decorrer da imprecisão ou do descuido moral: seu veneno é essa
dubiedade moral e/ou político-ideológica. Ser republicano é, acima de tudo, apostar na
honestidade, na correição, na verdade, na clareza e na inteireza das ações e das intenções.
Sem dúvida, é uma aposta no futuro político e no conjunto social, mas que se inicia na

ética do presente. Sob esse aspecto, o povo é honesto e sabe que, agindo dessa forma, terá
mais vantagens do que desgastes, na verdade terá lucro:
Há quem diga também que ser honesto dá lucro. Como o mecânico
Ângelo Freitas. Aos 65 anos, ele aprendeu com o pai que a pessoa pode
não ter nada na vida, mas caráter e honestidade são essenciais. Conselho
que passou aos filhos e diz pôr em prática trabalhando direito e cobrando
o justo. “Nossos clientes são todos de boca em boca e honestidade para
nós aqui dá resultado. Só não sei se no governo ocorre a mesma coisa”,
diz, rindo (Garbin, 28/08/2005).

O Estado de Direito Republicano necessita obrigatoriamente de sobriedade e de
eficácia. A República também exige solidariedade e esta, por sua vez, impõe algum custo
social – esta solidariedade é construída por um sentimento republicano, que é a doação à
causa de todos. A desonestidade inibe a vida social e a isso a reação popular também é de
desapreço, pois sabe-se que, mesmo com muitos problemas sociais, a vida social é
preferível ao isolamento e à corrupção de todos os valores morais. A corrupção só traz
“medo social”:
“Quando ela está ausente, sentimos necessidade de trazê-la à discussão,
porque sua ausência é insuportável, dá medo”, diz Branca Jurema Ponce,
professora titular da PUC. “Até inconscientemente, as pessoas
pressentem o risco do caos que seria viver só entre desonestos” [...]
“Cada ser humano é uma bricolagem única. Na Idade Média, acreditavase que o indivíduo nascia bom ou mau, mas essa concepção foi superada.
Hoje, se vê honestidade como construção. Ninguém nasce com ela, é algo
construído” (Garbin, 28/08/2005).

É como se disséssemos que é preferível o império da lei à mera ou pura ideologia
(mesmo que do estilo salvacionista). Trata-se ainda da liberdade positiva que, no entanto,
segue o prognóstico da lei, em nome da República, da ação para o público. A isto
responderia assim Cícero:
Perguntando-se a Xenócrates, filósofo insigne, que conseguiam seus
discípulos, respondeu: “Fazer espontaneamente o que se lhes obrigaria a
fazer pelas leis”. Logo, o cidadão que obriga todos os outros, com as
penas e o império da lei, às mesmas coisas a que poucos persuadem os
discursos dos filósofos, é preferível aos próprios doutores. Onde se
poderá encontrar discurso de tanto valor que se possa antepor a uma boa
organização do Estado, do direito público e dos costumes? (Cícero, p.
20).

Cícero redigiu esse discurso há mais de 2000 anos, mas desde esse período, é um
modelo de Estado (Estado de Direito Republicano) que trata de valores e de ações. Em
nosso entendimento, o Estado de Direito Republicano trata de virtudes políticas:
A virtude republicana da abnegação é sobretudo uma virtude de quem
está no poder. Quem mais precisa tê-la não é quem apenas obedece, mas
quem manda. Talvez por isso o self-governement, o autogoverno dos

colonos norte-americanos, tenha sido uma escola tão notável de governo,
forjando uma disciplina que súditos de uma monarquia absoluta não
podiam – nem precisavam – ter [...] A república foi a admirável invenção
romana para resolver um paradoxo, uma enorme dificuldade teórica e
prática, que é as mesmas pessoas mandarem e obedecerem (Ribeiro,
2001, p. 69).

É claro que o autogoverno republicano não sobrevive sem abertura e participação
popular intensa, o que também exige transparência e visibilidade do Poder Político (seja
como monopólio do uso legítimo da força, seja enquanto monopólio da produção
legislativa). Visibilidade implica em transparência e, no caso da República há uma outra
particularidade: a ampla visibilidade na vida pública exige, em contrapartida, restrição e
privacidade na vida privada. Estes são os temas mais caros à soberania estatal e à
soberania popular, sob a ordem da República:
É preciso, contudo, distinguir as relações entre o soberano e os cidadãos, e
as relações entre os Estados. No primeiro caso, a exigência da visibilidade,
aliás da transparência do poder, é uma exigência legítima, e aliás
necessária, para a boa ordem da república (por visibilidade e transparência
entendo que o exercício do poder seja controlável e que seja exercido
segundo normas conhecidas e sancionadas pela lei) (Bobbio, 2002, p. 109).

Com o que vimos, já podemos depreender que, o que denominamos de Estado de
Direito Republicano corresponde a um tipo de Estado, isto é, tratamos enquanto tipologia
de Estado e não apenas como forma de governo. José Afonso da Silva define o modelo
como “formas institucionais do Estado” (2003, p. 102), colocando-se além da simples
forma de governo, no sentido de que se pode mais facilmente modificar o governo do que
o Estado418. De toda forma, o direito é luta e, muitas vezes, é explicitamente uma luta
contra o poder estabelecido ou Estado (já dizia Ihering, 2002); desde os romanos já
sabíamos disso: “o direito não socorre a quem dorme”. Porém, também sabemos que na
ausência desta “luta pelo reconhecimento à liberdade”, há a prostração ou, o pior, o
ostracismo, o isolacionismo, o niilismo e um sentimento de que se é vigiado por fora e pelo
alto, como aneu logou, tutelado e amordaçado — como um sitiado. Neste sentido, Bobbio
recupera Bentham e Foucault para trazer de volta a atualíssima questão/dúvida platônica:
“quem regula/manuseia os mecanismos de controle social?”. Faz-se aqui, ainda, a ressalva
de que os sitiados419 já são vigiados “interiormente”. Para o sitiado, o seu objetivo de vida,
a liberdade, está exaurido, “indiferente-ao-ser”. O “sitiado da política”, o idiotes grego, é
um “vigiado por si mesmo”:
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A própria figura do edifício – no alto o vigilante sobre a torreta, embaixo
o vigiado na cela – suscita, enfim, ainda uma outra questão, que é a
questão que os escritores políticos de todos os tempos, a começar de
Platão, puseram como questão última de toda teoria do estado: “Quem
vigia o vigilante?” Quis custodiet custodes? [...] A seu modo, Bentham é
um escritor democrático, que assim resolve o problema do vigilante não
vigiado: o edifício poderá ser facilmente submetido a inspeções contínuas
não só por inspetores designados mas também pelo público [...] O
prisioneiro é o não vidente visível, o vigilante é o vidente visível, o povo
completa a escala enquanto vidente não visto a não ser por si mesmo e
que é, portanto, com respeito aos outros, invisível. O vidente invisível é
ainda uma vez o soberano (Bobbio, 1986, p. 99 – grifos nossos).

Como vemos nitidamente no “mundo da vida”, é uma árdua luta contra toda
“desigualdade que não seja de mérito”. O respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana (que recobre o sitiado, o preso, o excluído, o desajustado, o inimpregável) é tarefa
do Estado, mas deve, acima de tudo, ser reivindicado pela sociedade. Mais do que direito
pertencente ao “sistema”, o princípio tem de ser convertido em realidade no “mundo da
vida”. E só por meio da luta reivindicativa, libertária, é que a sociedade pode “corrigir” o
Estado e o direito a fim de que não suporte mais as “desigualdades que não sejam do
mérito”.
A liberdade concreta
"....ficamos/ sem rancho onde morar/ sem ramada a que ganhar/ nem rincão
aonde fugir/ camisa que nos vestir/ ou poncho pra nos tapar." José Hernández "El
gaucho Martín Fierro" (Canto XII, 657)420
O que é a essência do homem? Há quem diga que não há, porque tudo se altera com
a história da própria vida e do “entorno”. Mas há quem defenda sua própria essência: a
liberdade. Para o sitiado/apartado da política a essência de todo homem e mulher é “o
resultado de suas circunstâncias, necessidades e potencialidades” (talvez Ortega Y
Gasset421 não discordasse da afirmação). Agora, resultaria mais de suas necessidades ou
potencialidades? Num mundo de tão baixa sociabilidade, de “tempos sombrios”, será mais
resultado dessas circunstâncias ou de suas particularidades?
A essência do homem é a liberdade, pois sem isto ele é coisa, “não-está-aí-para-si”,
“não-está-aí-para-nada”. Esta é a expectativa nutrida por 117 refugiados palestinos do
Iraque que, por um convênio com a ONU, viverão no Brasil, deixando o campo de
refugiados Ruwayshid, no deserto da Jordânia: “Aqui não temos vida. O Brasil nos dará
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vida’, afirmou Mustafa Khaled, de 18 anos” (Chade, 18/09/2007). Se no Estado opressor, a
exemplo do Estado de Sítio imposto pelo “cerco do deserto” — muitas vezes implantado
em nome de uma “segurança nacional” — há um constante cheiro acre de morte; por outro
lado, há o “mundo da vida422” e até com flores nos jardins: “o campo ganhou pequenos
jardins para tentar recuperar a idéia de um lar, divisões no interior das tendas foram
improvisadas para marcar o local da sala, quartos e cozinha” (Chade, 18/09/2007 – grifos
nossos). Porém, a luta pelo reconhecimento, que enfrentam desterrados e desenraizados é
intensa e brutal, alguns sendo pressionados a entrar num estado de “deserção psíquica”,
como esquecimento das origens e das raízes ou simples desenraizamento (Weil, 1979). Daí
este sentido metafórico, mas também sincrético423, atribuído aos jardins. O “mundo da
vida” do desterrado/desenraizado é uma eterna tentativa de sobreviver ao avanço da Razão
de Estado, o que explicaria o fato de que alguns irão conhecer o quinto país, em sua eterna
fuga: “O pior momento do campo foi quando o Canadá anunciou em 2006 que iria dar
asilo aos palestinos, mas aceitaria apenas cerca de 50. Os que não foram selecionados se
sentiram rejeitados. Um deles até sofreu um mortífero ataque cardíaco” (Chade,
18/09/2007). A arbitrariedade atua como se fosse uma fuga sem fim imposta ao “não-ser”,
gerando-se a eterna mescla de sensações entre desenraizamento e de aprisionamento:
“Fomos prisioneiros aqui. Não fomos autorizados a trabalhar nem a deixar o local’ [...]
Maham, filho de Ahmed Mustafa, tem três anos e nasceu no campo. Mustafa disse que
decidiu ter um filho para ‘tentar continuar’ a viver” (Chade, 18/09/2007). Este é um bom
retrato dessa longa fuga e luta contra a colonização/globalização do terror: “Um só pedido
é feito pelos próprios refugiados – e vem pelos mais velhos: não falar de política. “Eu só
quero viver. Não queremos saber de política”, disse Shaheen (Chade, 18/09/2007). Então,
como não falar de política, se a própria sobrevivência depende disso? Todo sitiado,
desterrado, desenraizado precisa retomar a política como ação (quanto a fins, certamente,
mas sobretudo quanto a meios). Sem a ação política de descolonização, o desenraizado é
só um aneu logou. De forma geral, entretanto, a reintegração ao “mundo da vida”, do
trabalho e da produção, é o maior sonho de todo desterrado/desenraizado — não se sentir
mais apartado da realidade comum aos mortais mais normais. Do ponto de vista do mundo
da vida, a dificuldade não é menor, uma vez que a regra de conduta geral do poder
comunicativo, cotidianamente, enfrenta o teste da chamada “liberdade dos modernos”:
total na vida privada, nenhuma na vida pública. A partir de então, não se ignoram mais os
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argumentos de validade dos direitos e interesses privados, e mesmo que supostamente
intersubjetivos (Habermas, 1997, p. 194). Porém, não há dúvidas quanto à dificuldade de
se implementar mecanismos de compensação de determinados interesses restringíveis ou já
restritos (mas, legítimos), face ao esforço da necessária generalização (Habermas, 1997, p.
195). Vê-se aqui, também no mundo da vida, a ação do poder controlativo, como bem
antecipara Durkheim, sob a alcunha da coerção que molda fatos sociais.
Outro fator presente nesta complexidade do medium-direito, é o fato de que, nem
sempre coincidem, validade racional da norma jurídica e aceitabilidade social (Habermas,
1997, p. 196). Há certamente um conflito entre validade e legitimidade, porque no
medium-direito ainda sussurra o start teleológico do legislador, e ainda mais se tratamos do
Poder Constituinte, como bem ilustra Negri (2002). Se temos como perfil o mediumdireito, é preferível a maior generalidade, mas nunca se abatem por completo os efeitos
teleológicos, uma vez que sempre haverá grupos de pressão, seja no início, seja ao final do
processo político-legislativo. Os Lobbies atuam tanto na proposição, quanto na
interpretação/hermenêutica. Este parece ser um outro tipo de “limite ontológico 424” do
medium-direito, mesmo diante do poder comunicativo, uma vez que em algum momento,
interesses igualmente legítimos, estarão opostos e terão diante de si a mesma ambição pelo
desencadeamento da luta por reconhecimento425. Então, neste limiar do medium-direito,
retorna-se à política: institucional (instrumental) ou revolucionária. O desafio de Habermas
é subverter Weber e Parsons, ou seja, visualizar um instante em que o projeto teleológico
coincida com o poder comunicativo (e não quando o teleológico seja absorvido como
rotina pelo sistema). Desse modo, pode-se construir intersubjetividades na luta social pelo
reconhecimento (Habermas, 1997, p. 196-197). No caso mais específico que apontamos
(do “direito ao reconhecimento”), trata-se de tornar socialmente consciente o “uso da
razão” na construção do medium-direito e, é óbvio, que isto exclui “a política como
violência”, em favor da ontologia ou do conhecimento. Caso contrário, como vimos no
Estado de Exceção, seja pela via da persuasão, seja violentamente, o poder não ultrapassa a
razão instrumental (Razão de Estado). Isto acaba por remeter Habermas a Kant e a
Rousseau, à legitimidade contratual (Habermas, 1997, p. 199). Em casos conflitivos
graves, ainda há a dificuldade de se ter o uso da razão como medium entre o eu e o Outro
(Habermas, 1997, p. 201). Trata-se do mesmo caso da “intersubjetividade como
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conscientização social”): o que vale para mim (como luta por auto-conservação) não pode
desconsiderar o Outro, o eles, o nós, o alguns, e sem esquecer que deveria valer para todos
(Honneth, 1997). Disto decorre a pragmática da Justiça (Habermas, 1997, p. 203).
O poder legítimo-instituído
Um homem do povo conversa com outro e lhe faz uma pergunta simples
(aparentemente): “ — se o juiz tem poder, por que não prendeu aquele figurão?”
“— Esse juiz tem tanto poder mesmo?”: retrucou o seu interlocutor.
Partindo-se das premissas do homem simples do povo, pode-se dizer que a
indagação procede: alguns dirão que o juiz agiu sensatamente (não tinha os meios de força
necessários e por isso retraiu-se), outros dirão que foi corrupto, inerte, inconseqüente.
Contudo, Hannah Arendt é clara quanto a isto, pois, o juiz, por mais poderoso que possa
ser, nunca terá poder426. O sujeito poderoso é aquele que reúne condições de impor a sua,
força ou vigor (moral ou físico) do que os demais membros do grupo. O sujeito poderoso
pode reunir forças: “A força [force], que freqüentemente empregamos [...] como sinônimo
da violência, especialmente se esta serve como um meio de coerção [...] deveria indicar a
energia liberada por movimentos físicos ou sociais” (Arendt, 1994, p. 37). Como sabemos,
o sujeito poderoso pode ser asqueroso e mesquinho ou, ao contrário, ter inteligência,
astúcia e vigor: “O vigor inequivocamente designa algo no singular, uma entidade
individual; é a propriedade inerente a um objeto ou pessoa e pertence ao seu caráter,
podendo provar-se a si mesmo na relação com outras coisas ou pessoas, mas sendo
essencialmente diferente delas” (Arendt, 1994, p. 37). Isto nos lembra perfeitamente a idéia
de virtù em Maquiavel. A seguir, retomaremos o tema central do poder como prática
hegemônica ou comunicacional, mas sigamos antes uma breve definição de violência e que
muito bem a distingue da do poder: “Fenomenologicamente, ela está próxima do vigor427,
posto que os implementos da violência, como todas as outras ferramentas, são planejados e
usados com o propósito de multiplicar o vigor natural até que, em seu último estágio de
desenvolvimento, possam substituí-lo” (Arendt, 1994, p. 37). Já o poder, como viemos
antecipando, tem uma conotação bem distinta: “O poder corresponde à habilidade humana
não apenas para agir, mas para agir em concerto428 (Arendt, 1994, p. 37). Para Arendt, o
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poder é a clara e inequívoca ação de todos429 contra um430 e essa magnitude quem tem são
as instituições, no caso especialíssimo do Estado431, que age ou pode agir contra todos432.
Em suma: esta é a base da tese ou da concepção do Poder como Luta Hegemônica e
Comunicacional pelo Reconhecimento Social. Será que Hannah Arendt se limitou a
analisar as formalidades, retóricas ou semânticas do poder?
Não se pode dizer isso, ou melhor, pode-se dizer que é algo que inclua isso, mas
que vá para além desse ponto. Ao retomar a Polis, a vita ativa e depois o ideal republicano
clássico, para a judia alemã perseguida pelos nazistas e exilada nos EUA, a política e o
poder, precisam se alimentar de urbanidade, civilidade, convivialidade, sociabilidade:
“Pois a polis era para os gregos, como a res publica para os romanos, em primeiro lugar a
garantia contra a futilidade da vida individual, o espaço protegido contra essa futilidade e
reservado à relativa permanência, senão à imortalidade, dos mortais” (Arendt, 1991, p. 66).
O poder, nesta linha de argumentação, sempre é social, organizador, orgânico, é um
amálgama, uma argamassa, um liame que produz solidariedade. Aliás, é a própria teia que
enreda a vida social e com isso evita que as discórdias degenerem ou degradem os níveis
mínimos de sociabilidade e de solidariedade em simples, mas absoluta violência de “todos
contra todos” (na mais célebre fórmula de Hobbes). Hannah Arendt, em total desacordo
com o senso comum, denuncia a violência que se estampa nas ações desmotivadas ou
descontroladas pelo poder político-institucional (leia-se Estado), isto é, quando o que
outrora fora um poder social forte, criador e organizador de elos sociais, acabou por se
revelar instável, corrupto ou fraco. Portanto, em sentido contrário, a violência de “um
contra todos” é em si, um claro sinal de crise individual (em atitude criminosa, por
exemplo, age-se contra o “todo social”), institucional (corrupção generalizada no interior
do Estado) ou social, como ocorre na guerra civil ou na insurreição que desafia
abertamente (de modo articulado ou não) o Estado — na medida em que o poder políticoinstitucional já se mostre inoperante. Desse modo, entendamos aqui o Estado como a
agência reguladora do próprio “poder institucional” e a sociedade como a mola propulsora
do poder social. Portanto, o poder, desde a origem, é ou deveria ser social, mas pode se
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corromper. A violência, ao contrário do poder social433, via de regra é ilegítima,
funcionando como uma ação descaracterizada, desconectada do social; está próxima da
imposição de “uma vontade própria a outrem” (como em Weber). Em sentido semelhante,
também

