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RESUMO 

A presente tese tem coma objetivo promover um percurso orientado a uma 

tentativa de compreensao do conceito de raziio de Estado , de seus elementos, de sua 

operabilidade e de uma eventual persistência desta concepçao nos tempos atuais. "Estrela 

polar" da politica modema, a razao de Estado traz consigo uma disputa mais profunda: 

teorizada juntamente corn 0 Estado, no alvorecer da Modemidade, ela reflete um embate entre 

a heteronomia e a autonomia e uma disputa em tomo da perquiriçao sobre 0 conceito e os 

limites do proprio fenômeno estatal, inevitavelmente desaguando-se na questao sobre "quaI a 

raziio do Estado?". Havendo conhecido, nomeadamente nos séculos XVI e XVII, seu 

momento fulgurante (em que era, em profusao, calorosamente pensada e debatida, inclusive 

nos circulos naD especializados), cabe indagar de que maneira esta razao de Estado chegou até 

nos e se, porventura, seguiria operante na contemporaneidade, mesmo que sob a forma de 

"assinaturas", ou quiça revelando-se coma uma "excrescência" ainda enraizada em nosso 

modelo democratico. Dessa forma, assumindo coma pressupostos a vigência, na atualidade, 

dos imperativos de "necessidade" e de "segurança" e a (questionavel) utilizaçao do discurso 

do medo coma estratégia politica - no intuito de se engendrar um estado de crise permanente 

-, a presente pesquisa busca perquirir se tais elementos naD permitiriam revelar-nos, ao fim e 

ao cabo, uma razao de Estado que segue em operaçao, mesmo que sob nova roupagem. Nesse 

contexto, a constataçao estarrecedora de que 0 argumenta da "segurança" nao configuraria 

muito mais do que uma simples quimera permite indagar-se sobre uma razao de Estado que -

malgrado ainda conserve sua imprescindibilidade - afigura-se, hodiemamente, quiça cada vez 

mais mordaz. Transitando pelas engrenagens de uma maquina govemamental, que articula os 

polos da soberania e do governo, a razao de Estado terminaria por capturar a vida humana, 

vida esta que - sofrendo um notorio e diagnosticavel processo de despolitizaçiio na atualidade 

- parece nunca haver se visto de tamanha forma controlada. Se tais constataçoes encontram, 

de fato , alguma procedência, calha pensar, alfim, sobre as potencialidades des sa vida que (a 

despeito de emaranhada nas malhas da estatalidade e sujeita, ante 0 "cair da mascara ", aos 

excessos de um poder que, "no frigir dos ovos", desconhece limites) deve, no ambiente 

democratico, ainda assim, buscar resistir, atentando, sobretudo, ao que toca à conservaçao de 

um poder niio fazer, atributo sem 0 quaI seguir chamando esta vida de politica - ou mesmo 

seu titular de persona - se nos revela um desafio, a bem dizer, intransponivel. 

Palavras-chave: Razao de Estado. Soberania. Govemo. Estado securitario. Razoes 

de segurança. 



RÉSUMÉ 

L'enjeu de cette thèse est de présenter un cheminement théorique afin d'en venir à 

une tentative de compréhension du concept de raison d 'État, de ses éléments constituants, de son 

opérabilité et d'une éventuelle survivance de cette conception de nos jours. « Étoile polaire» de la 

politique moderne, la notion de raison d'État met enjeu un conflit latent: théorisée conjointement 

avec la notion d'État à l'aube de la Modernité, elle renvoie à une opposition entre hétéronomie et 

autonomie et à un débat autour de la définition du concept et des limites du phénomène étatique 

lui-même. Tout cela débouche sur la question suivante: « quelle est la raison de l'État? ». Ayant 

connu son « heure de gloire» surtout au XVIe et au XVIIe siècle, où la raison d'État fut pensée et 

débattue avec chaleur et profusion, y compris dans des cercles non spécialisés, il est intéressant de 

se demander comment cette notion de raison d'État est arrivée jusqu'à nous et si elle continue 

d'opérer aujourd'hui, par des « signatures », ou sous la forme d'une « excroissance» encore 

enracinée dans notre modèle démocratique. Ainsi, en reconnaissant certains présuposés actuels 

comme ceux de « nécessité» et de « sécurité» et l'utilisation (questionnable) du recours à la peur 

comme stratégie politique (afin d'engendrer un état de crise permanente), notre recherche vise à 

évaluer la possibilité que ces éléments puissent nous révéler que le discours sur la raison d'État 

continue d'opérer, bien que revêtu de nouveaux oripeaux. Dans ce contexte, la constatation 

stupéfiante que l'argument de la « sécurité» ne serait qu'une simple chimère nous permet de nous 

interroger sur une raison d'État qui, bien qu'elle conserve encore son caractère indispensable, se 

montrerait peut-être, de nos jours, de plus en plus insidieuse. En se déplaçant à l'intérieur des 

engrenages d'une machine gouvernementale articulant le pôle de la souveraineté et celui du 

gouvernement, la raison d'État finirait par englober intégralement la vie humaine, une vie qui, en 

subissant un processus notoire et visible de dépolitisation, semble n'avoir jamais été si contrôlée 

qu'aujourd'hui. Si de telles constatations ont une quelconque pertinence, alors il convient de 

s'interroger au final sur les potentialités de notre vie qui, quand le masque tombe, apparaît prise 

dans les mailles du phénomène étatique et de la sujétion, et dans les excès d'un pouvoir semblant 

ne pas connaître de limite, et sur la possibilité, dans l'environnement démocratique qui est le 

nôtre, de résister, en concevant cette résistance avant tout comme un pouvoir-de-ne-pas-faire, 

sans lequel il serait impossible de continuer de caractériser notre vie de politique - ou même de 

faire du sujet de celle-ci une persona -, constat qui se révèle à nous comme un défi, à vrai dire 

insurmontable. 

Mots-clés : Raison d'État. Souveraineté. Gouvernement. État sécuritaire. Raisons 

de sécurité. 
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1 INTRODUÇAO 

1.1 UM EST ADO EM CRISE 

12 

"Governar significafazer uma série continua 
de pequenos golpes de Estado ". 

Giorgio Agamben 

o Estado, ante a possibilidade de sua rugidez encontrar-se em risco, cessa de 

compor e golpeia duramente; cessa de conceder respeitar a lei e adota todas as medidas 

necessarias à sua preservaçao. Nao ha direito, em expectativa ou ja adquirido, nao ha status 

ou magistratura, nao ha regime juridico, nao ha coisa julgada, nao ha garanti as, quando se esta 

diante da possibilidade do comprometimento da pr6pria estatalidade ou na iminência de sua 

destruiçao. Ante 0 momento "critico", a mascara cai, e desvela-se uma face menos amigavel, 

a quaI pronunciara apenas um unico e claro recado: "nao enfrente 0 Estado"; "nao se meta 

com a força estatal ", uma disputa corn 0 Estado (detentor, em monop6lio, do uso legitimo da 

violência) talvez nao se afigure muito alvissareira. 

Ousamos dizer se tratar de entendimento assentado aquele que defende que 0 

"mais frio de todos os monstros frios" foi engendrado justamente para (tendo coma sua 

vocaçao precipua) proteger a vida humana, conferir-Ihe segurança, quietude e condiçoes de 

prosperidade. Mas, no limite, para fazer valer seus prop6sitos e garantir sua integridade, 0 

Estado pode, paradoxalmente, acabar por triturar esta vida humana. Este "dominio "1, este 

ente soberano que (na insuperavel visao de Thomas Hobbes) tem coma finalidade precipua 

proteger 0 individuo, promover-Ihe paz e segurança (apresentando-se coma 0 paladino 

defensor da vida humana), podera, entretanto, enveredar por outro caminho e - a fim de 

garantir a "preservaçao" do "bem comum", da "ordem publica" - nao ver outra saida senac 

extinguir esta vida, varrer de sua frente todo direito, toda garanti a, podendo demover 0 

pr6prio ordenamento juridico2
. Agamben, alias, aponta corn mestria a situaçao paradoxal em 

que mergulhada esta vida a quaI deveria ser objeto de proteçao, mas que, atualmente, é apenas 

incluida nas malhas da estatalidade na medida de sua pr6pria exclusao. Se esta constataçao é, 

de fato, verdadeira, poderiamos arriscar concluir (até corn certo grau de certeza) que Hobbes 

nao saberia estar de acordo corn uma tal situaçao. 

1 Na expressào empregada por Giovanni Botero, no alvor do Estado moderno. 
2 0 paradoxe que recobre a relaçào do soberano corn 0 ordenamento juridico foi apontado por Carl Schmitt (In: 
SCHMITT, Carl. Teologia Politica. Traduçào de Francisco Javier Conde e Jorge Navarro Pérez. Madrid: Trotta, 
2009. p. 13 e seguintes) e retomado por Giorgio Agamben (In: AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. Il potere 
sovrano e la nuda vita. Torino: Einaudi, 1995. p. 19). 



