LEGALIDADE, ILEGALIDADE E
LEGITIMIDADE.
APONTAMENTOS A PARTIR DE GEORG
LUKACS E CARL SCHMITT.

Resumo
Georg Lukacs e Carl Schmitt tematizaram, em textos e contextos muito
diferenciados, uma tematica comum: os limites da legitimidade da ac;ao
polftica no contexto liberal-burgues. Urn a confrontou com a ilegalidade,
o outro com a legitimidade. Segundo Schmitt, no sistema parlamentarrepresentativo a legitimidade foi reduzida a legalidade. Essa tese de
Schmitt retina a teoria de Lukacs, segundo a qual urn processo
revolucionario nao pode se orientar apenas pelos limites da legalidade. Ao
enfatizar 0 carater coletivo e integral de urn processo emancipat6rio,
Lukacs permite visualizar urn horizonte de superac;ao dessa reduc;ao,
evitando, no entanto, uma possfvel instrumentalizac;ao autoritaria, da qual
Schmitt nao conseguiu se livrar.
Palavras-chave:
ideol6gica.

Legitimidade

polftica, direito liberal e emancipac;ao

o presente texto resulta de uma intuic;ao inusitada, na qual dois
autores aparentemente com orientac;6es e motivaC;6es polftico-ideol6gicas
muito diferenciadas, como Georg Lukacs, simultaneamente entusiasta e
crftico da URSS, e Carl Schmitt, envolvido com 0 sistema nazista alemao,
demonstram aspectos evidentemente complementares em alguns aspectos
de suas teorias. 0 ponto de confluencia esta na crftica da democracia
liberal e sua estrutura estatal correlata, ainda que em relac;ao as propostas
de superac;ao ambos tendam a direc;:6es muito diferenciadas. A tematica
central, para n6s, neste texto, e a questao da fundamentac;:ao da
legitimidade de ac;:6espoliticas fora de urn contexto liberal e, para tanto,
pretendemos entender primeiramente como elas se legitimam dentro
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desse mesmo contexto. Almejamos, COm isso, Jan~ar urn olhar para alem
dos espac;:os legalmente institucionalizados e ampliar 0 horizonte de urn
posslvel debate politico.
Lukacs desenvolve 0 tema ao tratar da tensao existente entre
ilegalidade e legalidade e Schmitt no debate acerca da tensao entre
legalidade e legitimidade. A seguir, procuraremos demonstrar que existe
uma clara afinidade eletiva nao apenas no que diz respeito aos tftulos dos
textos, mas tambem evidenciar que do ponto de vista atual seria possfvel
desenvolver aspectos complementares que poderiam contribuir para
c1arear/vislumbrar novos horizontes de reflexao e pesquisa, bem como de
ac;:aoe orientac;:ao. A sensibiliza~ao de atores individuais e sociais para a
importancia da afirmac;:ao de referencias de legitimac;:ao polltica que
ultrapassem os limites argumentativos liberais nos parece de grande
importancia no momento em que muitas das institui~oes polfticas
padecem de uma progressiva falta de legitimidade. Com isso, ha de se
tomar claro que e uma determinada forma do espa~o polftico e de
democracia que esta com sua credibilidade afetada, e nao a polftica e a
democracia em si. Que para que uma verdadeira democracia e urn
autentico espac;:o polftico sejam possfveis e preciso superar 0 significado
reduzido e instrumentalizado que lhes foram delegados pela ideologia
liberal.

1CONFRONTO COM A ILEGALIDADE:
LEGAL OU IDEOLOGICO?

LIMITE

o livro Historia e Consciencia de Classe,l de Lukacs, contem 0
texto intitulado "Legalidade e Ilegalidade" (Legalitdt und Ilegalitdt).
Escrito em 1922, ele se insere, assim como todos os outros textos
(politische Aufsdtze) do livro - uma vez que todos foram escritos de 1919
a 1922 -, no contexto dos primeiros anos da revoluc;:ao sovietica. Como se
sabe, nesse perfodo 0 regime sovietico ainda era, em grande medida, livre
das
imposic;:oes de carater
estalinista-ditatorial
que
assumiu
posteriormente. Enquanto processo de construc;:ao relativamente coletivo,
o regime era orientado por uma grande diversidade de atores coletivos e
permeado por visoes diferenciadas e mesmo antagonicas quanto aos
rumos a serem dados ao processo revoluciomirio. Em todos os textos do
livro, Lukacs se debate angustiada e engajadamente pelo aprofundamento
I Lukacs, Georg. Geschichte
und Klassenbewusstseill. Studien iiber marxistische
Luchterhand, Politische Aufsatze IV: Darmstadt, 1978.

Dialektik.

·
.
t t as polfticas
do processo revoluciomirio, tanto no que d IZ respelto a es ru ur
_
quando no que diz respeito a consciencia individual e coletlva~ QuestoeS
referentes a consciencia individual e coletiva, por exemplo, sao tratadas
de forma profunda e polemica, mesmo dentro do movimento marx~sta ~:
epoca, nos textos "Elementos Metodol6gicos sobre "a que.stao e
ao
Organiza~ao" (Methodisches zur Orgal1lsatlOllsfrage) e COlslflca~ .
consciencia do Proletariado" (Die Verdillglicllllng wId das Bewusstsezn
des Proletariats).
L k'
No texto em questao no presente artigo, no entanto,
u acS
enfrenta 0 debate em tome da problematica do confronto com 0 pode~
,
b
2 Lukacs via al
constituldo, principal mente 0 estatal de carater urgues.
.
. "
.
bia que haVla certas
urn perigo para 0 processo revo!uclonano, pOlS perce
is
tendencias dentro do Partido Comumsta, nas quaIs as estruturas estata
eram concebidas apenas como espa~os de poder. Ou seja, estruturas
I . ,
do
neutras acima da luta de classes e, portanto, a tarefa revo UClOnana
proleta;iado consistiria principal mente em conquistar e manter em suas
pr6prias maos estes espa~os de poder, sem que a transforma~ao destas
estruturas entrasse em questao. Assim, corria-se 0 risco de reduZlr a
pr6pria luta de classes a luta pela ocupa~ao das estruturas de Estado
constituldas. Lukacs chama a estas tendencias de pseudomarxl~tas,
opondo-as as teses dos marxistas revolucionarios, segundo as quais 0
Estado e encarado como urn fator de poder (Machtfaktor) estruturado
fundamental mente em consonancia com os interesses matenals da
burguesia. Segundo Lukacs, na medida em que 0 ~stad~ e 0 Dlrelto
enquanto fatores de poder nao sac colocados em questao, nao p,~de haver
verdadeira revolu~ao. Nesse senti do, aqueles que concebem 0 Estado
como objeto da luta e nao como adversario na disputa, ja se puseram espiritualmente - no terreno da burguesia, e com isso perderam metade da
batalha antes mesmo de ela ter iniciado".3 (Lukacs: 1978, 407)
o texto con tern uma constante preocupa~ao com a tendencia de
acomoda~ao as estruturas, mas tambem com a acomoda~ao a supostos
automatismos, segundo os quais haveria uma dinamica pre-determmada
por detras dos processos revolucionarios, dinamica esta que levaria
necessariamente ao socialismo, motivo pelo qual Lukacs sofreu diversas
A