claro,

há

casos

em

que

o

Estado

desafia

a

sociedade,

expondo

indiscriminadamente sua ilegitimidade e iniqüidade, e aí se instaura o direito de sedição.
No caso do direito de sedição, pensando-se politicamente, ou “direito à
revolução”, sob a ótica jurídica, ainda é curioso pensar que o poder político desafiado, o
Estado, sucumbe ante sua total incapacidade, inação ou desinteresse de prover-se de um
poder social (este que, como vimos, leva à aceitação e à adesão, e não à sedição). Em
outros termos, quando ao poder político-institucional (Estado) falta a virtù necessária à
manutenção do poder (Maquiavel) ou da Razão de Estado (Giovani Botero), é porque já
não havia sociabilidade ou segurança, direito, dignidade. De qualquer maneira, podemos
pensar e ver que o político está atado ao social, tanto quanto o Estado não pode ser visto
desarticulado, distante, independentemente da sociedade434. Para Arendt, o poder é social e
sendo assim, suplanta o Estado, o direito, as instituições. O poder é a narrativa da vida
social e, sem isso, não há organização porque sem essa articulação social, só degradação,
ou seja, exclusão. Se a violência é monológica (obedecendo à teleologia do mais forte ou
mais capaz) o poder, ao revés, é dinâmico e está em plena metamorfose. Pela lógica, então,
podemos ver que o poder não só organiza, como permite reconhecer intersubjetivamente o
Outro: como outros sujeitos sociais, mas cada qual com sua individualidade,
particularidades, potencialidades. Pois bem, é isto que move a luta pelo reconhecimento
dos sujeitos, das demandas e dos direitos — a luta pelo poder deveria ser uma luta social
por reconhecimento, porque sem reconhecimento não há que se falar em poder ou em
legitimidade, especialmente do uso público da força ou da violência:
[...] O poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e
permanece em existência apenas na medida em que o grupo conserva-se
unido [...] A partir do momento em que o grupo, do qual se originara o
poder desde o começo (potestas in populo, sem um povo ou grupo não há
poder), desaparece, “seu poder” também se esvaece (Arendt, 1994, pp. 356 – grifos nossos).

O poder social sempre congrega virtudes sociais, ao contrário do poder políticoinstitucional que, se houver falta de lastro social, poderá já estar em crise aguda ou em
“crise anunciada”. Portanto, o poder social deveria desestimular o aparecimento isolado de
“sujeitos poderosos” ou de “forças mobilizadoras” mas nem sempre sociais, pois há forças
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sociais não-populares, mas sim elitistas ou reacionárias. Engana-se, entretanto, quem tenta
concluir, a partir de Arendt, que o Estado seja um meio repressor, porque nem sempre será
o caso, a exemplo dos momentos históricos em que se aproximem “poder social” e “poder
político”. Contrariamente, no entanto, o poder político-institucional que abjura da sua
função social concorre para o seu próprio fim. Portanto, o Estado é considerado como a
máxima desse poder social (desde a formação do Estado gregário, no vale do Ur, com os
Sumérios) ou, na situação de “crise de poder”, quando aí se encarnou a violência e o
prenúncio do “mal social” mostrou-se às claras. Vê-se, então, que o poder é um artefato
próprio ao social, coletivo, múltiplo, muito mais afeto ao reconhecimento e à integração, e
muito menos condicionado a agir como artifício ou artífice individual.
Estado Judicial: entre a Razão de Estado e a exceção
O poder é um artefato, um constructo, não só um império construído, pois,
realmente, o poder é muito mais manutenção do que conquista. O poder social é mais
reconhecimento, envolvimento, elevação e construção de conexões, do que remédio ou
meios para remediar, travar ou destravar dissociações ou ações desviantes, disjuntivas.
Para Arendt, o poder não se limita a disciplinar, punir (Foucault) ou reprimir e estabelecer
coerções (Durkheim). Se o poder exala a projeção e proteção social, pode-se concluir com
Arendt que, a atividade própria do poder, a política, leva à liberdade (ou, então, não será
política e sim a sua própria corrupção). Para Arendt, o poder, apesar de se consubstanciar
no Estado, é um ente que se insere numa instância (na fórmula institucional do poder)
eminentemente sociológica. Por isso, também convém ter um certo cuidado em afirmar que
Arendt está totalmente inspirada em Weber, uma vez que, se assim o fosse, deveria bastarlhe a formulação da dominação racional-legal (e, certamente, este não é o caso). Para
Weber, a política é uma “condição de dominação”: “Weber se refere à política como
envolvendo eventos que expressam, sustentam ou modificam relações de dominação
estabelecidas, desejadas ou rejeitadas” (Dreifuss, 1993, p. 83). Sob o Estado Moderno será
basicamente institucional:
Isto significa qualificar como “político” tudo o que tem a ver com a
preservação, incentivo, alteração e subversão das relações de dominação
no âmbito das organizações, associações e articulações associativas
políticas diversas (incluindo o Estado), excluindo desta qualificação

pessoas435, coisas ou processos que não estejam referenciados por estas
relações (Dreifuss, 1993, p. 83).

Para Weber, o Estado será a instituição política por excelência, por apresentar um
“complexo entrelaçamento societário”, “abrangência sincrônica” e “convergência
diacrônica cultural”. Com a emergência do Estado Moderno, superando-se as formas de
dominação anteriores, a própria política passou a ser regulada por esta iminente relação
institucional — como se a política passasse obrigatoriamente pelo âmbito estatal. A
política seria referida essencialmente à instituição do Estado Moderno, e mais exatamente,
porque a função estatal essencial é manter a ordem: a “força” será a característica essencial
da dominação. Por isso, o Estado Moderno será o Estado por excelência436, em que o uso
político da força destacaria a total diferenciação com qualquer outra forma de “organização
social”: “... a unidade política sempre constituiu um Verband (ligação, relação, articulação
de grupo, agrupamento) e ‘somente em nossos dias’ assumiu o caráter de uma instituição
rígida (Anstalt), racional e política437” (Dreifuss, 1993, p. 85). A força do Estado Moderno
será ressaltada pelo uso organizado da violência. Não é o único meio, mas a violência é um
meio específico do Estado: a violência será entendida como a força física organizada pelo
Estado. Além de todo o aparato racional-legal, esta é a essência da dominação no Estado
Moderno. Para Arendt, tanto a política (liberdade) quanto o poder, são menos força e
astúcia (como em Maquiavel), quando não se rendem à razão instrumental do poder
(Weber). Portanto, é mais capacidade de manutenção da “organização social” e não só da
“ordem social”. Se Arendt reconhece o direito de sedição, então, a sua leitura do
“contrato” pode muito bem ser entendida a partir da legitimidade-construída (construindose pela práxis social) e não necessariamente como um “acordo de cavalheiros
romanceado”. Outra instituição jurídica norteadora do Estado de Exceção é a súmula dada
sob a alcunha de Estado Judicial:
Disso deriva a ambigüidade da expressão Estado de Direito [...] ou de um
“Estado de Justiça”, tomada a justiça como um conceito absoluto,
abstrato, idealista, espiritualista, que no fundo encontra sua matriz no
conceito hegeliano do “Estado Ético”, que fundamenta a concepção do
Estado fascista [...] Diga-se, desde logo, que o “Estado de Justiça”, na
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formulação indicada, nada tem a ver com Estado submetido ao Poder
Judiciário, que é um elemento importante do Estado de Direito (p. 100).

Em parte, essa desfiguração há muito tempo tem permitido justificar o Estado de
(não)Direito, tão marcadamente presente no fascismo e no nazismo, como Estado de
Direito. Essa inversão ideológica dos pólos, obviamente, é intencional e serve à produção
de injustiças (Martinez, 2005). O Estado Judicial é próprio dos regimes arbitrários e do
Estado de Exceção. Do Antigo Regime, no passado remoto, aos regimes nazi-fascistas, no
passado-presente, tem-se no Estado Judicial, como ponto de partida, a defesa dos interesses
particulares dos governantes.
Porém, se outro é o objetivo, qual seja o de abater os impulsos autocráticos da
exceção, então agora se objetiva reduzir a miniaturização do Estado Democrático de
Direito Social, afirmando-o como instituição válida (legal e legítima) para se buscar a
negação histórica e constitucional do simples Estado Leviatã e de suas conseqüências mais
perversas. Como ensina Dallari, baseado em Loewenstein, o controle popular do Estado –
submetendo-o à divisão dos poderes – é um remédio jurídico e político de efeitos extremos
contra a opressão ou usurpação do poder:
a) a diferenciação das diversas tarefas estatais e sua atribuição a diferentes
órgãos ou detentores do poder, para evitar a concentração do poder nas
mãos de um só indivíduo; b) um mecanismo planejado, que estabeleça a
cooperação dos diversos detentores do poder, significando, ao mesmo
tempo, uma limitação e uma distribuição do exercício do poder; c) um
mecanismo, planejado também com antecipação, para evitar bloqueios
respectivos entre os detentores de parcelas autônomas do poder, a fim de
evitar que qualquer um deles, numa hipótese de conflito, resolva o
embaraço sobrepondo-se aos demais; d) um mecanismo, também
previamente planejado, para adaptação pacífica da ordem fundamental às
mutáveis condições sociais e políticas, ou seja, um método racional de
reforma constitucional para evitar o recurso à ilegalidade, à força ou à
revolução; e) além disso tudo, a Constituição deve conter o
reconhecimento expresso de certas esferas de autodeterminação individual,
isto é, dos direitos individuais e das liberdades fundamentais, prevendo sua
proteção contra a interferência de um ou de todos os detentores do poder
(Dallari, 2000, p. 200).

Sob o mesmo ângulo, ou seja, como remédio jurídico que possa abater a exceção,
encontramos algumas alcunhas protetivas denominadas por Estado Jurídico. Este modelo
é mais efetivo para a República e para a democracia, assumindo o formato de um governo
das leis, ou mais especificamente quando as leis são seguidas. Neste sentido, o Estado
Jurídico é o estágio ideal da dominação racional-legal (Weber, 1979).

