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A PRODUTIVIDADE DO PEN~AME~TO DE
CARL SCHMITT NA CRITICA AS
INSTITUICOES POLITICAS LIBERAlS

o artigo busca identificar na compreensilo original de
Carl Schmitt do Politico, fundada em pressupostos contrarios
a visilo racionalista que move as formular,;i5es liberais, a
razilo principal de sua fecundidade na cdtica as instituir,;i5es
politicas modernas. Partindo de uma hermeneutica do
conceito schmittiano do Politico, 0 texto visa demonstra r
como sua teoria politica permite enfrentar 0 conjlito e a
excer,;iio como elementos constituintes deste campo do agir
humano e, desta forma, a potencialidade transformadora que
e possivel verijicar nas recorrentes crises que minam as
estruturas normativas do Estado liberal de Direito.
Palavras chaves: conceito do Politico, liberalismo, conjlito,
Estado de Direito.
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do Pensamento
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para tanto, a meu ver, deveria localizar-se na originalidade
do seu conceito
do Politico
como
fundamento
epistemologico, ou mais propriamente gnoseologico, de seu
enfoque teorico. Pois, 0 conceito do Polftico de Schmitt
apresenta-se,
indubitavelmente,
como
condi<;ao
indispensavel para compreendermos 0 alcance e 0 potencial
de seus argumentos nesta esfera do agir humano. As
dificuldades das abordagens hegemonicas no campo
academico para darem conta de quest5es inusitadas que
apresentam-se
ao pesquisador
deveriam,
ao men os,
despertar a suspeita quanto a possivel insuficiencia do
paradigma teorico subjacente as mesmas. POl"que,junto a
crise das institui<;5es politic as burguesas e possivel
detectarmos uma crise do proprio paradigma teorico liberal,
o qual manifesta-se numa incapacidade de compreender 0
fenomeno do Politico. Incapacidade esta que vem a tona,
exatamente, quando ocon-e ou eclode uma aguda crise de
legitimidade do Estado liberal de Direito e do sistema
representativo
parlamentar,
enquanto
mecanismo
de
funcionamento e de legitima<;ao deste modelo de Estado. 0
peso e 0 significado da abordagem schmittiana localiza-se
exatamente ai. Pois, e a partir de uma concep<;ao diversa do
Politico que Schmitt, em sintonia com a corrente
fenomenologico-existencial, rompe com a visao racionalista
e iluminista do Politico, impulsionadora de todo 0 fluxo do
pensamento liberal.
o Presente texto busca refletir os elementos
essenciais que gravitam em tomo deste debate. P'lrtindo
inicialmente da distin<;ao entre 0 Estatal e 0 Polftico,
enquanto distin<;ao essencial e base sobre a qual assenta-se
sua concep<;ao do Politico, passo a consider'll' 0 pressuposto
schmittiano da impossibilidade de fundar a organiza<;ao da
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. gras racionais
por ela mesma
'dade em Ie
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Ou, dito de outra forma, a nece~s,ldade de
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ultima de uma Unidade Pohtlca numa
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1oca lizar-se
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"olhar" 0 P 0lI IC
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ta em algo que the subJaz, qual seJa, urn esfera
que se a IImen
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'
1 0 desdobramento desta tematIca remete-nos,
pre-racI~na. te a propria questao do papel da exce<;ao e da
necessarlamen ,
, ,
,berana que pretende domma-la, como forma de
deCIsao so
. 'd'
.
a-o ou reinstaura<;ao de uma ordem Jun
Ica que
mstaura<;
.
reponha a normalidade. 0 co~tra,ste, de perspectlval~bopo~tas
entre a visao racionalista, propna as abordagens I eraI~ e
aquela de cunho fenomenolog~co-exis~encial de SchmItt,
apresentada em seguida, pode mtrodu~lf-~O~ ao .centro do
debate da questao dos fundamentos fllosoflcos merente a
estas correntes teoricas divergentes do pensamento polftico
atual.
Tais etapas precedentes permitem-nos, pOI' fim,
atingirmos uma compreensao da oportunidade e da
produtividade do pensamento de Carl Schmitt para
podermos dar conta de determinados fenomenos politicos
que desafiam as ciencias sociais e polfticas contemporaneas
e lhes apresentam sempre novas dificuldades. Dificuldades
estas, em parte, devidas ao fato delas encontrarem-se cativas
de urn paradigma teorico, 0 qual as deixa desamparadas
frente a emergencia do "novo", que irrompe no bojo das
crises que sacodem as institui<;5es politicas liberais.
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"0 conceito do Estado pressup5e 0 conceito do
Politico". Esta expressao paradigmatica, com a qual 0 autor
de 0 Conceito do PoWieo inicia a sua obra, segundo ele
mesmo,
implica
a
exigencia
de
determinarmos
precisamente a distin<;ao entre os conceitos de "Estado" e
de "Polftico". Sem se preocupar com uma defini<;ao
exaustiva do Estado, como 0 autor nos adverte, Schmitt
busca recuperar 0 sentido da palavra e seu surgimento
hist6rico, 0 que e possiveJ resumir nos seguintes termos:
Todo 0 povo com uma determinada identidade
cultural, lingiifstica, etnica ou religiosa, anteriormente dada,
assume 0 status (Zustand) de uma Unidade Polftica, quando
torna-se independente e soberano. Quando, pois, e capaz de
decidir sobre quem e "amigo" e quem e "inimigo", ou sobre
a guerra e a paz. A forma em que esta Unidade toma corpo e
uma forma hist6rica, temporaria e, por conseguinte, peculiar
a uma certa epoca de sua existencia como comunidade
politica autonoma. 0 Estado moderno, pOl' exemplo, na
forma atual que 0 conhecemos, surge, historicamente, na era
do absoJutismo como meio de pacifica<;ao das Jutas
re1igiosas que· dilaceravam 0 velho mundo. 0 Estado
absoluto passa a centralizar 0 poder politico em suas maos.
Se antes a decisao sobre a guerra e paz cabia ao senhor
feudal, agora ela e competencia exclusiva do poder Estatal.
Ou seja, se antes a forma da unidade polftica era 0 feudo,
agora a sua forma e 0 Estado Nacional. POl'tanto, a Polis, 0
Feudo ou 0 Estado naeional sao formas hist6ricas que
assumem uma unidade politica. 0 Politico e assim
caracterizado como 0 espa<;o de decisao quanto a paz e a
guerra, quanto a amizade e a inimizade.
A unidade politica
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" humano. 0 Politico tem seu cnteno propno
a
do agu
,.
d
'd
mesma forma que outros domlllIOS a VI a tem su~s
distin<;5es ultimas: como bom, e ~~u na moral; o. belo e f~lO
no estetico; 0 rentavel e 0 prejUdICIal no economlCO. AssIm,
o Politico tem tambem a sua distin<;ao ultima a qual e
possive1 sempre reportar-se. Esta distin<;ao, especificamente
politica, e a discrimina<;ao entre amigo e inimigo.
o inimigo, para Schmitt, entretanto nao eo inimigo
privado, mas e 0 inimigo publico: hostis, e nao inimieus no
sentido lato. E, portanto, apenas 0 outro, 0 estrangeiro,
bastando essencialmente
isto, que como outro ou
estrangeiro, em caso extremo, havera a possibilidade de
conflitos com ele, os quais nao podem ser decididos atraves
de normas previarnente estipuladas, ou pela rnedia<;ao de um
terceiro, "desinteressado" e, pOI' isso, "irnparcial". Esta
possibilidade extrema do conflito pode manifestar-se na
guerra externa, em rela<;ao a uma outra Unidade politica, ou
na guerra viI, quando os antagonisrnos internos em urn
Estado chegarn ao ponto de urn clar'a separ'a<;ao entre
agrupamentos com as caracterfsticas de amigo e inimigo
pondo em risco a pr6pria unidade do Estado.
A