Aqui se percebe claramente a heran~a de seu professor Max Weber. Segundo este ha uma
racionalidade comum, caracterizada principalmente pela tendencia a calculablhdade,
na
economia capitalista e no Estado modemo. Lukacs trata explicitamente esta questao a partIr
de Max Weber no texto "Coisificar;ao e coll.\'ciencia do Proletariado". (Lukacs: 1978, 178s.)
3 A tradu~ao das cita~oes foi feita por nos (R.S.). Para fins de compara~ao
as conservamos
tambem no original alemao. "lndem sie aber den Staat als Objekt des Kampfes und mchtals
Gegner im Streite Auffassen, haben sie sich schon - geistig . auf den Boden der BourgeOIsIe
gestellt und damit die Schlacht halb verloren. bevor sie aufgenommen wurde".
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represalias, especial mente quando, mais tarde, a tendencia mais marcada
por uma leitura determinista da historia se tornou hegemonica na URSS.
Ou s~ja: sem negar que as estruturas de poder repousam sobre uma base
economlco-soclal que tambem precisaria ser transformada Lukacs estava
convencido da importancia de continuar dando um ~arater ativo e
protagonizador aos sujeitos sociais e individuais. Nisso ele via a
possibilidade tanto de enfrentar e transformar as estruturas de poder
herdadas, quanta de se precaver contra a acomodac;ao a supostos
automatismos. Para Lukacs, esta era uma questao de vida ou morte para 0
processo revolucionario. Como se sabe, real mente foi, e a posic;ao do
autor f01 derrotada, 0 que resultou no fim da Uniao Sovietica, enquanto
experiencia socialista, muito antes da queda do muro.
Lukacs expressa clara mente sua preocupac;ao ao citar, no
cabec;alho do texto, parte da terceira das "Teses sobre Feuerbach", de
Marx: "A teoria materialista, segundo a qual os seres humanos sao
produtos d~ seu meio e da educac;ao,. e seres humanos transformad'os,
portanto, saG produtos dos outros melOS e da educac;ao transformada,
esquece, que mesmo 0 meio e transformado peJos seres humanos, e que
os proprios educadores tambem precisam ser educados".4 (Lukacs:1978,
401). Esta tese, que colide com uma versao determinista que muitas vezes
se procura atribuir a Marx, expressa a importancia fundamental do carMer
protagonista dos sujeitos humanos no processo revoluciom'irio. Ela nao
admite em momenta algum a acomodac;ao as estruturas existentes e/ou a
supostos automatismos historicos. Por isso ela aponta para 0 inevitavel e
permanente confronto com as estruturas existentes, Ol!! seja, com os
entornos e a propria concepc;ao de educac;ao de uma epoca. E preciso,
segundo 0 autor, criar de forma dinamica onovos entornos e com eles
processos educativos nos quais os sujeitos sociais e individu~is esteja~
permanentemente desafiados a dar sua contribuic;ao ativa e, a partir desses
processos, tornar posslvel a construc;ao de uma outra estrutura social e
poiftica. 0 conjunto destas atividades e que, para Lukacs, constitui 0
processo revolucionario. Isso nao permite considerar a simples conquista
das estruturas eXlstentes como sendo a propria revoluc;ao, nem acreditar
que pela simples mudanc;a nas relac;oes economicas se desencadeiem
automaticamente processos de emancipac;ao humana.
Lukacs afirma assim 0 carater dinamico e processual da
transformac;ao, uma vez que nao e de uma hora para outra que se formam

"Die materialistische
Lehre, dass die Menschen Produkte der Umslande und der
Erziehung: veranderte Menschen also Produkt anderer Umstande und geanderter Erziehung
smd, verglsst. dass die Umslande eben yon den Menschen verandert werden und dass der
Erzieher selbst erzogen werden muss".
'
4
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novos entornos e novas concepc;oes de educac;ao e muito menos novOS
seres humanos. A tese aponta para urn carMer simultaneo e recfproco, no
qual a construc;ao de novos seres humanos contribui com a construc;ao de
novos entornos e novos processos educativos, e estes por sua vez
contribuem para a formac;ao de novos seres humanos. A superac;ao de
uma determinada forma<;ao social, portanto, depende da capacidade dos
proprios sujeitos de se perceberem protagonistas desta transformac;ao, que
precisa superar estruturas sociais e concepc;oes de mundo, tanto objetiva
como subjetivamente.
Isso, segundo 0 autor, lev~ uma grande parte do movimento dos
trabalhadores (ArbeiterbewegulIg) a se confrontar constantemente com os
limites de atuac;ao permitidos dentro das estruturas existentes, ou seja, a
se confrontar constantemente com a questao da ilegalidade de algumas de
suas ac;oes revolucionarias. Pois aqueles que sao interessados em manter
o status quo na forma .pre-revolucionaria procurarao de todas as formas
possfveis afirmar a legalidade de suas concep<;oes, estruturas e ac;oes.
Isso, no entanto, jamais deveria levar os protagonistas do processo
revoluciom'irio a conceber, em contraposi<;ao a esta argumenta<;ao, suas
proprias ac;oes como essencialmente iJegais, 0 que Lukacs chama de
romantismo da ilegalidade (Romantik der llegalitiit). E isto por dois
motivos. Primeiro porque mesmo dentro das referencias de legalidade
estabelecidas pelas estruturas de Estado e de direito burgues sao possfveis
certas taticas revolucionarias essenciais, especialmente para 0 confronto e
desvendamento destas estruturas; alem do fato de 0 poder contido nestas
estruturas nao pode ser ignorado. Segundo, por ser necessario construir
uma referencia propria de legalidade, que precisaria se Jegitimar a partir
de outros horizontes, que nao os das anti gas estruturas e val ores, para
assim poder dar corpo a uma nova referencia estrutural. Nesse sentido se
poderia afirmar que nao e a Jegalidade em si, enquanto referencia comum
do agir publico, que deve ser colocada em questao. 0 que precisaria ser
superado sao as referencias e procedimentos especfficos, legitimadores da
legalidade modern a e das estruturas de Estado correspondentes.
Questoes em torno da legalidade e da ilegalidade remetem
incontornavelmente a questoes relacionadas com 0 Direito, com 0 Estado,
ou seja, com 0 poder organizado. Este poder organizado, que em grande
medlda se fundamenta em uma base economica e social, no entanto
tambem tern "uma correspondente figurac;ao no pensar e sentir dos seres
humanos inclufdos na area de dominac;ao deste poder".5 (Lukacs: 1978,