O Estado Jurídico, atualmente, é uma evolução do Estado de Direito Formal, em
que – para além das garantias explícitas dos direitos individuais – há um reconhecimento
evidenciado da necessidade de que o Estado deva ser mais coletivista.
Também é um Estado em que a moralidade administrativa não é uma mera intenção
jurídica, uma vez que o respeito aos princípios da legalidade e da eficiência se elevam ao
nível de critérios de ação concreta do governo. Esse dado ainda colabora para aproximar
Governo e Estado, uma vez que os dois passam a ser rigorosamente controlados pelo
princípio da moralidade pública438.
O Estado Jurídico corresponde ao Estado de Direito Formal que soube efetivar o
dever-ser político-administrativo. No Estado Jurídico, há mais padrão jurídico (bem como
uma dinâmica social integradora entre Estado e Sociedade), diferentemente do monismo
jurídico insípido e adstrito à vontade do governo estabelecido, como temos no Brasil.
Sob esse critério do rigor administrativo e político, o próprio Estado de Direito
Formal se mostra muito mais razoável e plausível. O Estado Jurídico é o Estado de Direito
Formal em que não prevalece simplesmente a supremacia orquestrada pelo Direito Civil.
Ao contrário do Estado Jurídico, o Estado de Direito Formal, tipicamente patrimonialista
como é o brasileiro, atua como reserva de valor e de poder das elites econômicas. O Estado
Jurídico, portanto, exercita os objetivos do Estado de Direito Formal. No Estado Jurídico
Internacional, a Justiça passa a ser uma referência institucional, muito além do que a
simples previsão legal - e isso decorre do fato de que o Poder Político
limitado/regulamentado também é mais coletivista.
Uma outra forma de observação política, destacaria a distância entre a
“administração democrática e republicana do Poder Político” (requerida idealmente) e, por
exemplo, a infeliz realidade do Estado e da sociedade brasileira (vistos pelo lado mais
cruel da nossa política).
Então, por meio desse contraste, podemos dizer que o Estado Jurídico é o
Estado/Governo das leis em que se aprimora o Direito como fato social. O Direito, então,
não funcionaria apenas como trava ao abuso de poder, mas especialmente como
meio/estímulo à participação. Haveria maior respeito à liberdade positiva, portanto, e
talvez menor ênfase à já praticada liberdade negativa. Enfim, no Estado Jurídico, as
normas são mais legítimas porque não se legalizam tantos privilégios e meios de exceção.
No Estado Jurídico haveria como pensarmos na voz do sitiado.
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A poesia nos escombros da vida sitiada
O poeta Mahmud Darwix, no poema Estado de Sítio (2002), retrata uma Palestina
sitiada, formulando então a versão do sitiado. Para Mahmud, que viveu sob o cerco
israelense à cidade de Ramala, no inverno de 2001-2002, tratou-se de uma experiência
aterradora. Nesses casos, destrói-se a identidade (provocando-se deserção ou traição) e a
memória coletiva — o próprio sitiado quer esquecer de tudo, ao tentar fungir do horror. A
sensibilidade do poeta falará por si só.
Para Mahmud há uma luta pela esperança, quando se duela com a obsessão da
vitória que entontece aos envolvidos. Mas, há uma obsessão pela derrota do Outro: “el
enemigo vela en el sótano oscuro”. Essa obsessão perdurará até que o inimigo nos conheça e

nos reconheça — o sitiado resistirá enquanto houver esperança: “Aquí, en la falda de las
colinas, ante el ocaso / y las fauces del tiempo, / junto a huertos de sombras arrancadas, / hacemos
lo que hacen los prisioneros, / lo que hacen los desempleados: / alimentamos la esperanza ”

(Mahmud, 2002, p. 15).
Sob o Estado de Sítio há tempo para pensar na vida e muito mais para pensar na
morte. A vida pede (perde) esperança porque a morte está presente: “Bajo sitio, la vida se
torna tiempo: memória del principio, olvido del final ” (Mahmud, 2002, p. 16). Há uma rodada

pela esperança e, nessa ronda e vigília, alternam-se a vida, a liberdade e a própria
esperança, com a função de aríate contra o sufocamento. Por isso, ainda é preciso esquecer
(olvidar) a dor: “Y la vida aqui se pregunta: como resucitar a la vida? Él dice al borde de la
muerte: / no me queda um rincón que perder, / libre soy a un palmo de mi libertad, / el mañana al
alcance de mi mano... / Pronto, me adentré en mi vida, / naceré libre, sin padres, / y tomaré por
nombre letras del lapislázuli...” (Mahmud, 2002, p. 16).

O sítio ainda revela que a distância entre o ser e o nada se encurta rapidamente.
Assim, não é incomum que, nessas situações, o mito bata à porta. Sob o sítio, o mito do
Estado está dormente, mas atua mesmo latente, esperando por mais uma chance para se
levantar e se reerguer como Razão de Estado: “Nada de ecos homéricos aqui. / Los mitos
llaman a la puerta cuando los necesitamos. / Nada de ecos homéricos... / Aqui um general excava
un Estado dormido / bajo lãs ruínas de una Troya inminente” (Mahmud, 2002, p. 17).

O tema de Hobbes não se desapega de quem aguarda com tamanha aflição. Mas, o
risco é de que os pensamentos acabem impotentes, porque tudo que importa está inseguro:
“Toda muerte, / aun esperada, / es la muerte primera”. Para o autor (um poeta sitiado), o poema
relata a dor, mas também lhe trouxe a dor — uma dor que precisava ser sentida, para aí ser

tecida e assim chegar até nós (os outros): “o sabrán mis amigos más íntimos / que el poema
ha pasado, / aniquilando a su poeta [...] Me sitia dormido mi palabra, / la palabra que no he
dicho, / se escribe en mí y me deja en pos / de mi sueño restante” (Mahmud, 2002, p. 19).
O país sitiado é um país que se alimenta da erva da claridade; que, aliás, alimentase para encontrar abrigo e esperança: “Un país preparado para el alba. / No seremos distintos /
de la legión de mártires de esta tierra: / ellos, iguales todos, / alimentan la hierba / que
comulgamos” (Mahmud, 2002, p. 20). Já o assassino que toma de assalto e se apossa da

casa dos outros (dos sonhos também), pela ação do sitiamento, é incapaz da alteridade. O
assassino é incapaz de ver o Outro: “Al asesino: Si hubieras visto el rosto de la víctima / te lo
habrías pensado, te habrías acordado de tu madre en la cámara de gas, / te habrías liberado de la
razón del fusil / y habrías cambiado de idea: así se recobra la identidad!” (Mahmud, 2002, p. 20).

Esse abandono talvez deixe mais sóbrio quem mais estiver desapegado: “Solos, estamos
solos hasta la náusea, / por toda compañía lãs visitas del arco iris” (Mahmud, 2002, p. 21).

O pior do Estado de Sítio é que sempre se espera pelo pior: “El sitio es la espera, / la
espera en una escala inclinada en plena tempestad” (Mahmud, 2002, p. 22). Já o mais

fantástico no Estado de Sítio é que se luta para libertar a consciência, a imaginação:
“Gritaré em mi soledad, / no para despertar a los durmientes: / que mi grito despierte / a mi
imaginación prisionera!” (Mahmud, 2002, p. 22). Essa destruição dos sentidos é o próprio

vício que se apoderou do poema, além das mortes bem reais que se contam no dia-a-dia:
“Nuestras pérdidas: entre dos y ocho caídos / por día, / una decena de heridos, / veinte casas, /
cincuenta olivos, / más el defecto estructural que / viciará el poema, el drama y el cuadro ”

(Mahmud, 2002, p. 23).
Todos esperam por um fim que está ali, mas que não se sabe qual é, a não ser a
morte grave, quase certa e obrigatória, e que é um meio para este fim: “Él le dice: espérame
al borde del abismo / Y ella le dice: vem... vem, yo soy el abismo ”(Mahmud, 2002, p. 24). Do

mesmo modo, quando uma mãe homenageia ao filho morto no combate ao cerco, ela bem
sabe que a morte é o meio da vida: “Si no eres lluvia, mi amor, / sé arbol / cubierto de frutos...
Sé árbol, / y si no eres árbol, mi amor, sé piedra / cubierta de humedad... Sé piedra, / y si no eres
piedra, mi amor, / sé luna / en el sueño de la amada... Sé luna. / (Así le dijo una mujer a su hijo em
su entierro”(Mahmud, 2002, p. 25). Lá onde não havia mais nada, na lembrança querida da

mãe que viu o filho agonizante, veio mais um, o Outro que renasceu das cinzas e do pó: o
Fênix da esperança. No fundo, entre os vivos e os que foram abatidos, há um liame de lua
de mel com a morte que não se acaba: “Me pregunté: donde están los novios? Alguien dijó: más
allá del cielo hay dos ángeles / recién casados” (Mahmud, 2002, p. 26).

De outro modo, como convencer o invasor (de posse do direito à exclusão) que
mesmo a torpeza leva à saturação? Sendo assim, neste caso, se se é feliz na reconversão do
invasor de corpos e almas, ao sentir-se a saturação, estará acabado o cerco, seja qual for o
resultado: “Este sitio durará hasta que / el sitiador sienta, como el sitiado, / que hartarse / es una
cualidad del ser humano” (Mahmud, 2002, p. 26). Não é difícil ver que o Estado de Sítio

impõe o verbo estar, subjugando totalmente o verbo ser: “Aqui de pie. Sentados aqui.
Siempre aqui. / Eternamente aqui. Tenemos una sola meta: estar”. Realmente, só se sonha com a

liberdade, pois a ode se transformou em paródia, limitando-se à consciência de que se sabe
da liberdade somente com a sua perda. Para quem não tem nada, o pouco é suficiente; não
é muito, porque não é de todo satisfatório: “Un poço del absoluto azul infinito / basta / para
aliviar la angustia de este tiempo, / para limpiar el lodo de este espacio” (Mahmud, 2002, p. 29).

Para o invasor, o sitiado deve perder seu coração, abalar profundamente suas
emoções. Para o sitiado, há sempre a mesma catilena: haverá amanhã? E este amanhã, será
melhor do que hoje, ou apenas uma cópia mal feita? O certo é que é muito difícil de
superação a regra excludente amigo-inimigo: “<Yo o él>, así comienza la guerra. Pero / acaba
en un encuentro embarazoso: / <yo y él>”. O sítio durará até que se reveja o próprio mito do

Estado de Exceção: “Este sitio durará hasta que los amos del Olimpo / revisen la eterna Ilíada”
(Mahmud, 2002, p. 33).
Vimos que sob a impositura da exceção, o mito subverte a si mesmo e assim se
apodera da realidade e, por sua vez, subverte a esta igualdade, como fizera consigo mesmo.
A fantasmagoria de quem vive sob a imposição da exceção está em que o mito do Estado
forte subverte a si mesmo e, portanto, ao entorno e à realidade. Não se deve esquecer que o
mito é anterior à lógica, precede a razão instrumental. Daí vem a dificuldade de se ver que
a exceção é um estado de ânimo que deve ser banido, esquecido — pois não há crítica
sobrevivente. Muitos querem esquecer o cheiro do sangue que afoga a pátria expatriada:
“Bajo sitio, el tiempo se hace espacio, / fósil eternidad. / Bajo sitio, el espacio se hace tiempo, / cita
olvidada. / Es espacio el olor / de la tierra en el recuerdo. / Aspiro el olor de la sangre, / y suspiro
por mi alma expatriada” (Mahmud, 2002, p. 36). Não se esquece o odor da morte, porque há

pouca coisa à margem da liberdade: “El caído me enseña: no hay estética al margem de mi
libertad”.
O invasor no cerco quer que se naturalize a “servidão voluntária” e mesmo a
resistência acaba por ter limites, uma vez que é um ato de bravos. Isto ainda cria a
sensação de que se é hóspede da eternidade, como simulacro: “El sitio me transforma de
cantor en... / sexta corda de violín”. Este ser, sob a massa do estar, é algo tão simples que,

para o sitiado, a paz é uma coisa como um dia de sol firme¸com leve brisa. A paz do sitiado
é a esperança do ser amado, de quem luta pelo reconhecimento do amor — não deixa de
ser uma paz com o invasor e com os próprios fantasmas: “La paz es la elegía a un jovem con
el corazón destrozado por el lunar / de una mujer, no por una bala o por una bomba (Mahmud,

2002, p. 43). A paz do sitiado está na esperança de encontrar o muito que se perdeu, em
recuperar sua voz ativa. Porém, pouco se ouve a voz do sitiado ou daquele que está sob
júdice no Estado de Exceção porque têm de lutar incansavelmente contra uma força
avassaladora, jurássica, fáustica, que é o grito primal da Razão de Estado, revolto sob o
mito do Estado primeiro — não foi à toa que Maquiavel resguardou um lugar especial
(virtú) para um dos fundadores primeiros de Estado: Moisés guiando seu povo pelo
deserto, em busca da política (ou Rômulo e o mito da fundação de Roma). O mito do
Estado ainda ressalta o quanto o homem é um animal político439. Mas, para superar esse
estágio de afogamento, é preciso saber como é a voz inativa do sitiado, sob que escombros
da razão encontra-se submersa. O sitiado quer ver sua voz propagada, sua dor exposta,
porque entende que só assim sua esperança será prolatada, animada pela voz dos outros.
Neste sentido, o certo de quem está sitiado sempre nos coloca diante da dor dos outros:
Em Sarajevo, nos anos do sítio, não era raro ouvir, no meio de um
bombardeio ou das descargas de atiradores de tocaia, um habitante de
Sarajevo fritar para os fotojornalistas, facilmente identificáveis graças ao
equipamento pendurado em seu pescoço: “Vocês estão secos por uma
explosão para poderem fotografar alguns cadáveres, não é?” [...] No
decorrer do conflito, a maioria dos tarimbados jornalistas que cobriam os
acontecimentos em Sarajevo não se manteve neutra. E os habitantes da
cidade queriam que seus apuros fossem registrados em fotos: as vítimas
têm interesse na representação de seus sofrimentos (Sontag, 2003, p. 93).

Mas, o grande clássico dessa forma de respresentação da dor do Outro, diante da
morte que espreita o Estado de Exceção, é Guernica, pintura magistral de Pablo Picasso440:
439 A história da civilização Suméria ilustra a evolução da idéia de governo urbano e sua posterior
transformação A primeira fase (3360 a 2400 a.C.) coincide com a construção de Cidades-Estados
fortificadas. Já a segunda fase (2400 a 2350 a. C.) narra o surgimento do primeiro Estado Antigo
documentado: “Então, o repentino surgimento de um homem importante inaugura uma nova fase [...] O
reinado de Sargão I não se baseou na relativa superioridade de uma Cidade-Estado sobre outra: ele
estabeleceu um império unificado, integrando as cidades num todo [...] Com Sargão I surgiu um verdadeiro
Estado, com autoridades leigas e sacerdotais completamente separadas [...] Se o poder estatal se originou dos
desafios e das necessidades especiais da Mesopotâmia, era dever do governante organizar grandes obras de
irrigação, controlar as enchentes, reunir mão-de-obra para fazer tudo isto e ainda conseguir soldados. Quando
as armas se tornaram mais complexas e caras foi preciso maior profissionalismo” (Roberts, 2003, pp. 90-91).
440 “Até aquele dia fatídico - 26 de abril de 1937 - Guernica só havia visto os aviões nazistas da Legião
Condor passarem sobre ela em direção a alvos mais importantes, situados mais além, em Bilbao. Mas aquela
2ª feira foi diferente. A primeira leva de Heinkels-11 despejou sua bombas sobre a cidadezinha precisamente
às 16:45 horas. Durante as 2 horas e 45 minutos seguintes os moradores viram o inferno desabar sobre eles.
Estonteados e desesperados saíram para aos arredores do lugarejo onde mortíferas rajadas de metralhadora
disparada pelos caças os mataram aos magotes. No fim da jornada contaram-se 1.654 mortos e 889 feridos,

O mural de Guernica, Picasso, 1937

"Todos vocês sabem que na Espanha nós não nos situamos como meros observadores
desinteressados..." - Hitler, em 29 de abril de 1937.