mais

,0 Politico, para Schmitt, pode tirar sua for<;a dos
dlversos setores da vida humana, como das
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--contraposi<;oes religiosas, economicas etc. 0 Polftico, neste
caso, nao designaria um ambito proprio "mas 0 grau de
intensidade de uma associa<;ao ou dissocia<;ao entre
homens" cujos motivos podem ser: religiosos; etnicos;
economicos ou outros, e que, em epocas diversas, provocam
diferentes unioes ou separa<;oes2.
A forma politica em que um determinado povo
manifesta-se enquanto Unidade Polftica e, ainda, sempre
compatfvel com a estrutura de produ<;ao de sua existencia
material. Ora, a forma em que hoje, predominantemente, as
Unidades Polfticas se apresentam e na do Estado liberal ou
burgues de Direito, a qual e precisamente adequada ao
modelo hegemonico de reprodu<;ao social: 0 modo de
produ<;ao capitalista. De onde, podemos deduzir que a a<;ao
apenas estritamente submetida as nOl'mas ou as regras deste
Estado nao permite, certamente,
transcendermos
ou
superarmos tal forma de Estado. Sendo assim, a supera<;ao
das causas que originam as contradi<;oes que configuram a
nossa realidade contemporanea, pass a, obrigatoriamente,
pela transforma<;ao do Estado burgues de Direito, ou da
forma como encontra-se estruturado 0 espa<;o do Polftico da
comunidade moderna. Mas esta supera<;ao sempre seni 0
resultado de uma luta, e quem vence esta luta e quem impoe
ou determina as regras que perpetuam uma certa forma
historica de Estado. Com outras palavras, e quem,
soberanamente, de fato, dispoe do poder de determinar 0 seu
carater e as regras de seu funcionamento, independente de
que grupo venha a exercer a fun<;ao do governo ou da
E importante salientar, todavia, que Carl Schmitt nao entende a dislin\ao
amigo-inimigo
como um Crilerio 1I0rllla/iIlO. Ou seja, como se a polflica devesse
orientar-se com base nesta distin\ao, mas que est a e uma distin\ao
observavel
na realidade concreta, empiricamenle
veriricavel,
sendo que ignora-Ia nao
signilica exorciza-Ia.
2