"( ... )ein
entsprechendes
ideologisches
Abbild im Denken und FUhlen der ins
Herrschaftsbereich der Gewalt einbezogenen Menschen findet". Aqui pode ser percebida
claramenle uma heran<;:ade seu professor Max Weber, segundo 0 qual, a propria estrutura do
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402) 0 que equivale a dizer que as organiza~oes de poder podem estar tao
em consonancia com as condi~oes de vida das pessoas que estas chegam a
Ihes parecer insupenlveis, ou mesmo como se fossem poderes naturais.
Asslm, as pessoas se submetam "livremente" a essas estruturas. Mesmo
que essa livre submissao nao signifique que as pessoas estejam satisfeitas
e de acordo com as rela~oes de poder existentes, elas lhes parecem
necessarias. Segundo Lukacs, s6 assim uma estrutura de poder organizada
pode se sustentar, ou seja, se ela nao precisa usar da for~a ffsica em todos
os casos em que um indivfduo ou grupo se rebel a contra ela. Quando uma
estrutura de poder precisa usar constantemente da violencia, e porque ela
ja nao e concebida como produto "natural", porque ja nao existe mais um
reconhecimento subjetivo da ordem estabelecida e, portanto, estao dadas
certas condi~oes para uma revolu~ao. Sem perder de vista as condi~6es
economicas, Lukacs procura enfatizar que "a transforma~ao de uma
organiza~ao de poder somente e possfvel quando a cren~a, tanto da classe
dominada como da dominadora, na ordem existente como sendo a unica
possfvel, ja esta abalada".6 (Lukacs: 1978, 403) A revolu~ao em nfvel de
ordem prod uti va, portanto, e apenas uma condi~ao necessaria para 0
aprofundamento da revolu~ao, mas ainda nao e a transforma~ao essencial.
A transforma~ao, ela pr6pria, s6 pode ser realizada por seres humanos,
"seres humanos que se emanciparam - espiritual e sentimental mente - do
poder da ordem estabelecida" (Lukacs: 1978, 403),7 e que entao se
submetem livremente a novas referencias estruturais, afirmando a
legalidade a partir de outros para metros.
E isso evidentemente nao acontece de forma mecanica e
simultanea com uma intervenr,:ao na base economica da sociedade.
Segundo Lukacs, a emancipa~ao dos sujeitos humanos vem ao mesmo
tempo antes e depois da transforma~ao economica. Ela e anterior, por
poder ser uma antecipa~ao
te6rica e subjetiva,
mesmo que
economicamente existam apenas tendencias nesse sentido. Em tais casos,
a teoria aponta, na forma de "dever ser", para uma nova possibilidade. Por
outro lado, e certo que e apenas durante ou muitas vezes apenas depois da
Revolu~ao que muitas organiza~oes e indivfduos conseguem, ao se
envolverem ativamente no processo, se Iibertar interiormente da velha

Estado moderno se funda na mesma racionalidade em que a economia capitalista se
fundamente, e que ambas tendem it camuflar rela~6es de poder por detr<is da formalidade e
calculabilidade "tecnico-calculaveJ" (cf. Lukacs: J978, 192).
6 "( ... )dass die Veranderung
einer Gewaltorganisation nur dann mdglich ist, wenn de GJaube
sowohl der herrschenden wie der beherrschten Klassen an die alleinige MdgJichkeit der
bestehenden Ordnung bereits erschiittert ist".
7 "( ... );durch
Menschen, die sich - geistig und gefiihlsmaBig - von der Macht der
bestehenden Ordnung emanzipiert haben".
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Rosa/vo Schiltz
ordem. A situa~ao revolucionaria e apenas condi~ao de possibilidade da
emancipar,:ao humana.
.
Por outro lado. certas revolu~oes, de carMer slmplesme~te
polftico, ou seja, que nao implicam tambem transforma~oes na base sO~lal
e econ6mica, espelham apenas mudan~as ja existentes nas relar,:oes
produtivas. e por isso nao exigem, por si s6, tambem revolu~oes SOCialS,
ou seja, mudanr,:a na "figurar,:ao do pensar e sentir". E e af. no a~tes e
depois do ato revolucionario propriamente dito, que, segundo Luk~cs, se
encontra 0 maior desafio revolucionario. Pois a disposir,:ao das rela~oes de
poder e produr,:ao muitas vezes encontra a sua base de legitimar,:ao nes:as
figurar,:oes que estao enraizadas nas mais profundas representa~oes
subjetivas. Mexer nessas figurar,:oes para muitas pessoas pode parecer 0
equivalente a mexer nas suas pr6prias condir,:oes existenciais, ja que elas
nao conseguem se imaginar fora delas. Desse modo, 0 sucesso do
processo revolucionario depende fundamentalmente da capacldade da
formar,:ao de uma consciencia que supere aquela que e simplesment: dada
como necessaria, e da capacidade de estabelecer novas refere~clas
subjetivas nas quais as transformar,:oes estruturais encontrem ressonanCla
e reconhecimento. Esta "reform a na consciencia", que Lukacs chama de
processo revolucionario, de forma alguma se reduz a u,:, ~rocesso
puramente intelectual. S6 ocorre lentamente ap6s longas e dlfJcel,s cnses,
ap6s 0 confronto e superar,:ao da velha ordem e s~us cnten~s. de
legalidade. S6 ocorre na medida em que se admite 0 carater transltono e
hist6rico dos princfpios que regem a estrutura do direito e da sua
economia correspondente. Ela significa superar a estrutura ideol6gica que
possibilita ao sistema funcionar de forma silenciosa; pressupoe 0
confronto e a tematiza~ao crftica das estruturas existentes, e e capaz de
mostrar as suas inverdades e contradi~oes. As estruturas de poder estatal
existentes precisam, portanto, ser levadas a serio enquanto espa~os de
poder. 0 que nao pode acontecer e que estes espac;:os determinem os
limites das ac;:oes revolucionarias. Pois sao estruturas das quais nao e
possfvel se Iibertar apenas "na cabec;:a", uma vez que exigem "um
conhecimento tornado carne e sangue" (Fleisch und Blut gewordene
Erkenntnis) na ac;:aopratico-crftica.
Mesmo que existam condic;:oes de lnlClar 0 processo
revolucionario, por causa de evidentes problemas e crises do capitalismo,
isso muitas vezes, segundo Lukacs, nao acontece. E isso se deve ao fato
de grande parte das pessoas interessadas na transformac;:ao estarem
demasiado apegadas as estruturas ideol6gicas de Estado, Direito e
Economia burguesas, como sendo as unicas referencias de legalidade
possfveis, reduzindo a sua luta a simples luta pelas estruturas de poder ja
constitufdas. Nesses casos e, portanto, a estrutura ideol6gica, no sentido
Perspectiva Filos6fica - Vol. II - n° 26 - julho-dezembrol2006
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de visao de mundo (Weltanschauung), inerente ao Estado, ao Direito e it
Economia existentes, que determina as referencias de legalidade ou
ilegalidade de uma as;ao. Essa visao de mundo e, portanto, de legalidade,
preCIsa, por ISSO, ser superada, caso se queira criar as condis;6es de
legltlmas;ao de outras referencias de legalidade. Nesse sentido, e
fundamental que as;6es revoluciom'irias se apresentem tambem com
pretens6es de legalidade, no entanto, legitimadas em outros referenciais
(Weltanschaungen). Enquanto nao existirem estas referencias capazes de
dar suport~. a uma nova visao de mundo, ou seja, enquanto a as;ao
revolucl~nana contmuar sendo conceblda apenas como uma as;ao fundada
na Jiegahdade, ela, no fundo, continuan'i reconhecendo a ordem existente,
e, indiretamente, Ihe atribuindo legitimidade. Nao aceitar a ordem
existente como ultima referencia de legalidade, portanto, nao significa
Ignorar 0 poder constitufdo, e sim encara-lo apenas como urn fator do
processo, que precisa ser considerado, enfrentado e superado. Caso esse
enfrentamento nao acontes;a, sera porque a emancipas;ao verdadeira,
subjetiva e objetiva, ainda nao esta acontecendo. Sem a convics;ao da nao
validade da ordem estabelecida e mantida pelo direito burgues, 0 processo
revolucionario cai em uma armadilha, na qual e refors;ada, direta ou
indiretamente, a ordem estabelecida. A luta de classes nao e, nesse
sentido, a luta pelo poder constitufdo, mas sim a luta pel a transformas;ao
na forma como 0 poder constitufdo e exercido, pela superas;ao da
estrutura social da qual ele e parte constituinte.
Na medida em que esse horizonte vai se tornando 0 horizonte de
legitimas;ao das as;6es, os limites tras;ados pela legalidade e pel a
Jiegalldade do poder constitufdo pass am a ser relativizados e vao se
estabelecendo novos criterios de legitimas;ao, de justificas;ao legal das
as;6es. Nesse horizonte, deixa de existir 0 perigo da fixas;ao em as;6es
Jiegals, como se estas fossem as unicas possfveis, e s6 assim 0 confronto
publico com a ordem estabelecida se torna possfvel. Baseadas em urn
horizonte de legitimas;ao pr6prio, podem ser combinadas formas
oficialmente legais e ilegais de as;ao. Se urn processo revolucionario nao
tiver Aeste horiz?nte, ou seja, pre~ens6es de legalidade que the fornes;am
referenclas de e~lca e conduta propnas e claras, muito facilmente pod era
ser mstrumentahzado por urn ou outro grupo ou ate mesmo por urn outro
indivfduo. Para que este horizonte/referencia seja possfvel, no entanto, 0
protagonist~ da transformas;ao tern de ter podido, ao menos parcial mente,
se hbertar mternamente das formas de vida criadas pelo capitalismo, ou
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seja, a ordem estabelecida e suas referencias de legalidade nao lodem
mais ser os unicos parametros para a conduta IOdlvldual e coletlva.
Ocupar e confrontar-se com os espas;os de poder da or,dem
institufda tern de ter fundamental mente a funs;ao de desvendar a propna
estrutura de direito que lhes da sustentas;ao como urn aparato de poder e
opressao. Esse processo de auto-educas;ao e, segundo Luk~cs, l~ngo e
diffcil, nao se da por urn passe de magica no ato da Revolus;ao, e e tanto
mais longo e diffcil quanto mais se estiver envolvido ideologlcamente nas
formas de vida capitalistas. Enquanto 0 Direito burgues permanecer
guardado como sendo a (mica referencia de legalidade, tambem seus
pressupostos continuarao sendo preservados. Esta desmistificas;a,o e/ou
deslegitimas;ao da ordem constitufda, enquanto ordem legal, S? pode
ocorrer com uma lucida e permanente intervens;ao tanto em myel de
legalidade como de ilegalidade no sistema constitufdo. Portanto, nem 0
romantismo da ilegalidade ou do determinismo hist6rico, nem a ilusao da
transis;ao pacffica e democnitico-liberal, e aqui defendida.
.
A pr6pria luta pelo poder e 0 infcio de urn processo educatlvo,
que nao pode se dar por conclufdo no objetivo da tomada do F~der
existente. Ao chegar ao poder, 0 proletariado de forma alguma estara livre
dos ordenamentos sociais burgueses internalizados durante urn longo
processo hist6rico, e por isso ainda tende a considerar estes ordename~tos
como sendo os legais. Surge, nesse momento, uma situas;ao contradltona,
em que, por urn lado, 0 novo governo deve buscar ser reconhecido como
legal diante do maior numero de pessoas possfvel, e, por outro lado, tern
de criar novas referencias de legalidade, ou seja, superar aquilo que
anteriormente era entendido como legal. A burguesia, e a sua ideologia
correspondente, no entanto, lutara enquanto puder e com todos os meios
disponfveis para manter as velhas referencias de legalidade. Segundo
Lukacs, 0 proletariado pod era ser vitorioso nesse processo apenas se
conseguir "quebrar" ideologicamente essas referencias. S6 assim 0
proletariado podera dar uma consistencia aos seus ordenamentos sociais e
jurfdicos de forma que nao sejam mais considerados como resultados das
correlas;6es de fors;as conjunturais.
Trata-se, portanto, de par em questao a ideia de legalidade
pressuposta pel a burguesia. E esse e urn processo para 0 qual nao e
neceessario esperar pela revolus;ao. A tomada do poder, no entanto,
Lukacs via este espa90 representado principal mente no partido. Hoje sabemos que estas
referencias podem ser de diferentes origens, sejam elas organiza90es religiosas (como a
teologia da liberta9ao tern demonstrado), Movimentos Sociais, experiencias de Economia
Popular Solidaria, ou outras formas geradoras de sub-culturas progressivas. A este respeito 0
interessante livro de Rolf Schwendter (Schwendter: 1993) "Teoria da Sub-Cu1tura" (Theorie
der Subkultur) fomece uma interessante contribui9ao.