Os versos da resistência ou o romance da intolerância à exceção, entretanto, não
serão tão díspares das últimas palavras de alguns fuzilados, à época exata do nazifascismo, como se vê no prefácio de Carta de Fuzilados (1995): “Os mártires de
Châteaubriant fuzilados em Outubro de 1941, no momento em que parecia que todas as grandes
conquistas do Homem iam soçobrar sob o jugo do nazi-fascismo, tal como os que já com a vitória à
vista e a escassos meses da libertação subiram ao cadafalso, não morreram na descrença e no
desespero, mas serenamente confiantes no devir da Liberdade, da Paz, da Democracia ”441. Os

próprios condenados e fuzilados, em poucas palavras, souberam expressar o horror de não
se ter a verdade por perto, como se vê em algumas passagens dessas cartas:
“(à mulher) ... Vou partir, orgulhoso da minha vida, orgulhoso do meu
passado; sempre fiz o bem, sempre pensei em aliviar a miséria, mas por
algum tempo ainda a tempestade será violenta e tudo conspira contra os
homens como eu” (Georges Pitard – Advogado, desde 1940 procurou
assegurar a defesa dos patriotas perseguidos. Preso em 25 de junho de
1941 e fuzilado no Mont-Valérien a 20 de Setembro de 1941).
“(à mulher) ... Quando receberes esta carta, já terás sabido a triste notícia.
Dentro de momentos terei partido a juntar-se àqueles que caíram. Como
sempre me pediste, sou corajoso e não tenho medo da morte. Ama sempre
o nosso filho como eu o amava; faz dele um homem corajoso e honesto; sê
fiel à minha memória [...] Minha pobre querida, amei-te sempre e dentro
de alguns minutos será posto um ponto final na minha existência. O meu
último pensamento vai para vocês. Não tremo; esta carta será mal escrita,
porque estou a escrever numa parede. Minha queridinha Ivonne, sê
corajosa como eu. Coragem e confiança no futuro! [...] Pronto, minha
querida Ivonne, beija por mim pela última vez os teus pais e também os
meus. Beijo-te pela última vez” (Désiré Granet - Operário metalúrgico.
Participou na Constituição das Comissões Sindicais Clandestinas)442.
numa população não superior a 7 mil habitantes. Quase 40% haviam sido mortos ou atingidos. A repercussão
negativa foi tão grande que os nacionalistas espanhóis trataram logo de atribuí-la aos ‘vermelhos”,
disponível em: http://educaterra.terra.com.br/voltaire/mundo/guernica_eta.htm.
441
http://www.dhnet.org.br/dados/livros/desejos/mundo/fuzilados/prefacio.htm.
442
http://www.dhnet.org.br/dados/livros/desejos/mundo/fuzilados/index.html.

Neste sentido também vale recuperar o escritor Alejo Carpentier. O embaixador e
escritor cubano de renome internacional, Alejo Carpentier, esteve enclausurado por
motivos políticos. No pequeno livro El derecho de asilo, Carpentier traça um perfil
“fantasmagórico”, quase lisérgico de um golpe de Estado (imiscuído de Estado de Sítio)
em um típico país sul-americano dos anos 1960. Um típico general de García Marquez
contra outros não muito diferentes, alguns admiradores de Hitler e outros admiradores
apenas do poder e dos bens (incluindo-se as mulheres alheias). Esse apego de um militar de
baixa patente por Hitler revela-nos, pela ironia de Carpentier, que a opressão do Estado de
Sítio Político é, no fundo, uma constante cultural ou um verso que se recita sempre:
Há visto la prensa?, dijo el militar blandiendo um periódico: “Hitler dijo a
sus soldados: Tú no tienes corazón ni nervios; em La guerra no se
necesitan. Destruye em ti La misericórdia y compasión [...] Lo que yo
digo: las teorías de Clauseviche [...] El Secretario se había admirado
siempre ante el culto de Ratón a Clausewitz, a quien tenía por el inventor
de una guerra total de science-fiction (Carpentier, 1979, pp. 10-11).

Hitler e Auschwitz foram a melhor mostra de articulação entre teoria e prática,
naquele determinado curso da razão instrumental (ou talvez da história):
Después de Auschwitz, la sensibilidad no puede menos de ver en toda
afirmación de la positividad de la existencia una charlatanería, uma
injusticia para con las víctimas [...] El terremoto de Lisboa bastó para
curar a Voltaire de la teodicea leibniziana; pero la abarcable catástrofe
de la primera naturaleza fue insignificante comparada con la segunda,
social, cuyo infierno real a base de maldad humana sobrepasa nuestra
imaginación [...] Auschwitz confirma la teoría filosófica que equipara la
pura identidad con la muerte [...] QUE AUSCHWITZ NO SE REPITA,
QUE NO VUELVA A OCURRIR NADA SEMEJANTE" (Adorno,
1975, pp. 361-5).

O absurdo produzido pela razão instrumental foi tão grande que o próprio
personagem diz que se assemelha à ficção científica (talvez fosse melhor dizer da própria
Razão de Estado que justificou o Estado de Exceção Permanente). Os tipos descritos por
Carpentier lembram, além da “razão que é instrumento de poder”, uma manifesta
“síndrome do pequeno poder”: daqueles que lutam por migalhas (Carpentier, 1979, p. 13).
Nesses tipos não é ocasional que também oponham ética e estética, comprovando-se a
extensa linha de contradições e de metamorfoses que há no poder. Neste caso, Paul Klee443
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(Suíça, 1879 - Itália, 1940). Recebe influências de Cézanne, Van Gogh e Matisse. Em 1921 instala-se em
Weimar e posteriormente aborda o simbolismo. Tem uma capacidade poética que lhe permite transitar entre
terra e céu, entre realidade e fantasia. Como metamorfose é um homem difícil de classificar, de inspiração
variada e um escritor entusiasta.

será tomado, ironicamente, como obra-prima pelo “augusto do poder”: “El Secretario amaba,
por encima de toda plástica, la obra de Paul Klee” (Carpentier, 1979, p. 13).

Tal qual na ficção, mas de modo inverso, Hitler combateria a “obra decaída”
(modernidade) e ele mesmo era medíocre artisticamente. Porém, o homem como ser
humano genérico, para Carpentier, é uma imagem que se constrói em contato (não reflexo)
com seu entorno, com as circunstâncias da vida social e privada que o cercam: “Desde que
el hombre nace su existencia se acompaña de um reptar, de um deslizar-se, de un tránsito en las
fundas de innumerables tejidos, paños, telas, que han de quedar unidos por siempre en la historia de
su existencia” (Carpentier, 1979, p. 19). No romance, o homem que será sitiado pelo poder

também se apresenta como um cruzamento entre o status (que se projeta ou como ilusão) e
a função social (neste caso, como negação: a liberdade que lhe foi tomada) e, desta união
forçada, revela-se sua tênue presença social, mas que se avoluma com o tempo, ante seu
próprio imaginário social - agora totalmente esgarçado, porque sitiado: “Desde que abre los
ojos hasta que los cierra — y aún después de cerrarlos — no hace el hombre más que desempeñar
el papel de paraguas que tuviesse varias fundas: fundas a las que, por lo demás, se atribuyen
virtudes definidoras de condición, inteligencia y estado social” (Carpentier, 1979, p. 20).

Para este tipo de sitiado, em seu próprio país, mas apartado do mundo político e da
vida social, o que é o Estado de Sítio Político senão um golpe de Estado a serviço do
capital? Para Carpentier: “En América Latina, los golpistas siempre salen victoriosos [...] Los
arsenales latinoamericanos nunca tuvieron sino clientela de pobres” (1979, p. 26). Para o povo, de

modo geral, a tática é galvanizar a população para que fique imóvel, estandartizada frente
ao golpe, porque o golpe político deveria soar como ato patriótico empenhado pelo EstadoNação. O golpe de Estado que impõem o Estado de Sítio, então, não deixa de ser um
simulacro de poder. Uma encenação que precisa fabricar um inimigo para se legitimar (seja
interno ou externo), mas o dramático neste caso é que sempre há vítimas. E elas são, no
romance como na vida real, os pobres e a população civil — tal qual nas guerras. Em
muitos casos, há uma guerra pelo direito de sedição e, é claro, sofrem mais os mais pobres:
em Guiné-Bissau, 5º país mais pobre do mundo, ainda se recolhem minas terrestres (perto
de campos de futebol, em que brincam crianças) plantadas na guerra de descolonização.
Todavia, sitiados e até mesmo ditadores não são imunes ao mundo e nem
indiferentes ou ignorantes. Nosso personagem, agora já exilado na embaixada de um país
vizinho, com o qual o seu próprio país estivera em escaramuças de guerra, descobriu que o
colonizador fora leitor de Rousseau. Um colonizador amante da liberdade? O problema é
que liam o Emílio e mesmo o Contrato, mas não o Discurso sobre a Desigualdade. Porém,

a vida real lhes mostraria o Discurso de Rousseau e aí cresceria o apego pela liberdade e
pela fúria:
Y luego, para remate, es la Enciclopedia Francesa. Aparece en América,
por vez primera, el personaje insólito del cura volteriano. Y después es la
fundación de La Junta Patriótica de Amigos del País, de ideas liberales. Y,
un buen día, suena el grito de <Libertad o Muerte!> Y bajo la égida de los
heróes, se pasará un siglo em cuartelazos, bochinches, golpes de estado,
insurrecciones, marchas sobre la capital, rivalidades personales y
colectivas, caudillos bárbaros y caudillos ilustrados. Hay quien quiere
calmar los ánimos, sin éxito, instituyendo el culto a Augusto Comte,
erigiéndo-le templos, y difundiendo em gran escala, el Catecismo
Positivista (Carpentier, 1979, p. 20).

A única ressalva é que aqui o liberalismo se confunde com Comte (o que não cabe)
e nem o Rousseau do Contrato é bem postado, sendo malversado como se fosse
baderneiro, confundido com golpes, quarteladas. Já no sentido mais psicológico do
personagem, o exílio lhe fora tão marcante que, acabou pedindo a naturalização ao país
fronteiriço e que estiveram em atrito — o mais abusado foi ter se ligado à esposa do
diplomata que o acolhera durante sua fuga, depois do golpe de Estado: “sentia-se como um
homem que fumara ópio e se jogava prostrado no vazio”. Por outro lado, no sentido
macroeconômico e geopolítico, revelava-se o interesse dos EUA pela região, revestindo-se
de ações mais agressivas444. Por fim, o “ópio do exílio” chegaria ao ápice, quando o
“diplomata personagem” conseguiu sua naturalização e, em seguida, desalojou seu
“anfitrião protetor” — mantendo, é claro, a bela esposa. Mas tem horas em que a realidade
imita a ficção: Nawaz Sharif, ex-prêmie paquistanês, antes sitiado e banido, acusado de
corrupção, em 1999, após golpe de Estado comandado por Pervez Musharraf, voltou a seu
país e em poucas horas foi novamente exilado por Musharraf e enviado para a Arábia
Saudita. A ordem de novo exílio desafiou decisão da Suprema Corte paquistanesa, o que
gerou clima de “tensão institucional”, mas a decisão do novo exílio agradou a Benazir
Bhutto, ex-premiê também exilada em Londres (Islamabad, 11/09/2007).
De Guernica a Guantánamo
O curioso é que contra tudo e todos, na guerra da exceção, o sitiado ainda procura
pelo reconhecimento de sua vida, seja simbolicamente, por meio da arte, seja
realisticamente falando. Por isso vemos que, além da luta pela autoconservação, o sitiado
usa de todos os meios para aclarar sua luta por reconhecimento e expressão. Infelizmente,
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O que não seria novidade se lembrarmos que Carpentier era Cubano engajado na Revolução e que foi
diplomata de Cuba em Paris, a partir de 1966.

não são apenas versos que poder-se-ia dizer que se prenderam ou se perderam no passado
— há muito mais realidade e atualidade nisto do que se poderia esperar. Muitos sitiados,
isolados de seus países, de sua cultura, de sua família, vivem como prisioneiros, mas sem
nenhuma proteção ou legitimação. Alguns estão em Guantánamo, Cuba:
Como se sabe, esses detentos foram classificados por Washington de
“combatentes inimigos”. Isso significa que talvez permaneçam presos por
uma eternidade sem serem levados a julgamento, sem que sejam acusados
nem possam se defender e sem que, certamente, desfrutem das garantias
prometidas por aquelas convenções internacionais, como a de Genebra,
assinada pelo Estado norte-americano, e nem ao menos vejam respeitados
os direitos humanos que têm pelo mero fato de terem nascido (Dorfman,
05/08/2007).

Esses presos ou “combatentes inimigos” tiveram a história de suas prisões narrada
na primeira pessoa, curiosamente também em versos, que foram publicados ironicamente
nos EUA. Seus advogados foram os intermediários de um trabalho penoso e metido pelo
subterrâneo (assim como é sua própria condição político-jurídica): “...transcritos
clandestinamente, às vezes gravados com pedra em uma xícara de plástico, às vezes com pasta
dentifrícia em embalagens descartáveis, às vezes rabiscados em tênues pedaços de papel, e sempre
destinados à memória, sempre transmitidos boca a boca ” (Dorfman, 05/08/2007). Os versos

versam sobre tudo: “Os que falam da misericórdia infinita de Alá e os que falam do mar cujo
ruído ouvem de perto, mas não podem ver” (Dorfman, 05/08/2007). Eles realmente

conseguiram expressar seu inferno em versos, quando dizem:
Leve meu sangue.
Leve minha mortalha.
Leve meus restos.
Fotografe meu cadáver solitário em sua tumba.
Mande tudo para o mundo,
Para os juízes,
Para aqueles conscientes,
Mande tudo para os homens justos e de princípios.
Faça com que apresentem o peso da culpa para o mundo.
Esta alma era inocente.
Faça com que carreguem o peso perante seus filhos,
Perante a História.
Esta alma sem pecados, estraçalhada.
Esta alma sofreu nas mãos dos “protetores da paz”.

Na verdade, poucos versos foram publicados, milhares foram confiscados,
alegando-se que passariam instruções “cifradas” à Al-Qaeda. São versos que nos chegaram
pela transcrição do submundo, do subterfúgio; são os “versos satânicos” daqueles que
querem ver a luz e comover o mundo, como os de Darwix. Alguns são agressivos e pregam
ódio aos “infiéis”, outros apenas pedem para ver o filho que nasceu há cinco anos, ou a

mãe quase morta ou a lua pela última vez. Há os que falam de um desespero final, há os
que recorrem à poesia para escapar da morte: a palavra contra a desesperança, para
“sobreviver ao que respiram” e “romper as frágeis correntes da solidão”. Os versos
procuram atrair corpos, culturas, povos e novos amigos. Porém, o que esses “guerreiros da
literatura universal” mais querem é, saber se o mundo quer ver, para além dos versos, os
seus corpos inteiros. Acreditam que a palavra foi solta, mas ainda têm a alma agonizante
em Guantánamo. Independentemente dos “crimes políticos” cometidos (ou não, porque
sequer foram julgados), esses “guerreiros do verso” lutam contra a anestesia do
encantamento do poder.
Desse modo, quando da queda do secretário de Justiça de Bush, Alberto Gonzales,
o latino mais influente no poder americano, alguns dado reveladores de sua política de
exceção foram mais debatidos, e também nos auxiliaram a ver por dentro de que é feita
esta “cultura da exceção”. Gozales foi um dos principais confidentes de Bush, na “guerra
ao terror” (fez o papel de Eichmann), porque sempre estava disposto a “interpretar a lei de
acordo com a conveniência”. Subscreveu infindáveis memorandos permitindo a prisão de
suspeitos e o interrogatório sob tortura, na prisão iraquiana de Abu Ghraib:
Como conselheiro da Casa Branca, a partir de 2001, cercou-se de
advogados brilhantes e conservadores que subscreveram as teorias legais
que aumentaram o poder presidencial. Foi seu nome que apareceu
assinando a maioria dos documentos secretos que justificaram um
tratamento duro da CIA e do Departamento de Defesa aos americanos
detidos suspeitos de terrorismo. Dois meses depois dos ataques de 11 de
setembro de 2001, Gonzales elaborou uma lei para autorizar que detidos
no campo de batalha fossem julgados por tribunais militares, e não civis.
No fim de junho de 2007, a Suprema Corte considerou esse procedimento
ilegal (Fletcher & Smith, 28/08/2007).