13 

Se vetustos brocardos coma necessitas legem non habet e salus populi suprema 

lex esto, se 0 respeito à ratio reipublicae, à ratio publicae utilitatis saD expressoes e axiomas 

que se nos apresentam deveras atuais, conservando uma hodiemidade insofismavel, as 

praticas politicas levadas a cabo ao longo dos séculos forjaram, por outro lado, urn Estado de 

extrema particularidade neste final de século XX, inicio de século XXI. Se, por urn lado, 

coma nos revela Giorgio Agamben, naD raro reconhecemos, nas praticas e nos discursos 

modem os, as assinaturas do arcaico - argumentos, justificativas e atos claramente remontando 

a Ce encontrando seu fundamento em) estruturas antigas e medievais - , forçoso reconhecer, de 

outra parte, as peculiaridades que este cenario do Estado democratico de direito apresentou à 

hurnanidade, corn seus inegaveis beneficios e avanços, mas também corn seus talvez 

insuperâveis obstaculos e dificuldades, que arriscam, até mesmo, fazer ruir toda a estrutura 

juridico-politica construida e hoje vigente. Corn efeito, ousamos dizer que este Estado que 

aparece a nos neste século XXI é um Estado que se encontra em urn franco processo de 

descaracterizaçao, de afastamento de sua vocaçao prirneira de proteçao da vida humana, 

lobriga-se que a "preservaçao" aqui é de outra coisa; trata-se de um Estado mergulhado no 

paradoxo e enredado em uma rematada crise; urna crise que pode mesmo estar a corroer as 

suas mais elementares bases constitutivas. 

Giorgio Agamben, secundando a analise do pensador alemao Walter Benjamin, 

aponta para urna crise na propria dialética poder constituinte - poder constituido; em termos 

benjaminianos, entre a violência que poe e a violência que conserva 0 direito. Na esteira do 

alemao, sustenta 0 italiano a existência de um problema de base, insoluvel se continuarmos no 

interior desta estrutura dialética. A urna violência que poe 0 direito, seguir-se-a 

obrigatoriamente uma violência que deverâ conserva-Io; à quaI, no maximo seguira urna nova 

violência, que estabelecerâ urn nova direito, e assim por diante. Exsurge de sua analise urna 

profunda descrença neste modelo, percebendo-se que a saida naD vira nem do poder 

constituido, nem de uma revoluçao que possa estabelecer urna nova ordem juridica. Na visao 

agambeniana este modela de Estado falhou, e corn ele 0 conceito de cidadania Ca proposito, 0 

filosofo lembra que "a patria sera quando todos nos formos estrangeiros "Y Na leitura 

enigrnatica de Agamben, tal crise apenas poderia ser superada se conseguissemos modificar 0 

paradigrna juridico-politico em que estamos enredados; a soluçao poderia emergir apenas a 

partir de urna séria, escrupulosa e obstinada reflexao em direçao à "deposiçiio" do direito, à 

3 AGAMBEN, Giorgio. Perché non ho firmato l' appello sullo ius soli. Quodlibet. Roma, 18 out. 2017. 
Disponfve 1 em: <https:/ /www.quodlibet.it/giorgio-agam ben-perch-on-ho-firmato-I-appe Ilo-sullo-ius-so 1 i>. 
Acesso em: 28 fev . 2019. 
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desativaçêio dos dispositivos que Ihe dao sustentaçao e legitimidade, uma reflexao dirigida à 

instauraçao nao de um poder constituido ou constituinte, mas de poder destituinte4, cenario no 

quai este direito, atualmente operante, ver-se-ia superado, apenas "lembrado" em suas 

instituiç6es e estruturas, aberto entiio para um nova uso5. 

Tai demandaria uma revoluçao para la de copemicana, destinada apenas aos bem

pensantes. De todo modo, nao é entendimento que faça, por outro lado, ex surgir insuperaveis 

divergèncias a percepçao de que 0 Estado democratico de direito nao esta atualmente a 

atravessar um rio tranquilo, mas, ao contrario, a enfrentar um tempestuoso processo de 

profunda crise. E esta crise talvez possa ser constatada, inclusive, na pr6pria utilizaçêio 

permanente, em aç6es politicas de govemo, do termo "crise "; Agamben, a prop6sito, 

denuncia isso. Pedindo vènia a Hannah Arendt, poderiamos admitir que atualmente ha algo 

coma uma "banalizaçêio da crise ", ou a estratégica utilizaçao, em permanència, do termo 

"crise", a fim, até mesmo, de "jogar fumaça" na verdadeira crise. A pr6pria fabricaçao e 

instrumentalizaçao da "crise" ja denota, de saida, que nossos pressupostos ja nao estao muito 

certos e de que nos encontramos, de fato, mergulhados em uma crise (esta, sim, nao discutida, 

nao trazida ao debate, pois faria ruir 0 sistema). 

Agamben nos ensina que, fundamentalmente, 0 termo "crise " associa-se a très 

acepç6es: uma,juridica; outra, médica e uma terceira, de ordem teol6gica. Provin da do termo 

grego "KpivOJ" ("krino 'J, "crisis " (i) pode designar 0 julgamento em tribunal, 0 momento 

em que a causa judicial alcança seu paroxismo, esta "madura" e é, entiio, leva da a ser decidida 

pela Corte; este é 0 momento de crise. Ademais, (ii) "crisis" pode significar, no âmbito das 

cièncias médicas, 0 momento em que 0 médico deve "julgar" se 0 paciente ira morrer ou 

sobreviver; trata-se também de um paroxismo, de um momento critico, decisivo . Agamben 

aponta que estes dias relacionados a este momento da decisao médica sao chamados 

"krisimoi", os "dias decisivos". (iii) No âmbito teo16gico, a seu tumo, 0 termo "crisis" esta 

associado ao tempo do Juizo Final, também um momento de paroxismo, quando Cristo vern e 

4 AGAMBEN, Giorgio. Vers une théorie de la puissance destituante. Lundi Matin , Paris, n. 45, 25 jan. 2016. 
Disponivel em: <https://lundi.arnlvers-une-theorie-de- la-puissance-destituante-Par-Giorgio-Agamben>. Acesso 
em: 12 nov. 2018; AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. Edizione integrale 1995-2015. Macerata: Quodlibet, 
20l8b. 
p. 1268; AGAMBEN, Giorgio . 0 Usa dos CO/pas. Traduçao de Selvino José Assmann. Sao Paulo: Boitempo, 
2017b. p. 298. 
5 AGAMBEN (2018b), p. 228; AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceçào. Traduçao de lraci Domenciano Poleti, 
2". ed ., Sao Paulo: Boitempo, 2007a. p. 98. 
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julga, no ultimo dia6
. É 0 momento da ruptura por excelência, da ruptura total. Agamben 

ressalta que, para Tomas de Aquino, referida "crisis " s6 pode se dar no ultimo dia: 

o juizo diz respeito ao ténnino, por meio do quai as coisas SaD conduzidas a 
seu flIll ( ... ) Nao se pode dar um juizo de algo mutavel antes da sua 
consumaçao ( ... ) por isso é necessario que 0 juizo final aconteça no ultimo 
dia, uni co no quai sera possivel decidir por completo e de fonna manifesta 0 

que diz respeito a cada homem7 • 

Nesse senti do, yale perceber que, analise-se a questao sob 0 ponta de vista 

juridico, médico ou teol6gic08
, "crisis " remete a um ponta precisa no tempo, a uma decisiio 

que deve ser tomada em um momento especijico, bem definido, 0 momento critico. Ha, pois, 

de um lado, a decisiio; de outro, 0 instante, a temporalidade bem definida, especifica, em uma 

conjuntura de exceçao. A decisiio, pois, em uma situaçao excepcional, na crise, é levada a 

efeito em um momento preciso, bem definido . 

Ocorre que, no Estado do século XXI, conforme a critica agambeniana, 

desconectou-se a "crise" de seu elemento temporal, passando a crise a ser a "crise de todos os 

dias", paradoxalmente, uma crise permanente. 0 fil6sofo italiano enfatiza que, assim se 

procedendo, compromete-se uma categoria politica, mas sobretudo juridica, de cabal 

importância: precisamente, a categoria da decisiio; a decisao, que justamente era 0 bastiao por 

meio do quaI Carl Schmitt buscava fundamentar 0 poder do soberano no momento do estado 

de exceçao, é agora a categoria profundamente sacudida e inapelavelmente abatida, ante a 

"exceçiio de todos os dias". A um processo de crise perene, de crise diaria, de todos os dias, 

vai corresponder uma impossibilidade de decisiio (como ja vaticinava, corn efeito, Walter 

Benjamin, em critica à doutrina schmittiana); a prop6sito, nada sendo tao prejudicial e temivel 

ao direito do que justamente um processo no quaI se desenrolam todos os atos, mas no quaI 

naD ha decisao, no quaI a possibilidade mesma da decisao restou obstaculizada (talvez naD 

seja por acaso que 0 direito também se encontre, de fato, em profunda crise). 

o pensador italiano aponta que, na atualidade, antes que um momento especifico, 

grave, excepcional, critico, que enseja a instauraçao formaI de um estado de exceçao (a fim de 

restaurar a normalidade e preservar a ordem publica), a crise se convolou em argumenta, em 

técnica de governo, operando em todos os dias da açao govemativa, pautando 0 agir politico 

6 AGAMBEN, Giorgio. Pi/atos e Jesus. Traduçao de Silvana de Gaspari e Patricia Peterle. Sao Paulo: Boitempo; 
Florian6polis: UFSC, 2014b. p. 75-6. 
7 AQUINO, Tomas de. Suma Teol6gica. v. suplementar, questao 88, art. 1 ° e v. III, questào 59, art. 5°. In: 
AGAMBEN (2014b), p. 75-6. 
8 E calha referir, a prop6sito, que Carl Schmitt ja lem brava que todos os conceitos politicos mais relevantes da 
modernidade sào conceitos teol6gicos secularizados (SCHMITT, op. cit., p. 37). 
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em permanência. Ante a "crise", surgem as medidas excepcionais de todos os di as (nao ha 

mais necessidade de decretaçao formai do estado de exceçao, na medida em que a situaçao é 

de exceçao e de urgência todos os dias, a todo momento). Ante a necessidade, ante 0 

imperativo de segurança, ante a crise em permanência, justificado esta avançar-se e 

ultrapassar a linha que outrora guamecia os direitos e as garanti as fundamentais do individuo. 