8
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tambem nao poe urn fim ao referido processo, apenas traz novos
elementos e oportumda?es de aprendizado para 0 proletariado dentro de
urn amplo e IdeologlCo processo emancipat6rio
(ideologischen
ElIlan::.ipationspro::.ess). "Assim como a burguesia nao perde sua sensayao
de legahdade por lima den·ota. assim tambem 0 pro Ietari ado nao po de
alcanyar a consciencia da pr6prIa legalidade pelo fato de Wlla vit6ria·,.9
(Lukacs: 1978, 416) Muttas cOlsas. no entanto. como por exemplo a
relayao intrfnseca entre economia capitalista e sua conespondente
estrutura estatal, s6 se tornam evidentes na medida em que se chega ao
poder. Nao s6 a situayao de oprimidos na sociedade anterior; mas tambem
os pr6prios habitos de vida, carregados das referencias de legalidade
burguesas, podem ser obstaculos que dificultam a visualiza~ao e 0
reconhecimento
legal
na nova sociedade. Alem disso, a burauesia
pode
.
,.
.
e
aglr com 'mgenUldade e auto-seguranya". pois tern como referencia uma
ordena~ao jurfdica que condena 0 proletariado it ilegalidade e exalta suas
pr6prias ayoes como legais. A luta entre burguesia e proletariado continua
sendo, portanto. mesmo depois da conquista do poder pelo proletariado,
uma luta com arm as desiguais. Enquanto as instituiyoes burguesas
puderem con tar com a gl6ria da legalidade sera diffcil supera-Ias. e isso
requer urn convencimento interno, tanto dos oprimidos como dos antigos
opressores, como afirma 0 autor.
Nessa perspecti va, fortalece-se a consciencia de que 0 pr6prio
formato das estruturas de poder estatal pode ser encarado como
adversario, por configurar uma estrutura estruturante. Ao mesmo tempo
fIca claro que 0 foco da ayao revolucionaria deve permanecer na
emancipayao humana integral a ser conquistada de forma ativa, 0 que
ultrapassa em muito a luta por urn ou outro espayo de poder constitufdo.
A legitimidade de uma nova ordem legal, no entanto, tern importancia
fundamentaL e s6 e possivel na medida em que existam referencias
existenciais e polfticas diferentes. Na luta pelo reconhecimento de urn
novo ordenamento social nao pode haver ayao unilateraL ou seja, deve ser
evitado tanto 0 "cretinismo da legalidade como 0 romantismo da
ilegalidade"lO (Lukacs: 1978, 421)

"Wie die Bourgeoisie das Geflihl ihrer Legalitiit durch eine Niederlage nicht verlieren
kann, so kann das Proletariat das Bewusstsein del' eigenen Legalitiit au;h nicht durch die
Tatsache eines Sieges erlangen",
10,,( ... ) und sowohllegalen
Kretinismus wie Romantik del' Illegalitiit yon sich ablegen",
9
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2A REDU<;AO DO
SOCIEDADE MODERNA