São muitos os casos ou exemplos em que especialistas se utilizaram da
lingüística, da semiologia ou simbologias (mitos, metáforas e lendas) para configurar a
“linguagem e o ritual” do poder que se articulam na ação efetiva do Estado. Nos episódios
iraquianos mais recentes, tornaram-se comuns expressões como “combatentes inimigos” e
“rendição extraordinária” para qualificar determinados remédios jurídicos de exceção.
Também o capítulo sobre o Estado de Exceção, vemos de que forma o nazismo se valeu
dessa mesma premissa (ou manteve a mesma preocupação) em fornecer uma carapaça
jurídica às atrocidades do poder. Porém, fora a “chicana jurídica”, tortura é tortura, como
meio de exceção e abuso de poder, e ponto final:
Naquele solitário e abjeto embate que se trava numa prolongada sessão de
suplícios, o torturador não se contenta com a rendição do torturado. Ele
quer apossar-se de sua alma, despojá-lo de seus valores, tornar-se dono de

sua voz para transformá-lo num delator. O carrasco sevicia, humilha e
administra a dor para arrancar informação, num sádico ritual que pode
acabar em um cadáver (Caldas445, 02/09/2007).

Porém, são longevas as “ameaças” ou estranhamentos às modificações por dentro
do sistema, com capacidade efetiva de oxigenação de todas as formas de “compressão”,
seja do trabalhador alienado da consciência do próprio fazer, seja do sitiado, em seu país
ou cultura: “A distância entre a ‘Cabana do Pai Tomás’ e os bairros sitiados da militância negra é
astronômica” (Mészáros, 1989, p. 26 - grifos nossos).

Isto foi publicado pela primeira vez por Mészáros no início da década de 70 e é
óbvio que a expressão “bairros sitiados” não se refere a nenhum recorte territorial imposto
pelo Estado de Emergência ou de Necessidade, mas não há como negar que hodiernamente
vivemos “sitiados em condomínios”, casas fortificadas, com “células de sobrevivência” e
muitos outros artífices de guerra. Portanto, não causa espanto dizer-se que nos
defendemos, como podemos, nesta “guerra civil”, assim como a própria polícia teve de
fazer no auge dos ataques do crime organizado em 2006, no Estado de São Paulo: “os
policiais estavam sitiados pelo crime, naquele momento eram vítimas da guerra civil
brasileira446”. Atualizando-se expressões antigas, “envelhecidas”, como guerra civil, agora
especialistas chamam a isto de “guerra assimétrica nas ruas”. Estes são, no fundo, meros
demonstrativos do que é se sentir sitiado, isolado, alienado, fragmentado. Mas, a esperança
de todo sitiado, como vimos até agora, é justamente trocar a cela pela sala, a heteronomia
(tutela) pela autonomia (capacidade real de “dar normas a si mesmo”, “sentindo-se
responsável pelo mundo”). Mas, há muito mais, há um sufocamento que nos cerca a todos,
sitiados ou simplesmente isolados.

4 Parte
Estado de Sítio no mundo real/virtual447
445

Caldas é um ex-preso político torturado pelo regime militar de 1964.
Veja-se que o Estado Penal (assim designado porque substituiu as “políticas sociais do Estado
Providência” pela “política do enrijecimento de medidas punitivas à criminalidade”), ironicamente se viu
vítima e aprisionado, sitiado e isolado da sociedade, ao distanciar-se da prática eficaz das políticas públicas.
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Trata-se de uma figura de linguagem, no sentido de que, hoje, início do século XXI, no desabrochar da
sociedade de controle (Deleuze, 1992), a Razão de Estado é mais do nunca invocada em nome da segurança
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Esta época atual de controle das comunicações e expressões, da sociedade de
controle, é, no fundo, uma atualização do Estado de Exceção e este não passa de uma velha
invocação da Razão de Estado — uma alegação, invocação estatal (e não-pública) para se
acabar com a própria liberdade. A razão no Estado de Exceção se apresenta como
ornitorrinco, uma forma surreal, disforme, ortodoxa apenas no apego ao primitivismo do
uso de forças mais austeras, com o medo que se expande apenas com sua visão. O conjunto
é portador de um ecletismo que não o torna mais heterogêneo — não há divergência e nem
autonomia. Atua como sistema remontado, de partes aparentemente não-naturais, mas
antes forçadas à uma certa naturalização. É, então, a ficção de uma forma que talvez
pudesse ser heterogênea, autônoma, e pró-ativa, a exemplo da Justiça. Porém, é um
amálgama deformado, atrofiado, hipossuficiente em certas áreas, ações ou noções.
O Estado de Exceção é um sonho aterrador que se sustenta à base de partes e de
peças do mecanismo plantadas pelos mais “inferiorizados”, incapazes de lidar com a
grandeza de uma utopia. Como se não houvesse comunicação entre o sistema nervoso
(“evolução” ou processo civilizatório, em que também se insere o comando do Estado) e o
sistema sanguíneo, como forma de comunicação e de escoamento dos interesses sociais das
classes dominadas. Atua, assim, como parasita de si mesmo, quando seus sistemas entram
em colapso, em curto-circuito. A autofagia nazista, por exemplo, consumiu literalmente a
Alemanha — além disso, sua “revolução legal” procurou abolir a lógica, quando incluíram
elementos de total exclusão de possibilidades da vida. Ao se instituir o Estado de Exceção
criou-se um dublê de instituições públicas. Isto desinformou e desformatou o Estado de
Direito e tornou informal a própria Justiça. Há, neste caso, uma funcionalidade do medo,
que cerceia a confiança e relega qualquer expectativa de saída por fora (do sistema
totalizado) da exceção. É o canto rouco da opressão e que, de estrondoso, só encanta e
cativa a poucos. A regra desta exceção é que não há saída, não há saída em meio às regras.
É uma expressão macabra do Estado de Direito que melhor serve ao próprio terror do
Estado. É a ilusão do “terrorismo de Estado” que apregoa a segurança necessária à
igualdade de todos ao medo. Esse terrorismo de Estado é a atualização do Estado de
Exceção e este carrega em si toda a virtualidade (iminência) da Razão de Estado. Esta
anormalidade do Estado de Exceção permanente (como censura sem fim e sem limites) é,
então, uma atualização da Razão de Estado — daí o sentimento comum de permanência da

nacional (mesmo que estimulando o Terrorismo de Estado), tanto no mundo real, quanto no virtual – daí
designarmos como mundo real/virtual.

exceção. Da anomalia do claro-escuro que, per si, já ronda todo o Estado, passa-se à
sombras totais com esta nova (quer dizer atual) fase do terrorismo de Estado. Agora, o
incrível é que, para os que não-enxergam (porque o processo tem baixa visibilidade), as
sombras permanecem inebriantes.
O controle da rede se assemelha ao golpe de Estado, mas como um golpe na cultura
e, se prevista em lei, é ainda pior, pois equivaleria a um “golpe de Estado legal”. Oculta-se
severamente (força, coerção, violência) o fato de que os sitiados (inebriados) se opõe ao
Estado de Sítio virtual, mas oculta-se sutilmente que os não-sitiados também estão
imersos na exceção. Toda e qualquer subjetividade do mito do Estado acaba radicalmente
na objetividade das forças excessivas da exceção. Nesta dinâmica ilógica, tenta-se regrar a
exceção, e nada pode ser mais incoerente do que levar a regra dentro da exceção (como
também não foi lógico imiscuir a exceção à regra). É como se nos dissessem: “— O
positivo é somente o negativo tornado positivo” (assim, o positivo e a regra não poderiam
ser em si mesmos, uma vez que só se apresentariam pela ausência). A exceção à regra
provoca anormalidades, daí que os salteadores são anormais. Nesta dimensão analógica, a
coerção é direta, mas não é fixa, pois as próprias regras da coerção são volúveis,
transitórias, intermitentes e, na verdade, a própria noção de regra fixa se torna
inconveniente. Por ser analógica, a regra da exceção é só uma exacerbação da regra
aplicada à negação — sempre que possível, questiona-se a regra para legitimar a exceção.
O Estado de Sítio virtual toma sua força do não-lugar, mas não da utopia, visto
que é a própria negação da utopia, da liberdade, da interação. Esse novo Estado de Exceção
é uma fantasmagoria da segurança e da soberania. O seu grande herói é, justamente, o antiherói, porque o medo elevado ao grau de pânico tende a imobilizar, desintegrar, desagregar
as narrativas socialmente integradas e libertadoras. A modernidade, como Estado de
Exceção, e a pós-modernidade, como Estado de Sítio virtual, são exemplos reiterados
dessa ratio, que foi ter transformado a exceção em regra. O objetivo geral da tese, por fim,
não foi o de mostrar ou comprovar simplesmente uma alegação, mas sim de indicar que
ainda existem muitas vielas e janelas sob esses temas mais gerais das Ciências Sociais –
indicar, ademais, que os clássicos sempre nos convidam a reviver e reinventar temas que
até a pouco eram considerados monstros sagrados.

PARA CONTINUAR A REFLEXÃO
MODERNIDADE TARDIA E/OU “TEMPOS MODERNOS”
O passado-presente reascende no futuro pelos clássicos.
Em síntese, sempre que retomamos um pensamento clássico, o objetivo é aprender.
Assim, idéias tão caras a um determinado autor ou conjunto de temas a ele associados,
sempre são fonte de (re)aprendizado. O pensamento clássico não está livre da história, pois
é fruto da mesma força germinal de sua época, porém, por ser genial, é capaz de perceber
mais nitidamente a essência do movimento, naquela fase, a maneira como as pessoas se
organizavam ou viviam e trabalhavam. Isto nos dá a sensação de que foi capaz de ver
adiante de seu tempo, como se tivesse adivinhado o que viria depois. De fato, seu poder de
sondagem o transportou para tempos futuros, mas porque soube perscrutar profundamente
o presente – não se afogou no cotidiano, como ocorre com a maioria de nós. Esta liberdade
de inquirir o presente é que lhe deu forças para ter suas idéias ainda prenhes de novidades,
para quem o retomasse/recuperasse, e mesmo que no futuro mais distante. Sua teleologia o
levou adiante, não como místico, mas, sobretudo, como crítico de si-mesmo, do seu
entorno, dos limites impostos pelo tempo e suas circunstâncias mentais, sociais, científicas,
culturais, políticas. Sua teleologia, com força para olhar para frente, para procurar pelo
futuro-presente, investigando o presente-futuro, é o que lhe permite se desprender da
miopia ou das amarras que cercam a maioria ensimesmada, silenciada. É de sua profunda
capacidade crítica e analítica que vem a força da telecinésia que o leva mundo afora. O
clássico é aquele que soube melhor do que qualquer outro, em sua época, apreender o
presente, a fim de libertar o futuro, quando positivamente nós realizássemos a análise do
nosso presente. Por isso, resgatar o clássico é restaurar, não só as forças móveis do
passado, mas especialmente reviver as forças que sós, nós não conseguiríamos apreender,
para aí sim melhor aprender com elas mesmas. Portanto, quem consegue aprender com o
clássico, acaba por apreender, pois foi o que o passado germinal nos legou. Alguns ainda
serão capazes de aprender a apreender, a olhar tanto para o passado, quanto para o
futuro, mas sempre em busca de reviver/reinventar o presente. Neste trabalho, tentamos
voltar ao passado de Marx e de Weber para (re)aprender com ambos, não apenas quanto ao
passado, em si importante, mas que, sem se respaldar na pretensão do futuro, seria inócuo.
Então, tratou-se de ver no passado o que se desdobra no presente e que,
contraditoriamente, ao mesmo tempo, serve para nos moldar e nos mover. Este foi nosso
objetivo: olhar o passado para aprender sobre o presente e ver/imaginar, daí de forma

crítica e criativa, como poderia ser o futuro-construído, e não essa idéia de futuro em que
somos meros espectadores do tempo que passa e eles, os seus habitantes, quando sua hora
chegar, simples seres sobreviventes e desalojados. Um futuro-construído seria um antídoto
a esse tempo estranho em que se sentem desconfortáveis, os seus próprios viventes.
Hoje, nesta época de imagem (quase sempre sem conteúdo), seria um antídoto à
miserabilidade de se sentir um tele-espectador da própria vida, porque é um tempo em que
os navegantes não ajudaram a produzir. O objetivo, então, permitiu-nos ver esta
perspectiva de dinâmica e tempo (aprender), para ali buscar alguma inspiração que
combata esta sensação de estarmos relegados à condição de tele-espectadores de nós
mesmos (isto seria apreender). Aqui, novamente, temos o cruzamento entre investigar,
criticar e desvelar, como ato revelador, mas igualmente como educação, porque educar é
educare, ou seja, exatamente revelar. Desse modo, quem educa, revela, e só é capaz de se
educar ou de ser educado, aquele que soube aprender a revelar, porque precisa revelar a si
próprio. Assim, quem revela a si e ao seu entorno, o faz porque também soube ser capaz de
apreender. O aprendizado, o apreender, é essa capacidade de tomar para si o curso das
coisas, de trazer para si as circunstâncias. É este o momento/movimento que o mobiliza
a NÃO ser mais um inerte espectador ensimesmado. Este sentido, em Marx, está nas
classes sociais e na capacidade de verter a consciência em si, em uma consciência para si,
mas em Honneth está na capacidade de manter e de empreender novas formas de Luta pelo
(re)conhecimento (2003). Ter a consciência para si é apreender o curso, as sutilezas, as
circunstâncias e eliminar a inocência da alma espectadora da história. Ter a consciência
para si, portanto, é agir, mas para agir é preciso aprender (educar), para não agir sem que
tenha capacidade de revelar. Logo, somente a educação leva a esta consciência para si,
como se fosse um ato consciente e diretivo em meio aos caminhos (não-simplificados) do
futuro-construído e arquitetado em conjunto. Ora, todo conjunto é complexo e complexus é
a arte de tecer em conjunto, e quem tece em conjunto para os clássicos das Ciências
Sociais são os atores sociais, em meio a ações e relações sociais (Weber, 1979), o
indivíduo como síntese social (Rousseau, 1988), as classes sociais (Marx, 1989). Tecem
apenas o presente (ensimesmado) se só há consciência em si, limítrofe ao contorno do
espectador. Tecem, sobretudo, o futuro, não mais como destino, mas como intenção,
intencionalidade e racionalidade próprias se já conseguiram revelar o(s) sentido(s) do
presente. Porém, agora já possuidoras da consciência para si, pois ao agir desse modo,
transformam e se transformam. Só assim podemos entender a frase que diz: o futuro está