..
_ E pOI'isso mesmo, pode 0 autor afirmar que:
admlmstr~<;aod· 'Estado pressupoe 0 conceito do Politico"
"0 concelto 0
(SCHMITT 1992a, 43).
.
Schmitt procurou, desta manelra, ressaltar que pelo
. tl·I'elllinumeras modalidades do ser do Politico e
fato d e eXIS
. . _
necessario a dlstm<;ao entre 0 Estatal e 0
se
que torn a, .
,·
Ou seJ·a , demonstrar como suas vanas formas, ou
o
ItICO.
P 1
modos de manifesta<;ao historicas,
surgem sempre
resultantes das contradi<;oes entre os diversos modos
existentes de ser do Polftico e as novas condi<;oes sociais,
economicas, culturais que emergem na vida social. Tal
distin<;ao objetivaria, pOl'tanto, compreender-se a altera<;ao
das form as de estrutura<;ao e funcionamento do Polftico,
cujos novos princfpios emergem fora da normalidade ou do
modelo estatal que vigora, minando assim tais estruturas, e
trabalhando para a destrui<;ao e a supera<;ao das mesmas.
Este limiar entre 0 "Estado" e 0 "Polftico"
apresenta-se, segundo este criterio analftico, como um
campo de tensao e de pressao decisivo no processo de
transforma<;ao social. Espa<;o este, como ja apontei,
constitufdo por praticas de a<;ao nao submetidas a
normatividade (pOl'que a normatividade ja compoe 0 ambito
do Estado) e, pOI' isso mesmo, pre-determinada pelo
Polftico, avesso, por natureza, a normatividade. Como
Schmitt, articula, entao, a rela<;ao entre urn espa<;o regido
~el~ n~rmatividade, proprio a esfera do Estado, e aquela
JnstanCla que a ele precede e que poe esta normatividade.
Em outros termos, como 0 autor com preen de esta rela<;ao
entre a ord em Jun
. 'd·lca normativa que rege a vida do Estado
eo ambito do P o 1'·
.
!tICO,Jncapaz
de ser normatizado mas que,
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Politico.
Tal crise exigia uma solu~ao
o 0 espac;o d 0
un
ass ,
Parlamento
encontrava-se
completamente
imediata e 0
t bOlod d
"esultava numa permanente InS a I I a e
impotente, 0 que I
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" bIt "iam pOI' fim no seu colapso. Tal desfecho,
que Iesu ill,
,
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.
d
tia 0 autor dever-se-Ia
a absolutIza~ao
0
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'
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da legalidade como fundamento ultImo da ordem
pnnclpI
olitica .. E mais ainda, no extremo de pressupor que tal
~rincfPio poderia
daJ: conta dos /pr?prios
limites _da
normalidade,
qual seJa, a sua propna
auto-suspensao.
que tal visao negligenciava,
entretanto, e que "0 abismo
existente entre a legitimidade de uma ordem politico social e
as regras legais de seu funcionamento
nao pode ser fechado
com
base
nos
pr6prios
meios
da
legalidade"
(Flickinger,2004,15).
Em resumo, a Constitui~ao de Weimar
propunha legitimar a sua ordem normativa
mediante as
regras que ela mesma estabelecera, desconsiderando,
assim,
a existencia deste "abismo constitutivo"
como fundamento
inexoravel de qualquer comunidade
polftica. Tratava-se,
portanto, de uma concep~ao do Politico, enquanto instancia
fundadora
da
ordem
constitucional,
baseada
na
racionalidade
iluminista incapaz de localizar os limites de
~ua validade e vigencia
nao s6 no momenta
de sua
Impl~me~ta~ao quanta no da suspensao mesma desta ordem
constltuclonal.
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desacordo de Schmitt com uma compreensao
racionalista e normativista3 da Polftica, de inspira<;ao
iluminista, remonta a sua Teologia Polftica de 1922. Nesta
obra, 0 autor expressa a sua recusa a esta postura intelectual
ao tentar resgatar aqueles aspectos inerentes a natureza do
Politico negligenciados pOl' aquelas correntes como a do
positivismo
juridico,
com
a
qual
polemizanl
permanentemente,
a qual reduz 0 Estado ao mero
ordenamento juridico. Ao chamar a aten<;ao para a
dependencia da normalidade jurfdica de uma esfera prejurfdica, a polftica, Schmitt destaca 0 caniter de
imprevisfbilidade e, pOitanto, de incapacidade de uma total
calculabilidade que caracteriza este ambito da vida social
constituido pela paixao, e seu conteudo pulsional, que move
o agir humano e condiciona a decisao enquanto ate da
vontade criador e garantidor de qualquer normalidade
jurfdica.
A postma intelectual de Schmitt no que se refere a
analise da natureza do Politico encontra urn paralelo na
literatura filos6fica contemporanea num trabalho que buscou
desvendar as contradi<;5es inerentes ao espfrito da
Aufklariing: Dialerica do Esclareci/1'lento, de Adorno e
Horkheimer. Como sabemos, a crftica destes autores ao
iluminismo centra-se na sua desconsidera<;ao da existencia
de uma base nao pre-pensavel da razao ou do conteudo nao
racional da razao. POitanto, a Dialerica do Esclarecimento
busca as raizes da razao, ou das condi<;6es pre racionais que
a constituem e a sustentam. Ou ainda, dito de outra forma,
as condi<;5es nao puramente l6gicas da razao.