LEGITIMO

AO

LEGAL

NA

No segundo capftulo do seu livro Legalidade e Legitilllidade,
escrito em 193~ e intitulado "Legalidade e chances iguais: a conqUlsta
polftica do poder"
(LegalitdtlIlld gleiche
Chance:
politische
Machtge\l'illllllllg)
Carl Schmitt procura "quebrar ideologicamente", para
usar uma expressao de Lukacs. urn dos pi lares em torno do qual a
democracia liberal fundamenta a sua legitimidade: 0 carater legal de toda
e qualquer decisao aprovada pOl' uma maioria parlamentar. Se,gundo, 0
autor, ao identificar direitos com leis, cujo criterio de vahdade umcO e_a
maioria parlamentar, perde-se qualquer possibilidade de tematIzayao
polftica dos conteudos destas leis. A legitimidade destas fO! red~zlda a
sua legalidade, II que par sua vez e baseada unicamente no CrIteno da
maioria numerica no parlamento. A decisao sobre a legltlmldade das leIs
e do pr6prio Direito e, assim, tomada independentemente dos seus
conteudos. POl' isso ela tambem se autodenomma de democracla formal
ou parlamentar. ou seja, pOI'abstrair das relayoes e interesses substanciais
da esfera economica assim como das possfveis injustiyas dela decorrentes.
As leis que percorreram os procedimentos previamente determinados saG
12
consideradas automaticamente legais e pOI' isto legftimas. Isso, segundo
o autor, inviabiliza qualquer possibilidade de transformayao estrutural na
base material da sociedade, uma vez que a pr6pria legitimidade da a~ao
polftica s6 pode ser reconhecida se estiver legal mente expressa em uma
lei. Para ser reconhecida em lei tera de tel' a maioria (mais de SOge, 2/3,
etc). Para tanto, essa maioria tera que se enquadrar nas regras
11
Segundo Hans-Georg Flickinger a propria moralidade foi, no contexto argumentativo
modemo. reduzido a exigencias legais. identificando a responsabilidade subjetiva com 0
alcance objeti\'o do direito, 0 que ficaria sobremaneira evidente na expressao "direilO da
\'ontade moral"' de Hegel: "Atraves da formula~ao "direito da vontade moral", Hegel insiste.
obviamente. em introduzir urn criterio delimitador quanto as exigencias que hoje podem ser
feitas no que tange 11 substancia do agir moral. no contexto da visao liberal"
(Flickinger:2003,49).
12 Embora 0 texto tenha side interpretado
como uma instiga~ao ao Nazismo. na medida em
que foi tambem critica ao entao vigente sistema liberal na republica de Weimar. nos
pri\ilegiamos aqui a interpreta~ao de Hans-Georg Flickinger: "Oentro do contexlO dos an os
trinta. Legalidade e Legifilllidade
deveria ser lida como diagnose profetica dos eventos que
provocaram a destrui~ao da Republica de Weimar, facilitando 0 acesso do NSOAP ao poder
politico" (Flickinger:2003.
65). AfinaL a
SOAP chegou ao poder justamente por tel'
conseguido. por meios mais que questioo<lveis. alcan~ar a maioria parlamentar, e assim
fundamental' a legalidade politica de suas propostas. Quantas vezes ja nao testemunhamos.
embora em versoes mais amenas e disfar~adas. 0 abuso do poder daqueles que tern a maioria
parlamentar do seu lado. mesmo que esteja claro que nao representam os interesses da
maioria do povo,
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procedimentais pre-determinadas,
ou seja, tera necessariamente
de
assumlr uma figura<;:ao jurfdica adequada aos criterios de legalidade
inscritos na constituic;ao que fundamenta a democracia parJamentarista. 0
honzonte da legahdade, portanto, ja esta previamente dado pela pr6pria
estrutura de fun:ionamento do sistema parlamentar, arquitetado todo ele
para a construc;ao de mal on as antmeticas enquanto criterio unico de
legalidade e legitimidade~uma estrutura Contra a qual nem mesmo 0
parlamento pode se decldlr. Os mteresses representados pel as minorias
parlamentares, no caso de haverem interesses antagonicos, 0 que e 0 caso
numa socledade de classes, portanto, nao podem chegar a ser legitimados
de forma legal. A base material da reproduc;ao social fica, portanto,
inalterada. E, assim, "0 funcionalismo vazio de conteudo, da pura
afirmac;ao aritmetica da maioria, e 0 contrario de neutralidade e
objetividade; e apenas 0 quantitativamente maior ou menor estupro da
derrotada e por isto oprimida minoria"Y (Schmitt:l980, 31) A aparente
neutralidade e indiferen<;:a procedimental diante dos contelidos revel amse, assim, uma violenta estrutura de poder e opressao: quem tern maioria
no parlamento decide 0 que e legal e 0 que e iJegal, quem tern maioria
manda e quem tern minoria obedece.
o autor procura entao desvendar 0 fundamento legitimador desta
estrutura e ao mesmo tempo evidenciar seus paradoxos. Segundo ele, esta
estr.utu~a s6 consegue se manter de pe na medida em que pressup5e a
acelta<;:ao comum de urn criterio de justi<;:a, e este esta baseado no
princfpio da igualdade de chances: "0 princfpio de que todas as formas
pensaveis de opiniao, dire<;:ao e movimento tern uma incondicional
igualdade de chances para alcanc;ar esta maioria".14 (Schmitt:l980, 32)
Sem este pressuposto, a legitimidade das leis, que encontram sua unica
fundamentac;ao na quantidade de votos, estaria colocada em questao. Sem
este pressuposto, 0 grupo que conseguiria a maioria pela primeira vez
podena se declarar como poder permanente. Essa abertura e e permanece
o unico "princfpio de justic;a e a maxima existencialmente necessaria de
a~to-sustenta<;:ao", 15 (Schmitt:l980,
32) ou seja, da legitimac;ao deste
sIstema.
Isto tern seu pre<;:o.Urn problema, citado pelo autor, e que este
princfpio nao da possibilidade de resistencia ao abuso do poder estatal

13 "( ... )
inhalIsleere .Funklionalismus .rein arithmetischer
Mehrheitsfestestellungen
das
GegenteIl yon Neutrahtat oder ObJektlVltat; es 1Stnur die quantitativ groBere oder "eringer
Vergewaltigung der iiberstimmten und damit unterdriickten Minderheit".
'"
14 "( ... ):
das Prinzip der fiir alle denkbaren Meinungen, Richtungen und Bewegungen
unbedingt gleichen Chance, jene Mehrheit zu erreichen".
15
"Sie
bleibt
das
Gerechtigkeitsprinzip
und
die
existenznotwendige
Selbsterhaltungsmaxime"
.
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enquanto este puder se justificar pela legalidade, 0 que pode gera.r, por
exemplo, uma tirania. A suposta neutralidade se revel a, de forma eVIdent:
neste caso radical, enquanto neutralidade dlante do que seJa Justo
injusto. Pois 0 poder legal, ou seja, 0 respaldo da maioria no parlam.ento,
simplesmente nao pode cometer injusti<;:a,uma vez que ela e identIfl~ada
com legalidade. A utiliza<;:ao ilegal do poder legal nao se torna pos':i1vel.
Somente quando e feito uso do poder estatal sem ter a sustentac;ao da
maioria aritmetica do parlamento e que 0 exercfcio do poder pode ser
considerado ilegal. "Quem tern esta maioria, nao ira mais comet~,r
injustic;a, mas transforma tudo 0 que fizer em Direito e legahdade .
(Schmitt: 1980, 33) Na medida. pois. em que os conflitos SOCialSassumem
formas jurfdicas, ou seja, elegem 0 campo jurfdico estatal como sendo a
referencia legitimadora de suas a<;6es, eles ja esHio apnslOnados a urn
procedimento do qual s6 podera resultar como legal e, portanto, com
pretens6es legftimas. aquilo que tiver 0 respaldo. da malon~ dos
parlamentares. Ou, nas palavras de Lukacs, estarao aceltas as referenclas
de legalidade propostas pelo Estado burgues. Todas as formas ,de
resistencia e supera<;ao desta estrutura serao consideradas Ilegals. Alem
disso, em casos extremos, quem tern 0 respaldo da maioria po de declarar
seus pr6prios inimigos polfticos internos como ilegais e criminosos e,
assim, continuar garantindo sua maioria.
A igualdade de chances para conquistar a maioria, sem a qual 0
reconhecimento, a legitimac;ao deste sistema nao pode se sustentar, esta
colocada em questao. Para a popula<;ao, no entanto, 0 sistema precisa se
apresentar como urn sistema aberto, e as minorias precisam continuar
acreditando que poderao chegar a ser maioria e conquistar 0 poder
polftico para si. Isso parece possfvel na medida em que a questao
numerica e colocada como referencia absoluta, como se 0 poder fosse
real mente decidido pura e. simplesmente na questao aritmetica, como se
polftica fosse uma questao puramente quantitativa. Assim, abstraindo dos
suportes materiais e das relac;5es de poder "anteriores", a escolha da
maioria no congresso, ou seja, os elementos substanciais e qualitativos da
polftica, 0 que dentre outras coisas tern a ver com relac;5es materiais, luta
de classes etc., a ideia da igualdade de chances parece poder se apresentar
com uma razoavel aceitabilidade/legitimidade.
Segundo Schmitt, no
entanto, a pr6pria democracia moderna, ou seja, a democracia liberal, na
medida em que se reduz a democracia pariamentarista, estaria reduzida as
negociatas e joguetes necessarios para a obtenc;ao da maioria no
pariamento.16 0 bem comum nem mesmo entra em questao enquanto