aqui. De outro modo, é mera utopia, expectativa complacente: uma virtualidade que não
existe em si ou por si mesma (por isso há a utopia de uma rede que não se fecha).
Ao final, apesar de um poder vigoroso, vimos que o Estado de Exceção não passa
de uma conquista emotiva. E isto foi possível porque houve esta permissividade da
emoção, ensimesmados, embutidos na névoa dos interesses pessoais, não viram o perigo
atroz.
Partindo-se de Schmitt, então, pode-se pensar que há uma versão positiva ou
positivista acerca do Estado de Exceção. É uma versão especialmente positivista no sentido
de que procura retirar o conteúdo político (por exemplo, o Estado de Sítio Político448) da
definição de norma jurídica positivada. Com isto, quer-se uma espécie de teoria pura do
Estado de Exceção Permanente449. No caso de nosso texto, no entanto, diríamos que há
uma teoria pura do direito à exclusão. Neste sentido, há uma controvérsia de origem na
teoria da exceção, pois que se percebe uma contradição manifestamente objetiva: o direito
se julga imune ao realismo político (do qual, ironicamente, tanto Weber quanto Schmitt
eram manifestamente adeptos).
Há uma controvérsia porque no Estado de Sítio Político é a política que impõe
claramente a exceção à liberdade, à democracia, à própria segurança jurídica de todo
cidadão. Para desfazer-se dessa dificuldade, Carl Schmitt vai apenas declarar que o Estado
de Sítio não é parte da exceção – como se a declaração desfizesse a realidade.
Aplicando-se as regras do Estado de Exceção450 é como se houvesse, ou melhor,
como se se quisesse (e ainda que não houvesse) a subsunção da política. Neste manuseio
da sublimação (já anunciada), o que se pretende é a política ser sitiada. Porém, não se pode
esquecer de que nunca haverá “vazio de poder” (especialmente para se decretar a exceção à
regra), uma vez que o Estado de Exceção logo encontra um nomos, um direito pressuposto
que corrobora a ação do poder: àquela altura, a ponto de obrigar a imposição do Estado de
Sítio, um poder já esvaído de significado e, por isso, repelido e confrontado.
Desse modo, a exceção é uma regra de poder. Há uma clara inflexão (ou
manipulação do preceito da subsunção) operada no seio da razão iluminista e sua
conversão em razão instrumentalizada pelo poder. Nesta inflexão da razão, absorvendo-se
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Sem contar que nesses casos ainda pode haver ajuda externa para combater e sufocar os insurgentes, e
mesmo que se trate de guerra civil em que os rebeldes representem a alternativa da Justiça Social.
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Normalmente também não falam aqui propriamente do Estado (instituição), mas sim de uma certa
condição ou estágio em que se encontra a sociedade: o Estado de Exceção Permanente é um status. Esta
diminuição de seu alcance também os ajuda a pacificar a demonstração teórica, pois procuram tratar de um
acaso (quase fortuito) e não de um desvio institucional do próprio Estado.
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E isto é aplicar a própria contradição aos termos, pois está-se falando das regras da exceção.

a razão de modo inverso no âmbito do Estado-Nação (laicização, secularização) ocorreu
uma curiosa divinização do poder. Para Schmitt, a exceção está para a jurisprudência,
assim como o milagre está para a teologia.
Nesta linha, poderíamos acrescentar que a crença na santíssima trindade se
converteu na teoria da divisão dos três poderes e depois em outra tripartição jurídica:
“coisa julgada”; “ato jurídico perfeito”; direito adquirido”451. Seguindo-se esta divisão,
após o tratado de Westfália, em que se definiu a organização do Estado Moderno, pode-se
ver a santíssima trindade mais uma vez: povo, território, soberania. Ou, novamente,
quando Carl Schmitt tratou da unidade política: Estado, movimento, povo. Articulação que
ainda o levaria a pensar em três tipos de pensamento jurídico: normativista puro,
decisionista, institucional. Mais curioso, no entanto, é associar essas divisões à ideologia
da representação tripartite do fascismo.
É curioso notar Weber (da dominação racional-burocrática) na definição e na
escolha da ideologia institucional do direito: “Enquanto que o puro normativista pensa em
regras impessoais e o decisionista realiza, em uma decisão pessoal, o bom direito da
situação política corretamente avaliada, o pensamento jurídico institucional desenvolve-se
em instituições e configurações suprapessoais” (Schmitt, 2006, p. 04 – grifos nossos).
Também é desta configuração que advirá o conceito de soberania: Soberano é quem
decide sobre o Estado de Exceção Permanente, dirá solenemente Carl Schmitt (2006, p.
07). Mas, o que deve fazer o soberano em caso de extrema necessidade? A resposta à
pergunta é igualmente uma resposta dada por Bodin e retomada por Schmitt:
Até que ponto o soberano se submete à leis e se obriga diante das
corporações? [...] Bodin responde no sentido de que promessas são
vinculantes, porque a força obrigacional de uma promessa repousa no
Direito Natural; porém, no caso de necessidade, cessa a vinculação
segundo os princípios naturais gerais. Em geral, ele diz que, frente às
corporações ou ao povo, o governante está obrigado somente enquanto o
cumprimento de sua promessa for de interesse do povo, mas ela não se
vincula si la necessite est urgente (Schmitt, 2006, p. 09).

Com isto, diz Schmitt, Bodin inseriu a decisão no conceito de soberania. Por isso, a
resposta à indagação de quem é o soberano na condição de exceção, já traz em si a resposta
à questão de quem é a suma competência nestes casos: o soberano absoluto. Porém, a
questão da exceção se ressente toda vez que se quer saber quem é o detentor do poder
absoluto:
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Apelidada de síntese da segurança jurídica (Art. 5º, XXXVI, CF/88).

Em uma locução mais usual, perguntava-se quem teria a presunção, para si,
do poder ilimitado. Por isso, a discussão sobre o estado de exceção, o
extremus necessitas casus [...] Em razão disso, também se pergunta quem
decide sobre as competências constitucionais não regulamentadas, ou seja,
quem é competente quando a ordem jurídica não oferece resposta à questão
da competência (Schmitt, 2006, p. 11).

Vico também afirmou a superioridade da exceção. Neste sentido, para Vico,
superior aos limites impostos pela norma jurídica, a exceção se torna princípio, baliza, o
fim em si mesmo que requer imediata e plena aplicação.
Na verdade, saber que os casos de extrema necessidade (exceção) estão ou não
previstos em lei, é uma questão menor, porque a decretação do Estado de Exceção
suspende toda a fruição do ordenamento jurídico. Então, mesmo a previsão legal será
suspensa e, se não houver previsão legal, com mais motivação a exceção será decretada.
Atualmente, o que se chama de Estado Global nada mais é do que a globalização
vista como um longo e amplo processo histórico-coletivo de negação de um suposto
Direito Global, e que veio se formando desde o século XVI.
Este processo se fortaleceu no século XVIII (com as Revoluções Americana e
Francesa: a primeira mais republicana, fundante de um Estado-Nação; a segunda mais
proletária e, depois, igualmente sangrenta e até conservadora).
No século XIX, contou-se com a inclusão de um movimento operário organizado
(ou mais organizado do que ao tempo das “barricadas” de 1848 por quase toda a Europa) e
de um outro feminista (de Chicago para o restante do mundo).
No século XX, apenas para recordar, este processo ainda tinha energia para aderir e
congregar outras tantas forças sociais, como: autodeterminação dos povos, os “direitos
humanitários” (especialmente no pós-Segunda Grande Guerra), além de contar com as
minorias (inclusive dos “deficientes mutilados e amputados" entre 1939-45), o meioambiente, o desenvolvimento tecno-científico.
Durante séculos vimos ascender por boa parte do mundo novo e do Velho
Continente formas intensas e determinadas de luta pelo reconhecimento de demandas,
direitos e inserção social na dura batalha pela transformação global e que levasse aos mais
diversos tipos, formas e mecanismos de reconhecimento das diversidades sociais.
Anteriormente, a globalização dos direitos havia nos trazido a perspectiva da
interação, do reconhecimento, da expansão do próprio direito: sobretudo sob a alcunha dos
direitos humanos.

Neste sentido vão os quase sempre enumerados exemplos das lutas operárias (da
Revolução Mexicana à tomada do poder em Cuba: 1959), do movimento feminista, do
movimento estudantil no maio de 68, da Revolução dos Cravos, num só dia em Portugal:
25/04/1974.
Mas o que temos no século XXI, além da agonia desse fluxo de conquistas e de
seus combatentes?
A “homofobia” hoje tem de ser vista como algo bem mais amplo, do que
normalmente é. Tem de ser tomada como uma expansiva e enérgica negação de todo
“humano que não interessa”, pois é como se o processo estivesse dirigido à negação de
todos os “gêneros humanos” não consumíveis e/ou não consumistas.
Portanto, a luta por um Direito Global (que data dos séculos XVI-XVII, mesmo
antes do “Habeas corpus”) está a sucumbir diante de uma avassaladora “globalização do
direito”. A globalização é aqui entendida como um recorte que só se norteia pelo aporte do
direito que preza o capital, em total exclusão das alegações sociais pelo direito das massas
anônimas.
Esses mesmos direitos humanos conseguiram alguma salvaguarda no século XX,
sobrevindo ao século XXI como “a grande utopia” de um Direito Global, maiúsculo.
Porém, diante do “realismo amargo” (e não é propriamente o tipo de remédio amargo que
nos faz bem), hoje, a globalização dessa luta parece conduzir aos limites dos direitos que
favorecem o que pode ser consumido e, diante disso, é óbvio, a “luta pelo reconhecimento
do social” (Habermas) vem naufragando fragorosamente.
Nos EUA, depois da invasão do Iraque, veio a autorização da Suprema Corte ao
governo Bush para que cortasse do orçamento verbas e fundos, progressistas por décadas,
que eram incentivos ao regime de cotas e inclusão da população negra.
O mesmo sistema que produzira uma classe média negra agora aponta-lhe mísseis
reacionários e excludentes.
Na França, em 2005, o Estado Global, incapaz de lidar com a miséria social dos
imigrantes, decretou solenemente (entre o direito de Estado e as armas letais) um “Estado
de Emergência” que contivesse o fedor de queimado que se alastrava das periferias de
Paris, e antes que contaminasse todo o Velho Continente.
O poder central até que tentou prometer rever sua política de corte de gastos
sociais, sobretudo na proposição secular de uma educação republicana, laica e igualitária.
Mas, veio 2007 e as eleições foram por demais conservadoras, com outro golpe nos
socialistas e em qualquer perspectiva de “luta pelo reconhecimento social” de pobres,

marginalizados e “imigrantes ilegais e intrusos” (os mesmos que fazem a faxina nos belos
Cafés).
Assim, o que vemos nos século XXI?
Uma consciência popular dormente, anestesiada, desnorteada e, ao revés disso, um
Estado Global que entra em ação num piscar de olhos, pungente como nunca fora para
aniquilar o restante das lutas seculares pelo reconhecimento social de direitos, da “pessoa
humana”, dos sujeitos históricos e de suas condições mínimas de “vida social ativa”
(Arendt).
E o que alega o Estado Global, para lançar toda a força e fúria da globalização do
direito contra o lendário Direito Global? Alega que hoje os direitos sociais são exceções,
só aplicáveis em casos excepcionais, emergenciais, quando o mercado das almas precisa.
Em troca, diz que as “forças do mal” (antes eram operários e mães e filhos
famélicos, hoje são “terroristas”: igualmente famintos) exigem um Estado forte, com força
evidente, e não “sociável”, como fora o Estado Social (a partir da década de 1920).
Isto assombraria Arendt (especialmente em Eichmann em Jerusalém, 1999) – como
assombrou(a) Habermas e Honneth (e antes deles Adorno e Horkheimer) — porque nos
coloca diante da ameaça de um permanente Estado de Exceção.
Nesta condição em que “a exceção é regra” (Agamben, 2004), o direito é posto para
fora do sistema pelo uso da força — mas, pasme-se, uma exclusão que já havia sido
autorizada, anteriormente, pelo próprio direito agora excluído.
Enfim, em tempos de Estado de Exceção Global, a globalização dos direitos do
mercado incluiu na carta de direitos, um direito autorizando a exclusão da luta pelo
reconhecimento e ampliação dos direitos sociais, como algo ultrapassado.
De qualquer forma, não há necessidade de muito esforço para se visualizar que
enfrentamos uma série infindável de proposições e lutas conflitivas por reconhecimento –
sendo, talvez, a maior parte excludente da intersubjetividade.
É como se estivéssemos mergulhados num “mundo sistematizado” (sistematizável),
em que se destaca esta ferrenha luta pela imposição de “sistemas de controle” e o “mundo
da vida”, com a vita activa procurando “sistematicamente” sobreviver e se expandir pelos
poros da sociedade ainda não controlados.
Na Inglaterra, há mais de uma câmera de TV interna para cada 14 habitantes, além
do fato de que todo inglês será obrigado a tirar nova carteira de identidade, em que
constarão aproximadamente 150 tipos de informação, como: DNA, último emprego,
formação, local de residência e muito mais.

A isto chamaríamos de “racionalidade política instrumental”, em que a razão é
instrumento de poder452, tendo-se como ponto de partida o surgimento da “moderna”
análise da política.
Resumidamente: “Ao submergir esse continente de conceitos fundamentais, que
sustentam o racionalismo ocidental de Max Weber, a razão revela sua verdadeira face — é
desmascarada como subjetividade subjugadora e, ao mesmo tempo, subjugada, como
vontade de dominação instrumental” (Habermas, 2002, p. 07).
Neste sentido, a tese se constituiu como processo que tem o pressuposto do
acoplamento entre modernidade e racionalidade, isto é, com destaque para a vontade de
dominação instrumental — e que se aprofundou com a operacionalização do Estado de
Exceção.
No sentido clássico ou mais tradicional, as garantias institucionais são cláusulas de
proteção, respeito e certa aplicabilidade das normas, dos princípios e dos direitos do
próprio Estado de Direito.
O Estado cria regras duras para impedir que ele, o próprio Estado (entendido como
objeto e foco de poder), atente contra o Estado de Direito (entendido como ente moral de
direito público).
No sentido do projeto de poder da modernidade aqui apontado, no entanto,
devemos entender essas cláusulas como parte das garantias constitucionais de que as
instituições jurídicas têm meios adequados e destinados à conservação de si mesmas e,
portanto, da ordem estabelecida e do status quo prevalecente.
Em resumo, a Constituição é a principal defesa jurídica do capital e do poder453.
O projeto iluminista, então, veria transformada a exceção em regra, justamente
quando a racionalidade jurídica teria definido e autorizado, como garantia institucional, o
uso do poder não-democrático, sempre como defesa do Leviatã e não necessariamente em
prol do poder social.
Como age o Poder diante da Razão de Estado
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A razão que gera a liberdade e o desfecho das amarras do encantamento do passado é a mesma que
institui a dominação: “A força subversiva de uma crítica à la Heidegger [...] que arranca o véu da razão para
exibir a pura vontade de poder” (Habermas, 2002, p. 07).
453
Como diria Lassale (1985), é a Constituição de papel. Num sentido mais amiúde, o Estado de Direito
clássico acaba por legislar e legitimar formas de dominação, como exclusão, quando, por exemplo, segrega
presos em condições horripilantes, acentua a concentração de poder e de renda, não coíbe a desigualdade
regional.