A uma plateia de pesquisadores gregos, em Atenas, em novembre de 2013, 

Agamben assim se pronunciou sobre a utilizaçao atual, e em permanência, do termo "crise", 

aproximando-o à categoria do "golpe de Estado" (0 que, coma veremos adiante, assume 

manifesta pertinência, sobretudo se conectamos, na esteira de Foucault, referida ideia à 

instituiçao da policia): 

A crise e 0 julgamento sao separados do seu correspond ente temporal e 
coincidem agora com 0 decurso cronol6gico do tempo, de modo que, nao 
apenas na economia e na politica, mas em todos os aspectos da vida social, a 
crise coincide com a normalidade e toma-se, deste modo, apenas wna 
ferramenta de govemo. Consequentemente, a capacidade de decidir 
desaparece de vez, e 0 processo continuo de tomada de decis6es nao decide 
absolutamente nada. Para 0 fonnular em termos paradoxais, podemos dizer 
que, encarando wn estado de exceçao continuo, 0 govemo tende a tomar a 
forma de wn perpétuo golpe de Estado. Este paradoxo seria uma descriçao 
precisa do que sucede tanto aqui na Grécia como na Itâlia, onde govemar 
significa fazer wna série continua de pequenos golpes de Estad09. 

Este é precisamente um dos indicios da "crise" estatal que nos aparece. Nesse 

processo que se nos apresenta critico, em que 0 aspecto temporal é deturpado, inviabiliza-se a 

adequada tomada da decisao, elemento juridico por excelência (e 0 direito, em decorrência, 

9 AGAMBEN, Giorgio. Por uma teoria do poder destituinte. 5dias.net, San Francisco, Il fev. 2014. Disponfvel 
em: <https://5dias.wordpress.com/20 14/02/ Il /por-uma-teoria-do-poder-destituinte-de-giorgio-agamben/>. 
Acesso em: 26 fev. 2019. E vale, a prop6sito, ademais, co nectar tal questao corn as observaç5es de Agamben, 
quando esta a tratar do papel da polfcia. Percebemos que justamente é a polfcia que esta autorizada a funcionar 
nesse espaço de crise continua, de um estado de exceçao que assumiu contomos de permanência e no quai 
comprometida esta a possibilidade mesma de tomada de decisao: « le lieu de la police est proprement 
indécidable, et ( ... ) il doit rester tel, car si elle était entièrement absorbée par la justice, la police ne pourrait plus 
exister. C'est la fameuse "marge d'appréciation" qui caractérise encore maintenant l'activité de l'officier de 
police: par rapport à la situation concrète qui menace la sécurité publique, celui-ci agit en souverain. Ce faisant, 
il ne décide pas ni ne prépare - comme on le répète à tort - la décision du juge : toute décision implique des 
causes, et la police intervient sur les effets, c'est-à-dire sur un indécidable. Un indécidable qui ne se nomme plus, 
comme au XVIIe siècle, "raison d'Etat", mais "raisons de sécurité" », AGAMBEN, Giorgio. Comment 
l'obsession sécuritaire fait muter la démocratie. Le monde diplomatique, Paris, p. 22-23, jan. 2014a. Disponfvel 
em: <https://www.monde-diplomatique.fr/2014/01 /AGAMBEN/49997>. Acesso em: 01 mar. 2019. Em traduçao 
nossa: "0 lugar da polfcia é propriamente indecidfvel, e ( ... ) ele deve restar coma tal, porque se ela fosse 
inteiramente absorvida pela justiça, a polfcia nao poderia mais existir. Trata-se da famosa 'margem de 
apreciaçao' que caracteriza ainda hoje a atividade do oficial de polfcia: em relaçao à situaçao concreta que 
ameaça a segurança publica, ele age coma soberano. Assim 0 fazendo, ele nao decide nem prepara - coma 
erroneamente se repete - a decisao do juiz: toda decisao implica causas, e a polfcia intervém sobre os efeitos, é 
dizer sobre um indecidfvel. Um indecidfvel que nao se chama mais, coma no século XVII, 'razao de Estado', 
mas 'raz5es de segurança"'. 
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naD podera senao, inarredavelmente, conduzir-se também a uma crise). Incapaz de decidir - e, 

por consequência, de exercer sua funçao precipua de promoçao da proteçao das liberdades e 

garanti as fundamentais do individuo - , 0 direito acaba por se desvelar instrumental e por 

assumir um papel de mera e explicita corroboraçGo governativa, de chancela da estatalidade, 

a serviço que esta da manutençao, da preservaçao do que outrora se cham ou utilitas publicae, 

mas que atualmente se apresenta nitidamente desconectada da proteçao do cidadao; utilitas 

publicae a quai se denominava, outrossim, "bem comum", mas que hoje reconhecemos 

sobretudo sob a roupagem da ordem publica ou - mesmo mais ainda entre nos - sob a 

alcunha de "segurança publica". 

Mas os individuos, integrantes da "sociedade ocidental", naD deixam de perceber 

esta cnse que ha por detras do argumento implfcito da continuidade, ao quai também se 

associou 0 da plenitude: a crise é continua e também é total, expandiu-se aos mais diversos 

âmbitos: a crise é econômica, a crise é previdenciaria, é migratoria, é ecologica, é urban a, é da 

educaçao, é da saude, é da segurança publica, mas a crise é, sobretudo, politica. Consoante 

dito alhures, 0 proprio argumento da crise continua (e plena) é um autêntico sintoma de que, 

politicamente, estamos, de lato, em crise. 

E, coma a "crise aos quarenta", que repentinamente as salta 0 individuo, fazendo

lhe cair escamas dos olhos e lhe apresentando, de inopino, a nua, crua e implacâvel ideia da 

finitude, talvez a sociedade tenha começado a perceber que, assim como, ecologicamente 

falando, os ecossistemas, as aguas, a vida natural, a zoè, naD sao para sempre, também 0 

proprio Estado, tal quai 0 conhecemos, coma obra humana que é (e corn ele a vida 

qualificada, a bios), também naD é para sempre e, alias, da sinais evidentes de uma - talvez 

profunda e irreversivel - deterioraçao. 

Os séculos XX e XXI estiio sendo aqueles que definitivamente nos apresentaram 

limites: os limites do direito, de ir e vir (migraç5es), de se manifestar, de observância à 

propriedade, os limites do ter, do consumir, do usar, os limites da economia, das promessas 

estatais relacionadas à saude, à educaçao e à segurança; mas, sobretudo e de maneira mais 

aflitiva, os limites da politica mesma, os limites da propria vida, em particular da vida 

humana, tanto na sua dimensao mais qualificada, a bios, quanto na sua forma biologica, a zoè 

(pensemos, V.g, nas duas Grandes Guerras, as quais evidenciaram que a técnica ja é dotada de 

capacidades em ordem a permitir a dizimaçao humana; a propria destruiçao total da vida ja 

esta ao alcance)lO. Agamben, a proposito - agora, da Segunda Grande Guerra -, nos mostrou 

10 A prop6sito vale trazer 0 alerta que Friedrich Meinecke fez, no periodo entreguerras, sobretudo ante sua 
experiência por conta da Primeira Grande Guerra: « La révolution économique, qui remplaça les Etats agraires 
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como, justamente, 0 desenvolvimento da técnica pô de fazer Auschwitz se revelar tao 

monstruoso. TaI se pode constatar, exemplificativamente, na instrumentalizaçao da vida 

humana, quando 0 fil6sofo trata das Versuchepersonen, as cobaias humanas Il . 