16
Ver
texto
do
autar:
"A
fahicia
da
democracia
modema".
In:
www.espacoacademico.com.br
e de Luis V. Vieira "Movimentos
Sociais e Govemo
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objeto polftico
do parlamento. Democracia ' no senti do de urn 0
aoverno do
.
povo, e sistema parlamentar seriam, assim, conceitos exeludentes. Na
verdade sao representantes de interesses determinados e quase sempre
pnvados, para os quais 0 bem publico tern pouca ou nenhuma
importiincia, que chegam ao parlamento. POl' outro lado, 0 mesmo
parlamento empresta uma certa aparencia democratica ao sistema polftico,
que e fundamental para 0 reconhecimento da legitimidade deste sistema.
Na verdade. contudo, 0 parlamento e fundamental mente urn espac;o de
negociac;ao de interesses particulares e nao de fortalecimento do bem
pUb,lico. A atual crescente falta de credibilidade de uma concepc;ao de
polttlca demasladamente
aprisionada
aos limites da democracia
parlamentar torna-se assim compreensfvel.
Alem disso, a igualdade de chances se revel a tambem uma
falacia na medida em que, estando urn partido com a maioria, ele po de
dispor 0 poder estatal em beneflcio proprio, e isso de forma legal. Ou
seja, tel' a maioria, significa mais do que tel' maioria numerica de votos,
significa dispor legalmente dos aparatos de poder do Estado para os fins e
interesses dessa maioria. E isso significa, entre outras coisas. urn plus
qualitativo de poder polftico que ultrapassa em muito a validade
normativa da maioria. :E 0 acrescimo de uma forc;a polftica, uma maisvalia (Mehrwert), urn premio supralegal que advem do poder legal. E
como muitas questoes de Estado se decidem pelo conteudo que se da a
conceitos, como pOl' exemplo "perigo", "inimigos dOl Estado e da
constituic;ao", "seguranc;a publica", ou "polftica extern a" etc, ou seja, na
sua real aplicac;ao, 0 grupo detentor da maioria parlamentar pode fazer
dessa realidade urn instrumento e uma forc;a politicamente decisivos a
favor de seus interesses, sem que acontec;a qualquer contradic;ao legal.
Torna-se, assim, ainda mais explfcita a contradic;ao fundamental
da democracia parlamentar: "POl' urn lado, a igualdade de chances ja esta
eltmmada pela sImples pressuposic;ao de legalidade de todas as
manifestac;oes de poder estatais, pOl' outro lado, nenhum poder estatal
pode abdicar desta pfessuposic;ao". (Schmitt:l980, 36) Na medida, porem,
em que 0 proprio conceito de "igualdade de chances" tambem recebe a
determinac;ao de ~eu conteudo a partir do poder legal constitufdo, podem,
meluslve, ser d~:I~ldo~ os ltmltes da Jlegalidade do concorrente. 0 que
eVldentemente
nao e mms Igualdade de concorrencia e nem de
chances". I7 (Schmitt:l980, 37)

Popular: Os desafios dos movimentos sociais frente a ocupa~ao dos espa~os politicoinstitucionais" (Vieira:200 I).
17 "Das ist offen bar nicht mehr gleiche Konkurrenz
und nicht mehr gleiche Chance".
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Uma aparente safda seria pressupor urn "terceiro partido" (que
poderia ser. pOl' exemplo. uma forma judicial) ao qual se delegaria uma
func;ao imparcial a fim de garantir uma certa paridade dos dlferentes
grupos. Isso. no entanto. colocaria em questao. pOl' ser urn elemento
supraparlamentar. 0 proprio princfpio da concorrencia pel0 poder e~
condic;oes de chances iguals. Alem disso. este suposto "terCelro pa;tJdo
teria que ser tambem orientado pela legalidade. ou seja. pelas referenclas
criadas pela maioria. Coisa que parece se confirmar se lanc;armos urn
olhar tanto sobre a esfera nacional como internacional. Na esfera
internacional18 como interna de urn Estado. 0 partido. ou 0 grupo de poder
que estiver com maioria e que se torna 0 suposto "terceiro partido". e
decide 0 que e legal e 0 que e ilegal; ele sempre se diz portador de uma
legalidade com pretensoes universais e neutras.
Mas todo poder com respaldo na maioria sabe que esta
legalidade nao e neutra. tanto que teme que seus adversarios cheguem a
ser maioria e fac;am 0 mesmo usa que ele fez do poder. Na medida em
que 0 partido que esta no poder 0 admite. ou seja. que se seus adversarios,
se chegarem ao poder. tambem utilizarao todos os meios estatais
possfveis para se manterem legal mente no poder. esta. na verdade.
declarando. implfcita ou explicitamente. "0 poder constitufdo
como sendo
.
.. 19
ilegal. do que nenhum poder legal po d e se d elxar acusar.
(Schmitt: 1980. 38) Daf que. em casos de conflito, urn partido acusa 0
outro de ilegal. e cada urn se autoproclama 0 zelador da legalidade e da
constituic;ao.
Segundo Schmitt. e em casos de excec;ao que a posse legal do
poder manifesta de forma radical a sua contradic;ao com 0 princfpio que a
legitima, a dizer. a igualdade de chances. Pois nesses casos 0 Estado tern
todos os meios e toda a renda do povo a sua disposic;ao. de forma
praticamente absoluta. Mostra. portanto, sua capacidade de poder
enquanto incomparavel em relac;ao a qualquer pretensao de oposic;ao
interna. Outro momento em que esta radicalidade se manifesta e quando a
facc;ao que esta no poder regula de forma legal as proprias leis eleitorais
conforme seus interesses. Isso evidencia que 0 proprio princfpio