Entendo
normativo

3

aqui como nonnativista
do direito.
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ao ediffcio
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. t omunga portanto, dos pressupostos da
SchmIt c'
_.
_
de Adorno, em re1a<;ao ao Ideal do
argumen.tac;ao na sua crftica ao racionalimo liberal que
EscJarecIl~de~to, base nao pre-pensavel ou iITacional do
-0 conSl ela a
.
na /.
.m nao compreende a sua verdadeua natureza,
PolItICOe, aSSl ,
. num normativismo e numa absolutlza<;ao da
prenden do-se
...
,
_ C 0 se a crenra na legahdade raclOnal, medIante a
razao. om
':;' .
. - ·rl'estrita a 16glca das regras da razao, pudesse
submlssao I
.
ir por urn impulso Imanente, a uma forma de
nos con d uZ ,
.
. a-o social ou de conVlvenCla mats perfelta
dos
orgamzac;
.
homens entre si e entre el~s e a natureza. Esque~e, 0
racionalismo liberal, que 0 Impulso que rege a razao, 0
refletir, e, na sua origem, irracional, nao pre-pensavel e, se
nao pre-pensavel, e movido pela satisfa<;ao da necessidade
de auto-sobre-vivencia e, por conseguinte, produto da
vontade, do Pathos. 0 Legalismo racional, alheio a este
carater especffico da Polftica, fundamenta a teoria 1iberal
que concebeu a ideia do moderno Estado de Direito.
No entanto, se a natureza do Polftico implica 0 conflito, a
Iuta por interesses, a comunidade politic a jamais podera
prescindir de uma instancia de decisao, decisao esta a qual
tanto fundamenta como garante qualquer ordem legal em
vigor e, por isto mesmo, capaz inclusive de altera-Ia.
A Legalidade racional irrestrita do Estado de Direito
constitul-se numa tentativa in6cua de impor uma camisa de
for~a ?a rea1idade polftica. Ela apresenta-se como uma
~ecessldade da calculabilidade indispensavel a sociedade
h~er~l ~om? garantia de sua forma de reprodu<;ao social. Os
~nnclp~o: hberais, de inspirac;ao iluminista, nao suportam 0
ImprevIslVel bem como a impossibilidade da interven<;ao ou
de lima posslvel altera<;ao nas "regras do jogo", que
A.
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•
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garantem a sobrevivencia e a manutenvao da forma como a
sociedade moderna liberal se reproduz.
A abordagem schmittiana do fenomeno do Polftico
pautada pOl' criterios antropologicos e existenciais permitenos captarmos a sua natureza especffica. 0 que, contudo,
diferencia a abordagem de Schmitt daquelas de cantter
puramente racionalistas e grosseiramente escravas do
normativismo logico?
As abordagens de cunho fenomenologico existenciais, que irao se consolidar a partir dos anos 20 do
seculo passado, haverao de questionar os pressupostos das
abordagens anteriores de carater racionalista e iluminista4.
Tais abordagens poem em xeque alguns axiom as intrinsecos
ao racionalismo,
e que foram impulsionados
pelo
romantismo, idealista ou positivista do seculo anterior.
Desta forma, alguns pressupostos do racionalismo, como a
ideia de urn progresso continuo e irreversivel da
humanidade, passarao a ser questionados. Esta novao de
progresso entra em crise porque a realidade nao oferece
garantia suficiente de sua validade.
As vertentes da fenomenologia e do existencialismo determinarao os travos essenciais desta nova forma
de abordagem das ciencias do espirito .. A fenomenologia,
de urn lado, passa a centrar-se na particularidade
fenomenica e na contingencia, ao contnirio do universalismo normativista, proprio da abordagem racionalistailuminista, e, fundamental mente, nas "experiencias vividas"
(erlebnisse). Ou, no dizer de Husserl: "0 ser tal qual se
apresenta no proprio fenomeno", pOlS, para ele, a