E, no mesmo passo em que as técnicas cientificas conheceram um 

desenvolvimento inaudito, as técnicas governamentais também se desenvolveram na 

modemidade de maneira surpreendente. Foucault nos mostra que, corn a desenvoluçao da 

"ciência da policia", enquanto "ciência da administraçao publica", aperfeiçoam-se, a partir do 

século XVIII, as formas infralegais de disciplina normativa, viabilizando uma regulamentaçao 

rapida, maleavel, adaptavel e despida de um controle social mais direto e efetivo, pr6prio ao 

processo legislativo formaI. Nesta época, começam a se engendrar os atos normativos que 

hoje sao dotados de uma inédita sofisticaçao: as normas regulamentares, as medidas 

administrativas, as instruçoes normativas, as resoluçoes, as ordens de serviço, as portarias 

par les Etats industriels du grand capitalisme, avec leur énorme prolétariat, ne fit-elle pas, à la longue, plus de 
mal que de bien à l'humanité? La vie toujours plus rationalisée et toujours plus technique ne menaçait-elle pas 
l' homme de lui ravir son humanité et de faire de lui une machine sans âme?»; a proposito da triade 
"militarismo-nacionalismo-capitalismo", assim se posiciona 0 autor alemao: « [militarisme, nationalisme et 
capitalisme] Ils amenèrent d'abord ces Etats à un niveau de puissance et d'efficacité inconnus jusqu'alors, mais 
éve illèrent ensuite des tentations qui n'existaient pas encore quand la raison d'Etat n'opérait qu'avec des moyens 
plus modestes. Les moyens limités étaient alors le salut des peuples européens en les préservant d'une puissance 
hypertrophiée ; ils devinrent un redoutable danger lorsqu ' ils parurent illimités» ; e, especificamente, sobre 0 

capitalismo: « C'est le capitalisme en premier lieu qui, en développant la grande industrie et en stimulant l'esprit 
d'invention, a mis à la disposition de la politique de puissance les énormes moyens techniques de la guerre. Ce 
sont eux qui ont permis d'obtenir, dans l'offensive comme dans la défense des résultats inconnus jusqu'alors. 
Autrefois un seul jour de bataille pouvait sceller le sort d 'une guerre, et un petit nombre de combats suffisaient à 
consumer les forces disponibles. Cette fois-ci les batailles furent innombrables, et celui qui avait essuyé plusieurs 
défaites pouvait encore se relever grâce aux effets techniques de la guerre de position. Mais si ses moyens étaient 
trop faibles, cet espoir était une illusion qui l' induisait à mettre en jeu tout ce qu'il possédait dans une entreprise 
aboutissant à une déconfiture inévitable. Auparavant les ressources de la guerre étaient plus restreintes, ce qui, il 
faut le répéter, imposait des limites à la politique ; l'abondance des ressources pouvait être une véritable 
malédiction », MEINECKE, Friedrich. L'Idée de la raison d'État dans l'histoire des temps modernes. Traduçao 
de Maurice Chevallier. Genebra: Droz, 1973. p. 377-8 e 381. Em traduçao nossa: "A revoluçao econômica, que 
substituia os Estados agrârios pelos Estados industriais do grande capitalismo, corn seu enorme proletariado, nao 
fez ela, corn 0 tempo, mais mal do que bem à humanidade? A vida sempre mais racionalizada e sempre mais 
técnica nao ameaçava 0 homem de Ihe retirar sua humanidade e de fazer dele uma mâquina sem alma?"; a 
proposito da triade "militarismo-nacionalismo-capitalismo", assim se posiciona 0 autor alemao: "Eles 
conduziram, primeiro, estes Estados a um nivel de potência e de eficâcia desconhecidos até ent1io, mas 
despertaram, na sequência, tentaç5es que nao existiam ainda quando a razao de Estado nao operava senao corn 
meios mais modestos. Os meios limitados eram entao a salvaçao dos povos europeus, Ihes preservando de uma 
potência hipertrofiada; eles devieram um temivel perigo no momento em que eles pareceram ilimitados"; e, 
especificamente, sobre 0 capitalismo, e a proposito nomeadamente da Primeira Grande Guerra: "É 0 capitalismo 
em primeiro lugar que, desenvolvendo a grande industria e estimulando 0 espfrito de invençao, colocou à 
disposiçao da polftica de potência os enormes meios técnicos da guerra. Sao eles que permitiram obter, tanto na 
ofensiva quanto na defesa, resultados nao conhecidos até ent1io. Outrora um so dia de batalha podia selar a sorte 
de uma guerra, e um pequeno numero de combates era suficiente a consumir as forças disponiveis. Desta vez as 
batalhas foram inumeras, e aquele que tinha experimentado diversas derrotas podia ainda se reerguer graças aos 
efeitos técnicos da guerra de posiçao. Mas se estes meios fossem demasiado frâgeis, esta esperança era uma 
ilusao que 0 induzia ao colapso inevitâvel. Antes os recursos da guerra eram mais restritos, 0 que, é preciso 
repetir, impunha limites à polftica; a abundância dos recursos podia ser uma verdadeira maldiçao". 
Il AGAMBEN (2018b), p. 140 e seguintes. 
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etc., instrumentos reguladores que, ao arrepio das garanti as pr6prias à forrnalidade do 

processo legislativo (escapando, até mesmo, a um adequado controle por parte do poder 

judiciario), obrigam 0 individuo e conduzem suas condutas. Tais medidas administrativas, 

corn efeito, conectam-se estreitamente, coma veremos, corn 0 agir da instituiçao da policia. 

Nesse sentido, govemar, atualmente, é, sem duvidas, saber utilizar estas medidas, até mesmo 

ao arrepio do poder de legislaçao; dando-se razao a Agamben, 0 govemo corriqueiro se da, 

corn efeito, a partir da aplicaçao destes pequenos golpes. 

Calha ressaltar, nesse passo, que 0 cenario atual é aquele de inédita conjugaçao 

entre 0 not6rio desenvolvimento das técnicas governamentais e 0 aperfeiçoamento sem 

precedentes das técnicas cientijicas, 0 que rendeu ao poder publico a possibilidade de lograr 

um controle total (da multidao e de cada individuo, omnes et singulatim/2). Se Giovanni 

Botero, no final do século XVI, confessou sua utopia - de que era preciso que houvesse um 

meio de 0 soberano, do alto de uma torre, poder tudo ver de seu reino sem ser visto, tudo 

saber e notar sem ser percebido -, podemos, corn segurança, lhe responder: 0 século XXI é 

aquele em que definitivamente realizamos 0 sonho de Botero. A técnica apurada, instigada a 

partir do capitalismo, associou-se às técnicas govemativas, em ordem a criar um cenario 

"politico" de vigilância, monitoramento e controle totais. Ninguém mais passa despercebido. 

Agamben, a prop6sito, aponta que, se a Schutzstaffel fosse dotada, em seu govemo, dos meios 

técnico-cientificos hoje postos à disposiçao, a dizimaçao dos povos perseguidos poderia, 

efetivamente, ter si do total. Esse é, no fim das contas, 0 alerta que Agamben faz. 

Pois bem. Diziamos que 0 Estado democrâtico de direito enfrenta um processo de 

CrIse; que, em terrnos politicos, atravessamos, efetivamente, um momento critico. Esse 

processo de crise pode ser vislumbrado sob outra 6tica, nao sem convergências, a partir da 

analise precisa daquilo que Marcel Gauchet apontou coma a passagem (por parte do humano) 

da condiçao de heteronomia para a condiçao de autonomia. TaI movimento apresenta reflexos 

politicos manifestos (e até hoje quiça nao inteiramente aquilatados). Parece-nos que, ante a 

defenestraçao radical da heteronomia na politica, 0 individuo agora se percebe, talvez, 

finalmente e pela primeira vez, absolutamente condenado, em toda crueza, a ser autônomo, a 

exercer sua autonomia. A religiao, corn efeito, saiu da cena politica, e 0 individuo se 

descobriu a "marchar nas trevas" - e, agora, parece ter adquirido a devida consciência disso. 

Talvez a sociedade esteja, entao, a atravessar, além de uma crise politica, também uma 

autêntica crise existencial, provinda desta autonomia que (inapelavelmente, em um processo 

12 Nesse ponto, terâ flagrante pertinência a anâlise de Michel Foucault sobre 0 paradigma do poder pastoral. 
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que parece sem volta) foi conferida ao individuo, e que este - ante a evidência dos limites e da 

finitude - ja deu mostras de saber muito pouco 0 que fazer corn ela. Instaura-se, entao, a crise, 

ja sendo estes aflitivos "dias decisivos" por demais longos e agoniantes. TaI tem reflexos 

eminentemente politicos, na medida em que, desaparecida a heteronomia, nao ha outra saida 

ao individuo senac se haver corn seu semelhante justamente na cena palitica (onde ambos sao 

"autônomos"); junte-se a isso 0 fato de que a pr6pria cena politica, estruturalmente, atravessa 

um momento critico, de extensao temporal mente indefinida. Ante 0 desfraldar de um cenario 

como este, nao pode senac vir à tona uma sensaçao de completa vertigem, de rematada 

indecisao, um pesaroso sentimento de impotência, de absoluta incapacidade em ordem a se 

promover uma verdadeira mu dan ça. Consequência disso, no âmbito politico, é 0 declinio 

evidente da participaçao da sociedade, sendo a atividade politica hoje relegada, no mais das 

vezes, àqueles que a tom am como um oficio, como uma profissao: a ocupaçao do "politico 

profissional". Esse é um outro indicativo da crise; 0 desinteresse palitica, a declinia na 

participaçiia palitica. 