18 A referencia a organismos
como a ONU ou a OT AN e evidente Alem de que nestes
organismos 0 poder de voto e. portanto. de obten~ao da maioria e determinado pelo poder
econ6mico (quantia da contribui~ao financeira) e nao pela igualdade de chances. de votos. 0
que. da perspectiva aqui abordada. coloca sob suspeira a legirimidade politica destes
organlsmos. mas nao a base democratica a partir da qual elas supostamente constroem sua
legltlmldade. A questao e se estes organismos sao mesmo arquitetados a partir de principios
demomiticos ou se isto e apenas uma falacia.
19 "( •.. ) von sich aus die bestehende
staatliche Macht fUr ille!wl. was keine le2ale Macht sich
bieten lassen kann".
--
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democnitico da igualdade de chances esta submisso a posse real do
legal mente conquistado poder estatal. Na medida, porem, em que a posse
destes meios e seu proveito mostra a sua fun~ao polftica, a igualdade de
chances esta colocada em questao, e Com isso tambem 0 fundamento
legitimador da pr6pria democracia parlamentar. Ela se revela, pois, pela
dinamica interna de sua estrutura~ao, urn instrumento de poder e
domina~ao, do qual 0 povo esta exclufdo. E, ao simplesmente considerar
a democracia parlamentar como sendo sinanimo de democracia, esta
construfda uma barreira que impede a busca de outras formas de
democracia de car::iter mais substantivo, ou seja, a busca de uma
verdadeira democracia. Em seu escrito Staat, GrofJraum, Nomos (Der
biirgerliche Rechtsstaat) Schmitt express a essa questao de uma forma
ainda mais precisa: "A democracia e hoje democracia sem Demos, sem
povo. a princfpio democratico pede que 0 povo, na sua totalidade, decida
e governe de forma responsavel. Porem os metodos com os quais a atual
democracia procura par em a~ao a soberania do povo nao sao
democr::iticos, mas apenas metodos liberais" 20.(Schmitt: 1995,48)
Ao final transparece a quase impossibilidade de grupos e fac~6es
minoritarias no parlamento chegarem a ter maioria, mesmo que
representem a "vontade geral,,21 d:ypopula~ao. au seja, na medida em que
aceitam este espa~o como sendo 0 espa~o privilegiado para conquistarem
a sua legitimidade polftica e para a efetiva~ao de suas reivindica~6es ja
"perderam metade da batalha antes mesmo de ela ter iniciado".
(Lukacs: 1978, 407) Suas reivindica~6es, se permanecerem apegadas as
referencias de legitima~ao dispostas pela democracia parlamentar, s6
podem ser dadas quando da obten~ao da maioria quantitativa, 0 que por si
s6 ja e algo muito diffcil. Em segundo lugar, mesmo que aconte~a de urn
outro partido chegar a ter a maioria parlamentar, ele tera de superar
tambem 0 sistema jurfdico existente, ou seja, tera de construir uma outra
referencia para a legitima~ao de sua legalidade. Caso nao 0 fizer, estara
condenado a continuar fazendo valer e a zelar por urn sistema jurfdico
criado por seus adversarios. Em todos os sistemas constitucionais
parlamentares
modernos, por exemplo, existem alguns princfpios
constitucionais basicos, contra os quais nem mesmo 0 parlamento pode se
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ficam, assim, eliminadas da esfera polftica, e a esfera da reproduc;ao
material da sociedade permanece intocada.
A