4

Nesta altura recorro, em parte literal mente, ao capitulo
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. nalidade, 0 que quer dizer que ela so
'A ia e lOtenClO
I .
consclenc
'eAnciade algo. Para a fenomeno ogla a
uanto conSCI
.'
.
eXlste enq ,
t nao e substancla mas atlvldade. Tal
.A cia pOl'tan 0,
. c~n~clen .,' movida pela percepvao, a vontade, a. palxao.
auvldade e
0
viver
implica,
necessanamente,
esta perspectlva,
rometer-se com 0 mundo.
.
comp
istencialismo, por outro lado, para mterpre-tar
- ." Est as
0dod ex ptara pela categona de "re Iavoes
a reah a e, 0 .
,
_
vinculam 0 homem aos outros homens e as
rela~oes, que
, .
.
_ SaG apenas de natureza estatica, como as
COlsas, nao
.
de identidade
semelhanva etc, mas saG
categonas
'
't 'das de "possibilidades"
que aos homens se
consU U1
.
h"
.
apresentam conforme situavoes nat.urals ou .lstoncas.
As "rela~6es" com os homens caractenzam-se, aSSlm, como
rela~6es de solidariedade, amizade e comunicavao. Para 0
existencialismo 0 homem nao esta feito, pOl'em, e urn fazerse con stante. Este fazer-se depende das "possibilidades"
decorrentes das permanentes decisoes que ele deve tomar
em rela~ao as situac;oes futuras. Deste ponto de vista, a lei
perde, portanto, a possibilidade de ser pre-determinadora,
pois a continua mudanc;a de situac;6es e, por conseguinte,
das decis6es de1as decorrentes, SaG incapazes de serem
subsumidas a qualquer normatividade. Neste sentido 0 papel
desempenhado pela excevao nao afigura-se como anomalo,
como 0 extravagante, senao como algo unido a toda a
existencia (cf. PELAYO M., 1951,73).
o ponto de partida do entendimento de Schmitt do
fenomeno do Politico, que revela-se na sua ideia da
sob.erania, encontra-se na sua referencia a uma base pre
raclO,nal da comunidade polftica. Esta origem pre-racional
Contem a POSSl
'b'l'd
I I ade de garantia da expressao dos
elementos co ns t'ltumtes
.
,.
desta base como, a lIngua,
a etma e
o
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a cultura de um povo. A teoriza~ao polftica liberal
negligencia ou elimina esta possibilidade ao reduzir a vida
polftica ao mero estabelecimento de norm as gerais e
racionais e legitimando 0 poder pelo simples cumprimento
de regras de procedimento desconsiderando a a~ao da
vontade, com seu conteudo pulsional, nem sempre contido
pelo domfnio da razao. Tal perspectiva, ao meu vel', nega a
origem pre-racional da polftica. A dessubstancializa~ao do
Polftico, em Schmitt, bem como a sua constru~ao deste
conceito a partir de uma rela~ao existencial, constitui-se
num tra~o inerente
a abordagem fenomenologicoexistenciaL Da mesma forma, ela permitiu-lhe a fundamenta~ao de sua teoria da soberania definida como a
capacidade de decisao ante 0 caso excepcional.

o Tema da exce~ao encontra-se sobremaneira
desenvolvido no texto Teologia PoUtica, Quatro capitulos
sobre a Teoria da Soberania de 1922. Aqui 0 autor busca
estabelecer nitidamente a rela~ao entre soberania e exce~ao.
A conhecida frase, "Soberano e aquele que decide sobre 0
caso de exce~ao", com a qual inicia-se esta obra, ja indica 0
grau de rela~ao entre estes dois conceitos. Com esta
expressao paradigmatica Carl Schmitt nao visa apenas
determinar que durante a exce~ao e que se revela claramente
o soberano. POl'em, que e 0 sob era no mesmo quem decide
quando a propria normalidade jurfdica encontra-se suspensa.
Para Schmitt, 0 caso de exce~ao, aquele nao
definido na ordem jurfdica, quando muito poderia ser
designado como caso de extrema necessidade, enquanto
ameac;a existencia do Estado, mas, de maneira alguma,