Portanto, o objeto central da tese teve a ambição de indicar algumas transformações
da Razão de Estado, das bases da Modernidade Tardia em que se fundeou o Estado-Nação
(Renascimento), passando pela Revolução Francesa e a instituição do Estado de Sítio
(1791), até que culminasse sua metamorfose político-jurídica na Constituição de Weimar
(1919), e assim seguisse a Razão de Estado vertida em Estado de Exceção Permanente.
No sentido da pesquisa, o Estado de Exceção é um resquício absolutista — não se
trata de uma revolta do Absolutismo, é apenas um resquício que sobrou da limpeza. Não é
uma transposição cega de instrumentos autocráticos do passado para o presente, mas o uso
de mecanismos de controle com efeitos similares.
Portanto, Razão de Estado quer dizer que a ratio está a serviço do Estado (e não
exatamente servindo à sociedade), daí que seria lógico, racional seguir as ordens do mais
forte — e é isto que define a Razão de Estado como ideologia que aposta em um sistema
fechado, completo, totalizador, e que (por definição) não pode reconhecer fissuras na
soberania: do latim - superanus.
Em síntese: Razão de Estado é o uso soberano da força em desconsideração às
mínimas noções de direito e Justiça. Como descreveu Carl Schmitt, acentuando este
mesmo tom, soberano é quem decide sobre o Estado de Exceção.
Já nos momentos de crise aguda, instaura-se o Estado de Sítio Político (Marx).
Nestes casos, não é incomum confundir-se o interesse partidário com a Razão de Estado, e
disso nasce o golpe de Estado.
Do ponto de vista institucional hegemônico assim se opera a transformação da
Razão de Estado na legalidade pretendida ao Estado de Exceção. Por isso, diferentemente
do golpe de Estado, o Estado de Sítio Político não é uma ilegalidade, uma vez que tem
previsão legal.
Desta associação do cálculo à política, também decorre a associação da razão ao
Estado e, portanto, nestas circunstâncias, a violência não é tida como atitude irracional —
na guerra da autoconservação do poder, todos os meios são válidos (os fins justificam os
meios).
Então, pode-se dizer que o Estado de Exceção é a mais pura inflexão da razão
política e se fundamenta ou se alimenta no mito da virilidade (virtù) e da segurança.
Apresentadas as justificações do poder, este liame entre Razão de Estado e circunstâncias
emergenciais (para nós, Estado de Exceção Permanente) retoma-se, exatamente, a idéia de
que as necessidades impõem os meios aos fins.

Proposição (i)lógica do Estado de Exceção
É certo que o direito é parte fundamental do processo cultural de racionalização que
acompanha a humanidade, como essencial ao processo civilizatório ou de humanização.
Ocorre que, como vimos, a partir da modernidade clássica do pós-Revolução
Francesa, este mesmo processo racional atribuído em boa soma à própria consagração do
direito nos trouxe o fenômeno da exceção constitucional.
A partir de então, a racionalidade político-jurídica nos legou o Estado de Exceção –
uma forma de solução de litígios e conflitos político-jurídicos que passou a incluir na
regra, meios de negar a própria regra.
Como as medidas de exceção foram incorporadas e justificadas pelo positivismo
constitucional, não haveria legitimidade nos discursos político-jurídicos que viessem a
alegar a inconstitucionalidade de tais medidas de exceção subversivas das regras.
Encontramos o liame constitucional que faltava ao poder abusivo para estabelecer e
ramificar sua hegemonia ou soberania opressiva.
Também é interessante pensar que o subversivo não mais seria aquele que se volta
contra a condução regular das regras, pois, com a exceção às regras, tornou-se eficaz e
legítimo descumprir as regras básicas e iniciais: normatividade, positividade, regularidade,
previsibilidade.
A regra pode ser questionada com a anuência de um componente reinante no
interior desta mesma regra. Trata-se, sem dúvida, de um engenhoso e hábil labirinto
jurídico no interior da própria regra.
Eficazmente articulada, esta modalidade de lógica jurídica, em que a regra
(premissa maior) determina a exceção (premissa menor), autorizando-a descumprir o
próprio preceito. Isto é, a conclusão é que a premissa menor está autorizada a se
desvincular da premissa conformativa.
Assim, ou vemos aí uma negação frontal à lógica aristotélica ou, então, alçamos a
exceção à condição de premissa maior e as regras à posição de premissa subalterna.
Todavia, mesmo neste sentido, como ver lógica no postulado que admite a exceção
mitigar a força inaugural da regra?
Será razoável supor que não há mais que se falar em exceção à regra, doravante
substituída pela diretriz de que a regra é exceção?
Aliás, o poder será subversivo quando lançar mão da exceção para fazer prevalecer
sua própria regra ou comando de poder?

Ou subversivos serão os defensores das regras, quando denunciarem e se voltarem
contra o uso da exceção – que (in)justamente descumpre as regras pré-estabelecidas?
De outro modo, se a exceção é alçada à custódia de regra, aquele que se utiliza da
exceção, por força da obviedade, não descumpre a regra. Diz-se inclusive que se cumpre a
regra até o limite (limiar da não-regra), quando se autoriza o uso quase intempestivo da
exceção.
Por obra deste silogismo, quem usa da exceção para descumprir a regra não
subverte nem a lógica e nem a regra. A habilidade do pressuposto da exceção fundiu as
premissas maior e menor num só conjunto (i)lógico.
Minuta e máximas do Estado de Exceção
O Estado de Exceção é ele mesmo efeito da calculabilidade jurídica presente no
antigo Estado de Sítio perpetrado em nome do Iluminismo, no pós-1789 (8 de julho de
1791, na Assembléia Constituinte francesa).
Se é correto que o povo não se inclina à democracia total, em que tenha que decidir
os desígnios do poder e do governo a todo instante ou se isto é impossível na democracia
de massas; é igualmente certo dizer, como Weber, que há uma “vontade de dominação”.
Todavia, só o Estado de Exceção é capaz de metamorfosear esta “vontade de governo” em
vontade súdita.
Aliás, a exceção nasceu antes da Regra, pois a fórmula do Estado de Direito, como
o conhecemos hodiernamente, é um produto acadêmico do século XIX (arquitetado por
Robert von Mohl), a partir da Alemanha, como sinônimo de imperatividade,
impessoalidade, neutralidade e defesa constitucional dos direitos fundamentais
conquistados.
Somente após, nos séculos XIX e XX, é que o Estado de Exceção encontraria
abrigo

no

Estado

de

Direito

–

previsibilidade,

racionalidade,

reciprocidade,

proporcionalidade, regularidade seriam, desde então, causa-efeito deste modelo
novecentista de Estado de Direito. Hoje, portanto, podemos dizer que este modelo de
Estado de Direito tem sua causalidade na Razão de Estado.
No século XX, em trabalho de legitimação da própria exceção, Carl Schmitt – o
famoso jurista alemão – procurou estabelecer uma coerência interna entre Estado de
Direito e Estado de Sítio, como máxima expressão da soberania constitucional e da Razão
de Estado.

Adaptando Weber, pode-se dizer que o Estado de Exceção procura evitar (por todos
os meios de força) que o Estado soberano deixasse de existir sociologicamente – caso
viesse a desaparecer a probabilidade de ocorrência de ações sociais com sentido.
Entre Razão de Estado, soberania e Estado de Exceção, por um lado, e, por outro, a
sociedade, deve subsistir uma relação social objetivamente unilateral, hierárquica e
monista: dado o Poder Extroverso.
Em suma, o Estado de Exceção confirma-se como força oponível à sociedade e à
legitimidade democrática:
x

Tem no ato de conquista um ato projetado – e nisto está sua virtú, pois reina
o poder de mandar da instituição compulsória. A liberdade é cedida ao
controle monocrático da liberdade.

x

Ratifica o poder imposto; nega-se ao poder proposto. A psicologia
individual se completa na ética pagã da resignação. Restaurou regras do
Absolutismo: regis voluntas suprema lex (a vontade do rei é a lei suprema).

x

Desnuda a virilidade que se soerguia no Estado soberano de Hobbes. Foi,
digamos, uma adaptação, metamorfose necessária aos desafios dos séculos
seguintes – uma fusão/demonstração externa que vislumbrasse segurança e
soberania (força e vigor).

x

Constitui-se, na prática, num projeto/processo teleológico baseado numa
ética racional quanto aos fins políticos. Carl Schmitt lhe patrocinou as
garantias constitucionais necessárias para que se configurasse como ética
racional quanto aos meios legais.

x

Corresponde à dominação racional-legal levada às últimas conseqüências. O
Estado de Exceção corresponde ao mais moderno e espetacular formato de
organização e de centralização legítima (legal) do poder soberano. A
dominação racional-legal é a via jurídica que oportuniza a legitimidade.

x

Recorre à normalidade a fim de obter empréstimos de significados, agindo
em razão de uma necessidade política premente, mas para ir além, abaixo,
fora e inclusive contra esta normalidade que o abrigava. Não culpa os
injustos pelas injustiças.

x

Proporciona um massivo sentimento de impotência, simplesmente, porque
deixa de ser verdade que só é verdadeiro, o que é verdade para todos. Seu

tempo é o do presente-transitório: efemeridade, transitoriedade. Impõem-se
pela violência, nutrindo-se da corrupção (real e de sentidos).
x

Substitui o círculo virtuoso (liberdade, igualdade) por um círculo vicioso
(coerção, opressão). Subsume as potencialidades às necessidades. Combate
as

principais

responsabilidade.

virtudes

republicanas:

Não

entende

se

como

emancipação,
República

autonomia,
porque

nega

sistematicamente o “mundo da vida pública”. Não compreende a lógica da
República, em que as mesmas pessoas que mandam são as que obedecem.
x

Resume-se, juridicamente, na implementação de permissivos constitucionais
altamente inibitórios (de direitos) e coercitivos (da ação social e política).
Diz violar a Constituição no interesse da própria Constituição. Criminaliza a
ordem democrática e estiola os direitos fundamentais.

x

Transformou a conquista histórica dos direitos humanos na defesa e
confirmação do não-Estado (sociedade civil como garantias individuais de
direitos oponíveis ao Estado ou restritivos à Razão de Estado) em Estado de
não-Direito: em que os próprios direitos humanos, compreendidos em suas
gerações, são vilipendiados e frontalmente negados.

x

Não reconhece o poder como fonte de reconhecimento social. Obstaculiza o
entendimento recíproco, interativo, porque não reconhece meios nãocoercitivos. Não legitima nenhum consenso singularmente não-impositivo.
Incentiva o controle social a partir das hostes do poder heterônomo.

x

Descaracteriza a regra, subverte-a, transformando a exceção em regra e,
assim, inclui a exclusão.

x

Transformou a Razão de Estado em Religião do Estado. Expande ideologias
proto-fascistas que alimentam o Estado de não-Direito.

x

Alimenta a insegurança pública e dela se retro-alimenta. Obtém sua
anuência por meio da fabricação do medo. O pacifismo lhe é mau porque a
vida é uma guerra permanente (slogan fascista). Viva la muerte (slogan
falangista).

x

Reafirma a cultura da morte: é um Estado de Execução. Há o culto do
heroísmo que contempla a morte. É um produto dileto da moderna
racionalidade, mas que se alimenta de mitos e de místicas. Prepondera um

domínio carismático: “crença nos poderes mágicos, revelações e culto do
herói” (Weber).
x

Em

virtude

de

suposta

desinteligência

social,

produz

e

utiliza

inteligentemente regras de exceção. Tem na excepcionalidade o princípio da
totalização.
x

Produz a lógica de que, para cada direito, há uma exceção. Reproduz um
desencantamento jurídico em que, para cada exceção há uma regra de
garantia de mais-poder. Regula a garantia de direitos por meio de restrições.

x

É

um

expediente

do

capital

globalizado.

Encontra

forças

na

internacionalização de recursos restritivos, excludentes e uniformizadores.
O Estado de Exceção ora nega, violenta, ora se utiliza de instrumentos e garantias
constitucionais em favor do uso/abusivo da força pública contra a própria regra
democrática. Com isto, o Estado de Exceção arrebenta as garantia dos direitos humanos,
como:
1. Inviolabilidade: os direitos humanos não podem ser violados em
estrutura, especialmente pelo Estado porque este deveria zelar por
sua organicidade.
2. Irrenunciabilidade: por serem fundamentais à salvaguarda dos
indivíduos e da sociedade, os direitos humanos não podem ser objeto
de renúncia
3. Imprescritibilidade: ainda que sejam vistos em gerações sucessivas
de direitos, garantias e liberdades, os direitos humanos não se
perdem ao longo da luta política que os constitui.
4. Inalienabilidade: não podem sofrer de qualquer ameaça de
transposição ou transferência, pois se isto ocorresse, ao conjunto dos
direitos humanos abater-se-ia uma violenta negativa como direitos
fundamentais.
5. Universalidade: são direitos que pertencem à sociedade e aos
indivíduos como um todo, independente de sexo, condição social,
partidarismo político, níveis de escolaridade, convicção religiosa,
idade e nacionalidade.
6. Efetividade: como são dotados de garantias constitucionais,
constitui-se em direitos que requerem eficácia imediata, plena, tendo
o Poder Público o poder-dever de zelar por sua consubstanciação.