De par corn esta "crise indefinida", corn 0 argumento da crise continua, vern a 

instalaçao de um discurso baseado no meda, na desconfiança, e, decorrentemente, na 

necessidade de reduçao de direitos e garantias fundamentais para se fazer frente a 

deterrninadas ameaças (as quais - para 0 edificio estatal manter-se em pé - também, devem 

assumir um certo carater de perenidade). 0 discurso baseado na ameaça e no medo conecta-se 

ao imperativo de necessidade, 0 quaI, de sua vez, demandara uma açao, até mesmo em carater 

preventiva, e em detrimento de liberdades e garanti as individuais, longa e duramente 

conquistadas. Os tempos, corn efeito, sao de aumento das técnicas e dos dispositivos de 

controle e de monitoramento e de diminuiçao dos direitos e das garanti as fundamentais, os 

quais sao vilipendiados, sobretudo, "par razoes de segurança n . As citadas medidas 

administrativas, instruç6es norrnativas, atos administrativos, portarias e ordens de serviço sao 

impostos ao individuo, atualmente, sobretudo, "par razoes de segurança ". Por meio do 

imperativo da segurança se deterrninam comportamentos, proibiç6es, recomendaç6es, mesmo 

que ao arrepio da legislaçao e de garanti as e direitos de ordem constitucional. A crise do 

Estado democratico de direito nos parece, corn efeito, passar inafastavelmente por este 

imperativo de segurança. 0 momento em que a mascara cai é, por excelência, aquele no quaI 

esta justificada a açao estatal por "raz6es de segurança". Ante 0 argumento das "raz6es de 

segurança", a mascara definitivamente cai, e nao mais se busca uma composiçao; nenhum 

direito esta mantido; nada do que foi, até entao, adquirido esta a salvo, embora, irônica e 
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paradoxalmente, salus populi continue sendo a suprema lex/3• Poderiamos, em verdade, 

asseverar, atualizando 0 brocardo latino, que atualmente Ha segurança publica é a suprema 

lei". Corn efeito, as aç5es govemativas mais importantes saD pautadas pelo imperativo e por 

raz5es de segurança. 

É nesse passo que Agamben acaba por promover a intrigante afirmaçao que nos 

guiara durante este percurso e servira de constante pano de fundo à presente investigaçao. 

Assevera 0 filosofo italiano que podemos afirmar, "sem medo de errar", que as "raz5es de 

segurança" devieram atualmente 0 que outrora se denominava "razao de Estado": "A palavra 

'segurança' entrou de tal modo no discurso politico que se pode dizer, sem medo de errar, que 

as 'raz5es de segurança' tomaram 0 lugar daquilo que outrora se chamava a 'razao de 

Estado",t4. No curso desta escritura, tencionaremos pensar es sa frase para, ao final do 

trabalho, tentarmos apresentar uma compreensao de tal pensamento a partir de nosso ponto de 

vista. 

Dessarte, a um crescimento nas técnicas cientifico-govemativas, vemos um 

declinio na proteçao juridica do cidadao, e um declinio mesmo - talvez até mesmo em 

decorrência disso - no seu interesse e na sua participaçao politica. A um controle 

administrativo meticuloso e detalhado correspondem instruç5es normativas abertas e 

genéricas, despidas de garanti as ao individuo, que se desviam do processo legislativo formaI e 

que viabilizam uma ampla margem de apreciaçao à autoridade publica. A wn declinio no 

respeito dos direitos e das garanti as fundamentais correspondera, entao, um incremento na 

utilizaçao normativa de conceitos juridicos indeterminados, abertos, habeis a abarcar um grau 

extenso de avaliaçao e de subjetividade, permitindo ampla discricionariedade ao agente 

publico. Este processo de gradativa inversao proporcional é também um indicativo de crise. 

Corn efeito, neste contexto, yale citar a necessidade de um continuo reforço na 

instituiçao policial, nos aparelhos e mecanismos de vigilância, nos dispositivos de fiscalizaçao 

e controle, sempre mais modemos e sofisticados, por vezes, inclusive, empregados corn 

vilipêndio a direitos e garanti as fundamentais. TaI também é fenômeno de uma crise no 

Estado democratico de direito. Alias, tais saD elementos proprios a identificar um Estado que, 

13 Aqui, consoante adiante veremos, mas podemos ora adiantar, percebemos a conexao da razao de Estado corn 
uma outra problemâtica: a da exceçao utilizada como tecnologia de govemo. 
14 « Le mot "sécurité" est tellement entré dans le discours politique que l'on peut dire, sans crainte de se tromper, 
que les "raisons de sécurité" ont pris la place de ce qu'on appelait, autrefois, la "raison d'Etat" », AGAMBEN, 
Giorgio. De l'Etat de droit à l'Etat de sécurité. Le Monde, Paris, 21 dez. 2015a. Disponivel em: 
<https:/ Iwww.lemonde.fr/idees/article/20 15/ 12/23/de-l-etat-de-droit-a-l-etat-de-securite _4836816 _3232.html>. 
Acesso em: 14 de nov. 2018. 
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talvez, nao tenha ja senac devindo pouco mais do que uma mera lembrança do Estado 

democratico de direito, um Estado que se tomou, antes de tudo, securitario15. 

Diante de tais consideraçôes, nossa pesquisa assume 0 objetivo de contrastar a 

hip6tese articulada por Agamben - no sentido de que as "razôes de segurança devieram 

atualmente 0 que outrora se denominava "razao de Estado" -, e, para tanto, formulamos as 

seguintes questoes problematizadoras: (i) É licito conceituar 0 Estado contemporâneo coma 

um "Estado securitario", coma um "Estado das razôes de segurança"? Paralelamente a isto, 

(ii) podemos identificar a açao de uma razao de Estado na politica hodiema? A razao de 

Estado segue operante na contemporaneidade? E, por fim, nesse prop6sito, (iii) trata-se a 

razao de Estado do arquétipo do que hoj e costumamos denominar "razôes de segurança"? 0 

imperativo das "razôes de segurança" assumiu 0 papel do que outrora se denominou "razao de 

Estado"? E, casa positivo, que implicaçôes podem ter um fenômeno coma este? 

Quanto às hipoteses da presente pesquisa, sac visualizadas três principais. 

Levando-se em conta (a) a proliferaçao dos dispositivos de segurança, (b) a utilizaçao 

reiterada do argumenta do medo, associado ao da necessidade, coma forma babil a legitimar a 

adoçao de medidas politicas de ordem excepcional 16 e (c) a utilizaçao deliberada, na técnica 

legislativa, de imprecisôes, de conceitos genéricos, vagos, abertos, ante a utilizaçao 

sistematica daquilo que juridicamente chamamos "conceitos juridicos indeterminados", 

conferindo ampla discricionariedade, extensa margem de apreciaçao, possibilidade de dilatada 

avaliaçao subjetiva à autoridade publica (0 direito perdendo em precisao, e 0 cidadao 

perdendo em garantias), abrindo-se, assim, caminho à adoçao de medidas de exceçao ao 

arrepio do efetivo controle legislativo e judiciario, consideramos coma hipoteses de nossa 

pesquisa as seguintes: (i) é licito asseverar que as "razôes de segurança" marcam 

profundamente a forma de açao politica e de associaçao politica na contemporaneidade; (ii) é 

possivel conceituar 0 Estado do século XXI coma "Estado de segurança", "Estado 

securitario" ou "Estado das razôes de segurança"; e (iii) é possivel afirmar que, ainda hoje, a 

razao de Estado segue operante na contemporaneidade, podendo-se identifica-Ia, ao menos 

parcialmente, corn as "razôes de segurança" (isso conforme a conceituaçao de "razao de 

15 E, en passant, vale observar que, malgrado 0 Estado se utilize largamente do argumento securitlirio, ha muito 
ja delegou ao proprio individuo a responsabilidade por cuidar de sua pro pria segurança, devendo este se proteger 
coma pode, cercando suas casas, refugiando-se em residenciais, confmando-se em condominios, passando seu 
tempo de lazer, no mais das vezes, no interior de centros comerciais, onde ai se logra ter uma certa sensaçào de 
segurança. As saidas de casa à noite sao evitadas. Este é, em solo brasileiro, 0 paradoxo dilacerador. 
16 Neste sentido, incontaveis sao os exemplos, dentre os quais recolhemos aqui apenas dois: a aprovaçao da lei 
antimanifestaçoes na França e a ediçao do decreto de urgência, por parte de Donald Trump, para fins de 
viabilizar a construçao do muro na fronteira dos Estados Unidos corn 0 México ... 
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Estado" que adotamos). Neste senti do, estariamos dando razao, ao menos parcialmente, à 

constataçao de Giorgio Agamben. 