--I

,
'eve-lo na sua realidade empfrica. 0
,'a clrcunsc1
. "
'
se po d en
"
gem da ordem Jundlca em vIgor, porque
esta
a
mar
soberano
e decidir se a Constitui~ao deve ser suspensa na
a e1e compet
(Cf Schmitt 1988 22). Mesmo a ordem
t talidad e·
"
sua 0 "S
hml'tt como toda ordem repousa sobre uma
"d'
dlra c
,
Jun, l~a,
_ sobre uma norma. No entanto, para a
declSao
'I tu d 0 0
, ' 'd~ e nao
' somente 0 normal e'h recon eClve,
unsplU
enC13,
,
J , _ ' nao perturba~ao, Dlante do caso extremo, ela
mals nao e se
,
.
, d
da As situa~6es excepCIOnms corresponde uma
esta esanna.
"",
.
~ 'a por princIpIO Illmltada, ou sep, a suspensao da
competenCl
,,,'
stabelecida na sua totahdade. Nessa sltua~ao uma
or dem e
,
d' ,
.
'clara'
COlsa e
. 0 Estado Subslste enquanto , 0 lrelto
recua"(Schmitt, 1988,22). A situa~ao excepcIOnal e, no
entanto, algo diferente de anarquia ou caos. Porque, ap~sar
de tudo, sempre subsiste uma ordem mesmo que nao seJa a
ordem do direito. A existencia do Estado, segundo 0 autor,
guarda aqui uma incontestavel superioridade sobre a
validade da ordem jurfdica. A decisao se libera de toda a
obriga~ao normativa e torna-se absoluta no seu senti do
proprio. No caso de exce~ao, 0 Estado suspende 0 direito,
em virtude de urn direito de auto-conserva~ao, pois toda
norma geral requer a existencia de uma organiza~ao normal
das condic;6es de vida onde ela poderia ser aplicada de
acordo com a realidade existente, A norma, conclui, tem
necessidade de um meio homogeneo. Ou seja, €sta
nor~a,ljdade nao e um simples "preliminar externo", 0 qual
o JU~I~ta, pudesse ignorar. " ...ela pertence, muito ao
contrarJO, a sua validade imanente. Nao existe norma que a
gente possa aplicar a urn caos. E preciso que a ordem seja
estabelecida para que a ordem jurfdica tenha sentido(cf.
Schmitt,1988,23).
~--
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Assim sendo, para Schmitt, e indispensavel
qUe
uma situa<;,:aocritica normal seja criada, e e 0 soberano queln
decide, definitivamente,
se esta situa<;,:ao normal, de fato ,
realmente existe. Compete, por conseguinte,
ao soberano
estabelecer
e garantir
0 conjunto
da decisao
na Sua
totalidade,
uma vez que encontra-se
em suas maos 0
monop6lio desta decisao. A importancia,
pois, do caso de
exce<;,:ao, para Schmitt,
consiste
em que ele revela
claramente a essencia da autoridade do Estado. "E af que a
decisao se separa da normajuridica
... " (Schmitt, 1988,24)
A dinamica da quebra e da constnu;iio da ordem,
que 0 estado de exce<;,:aocomporta, tern uma raiz metafisica:
"aquela da falha ontol6gica que se manifesta na inevitavel
tensao entre a rebeliao contra as regras e sistemas universais
(,.,) de urn lado, e a tambem inevitavel necessidade
de
permanentemente
tentarmos a reconstru<;,:ao de uma ordem
legal, de outro"(Dotte,1996,28),
Coerente com sua 16gica
argumentativa,
Schmitt enfatiza 0 intimo vinculo entre
exce<;,:ao e decisao. Neste aspecto, coloca-se no extrema
oposto da perpectiva do positivismo juridico, em especial
contra a aposi<;,:ao de Hans Kelsen, ao afirmar que este par
conceitual - exce<;,:ao/decisao- pertence ao reino do Direito.
Certamente que, deste ponto de vista, 0 direito nao e, aqui,
entendido apenas como urn simples sistema de legalidade
"mas, como estrutura fundamental da ordem que carrega em
si 0 elemento voluntarista que autoriza eficazmente todas as
normas positivas e sendo, neste senti do, anterior mesmo ao
regramento constitucional (Dotte,1996,27).
Do ponto de vista de Schmitt, pOl'tanto, uma vez
considerado 0 direito como estruturalmente
constituido com
este elemento da vontade que p8e a ordem, tanto 0 caso
excepcional anormal como a decisao, igualmente anormal,