7. Interdependência: na condição de super-princípios, os direitos
humanos fundamentais não se excluem, exigindo convivialidade
harmônica e observação de sua estrutura funcional.
8. Complementariedade: os direitos humanos fundamentais visam
atingir objetivos e valores constitucionais democráticos, exigindo
complementação legal dentro da própria natureza histórica que move
sua condição de gerações de direitos. Por isso, não há que se falar
em níveis ou graus de importância entre os seus princípios e marcos
regulatórios.
O Estado Penal, por sua vez, é o derivativo criminal, carcerário do Estado de
Exceção – desse modo, pretende conferir continuidade e confiabilidade à soberania no
século XXI, baseando-se no medo, na suspensão dos mesmos direitos civis (a exemplo da
ampla defesa e do Princípio da Dignidade) e na coerção, retração dos direitos políticos.
Assim, sob o silogismo apontado, a forma clássica do Estado de Sítio, a previsão
temporária coercitiva que visa sanar a anormalidade pode se perpetuar, desde que o
próprio Estado julgue que as causas que lhe motivaram ainda permaneçam — aí o estado
de alerta não seria desligado.
De acordo com a Teoria Política Clássica seria como a descrição do Estado lutando
contra a sociedade — um contra-senso porque o contrato social não fora programado para
voltar-se contra a própria sociedade que lhe dera origem.
Com isto, espero ter justificado o porquê de retornar o objeto da pesquisa aos
primórdios do próprio Estado Ocidental – e com isto também ressalto a escolha pela
nomenclatura de Modernidade Tardia, pois é uma realidade que nos acompanha desde
então. Em suma, por Estado de Exceção entende-se a imposição de regras de
negatividades, pois este poder-direito:
x Não promulga de valores humanistas: convivialidade, civilidade, isonomia.
Converte o legítimo discrímen em discriminação. Não reconhece o direito
como regulamento que sobrevém à práxis. É pendular no equilíbrio para auferir
a autoridade, ante a liberdade. Atinge a sociedade (em nome da
Autoconservação do Estado) com a máxima força unilateral. Somente
reconhece o cidadão do Estado, nunca o cidadão da sociedade. Postula a
heterodoxia ética. Permite que o provisório se torne permanente. Mantém o
governo dos homens, deturpando o governo das leis. Não reconhece o poder

como “agir em concerto na regra”, uma vez que privilegia o “agir no concreto,
pela exceção”. Prospera sempre que esmaecem a verdade republicana e a
legitimidade do poder social.
O Estado de Exceção Permanente e Global prospera sempre que esmaecem a
verdade republicana e a legitimidade do poder social. Como asseverava Cícero, há que se
respeitar os institutos da República – especialmente sob o alcance da necessidade. A
seguir, veremos algumas reflexões e lições de Cícero acerca da República, como forma de
não se permitir o uso de meios de exceção:
1. Na República predomina a Justiça.
2. A maior necessidade é a virtude.
3. Não se governa a República, mesmo em perigo, com improvisos.
4. Para o republicano, a felicidade está em combater a ignorância.
5. O homem digno da República reúne os atributos da humanidade.
6. Na República, cada um sabe o que é seu.
7. A política não decorre da necessidade, mas sim da sociabilidade.
8. A dissensão promove discórdia; a igualdade traz equilíbrio social.
9. Deve-se proteger o Estado contra o furor.
10. Na República, “o valor tomará armas contra o furor”.
11. O compromisso com a República é um compromisso com a verdade.
12. A virtude republicana é capaz de superar as necessidades e os desafios.
Nenhuma necessidade tem legitimidade para afastar a honestidade, diria
Aristóteles, uma vez que o governo dos justos impõe regras para governar sem o uso da
exceção. Vejamos algumas máximas de Aristóteles para o governo virtuoso que nos
ajudariam a combater o uso de regras de exceção e evitar o Estado Penal:
1. A República deve combater a exceção.
2. Ao Estado só deve interessar a honestidade.
3. A equidade não admite a exceção.
4. A cidade deve ser protegida com a virtude.
5. O ostracismo é a mais grave pena de exceção.
6. O ostracismo não pode ser a regra punitiva movida contra o povo.
7. Só há semelhantes se há justiça e honestidade.
8. A necessidade deve ser subordinada à honestidade.
9. Bem governar é garantir que a ninguém falte o pão.
10. A politirania produz a regra da exceção em massa.
11. O corpo deliberativo é o soberano do Estado.
12. Há crime de Estado quando se atenta contra a Constituição.
13. Prudência é editar leis que proíbam a concentração de poder.
14. O soberano deve ser mais fraco do que a nação inteira.
15. O governo virtuoso combina a educação do povo com o conhecimento e respeito à
Constituição.

Para nós, este misto de sitiados e o Outro, mais do que nunca é preciso retomar
os clássicos, pois não pode haver condescendência alegando ignorância sobre a presença
constante do Estado de Exceção Permanente e Global.
A república leva à educação do Outro
O que levaria esse Outro, enquanto sujeito do conhecimento de si mesmo (da
autocrítica à autonomia), a postar-se reflexivamente, criticamente contra a lógica e a
manipulação mecânica da razão instrumental (Matos, 2006, p. 93).
Este novo sujeito do conhecimento integrado, global, formar-se-ia a partir do
“sujeito homem-natureza”; superando-se o “homem-máquina” reificado pela razão
instrumental: “A visão de Adorno é a da não separação sujeito-objeto, no sentido de o
homem se relacionar com a natureza entendida, ela mesma, como ‘sujeito” (Matos,
2006, p. 97).
Isto equivaleria, na atual fase da modernidade tardia, a reverter o ponto de inflexão
da modernidade precursora (da ratio à desrazão) e, assim, propor um novo e outro ponto
de reflexão: “A crítica à razão das Luzes é o melhor serviço que a Razão pode prestar
à razão que se alienou de toda significação espiritual em seus procedimentos e
conquista da natureza” (Matos, 2006, p. 98).
Este reconciliar-se com a natureza e com a sociedade é como perceber-se diante
da fragilidade e da prudência da lebre — e mesmo que o homem só se reconheça mais
facilmente pela primeira condição, é preciso urgentemente aplicar-se à segunda. Caso
contrário, ainda iremos conviver por muito tempo com este estado de exceção latente,
fabricando e sendo fabricados por inimigos — desrealizando o real e o Outro:
Já que existe um “estado de exceção em permanência” na
contemporaneidade – as guerras tecnológicas desrealizantes – é por
haver um “estado de exceção das almas” – em estado de guerra com
“inimigos” a serem eliminados. O inimigo é sempre o Outro projetivo,
o não-idêntico, o dessemelhante, o bode-expiatório do mal-estar da
civilização (Matos, 2006, p. 99).
Deste modo, se passamos a pensar pela via das lutas intersubjetivas por
reconhecimento, então, sempre é preciso superar o momento das negatividades (e ainda
que se tenha de pontuá-las muitas vezes, visualizá-las em profundidade). Por isso,
pensamos em indicar algumas tarefas necessárias, como utopias possíveis, como práxis
social sustentada em verbos afirmativos:



Reinquirir pelo sentido mais amplo possível da idéia-base que sustenta o “direito a
ter direitos” (Bobbio, 1992);



Reconhecer e estimular a essência da luta intersubjetiva por reconhecimento,
como parte da luta mais austera e sincera em prol da afirmação do “princípio da
sociabilidade”;



Expandir o confronto para todos os âmbitos em que ainda vigore algum suspiro
deste famigerado “direito à exclusão”;



Desativar todas as prerrogativas que procuram se transformar em motes de
exceção e que, conjuntamente, alimentam todas as formas de Estado de nãoDireito (Canotilho, 1999);



Combater qualquer forma de terror;



Cercear toda tentativa de banalização do mal;



Priorizar a solidariedade e a Justiça Social;



Reestruturar o espaço público, agora não mais como extensão da esfera privada
(Habermas, 2003);



Debelar todo tipo de estranhamento mais ofensivo ao mundo do trabalho e que
possam obstaculizar o desenvolvimento dos suportes da vida social;



Superar os entraves calcados nas formas de colonização da vida social atual;



Fortalecer as bases sociais, culturais e políticas dos movimentos, das frentes e
das lutas populares que requerem reconhecimento e legitimidade;



Investir maciçamente na educação para a República.



Pensar uma nova Antropologia da modernidade, como uma retomada da antiga
ligação entre filosofia e medicina (como medicina da alma), como uma filosofia
para a vida toda e não só como instrumento de dominação (quer seja dominação do
conhecimento instrumental, quer seja da natureza e dos outros homens). Nesta que
é uma eterna luta contra a coisificação, o consumismo de si mesmo com a
decorrente tecnocracia da vida, planificação dos sentimentos:
O tecnocrata não está interessado em compreender as coisas por si
mesmas em função do entendimento em si mesmo, mas sim em
função de ajustá-las {ao quadro do presente}, não importando o
quanto este seja alheio à estrutura interior dessas coisas; isso se
aplica tanto aos seres vivos quanto às coisas inanimadas [...] O seu
comando decidido transformará os homens num conjunto de
instrumentos sem objetivos próprios. As forças econômicas
adquirem o caráter de poderes naturais cegos que o homem, a fim de

poder preservar a si mesmo, deve dominar, ajustando-se a eles454
(Matos, 2006, p. 36).


Superar o medo à liberdade, como La Boétie e, portanto, desafiar a lógica da
Razão de Estado em nome da sociedade. Diferentemente do “homem de poder”,
o homem virtuoso455 é o que busca intersubjetivamente a liberdade. (É
preciso entender a resposta dada por La Boétie a Hobbes):
A “servidão voluntária” é índice e expressão de um medo. Mas não é
medo da morte física, como queria Hobbes, pois, diz La Boétie, os
homens se apressam a dar a vida por uma causa, um chefe, uma
guerra. Se o medo não é da morte, qual é ele então? Se medo há, é
medo da indeterminação que nos habita e que tem, precisamente, sua
origem na nossa liberdade. Liberdade de pensamento e vontade de
verdade respondiam, no contexto grego, à busca do homem virtuoso,
para o quê o exame dialético – o diálogo – era uma Paidéia (Matos,
2006, p. 39).



Retomar o humanismo e a tradição da Paidéia (formação de espíritos) e
voltar ao pensamento germinal, para aderir ou para tecer críticas: “Clássico:
pensamento datado e não datado, que orientava os homens como um fio entre
gerações” (Matos, 2006, p. 42).



Superar esse estágio em que o irracional (como o exemplo claro do “direito à
exclusão”) ocupa o lugar do racional — superando esta fase de imbecilidade em
que estamos imersos:
Se a televisão utiliza um vocabulário de “no máximo 300 palavras”,
o “Decálogo do Jornalista” prevê um leitor com capacidade
intelectual de “dez anos” (Matos, 2006, p 42).



Dar tempo à formação, no dizer de Adorno 456, deixando para trás os “lacaios
do instante”, a “demagogia da facilidade”, a “barbárie estilizada” (Matos, 2006,
p. 43).



Reafirmar a formação de uma solidariedade realmente sólida (solidus), robusta
e firme — que tenha o mesmo status que o próprio Estado.



Retomar o humanismo como “educação para a emancipação”; combater
vigorosamente a burrice solene, daquele que não percebe a própria ignorância e
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Aqui Olgária Matos cita o Horkheimer de Eclipse da razão.
“Homem cultivado”, “honnête homme” (Matos, 2006, p. 44).
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No artigo A filosofia e os professores.
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que não vê perigo na razão; combater a adoração ou o ufanismo pela “Ordem e
Progresso”:
O nazismo – como emblema do mundo administrado – não é um
acidente de percurso político, mas o resultado do vitorioso
desenvolvimento da ratio, cuja matriz é a ciência moderna – desde
Bacon vinculada ao desenvolvimento industrial agressivo, sob
auspícios expressamente materiais457. Há barbárie, diz Adorno,
sempre que se retrocede à violência física e diversas regressões da
sociedade (Matos, 2006, p. 44).


Combater a sobrevida da intolerância proto-fascista.



Vencer a falta de coragem ou de decisão para se servir do entendimento sem a
tutela de outrem, pois não somos educados para a emancipação.



Instigar talentos para a emancipação, com um tipo de aprendizado com base
em estímulos e motivação — o próprio Adorno (1995) citava que sua formação
se deveu a ter pensamentos não-assegurados. Daí a idéia de se desacreditar o
“fetiche do talento” e a “crença romântica na genialidade”. Ou seja, o que é
mais grave, a “glorificação da heteronomia”.



Enfraquecer a “crença” ou a simples aceitação dos papéis, funções ou
representações impostas por força da heteronomia458:
...já no próprio conceito de função ou papel, derivado do teatro,
prolonga-se a não-identidade dos seres humanos consigo mesmos.
Isto é, quando a função é convertida em um padrão social, por essa
via se pergunta também que os homens não são aqueles que eles
mesmos são, portanto que eles são não-idênticos. Considero
repugnante a versão normativa do conceito de papel, e é preciso
contrapor-se a ele com todo vigor (Adorno, 1995, p. 178).



Ultrapassar os limites da educação reificada, porque o que se vê, em regra,
não é uma “pedagogia da emancipação”, mas sim o culto à autoridade —
ensina-se mais a lutar pela autoconservação, do que a lutar pelo reconhecimento
da autonomia. Deveríamos educar para a auto-consciência, para a
autolegislação459.
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Com o que se vê, uma clara distinção entre Positivismo e Iluminismo.
Mas, como se livrar da incidência do sistema e forçar à autonomia, sem superar o individualismo egoísta
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Passadas décadas, depois dessas declarações, vimos predominar o pensamento americano — aliás,
exatamente o oposto desse. Como diz Adorno (1995, p. 175): “um vigoroso individualismo que não admite
preceitos”; “ajustamento” ou “adaptação assumida do darwinismo por Spencer”; “pragmatismo”;
“utilitarismo” (só é feliz quem consome, e enquanto o faz).
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Orientar ações para que se tenha uma educação para a contradição e para a
resistência — vivemos numa época, séculos XX e XXI, em que “o mundo quer
ser enganado”.



Moldar uma educação para atacar o nojento e para se tornar infecto. Afinal,
uma educação de qualidade é uma educação para os clássicos, em que:
...houvesse visitas conjuntas a filmes comerciais, mostrando-se
simplesmente aos alunos as falsidades aí presentes; e que se proceda
de maneira semelhante para imunizá-los contra determinados
programas matinais ainda existentes nas rádios, em que nos domingos
de manhã são tocadas músicas alegres como se vivêssemos num
“mundo feliz”, embora ele seja um verdadeiro horror [...] ou então que
um professor de música, não oriundo da música jovem, proceda a
análises dos sucessos musicais, mostrando-lhes por que um kit da
parada de sucessos é tão incomparavelmente pior do que um quarteto
de Mozart ou de Bethoven ou uma peça verdadeiramente autêntica da
nova música (Adorno, 1995, p. 183).



Superar a uniformização e a administração dos sentidos da vida; rejeitar
toda recaída, tentação ou regressão à barbárie e ao arcaísmo; defender
vigorosamente o direito à diferença. O projeto mais ambicioso do nazismo foi
ter protocolado solenemente o “direito à exclusão”. Ironicamente, este “direito à
exclusão”, base do Estado de Exceção, está fundamentado no fundamentalismo
da identidade de origem ou também chamado “princípio da igualdade”:
Genocídios, racismo, tortura, miséria espiritual e material,
fundamentalismos religiosos e guerras constituem-se na cultura
fundada sobre o princípio de igualdade e seu aliado – o de origem.
Havendo sempre algo de primeiro e uno, cada grupo se vê como o
legítimo representante da origem – cujo correlato é identidade
sedentária. A origem, no sentido dado pela palavra alemã
Herkunft, é, para Nietszche, o tronco de uma raça, uma
proveniência; é o antigo pertencimento a um grupo – de sangue, de
tradição (Matos, 2006, p. 45).



Reescrever o “direito à razão”, com mais lógica e inteligência do que até agora.



Identificar identidade e autonomia (para além de qualquer soberania — a não
ser que se trate da “soberania do sujeito”, portanto, para além da máquina do
Estado): “Medo da autonomia e servidão voluntária se encontram” (Matos,
2006, p. 48).

Conseqüentemente, é preciso ter uma nova dimensão ou visualizar outra dimensão
para nossa realidade — muitas vezes é preciso retornar ao passado, aos clássicos, para ali
encontrar mais motivação, inspiração e “correição” dos atos que nos faltam.
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