1.2 UM ESTUDO GENEALOGICO 

Impor-nos-emos, assim, a tarefa de perscrutar este vinculo de parentesco 

ventilado por Agamben entre "razQo de Estado " e "razoes de segurança". A "razao de 

Estado" é de fato 0 arquétipo das "razoes de segurança"? Trata-se ela de um arcaico a operar 

na contemporaneidade? Cuidar-se-iam as "razoes de segurança" de uma assinatura17 da 

"razao de Estado" engendrada na passagem do século XVI para 0 século XVII? Estas sao as 

indagaçoes que nos guiarao e nos acompanharao em nossa reflexao. 0 primeiro passo, pois, 

nesse senti do, sera promover um estudo descritivo, ainda que geral e perfunct6rio (dadas as 

nossas evidentes limitaçoes no assunto) em busca de uma compreensao deste conceito da 

"razao de Estado"; a tanto seguir-se-a um exame desta nova modalidade estatal denunciada 

por Agamben, 0 "Estado de segurança". Em derradeiro, proporemos uma analise critica sobre 

este Estado securitario (e suas "razoes de segurança") e runa interpretaçao relativamente à 

concepçao de razao de Estado, sobretudo vislumbrada a partir da pen a do fil6sofo italiano. 

Optou-se por apresentar este "cair da mascara" a partir de um percurso 

genea16gico (um, dentre tantos possiveis). Genealogia que, etimologicamente, remete ao 

estudo da origem, da gênese, do parentesco. Frédéric Godefroy, em seu Dictionnaire, vincula 

17 Castor Ruiz nos aponta que se trata a assinatura daquilo que, em um signo ou conceito, excede-o, remetendo a 
um significado nào explicito neste signo ou conceito, mas que lhe é inerente. "A assinatura transfere, desloca os 
signos e os conceitos de uma esfera para outra sem que se produza uma ruptura semântica". Da mesma forma 
que, ao assinar um documento, alguém transfere sua personalidade juridica para este, documento que, entào, 
pode ser levado a diversos locais, sem que se faça necessaria a presença fisica do assinante, conceitos arcaicos 
podem seguir operantes na contemporaneidade, por meio de deslocamentos, agindo por intermédio de sinais, 
conceitos, instituiçoes atuais, que constituem autênticas assinaturas deste arcaico - 0 quai, dessa forma, segue 
funcionando , mesmo que, à prime ira vista, nào se perceba. Dessa forma, nad a obstante a assinatura seja 
"diferente" do individuo, ela ''também é" 0 individuo, irnplica-o no que assinado, malgrado este individuo nào 
apareça explicita e fisicamente. Mantém-se, pois, uma continuidade semântica, a despeito do deslocamento 
havido. A assinatura promove um deslocamento de significante e signo, mas mantém 0 significado. 
Exemplificando, Castor Ruiz assevera que "a secularizaçào seria uma assinatura que transferiu a noçào do 
sagrado para dentro das instituiçoes modernas, mantendo aquilo que é essencial ao sagrado: a separaçào das 
coisas do uso comum para outra esfera nào atingivel pelas pessoas comuns". Nesse passo, as assinaturas "agem 
coma elementos que correlacionam tempos e âmbitos diferentes, permanecendo 0 significado"; nesta 6tica, 0 

"método arqueogeneaol6gico desenvolvido por Foucault e Nietzsche pretende captar essas assinaturas presentes 
que passam inadvertidas coma sentidos comuns em épocas e sociedades diferentes", RUIZ, Castor M. M. 
Bartolomé. Giorgio Agamben, controvérsias sobre a secularizaçào e a profanaçào politica. Sào Leopoldo: 
Revista IHU On-Line, Ed. 414, 15.04.2013. Disponivel em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/ index.php?option=com_ content&view=article&id=4881 &>. Acesso em: 13 
dez.2018. 
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"genealoge" a "naissance" 1 8, e Louis de Jaucourt, na Encyclopédie, ao tratar do verbete 

"généalogie ", apontara para uma inafastavel ideia de parentesco, de uma sequência dos 

antepassados, podendo-se utilizar a metâfora da arvore, corn seus ramos - diz, ademais, que 

se prova a nobreza pela genealogia, sendo tal 0 que se costuma charnar de ''faire ses 

preuves", fazer, "mostrar suas provas"19. Jaucourt ja percebia haver entre "genealogia" e 

"historia" uma relaçao de complementariedade: "0 estudo da genealogia é de uma 

importância extrema para a historia", mostrando, dentre outras coisas, as ligaç6es de 

parentesco, as sucess6es20
. Jaucourt, ademais, ja nos faz entrever que 0 manuseio da 

genealogia faz emergir um caldeirêio de paixoes, de situaçoes conjlituosas21 , 0 que 

posteriormente sera tao magistralmente apresentado - sob outro viés, é bem verdade - por 

Michel Foucault. 

18 GODEFROY, Frédéric. Dictionnaire de l 'ancienne langue française du lX" au XV" siècle. GenebralParis: 
Slatkine. 1982. t. 4, p. 255. 
19 Justamente buscaremos aqui mostrar as provas dessa razào de Estado operante, ainda hoje, sob 0 signo das 
"raz5es de segurança". 
20 JAUCOURT, Louis de. Généalogie. In: DIDEROT, Denis e D'ALEMBERT, Jean le Rond (Org.). 
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Genebra: Peliez, 1778. t. 7. p. 548-9. 
21 « Si l'on avoit la généalogie exacte & vraie de chaque famille, il est plus que vraissemblable qu'aucun homme 
ne seroit estimé ni méprisé à l'occasion de sa naissance. A peine y a-t-il un mendiant dans les rues qui ne se 
trouvât descendre en droite ligne de quelque homme illustre, ou un seul noble élevé aux plus hautes dignités de 
l'état, des ordres & des chapitres, qui ne découvrit au nombre de ses ayeux, quantité de gens obscurs. Supposé 
qu'un homme de la premiere qualité, plein de sa haute naissance, vit passer en revûe sous ses yeux, toute la suite 
de ses ancêtres, à-peu-près de la même maniere que Virgile fait contempler à Enée tous ses descend ans, de 
quelles différentes passions ne seroit-il pas agité, lorsqu'il verroit des capitaines & des pastres, des ministres 
d'état & des artisans, des princes & des goujats, se suivre les uns les autres, peut-être d'assez près, dans l'espace 
de quatre mille ans? De quelle tristesse ou de quelle joie son coeur ne seroit-il pas saisi à la vûe de tous les jeux 
de la fortune, dans une décoration si bigarrée de haillons & de pourpre, d'outils & de sceptres, de marques 
d'honneur & d'opprobre? Quel flux & reflux d'espérances & de craintes, de transports de joie & de mortification, 
n'essuyeroit-il pas, à-mesure que sa généalogie paroitroit brillante ou ténébreuse? Mais que cet homme de 
qualité, si fier de ses ayeux, rentre en lui-même, & qu'il considere toutes ces vicissitudes d'un oeil philosophique, 
il n'en sera point altéré. Les générations des mortels, alternativement illustres & abjectes, s'effacent, se 
confondent, & se perdent comme les ondes d'un fleuve rapide; rien ne peut arrêter le tems qui entraine après lui 
tout ce qui paroît le plus immobile, & l'engloutit à jamais dans la nuit éternelle », ibid. Em traduçào nossa: "Se 
tivéssemos a genealogia exata e verdadeira de cada familia, é mais do que provavel que nenhum homem seria 
nem estimado ou nem desprezado por ocasiào de seu nascimento. Dificilmente ha um mendigo nas ruas que nào 
descend a em linha direta de algum homem ilustre, ou um so nobre, elevado nas altas dignidades do Estado, das 
ordens e dos capitulos, que nào descubra entre seus avos, uma quantidade de pessoas obscuras. Supondo que um 
homem da prime ira qualidade, cheio de seu alto nascimento, visse passar em revista sob seus o lhos, toda a 
sequência de seus ancestrais - mais ou menos da mesma maneira que Virgilio fez contemplar a Eneias todos os 
se us descendentes -, de quais diferentes paix5es nào seria e le agitado, uma vez que ele visse capitàes e pastores, 
ministros de Estado e artesàos, principes e servidores, seguirem-se um apos outro, talvez proximos 0 bastante, no 
espaço de quatro mil anos? De quanta tristeza ou de quanta alegria seu coraçào nào seria capturado, à vista de 
todos os jogos da fortuna, em uma decoraçào tào variegada de farrapos e de purpuras, de ferramentas e de cetros, 
de marcas de honra e de oprobrio? Quanto fluxo e refluxo de esperanças e de medos, de transportes de alegria e 
de mortificaçào, nào experimentaria, à medida que sua genealogia parecesse brilhante ou tenebrosa? Mas que 
este homem de qualidade, tào orgulhoso de seus avos, penetre em si mesmo, e que ele considere todas estas 
vicissitudes a partir de um olhar filosofico, e ele nào se vera alterado. As geraç5es dos mortais, alternativamente 
ilustres e abjetas, se apagam, se confundem e se perdem coma as ondas de um rapido rio; nada po de parar 0 

tempo que arrasta corn ele tudo 0 que parece mais imovel e 0 devora para sem pre na noite etema". 
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Michel Foucault nos revela uma genealogia nao frontalmente oposta à historia, 

mas operando em uma relaçao de complementariedade corn esta. A genealogia faria 

contraponto a uma historia pensada, pura e simplesmente, a partir dos cumes, dos grandes 

eventos e orientada à busca da "origem". Em uma perspectiva que nao pode deixar de lembrar 

os ensinamentos benjaminianos, para Foucault, a genealogia evidenciaria a possibilidade de 

uma outra forma de promover a narraçao historica, de fazer historia; 0 pensador francês alerta: 

nao podemos negligenciar 0 aspecto de luta da historia, a historia é combate22. Na historia -

para além de narrativas imbuidas de assepsia, higienicamente proferidas, apresentando uma 