a

, f'
situa<;,:aoexcepcional, pertencem ambas
ca pOI llTI
, / S h
' "/
dlra c mitt, eo que nao
que b~us , do D"lIel'to ' A Excerao
'r',._
a essencla
.do ela desafia a Codlflca<;ao geral, mas ela
ser subsumI
,
'f'
d
po e
revel a urn elemento
especl lcamente
, ultaneamente
"
SIm ,
decisao
em
sua
absoluta
pureza
juridIC?: 198\ 23). Desta forma, a for<;a juridica da decisao
,
p
,
(SchmItt,
_
1 d s argumentos que a fundam.
or lSSOmesmo,
nao resu ta 0
,,'
d
d "
'
dio de que
a declsao nasce
e urn na a
a sua a f trma'r
.
/
.
d'
, 198842). Assim sendo, Imposslvel sena, me Iante
(SchmItt,
,
. 'f' d d
/
,
legais compreender-se
0 SIgm lca 0
0 que e
categonas.
,
110VO, e1as SaG incapazes
para tal
.
E, portanto, no momento do colapso ou da .queb~a
de suas estruturas,
atraves
da erup<;ao da sltua<;ao
excepcional, quanto da resposta deciosi~nista
dada a ela,
que e possivel compreendermos
o~ confhtos hum~nos,
e
nao
no
funcionamento
relatlvamente
estavel
da
normalidade."
... a decisao como resposta ao conflito nao
pode ser baseada em algo que nao ela mesma como livre
a~ao auto- fundadora
(Dotte,1996,31).
Segundo
Ellen
Kennedy, 0 1iberalismo concebe 0 ser humano como nao
perigoso. As reflex6es e institui<;6es liberais ignoram, pOI'
isso, a possibilidade
da exce<;ao e do caso de emergencia
(Kennedy, 247,18) De fato, a realidade humana e marcada
pOl' antagonismos e pela falta de harmonia. E Carl Schmitt
afasta-se daquelas vis6es que negligenciam
a visao do
ho~em como ser dinamico e perigoso e que, por este
motl~o, acreditam piamente numa concilia<;ao final dos
conflaos ou numa realiza<;,:ao harmonica da sociabilidade
~umana, desde que se deixe a realidade agir pOI' suas leis
Imanen.tes, quer a ordem "espontanea" do mercado, ou a da
~or~atlvidade-Iegal
imanente,
sem qualquer interven<;,:ao
1 nstltucional.
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Na conelusao do Capitulo 1 de Teologia Po[[ticQ,
intitulado Defini<;ao de soberania, Schmitt sublinha a
importancia de uma filosofia da vida concreta que nao pode
ignorar a exce<;ao e 0 caso extremo. Afirma, aJi, que talvez 0
paradoxa seja mais importante que a regra e, por isso, a
exce<;ao e mais interessante que 0 caso normal.
"0 caso
normal nada prova, a exce<;ao prova tudo. EJa nao faz senao
confirmar a regra. Na realidade, a regra nao vive sem a
exce<;ao. Com a exce<;ao, a for<;a da vida real quebra a
carapu<;a de urn mecanismo congelado pela repeti<;ao"
(Schmitt, 1988,25). Ao contnirio, "a exce<;ao pensa 0 geral
com a energia da paixao".
A FECUNDIDADE DA TEORIA DE CARL SCHMITT
NO DEBATE pOLiTICO CONTEMPORANEO.
Desde as ulti mas decadas do seculo XX e
nitidamente perceptivel, na filosofia polftica con temporanea, 0 recurso a contribui<;ao original do pensamento de
Carl Schmitt na critica as Institui<;6es Polfticas Iiberais.
Podemos destacar, aqui, a sua crftica aos fundamentos
te6ricos da ideia de Estado liberal de Direito, que perpassa
varias de suas obras, mas que encontra-se
mais
esquematicamente desenvolvida em Teoria da Constituifiio.
Igualmente, a sua critica a democracia representativa
parlamentar
apresenta,
indiscutivelmente,
vigorosos
argumentos, reconhecidos pelos seus pr6prios adversarios, e
que podem ser 10caJizados de fOrlna sintetica no seu
opusculo
A
Situafiio
Historico-Intelectual
do
Parlamentarismo Hoje.
Ao longo deste texto procurei resgatar 0 nueleo
filos6fico de seus raciocinios, quanto a sua estrutura te6rica,
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conceito do Politico, e as respectivas
d no seu
centra ad'
decorrentes
como:
Estatal/Politico,
distin<;6es . _al e decisao/normatividade
jurfdica. Para
edio/declSao
'd
d'
exc ~ ".d
u'adicionalmente
tem-se cometl 0
01S
Bokenfol
e, nto ao conceito do po l'1tlCO
. d e CIS
. 0
,
ar cI1m1tt.
UlVOCOS
qua
.'
.,.
e..q
siste na ideia de que a teona do am1go-Inlm1go,
Pnme1ro con
.
IT
tal como desenvolvida pelo aut~r, sd1rva~ara. q~a.1 lcar a
.
. tel'na como uma reJa<;ao e am1go-1mm1go, em
polftlca JIl
ber tal disputa como uma rela<;ao que tente
nce
vez de co
.
a forma pacifica pela melhor reahza<;ao da
lutar de um
ordem polftica e social, e que procure sempre 0 acordo e 0
uilfbrio. 0 segundo consiste na concep<;ao de que 0 texto
:~resentaria uma teoria nor?'wtiva da pol~tica ~u. d~ agir
polftico que tome a diferenCla<;ao entre am.1g~e Imm1g,0.'e
conseqiientemente 0 combate armado, 0 obJetlvo da pohtlca
e seu conteudo. E, por fim, segundo este comentador, 0
conceito do polftico representa uma chave para se entender
a obra de Carl Schmitt sobre 0 direito publico, "uma vez que
se trata de um criterio fenomenologicamente verificaveJ
para julgar, nao a polftica, mas a esfera da polftica, 0 estado
de agrega<;ao do polftico", razao pel a qual "reconhecer e
conhecer este criterio sao pressupostos para um sensato agir
polftico" (BockenfOrde, 1988,284).
:E precisamente, como apontei na introdu<;ao, a
medida que se toma visfveJ a crise de legitimidade do
Estado Liberal de Direito e seu mecanismo de funcion~mento e legitima<;a~ caracterizado
pela democrac1~ .representativa parlamentar, que a compreensao
schmlttlana do problema do Polftico revela sua plena
fecundidade
. . J'b
.
.
. No momento em que as .IOstltUl<;oes
1 erals
f
en'J rentam seus
- em cheque seus pnnclplOs
. ,.
. d esa f'lOS,que poe
b aSI ares 0 lOst
'
.
'
rumentano te6rico do autor manifesta 0 aIto
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potencial de diagnose de sua argumenta~6es no campo do