3EM BUSCA
LEGITIMIDADE

"Die Demokratie ist heute Demokratie ohne Demos, ohne Volk. Das demokratische
Prinzip verlangt, dass das Volk in seiner Gesamtheit verantwortlich entscheidet und regiert.
Die Methode aber, mit denen die heutige Demokratie die SouveraniUit des Volkes ins Werk
zu setzen sucht, sind nicht demokratische, sondern liberale Methode". (Schmitt:1995, 48)
11 Tomamos 0 termo "vontade gera!" de Rosseau. Sobre a complementariedade
e diferen<;as
entre Carl Schmitt e Rousseau ver 0 artigo de Luis Vieira "A recuperat;iio do eJpar;:o
aut6nomo do po[[tico: 0 diagnostico de uma fusiio que desafia a logica do liberalismo
moderno" (Vieira: 2004).
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A semelhan~a da estrutura argumentativa dos dois autores acima
referidos transparece de forma evidente. Ambos procuram mostrar que a
pr6pria arquitetura do Estado moderno e por si s6 urn fator de poder. Na
medida em que suas estruturas sao aceitas, aceitamos ao mesmo tempo
23
seus pressupostos implfcitos e as conseqUentes correla~6es de poder. Na
medida em que 0 criterio formal da legalidade e acelto como suflclente
para a legitima~ao polftica, ficam intocaveis os verdadeiros fundamentos
legitimadores da a~ao polftica. Assim, 0 Estado moderno se apresenta
Schmitt parece estar sempre pressupondo 0 sistema parlamentarista, no qual 0 poder
executivo e maioria parlamentar necessariamente coincidem. No sistema presidencialista
on de isto pode nao acontecer, portanto, cria-se urn novo campo de negocia<;5es para
obten<;ao da maioria parlamentar, 0 que, no en tanto, na essencia pouco altera das
observa<;5es do autor quanto a ideia da legitimidade polftica reduzida a legalidade, ao
criterio unico do respaldo da maioria parlamentar como criterio de legalidade.
.
23 Em seu Iivro "Teologia Politica" Schmitt procura, ao demonstrar que muitos conceJtos
sociol6gicos e polfticos tern uma clara analogi a com conceitos teol6gicos, cuja carga
ideol6gica e inegavel, demonstrar que estes conceitos "pressup5e uma conseqUente e radical
ideologia" ("eine konsequente und radikale Ideologie voraussetzen") (Schmitt: 1979,55).
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como se fosse fundado racionalmente e, portanto, como se fosse uma
estrutura neutra, deixando intocaveis seus pressupostos politicos, como se
sua tematiza~ao tivesse se tornado simplesmente desnecessaria24 No
entanto, _esses pressupostos existem e precedem a propria estrutura do
Estado,2) como pudemos ver com Lukacs e aprofundar com Schmitt. Ao
nao deixar que eles venham it tona. ficam reprimidos, camuflados.
Mesmo que 0 Estado seja considerado 0 espa~o privilegiado da a~ao
politica moderna, ele fica, assim, alijado de seu carMer politico, ou seja,
as decisoes passam a acontecer como se fossem independentes de
convic~oes e valores. sendo que na verdade SaG determinadas por
interesses advindos da esfera da produ~ao. Mesmo assim 0 procedimento
legal empresta aos interesses particulares a aparente qualidade de bem
publico. Na medida em que a legitimidade de uma lei e questionada a
partir da exterioridade deste circulo. apresentando elementos de carMer
substancial, 0 que, por exemplo, pod em fazer os Movimentos Sociais,26
isso fica evidente.
.E justamente naquilo que esta pressuposto quando se aceita que a
legitimidade seja reduzida it legalidade, que se localiza 0 principal desafio
para urn processo revolucionario, ou seja, 0 desafio de "quebrar
ideologicamente" a burguesia. Em outras palavras poderiamos afirmar
que, reduzindo a legitimidade it legalidade. as verdadeiras questoes
politicas, que dizem respeito ao bem comum, se tornam intematizaveis na
esfera publica, SaG excluidas da mesma atraves de procedimentos
jurfdico-formais previamente tra~ados . .E uma forma, encontrada pelo
Estado moderno. de justificar como legal e legitima sua interven~ao,
assim como a nao-interven~ao na sociedade. Vma forma que a sociedade
liberal encontrou de nao deixar que questoes que dizem respeito it
reprodu~ao material da' sociedade. carregada de rela~oes de poder,
e' Segundo Flickinger esta critica da legalidade como criterio de legitimidade autofundante.
encontra na referencia ctitica para com a razao iluminista seu aspeclO principal: "Ele diz
respeilO a crenp inestrita - e por isso mesmo ingenua - na capacidade construtiva da razao
iluminista. ( ... ) A racionalidade
iluminista encontra as limiles de sua validade quando se
tratar de sua propria impiementa9aO ou suspensao. ( ... ) No fundo. Carl Schmitt antecipava.
para a esfera do politico, aquilo que Horkheimer
e Adorno apontariam.
em 1947. na sua
Dialetica do lIuminismo: A cren9a cega no domini a da razao instrumental nega sua propria
origem pre-racional.
conendo,
assim. a risco de perder de vista sua verdadeira
base
precaria" (Flickinger:2004.
15).
eS "Se a dimensao
polftica das comunidades
humanas e um carMer essencial ou constituinte
de sua existencia. sob qualquer forma em que e1a se manifeste. enquanto Unidade Polftica. a
Estado e tao somente uma forma historica mediante a qual ele pode se apresel1lar"
(Yieira:200 I. 18).
" 0 lema e a fun9aO dos Movimentos Sociais encol1lra no texto "Estado. Movimel1lo e
Povo" (Staat. Bewegung.
Yolk) (Schmitt 1933) um rico material argumentativo.
como
Flickinger (Flickinger:200-+)
tem demonstrado.
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_.
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chances pressuposta. abre-se mao de trazel para a es
..'
apenas a tematiza~ao de urn sistema estruturalmente gerador de 1DJustl~a~.
mas tambem aquilo que Lukacs denomina "0 novo da nova sOCieda e ,
legalS.
Pois este novO coeralmente nao se coaduna com estas estruturas
f'
que
os
Lukacs
intuiu
corretamente
quando
a Irma
.
.
I
't'
'os
de
leoahdade
revoluciomirios nao podem onentar sua a~ao pe os cn en
c
'1 os. 0_que em
do Estado burgues. embora nao devam nunca desconsl 'd eratermos schmittianos significa que uma a~ao transformadora na~ pode
deixar que sua leoitimidade seJ'a determinada UnIcamente pelo cnteno da
.
c
. e se
leoalidade parlamentar. Schmitt demonstrou com preclsao em qu
fU~da este criterio. Mostrou tambem seus paradoxos. ou. na hnguagem d~
Lukacs, a ideolooia que 0 sustenta: a igualdade de chances para c~egar a
maioria para toctas as fac~oes. Na medida em que todo 0 cnteno, de
leoitimidade foi reduzido ao criterio de legahdade. e este, ao cnteno
urtico da maioria parlamentar. nao so a democracia foi re?uzlda ao
simples "jogo politico" das negociatas parlamentare~. mas o,propno ~ovo
fica excluido das decisoes politic as pelo fato de a propna Idela do pol~tlco
ter sido reduzida ao formato estatal-legal. A a~ao genuinamente pohtlca
do povo lhes e assim usurpada. 0 fundamento e a referen~ia ultima da
politica. ou seja. a vontade geral popular, f!ca asslm eXclUl~a da esfera
publica. A legitimidade a partir da qual Lukacs reclama 0 carater de legal
para as a~oes revolucionarias nao pode ser encontrada dentro dos, hmltes
de legitima~ao da democracia parlamentar. A legltlmldade pohtl~a de
a~oes revolucionarias, pOl·tanto, tern de ser buscada fora do clrculo
vicioso da atual estrutura de Estado, na qual maioria parlamentar e
legalidade se justificam simultanea e circularmente. Se em Schmitt nao
transparece claramente que sentidos estas novas referencias deveriam ter
- donde advenha, talvez. sua vulnerabilidade frente ao movimento nazista
-, para Lukacs isso parece claro: os sentidos construidos ativa e
coletivamente no processo de emancipa~ao ideologica, que devem ter
como proposito constituir uma nova referencia de legalidade. Ou seja,
devem representar propostas com pretensoes e referencias publicas
validas para todos. Enquanto Schmitt afirma que 0 impulso das a~oes
autenticamente politic as pode vir de di versas esferas da sociedade,
Lukacs priorizava 0 Partido como a referencia central para tanto. Quais
saG atualmente estas fontes e quais os melhores canais e instrumentos de
sua efetiva~ao, capazes de contribuir na legitima~ao de urn projeto de
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futuro com pretens5es de legalidade e, talvez, um dos maiores desafios
polftico-pedagogicos da atualidade.
Certo e, no entanto, que a afirma<;ao de outros horizontes de
legitima<;ao e, portanto, de legalidade polftica, e uma tarefa incontormivel
para todos os indivfduos e organiza<;5es que queiram ultrapassar os
limites da atual esfera da legalidade. Os impulsos para tanto podem vir
dos mais diversos espa<;os sociais. Importante e que esteja clara a
primazia da polftica em rela<;ao ao Estado, ou seja, que a legalidade
pressup5e uma legitimidade, que nao pode ser relegada a nenhuma forma
de mecanismos aritmeticos, e de que esta legitimidade tem suas rafzes nas
vis5es de mundo, bem como nos modos de vida e estruturas de
sentimento de seus integrantes. E que seu horizonte utopico e a
emancipa<;ao humana. 'Com
um horizonte assim concebido,
as
possibilidades de a<;aopolftica se ampliam imensamente. Isso, no entanto,
nao significa ignorar as estruturas de poder atualmente existentes e
justificadas pelos artiffcios da democracia parlamentar. Pelo contnirio, so
assim e que se torna possfvel interferir na base de referencia deste sistema
e par sua legitimidade em questao. 0 contato com essas estruturas, como
diz Lukacs, serve para desvendar os brutais aparatos de poder e opressao
escondidos por detras da aparente neutralidade das estruturas jurfdicas do
Estado liberal e viabiliza 0 seu enfrentamento. 0 confronto com as
estruturas
estatais adquire, assim, uma fun<;ao primordial mente
pedagogica. Libertar-se da for<;a estruturante destes aparatos significa
quebrar ideologicamente 0 reconhecimento dessas estruturas enquanto
legftimas, tanto individual como socialmente. E isso significa tomar
cuidado para nao cair nem no "romantismo da ilegaJidade", que na sua
versao atual se apresenta na forma de mistifica<;ao de todas as a<;5es
coletivas em nfvel de sociedade civil, e nem no "cretinismo da
legaJidade", a cren<;a ingenua de uma transi<;ao sem que seja preciso
colocar em questao as atuais estruturas estatais. A conquista do poder
existente representa apenas a possibiJidade de um novo patamar
construtivo,
Uma das formas mais eficazes de questionar esta legitimidade
parece acontecer no momento em que saG trazidos a tona, na cena
polftica, elementos oriundos das situa<;5es de injusti<;a material e
opressao, de destrui<;ao ambiental e social na condi<;ao de bandeiras
polftico-materiais, E esta luta pel a legitimidade polftica de quest5es
excluidas/reprimidas pela esfera da legalidade burguesa que fundamenta
os novos projetos de futuro, E isso significa evidenciar a profunda
desigualdade de chances existente na realidade e camuflada pel a
aparencia democratica do parlamento. Disso saG capazes primeiramente
aquelas a<;5es voltadas a fortalecer impulsos politicos emancipatorios,
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