("pura") constataçao dos fatos, a versao fMica confiavel -, ha disputa, disputa pela verdade, 

disputa pela narraçao mais autorizada, disputa pel os conceitos: "avoir le mot, c'est déjà faire 

la chose n . Conflitos, dissimulaçôes, trapaças, rapinas, disfarces: ha, pois, luta na historia e 

luta pela historia; tal pensamento desconstroi a cândida ideia que sustenta a concepçao de 

uma linha reta ou de uma curva ascendente, delineando um inexoravel senti do, orientado a um 

inafastavel progresso23 • 

22 Ao tratar de duas formas de "saberes assujeitados" (aquele saber erudito escondido, mascarado no interior dos 
conjuntos funcionais e sistematicos - que aparece a partir de uma abordagem crftica, 0 saber experienciado, V.g., 
pelo enfermeiro ou pelo médico, em relaçao ao "saber médico" -, e aquele saber desqualificado, 0 "sa ber das 
gentes", nao conceitual, nao cientifico, entendido coma sem rigor, nao técnico, ingênuo, hierarquicamente 
inferior, um "saber de baixo"), Foucault ira apontar 0 dominio da genealogia: "Corn efeito, tanto em um casa 
coma noutro, tanto neste saber da erudiçao, coma nestes saberes desqualificados, nestas duas formas de saberes, 
assujeitados ou profundamente escondidos, de que se trataria? Tratar-se-ia do saber historico das lutas. Tanto 
neste dominio especializado da erudiçao, coma no saber desqualificado das gentes, jazeria a memoria dos 
combates, aquela, precisamente, que foi até entao mantida em rédeas, controlada. E esta assim desenhado aquilo 
que poderfamos chamar uma genealogia, ou, antes, estao assim desenhadas pesquisas genealogicas multiplas, a 
um so tempo, redescoberta exata das lutas e memoria bruta dos combates; e estas genealogias, coma junçao deste 
saber erudito e deste saber das gentes, nao foram possiveis, e sequer poderiam ter sido mesmo tentadas, senao a 
partir de uma condiçao: que seja levantada a tirania dos discursos englobantes, corn sua hierarquia e corn todos 
os privilégios das vanguardas teoricas. Chamemos, se vocês quiserem, 'genealogia' a junçao dos conhecimentos 
eruditos e das memorias locais, junçao que permite a constituiçao de um saber historico das lutas e a utilizaçao 
deste saber nas taticas atuais"; « Dans un cas comme dans l'autre, en effet, dans ce savoir de l'érudition comme 
dans ces savoirs disqualifiés, dans ces deux formes de savoirs, assujettis ou ensevelis, de quoi s'agissait-il? Il 
s'agissait du savoir historique des luttes. Dans le domaine spécialisé de l'érudition comme dans le savoir 
disqualifié des gens gisait la mémoire des combats, celle, précisément, qui a été jusqu'alors tenue en lisière. Et 
s'est ainsi dessinée ce qu 'on pourrait appeler une généalogie, ou se sont ainsi dessinées plutôt des recherches 
généalogiques multiples, à la fois redécouverte exacte des luttes et mémoire brute des combats ; et ces 
généalogies, comme couplage de ce savoir érudit et de ce savoir des gens, n'ont été possibles, et on n'a même pu 
les tenter, qu'à une condition: que soit levée la tyrannie des discours englobants, avec leur hiérarchie et avec 
tous les privilèges des avant-gardes théoriques. Appelons, si vous voulez, "généalogie" le couplage des 
connaissances érudites et des mémoires locales, couplage qui permet la constitution d 'un savoir historique des 
luttes et l'utilisation de ce savoir dans les tactiques actuelles », FOUCAULT (2001), p. Il. 
23 Reyes Mate, a proposito da Tese VIII sobre 0 conceito de Historia, de W. Benjamin, vai asseverar que "a 
historia base ad a no progresso nao se sustenta". Esta, de fato, a conclusao de Benjamin na Tese VIII : "A tradiçao 
dos oprimidos nos ensina que ' 0 estado de exceçao' em que vivemos é a regra. Devemos chegar a um conceito 
de historia que corresponda a essa situaçao. Nossa tarefa historica consistira, entao, em suscitar a vinda do 
verdadeiro estado de exceçao, melhorando assim nossa posiçao na luta contra 0 fascismo. 0 fato de seus 
adversarios 0 enfrentarem em nome do progresso, tomando este por lei historica, nao é exatamente a menor das 
chances do fascismo. Nao tem nada de filosofico assombrar-se pelo fato de as coisas que estamos vivendo 
'ainda' serem possiveis em pleno século XX. É um assombro que nao nasce de um conhecimento a nao ser 
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Opondo-se à busca (abstrata) por uma "origem", a genealogia é "cinza", 

"meticulosa", "pacientemente documentaria", mergulha em - e lida corn - papeis velhos, 

empoeirados, desorganizados, embrulhados, manuseados, por repetidas vezes reescritos24
• É 

preciso, nesse passo, por vezes, demorar-se sobre pontos que pareceriam laterais e sem 

importância, situaç6es, à primeira vista, irrelevantes, sem "dignidade hist6rica"; perquirir os 

detalhes, promover uma investigaçao a partir de um proceder rigoroso e meticuloso, até que 

se logre, de fato, vislumbrar este cair da mascara. É nessa toada que, corn grifo nosso, 

seguimos 0 pensamento de Michel Foucault: 

Fazer a genealogia dos valores, da moral, do ascetismo, do conhecimento 
nao sera entao jamais partir para busca de sua 'origem', negligenciando 
como inacessiveis todos os episodios da historia; sera, ao contrario, se 
demorar nas meticulosidades e nos acasos dos começos; emprestar uma 
atençao escrupulosa à derrisoria maldade destes; aguardar para vê-Ios surgir, 
mascaras enfim caidas, corn 0 rosto do outro; nao ter pudor em ir procura
los la onde eles estao - 'perscrutando nas planicies'; dar-Ihes 0 tempo de 

deste: que nao se sustenta a ideia de historia que provoca esse assombro", In: MATE, Reyes. Meia-noite na 
historia. Comentarios às teses de Walter Benjamin "Sobre 0 conceito de historia". Traduçao de Nélio Schneider. 
Sao Leopoldo: Unisinos, 2011. p. 187-9. 
24 Nesse sentido, Michel Foucault: « La généalogie est grise; elle est méticuleuse et patiemment documentaire. 
Elle travaille sur des parchemins embrouillés, grattés, plusieurs fois récrits. Paul Ree a tort, comme les Anglais, 
de décrire des genèses linéaires - d'ordonner, par exemple, au seul souci de l'utile, toute l'histoire de la morale; 
comme si les mots avaient gardé leur sens, les désirs, leur direction, les idées, leur logique ; comme si ce monde 
des choses dites et voulues n'avait pas connu invasions, luttes, rapines, déguisements, ruses. De là, pour la 
généalogie, une indispensable retenue : repérer la singularité des événements, hors de toute finalité monotone ; 
les guetter là où on les attend le moins et dans ce qui passe pour n'avoir point d'histoire - les sentiments, l'amour, 
la conscience, les instincts; saisir leur retour, non point pour tracer la courbe lente d'une évolution, mais pour 
retrouver les différentes scènes où ils ont joué des rôles différents; définir même le point de leur lacune, le 
moment où ils n'ont pas eu lieu (Platon à Syracuse n'est pas devenu Mahomet.. .). La généalogie exige donc la 
minutie du savoir, un grand nombre de matériaux entassés, de la patience. Ses «monuments cyclopéens», elle ne 
doit pas les bâtir à coup de «grandes erreurs bienfaisantes», mais de <<petites vérités sans apparence, établies par 
une méthode sévère». Bref, un certain acharnement dans l'érudition. La généalogie ne s'oppose pas à l'histoire 
comme la vue altière et profonde du philosophe au regard de taupe du savant; elle s'oppose au contraire au 
déploiement métahistorique des significations idéales et des indéfmies téléologies. Elle s'oppose à la recherche 
de l'''origine'' » (FOUCAULT, Michel. Hommage à Jean Hyppolite. Paris: PUF, 1971. p. 145-146). Em traduçao 
nossa: "A genealogia é cinza; ela é meticulosa e pacientemente documentaria. Ela trabalha sobre pergaminhos 
embrulhados, manuseados, muitas vezes reescritos. Paul Ree erra, como os ingleses, ao descrever gêneses 
lineares - ao ordenar, por exemplo, para a so preocupaçao corn 0 titi l, toda a historia da moral; como se as 
palavras tivessem guardado seu sentido, seus desejos, sua direçao, as ideias, sua logica: como se este mundo das 
coisas ditas e desejadas nao tivesse conhecido invas5es, lutas, rapinas, disfarces, trapaças. Para a genealogia, ai, 
uma constriçao indispensavel: localizar a singularidade dos eventos, fora de toda finalidade monotona; observâ
los ai onde menos se os espera e naquilo que passa por nao ter historia - os sentimentos, 0 amor, a consciência, 
os instintos; capturar seu retomo, nao para traçar a curva lenta de uma evoluçao, mas para reencontrar as 
diferentes cenas nas quais eles exerceram diferentes papeis; definir mesmo 0 ponto de sua lacuna, 0 momento em 
que eles nao tiveram lugar (Platao, em Siracusa, nao se tomou Maomé ... ). A genealogia exige entao a minticia do 
saber, um grande numero de materiais acumulados, paciência. Seus 'monumentos ciclopicos', ela nao deve os 
construir a partir de 'grandes erros benevo lentes', mas de 'pequenas verdades sem aparência, estabelecidas por 
um método severo'. Enfim, uma certa implacabilidade na erudiçao. A genealogia nao se opOe à historia como a 
visao orgulhosa e profunda do filosofo em relaçào ao olhar de toupeira do estudioso; ela se op5e, ao contrario, ao 
desenvolvimento meta-historico das significaç5es ideais e das indefinidas teleologias. Ela se op5e à pesquisa da 
'origem'" . 
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ressurgirem do labirinto onde nenhuma verdade os manteve jamais sob 
guarda25 • 