Politico. A crise pela qual vem passando, em inumeros
pafses, varias destas institui~6es, atraves de um progressivo
esgotamento tanto dos partidos polfticos quanto do proprio
sistema eleitoral no seu conjunto, estao a indicar que a
paradigma teorico dominante, alicer~ado numa visao
racionalista e legalista da polftica, mostra-se insuficiente
para compreendermos as origens e os motivos de tais
problem ass.
Neste sentido, a analise de Schmitt da Democracia
Parlamentar visa alcan~ar os seus funda-mentos ultimos,
mediante
uma
reconstru~ao
de
seus
argumentos
justificadores desenvolvidos pel a corrente liberal ao longo
dos ultimos seculos. Esta crftica objetiva por em cheque as
bases teoricas a partir do qual esta vertente busca legitimar
as institui~6es polfticas liberais. A abordagem schmittiana
deste tema conduz a desmistifica~ao da ideia do sistema
representativo como 0 maximo de perfei~ao da organiza~ao
do nfvel polftico da comunidade modern a a que teria
chegado a humanidade ocidental., revelando, ao contnirio, 0
seu nftido conteudo ideologico intimamente comprometido
com a defesa e a perpetua~ao de uma determinada forma de
reprodu~ao social. A constitui~ao do Parlamento como
esfera de negocia~ao entre interesses parciais da sociedade,
segundo a perspectiva do autor, leva necessariamente a
usurpa~ao do espa~o do Polftico, fazendo com que decis6es
Um exemplo dislO e a dificuldade
das ciencias polflicas contemporaneas
illlerprelarem
cenos fenomenos
pOlllicos alUais, como os acontecimentoS
recenles da Venezuela, que desaliam 0 paradigma le6rico dominanle e resistem
ao enquadramentos
nos padr6es interpretativos
tradicionais,
0 mesmo pode-se
dizer do desamparo e a perplexidade de boa pane da intelectualidade
brasileira
ante a vislvel
ambigUidade do Partido dos Trabalhadores,
quando passou a
assumir 0 gerenciamenlo
inslilucional do ESlado liberal dc Direito,
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De outra par e,
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legahda e
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por isso mesmo, impotente para atuar
1r e,
'd
de
do
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I
lega I a
bem
procura
ir aos prInclplos
"mente
tam
polItlca . .' d t modelo de Estado. Ao determinar a
, .
' ,
f und amentals Ies e do Estado de Dlrelto
constltUldo
tura nuc ear
"
estru .
de direitos
fundamentals,
antenores ao
ssenclalmente
,
e
d' . - de poderes Carl Schmitt pretende explIcar
Estado e IVlsao
'
-'
I yam 0 Estado de Direito a simultaneamente
as razoes que e
· 'd'
a sua organiza~ao do poder, quanto encerar-se
se d IVI Ir n
., h
em urn "sistema
de competenclas
ou lec ar-se
,
cn'tas" . Ao utilizar a denomina~ao de Estado burgues
Clfcuns
, '
de Direito, Schmitt visa, por fim, denunciar 0 seu propno
conteudo e carateI' ideologico,
au seja, que todo Estado
de Direito e sempre 0 Estado que objetiva assegurar
determinados
direitos, E, neste caso, aqueles direitos
conquistados pela burguesia mediante as revolu~6es
modernas, como a revolu~ao francesa de 1789,
No fundo, 0 que Carl Schmitt implicitamente faz e
assumir uma posi~ao frente a rela~ao entre sociedade civil e
Estado, revelando 0 carater ambfguo e paradoxal desta
rela<;ao. Neste aspecto, 0 autor busca evidenciar como 0
Estado moderno baseia-se num carMer contratL/al e nao
numa instancia etica, segundo a concep~ao de Hegel, 0 que
permite que os egofsmos individuais latentes na sociedade
~ivil se apropriem do espa~o do Polftico, Tal visao,
mdubitavelmente,
procura trazer a luz
0
mutuo
condicionamento entre a sociedade civil, que nao consegue
A
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--sobreviver sem 0 Estado moderno, e este ultimo qUe
depende igualmente da sociedade civil modern a para sUa
existencia. Assim sendo, a tradicional crftica ao Estado
como "viHio da historia" fica claramente relativizada, Pois, 0
Estado moderno, supostamente indesejado e considerado
inimigo da sociedade civil pelo liberalismo, e 0 unico
model0 de Estado capaz de garantir-lhe a efetiva<;ao de seus
princfpios e de sua concep<;ao da vida social. E esta Sua
forma peculiar de organiza<;ao que autoriza que os interesses
egofstas, gerados e constitufdo pe]a dinamica da sociedade
civil, venham a impor-se como hegemonicos. Em resumo,
poderfamos dizer que 0 Estado moderno constitui-se a
imagem e semelhan<;:ada sociedade civil.
Finalmente, a crftica schmittiana ao sistema
representativo parlamentar e ao Estado Burgues de Direito,
enquanto forma tfpica de organiza<;:aodo espa<;:odo Politico,
nao so nos auxilia a esclarecer os motivos do visfvel
esgotamento
dos
atuais
canais
formais-Iegais
de
representa<;ao deste Estado, como os sindicatos e os partidos
politicos, produtos de sua crescente crise de legitimidade,
quanta da propria genese dos denominados
novos
movimentos
sociais.
Surgidos
a margem
da
institucionalidade
legal, muitos dos quais, inclusive,
desafiando constantemente as suas regras, estes movimentos estao a denunciar 0 Politico recalcado nas estruturas
do Estado de Direito. Desta forma, as categorias de Schmitt,
que visam dar conta adequadamente do fenomeno do
Politico, apresentam-se promissoras enquanto ferramentas
conceituais, que superando 0 paradigma teorico dominante,
permitem-nos compreender estes elementos que passam a
com pOl' a cena polftica contemporanea e que estao a exigir

ossam oriental' coerentemente
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