o pensador francês assevera que 0 genealogista necessita da hist6ria para 

"exorcizar a quimera da origem", da mesma forma que 0 fil6sofo precisa do médico para 

"conjurar a sombra da alma,,26; por outro lado, yale lembrar as palavras de Agamben, para 

quem somente é, de fato, "contemporâneo" de seu tempo aquele que "percebe no mais 

modemo e recente os indices e as assinaturas do arcaico"; corajosamente mantendo fixos os 

olhos no escuro de sua época, percebe "nesse escuro uma luz que, dirigida para n6s, distancia

se infinitamente de n6s"; "contemporâneo" é aquele que é pontual em um compromisso ao 

quaI "se pode apenas faltar"27; e é neste diapasao que nos parece procedente beber também 

nos elementos da hist6ria. Por tal razao, buscaremos trazer dados hist6ricos provenientes dos 

ensinamentos expostos por Philippe Erlanger, Giuseppe Ferrari, Paul Janet, Ernst 

Kantorowicz, Noel Malcolm e, sobretudo, Friedrich Meinecke, Gaines Post, Marcel Gauchet 

e Michel Senellart; alguns deles, estritamente historiadores; outros, fil6sofos, mas que nao 

deixam de se revelar, também, em seus escritos, coma autênticos historiadores (a prop6sito, 

Michel Foucault e Giorgio Agamben também assim se nos revelam). Esta sera a estratégia 

adotada, a quaI esperamos nos logre fomecer elementos que nos permitam mais bem conhecer 

o poliédrico conceito da ra zao de Estado; categoria que, forjada no alvor do Estado modemo, 

acreditamos seguir a operar, por meio de assinaturas, em elementos conceituais e 

institucionais da estatalidade de nosso tempo. 

Manter 0 olhar fixo no presente, a fim de perceber nele nao as luzes, mas a 

escuridao, encarando "0 sorriso demente do seu século"; tal estratégia trata-se nao de inércia 

25 Lê-se no original: « Faire la généalogie des valeurs, de la morale, de l'ascétisme, de la connaissance ne sera 
donc jamais partir à la quête de leur "origine", en négligeant comme inaccessibles tous les épisodes de l'histoire; 
ce sera au contraire s'attarder aux méticulosités et aux hasards des commencements ; prêter une attention 
scrupuleuse à leur dérisoire méchanceté; s'attendre à les voir surgir, masques enfin baissés, avec le visage de 
l'autre; ne pas avoir de pudeur à aller les chercher là où ils sont - en "fouillant les bas-fonds" ; leur laisser le 
temps de remonter du labyrinthe où nulle vérité ne les a jamais tenus sous sa garde », ibid., p. 150. 
26 "É preciso saber reconhecer os eventos da hist6ria, seus tremores, suas surpresas, as vit6rias vacilantes, as 
derrotas mal digeridas, que descrevem os começos, os atavismos, as hereditariedades; como é preciso saber 
diagnosticar as doenças do corpo, os estados de fraqueza e de energia, suas fissuras e suas resistências para 
julgar aquilo que é um discurso filos6fico. A hist6ria, corn suas intensidades, seus desfalecimentos, se us furores 
secretos, suas grandes agitaç5es febris como suas sfncopes, é 0 corpo mesmo do devir. É preciso ser metafisico 
para !he buscar uma alma na idealidade longfnqua da origem"; « Il faut savoir reconnaître les événements de 
l'histoire, ses secousses, ses surprises, les chancelantes victoires, les défaites mal digérées, qui rendent compte 
des commencements, des atavismes et des hérédités; comme il faut savoir diagnostiquer les maladies du corps, 
les états de faiblesse et d'énergie, ses fêlures et ses résistances pour juger de ce qu'est un discours philosophique. 
L'histoire, avec ses intensités, ses défaillances, ses fureurs secrètes, ses grandes agitations fiévreuses comme ses 
syncopes, c'est le corps même du devenir. Il faut être métaphysicien pour lui chercher une âme dans l'idéalité 
lointaine de l'origine », ibid., p. 150-151. 
27 AGAMBEN, Giorgio. 0 que é 0 contemporâneo? e outros ensaios. Traduçao de Vinfcius Nicastro Honesko. 
Chapec6: Argos, 2010. p. 65 e seguintes. 
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ou passividade, mas de um tipo muito particular de atividade, uma habilidade muito propria, 

aquela de lograr neutralizar as luzes, para, entao, ai perceber as trevas28• Compreender-se-a, 

entao, no arcaico (arké, "origem"), nao uma origem cronologica, ideia tao acertadamente 

fustigada por Foucault, mas uma origem "contemporânea ao devir historico", que nao cessa 

de operar em nosso tempo, tal quaI "0 embriao continua a agir nos tecidos do organismo 

maduro e a criança na vida psiquica do adulto"29. Nosso trabalho, na presente tese, constituira, 

precisamente, na busca desta tarefa; val er-se de alguns elementos historicos, mas naD perder 

jamais de vista os alertas de Foucault e Agamben, no sentido de perceber uma origem que nos 

é contemporânea e que opera em nossa atualidade; 1er a historia, mas manter um olhar critico 

e fixo em nosso tempo, para perceber as assinaturas que nele estao a operar; um arcaico que 

esta presentemente a nos interpelar e a irradiar seus efeitos, concitando-nos à reflexào e, a 

partir dai, à açào critica, à retomada de um processo de efetiva possibilidade de decisào . 

Percorrendo, genealogicamente, esta senda, des cortina-se a nos, entao, conforme 

Castor Ruiz, uma consciência crftica do presente. Caminhar neste percurso, demorando-nos 

em documentos, em detalhes, por vezes em pontos, à primeira vista, acidentais, laterais, 

permite-nos acessar chaves outras, passiveis de se revelarem determinantes a uma melhor 

compreensao de nossos valores, de nossas crenças, de nos sas prâticas. E, de maneira 

concomitante a esta compreensao, critica, que emerge, surge, ademais, uma consciência de 

responsabilidade, a quai atenta para 0 fato cabal de que somos responsaveis pelos valores que 

criamos, pelas verdades que adotamos, pelas praticas que efetivamos. Tai responsabilidade 

desembocara em uma relaçao ética; conforme Ruiz, a percepçao genealogica de val ores e 

praticas tem 0 potencial de se transformar em uma ferramenta filosofica fundamental, a fim de 

nos auxiliar a promover uma ressignificaçào critica desses valores e praticas e a assumir a 

responsabilidade historica que nos cabe diante de nossas decisàes30 (tao caras e complexas, 

nestes tempos em que, coma ventilamos, esta vigente 0 argumento da "crise permanente ''J. 
Consciência critica e a responsabilidade historica, nesse passo, SaD dois efeitos claros e 

diretos, habeis a surgir a partir da realizaçao de um estudo genealogico. Consciência e 

responsabilidade dai oriundas habilitam-nos a promover um processo de decisào abalizado e 

fundamentado, pennitindo-nos indagar se desejamos tomar para nos ou nao, seguir ou naD 

corn determinados val ores, corn determinadas prâticas, se é acertado ou naD os abandonar, se 

28 Ibid., p. 62-3 . 
29 Ibid ., p. 69. 
30 RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. Objetivaçào e governo da vida humana. Rupturas arqueo-geneal6gicas e 
filosofia critica. Sào Leopoldo: Revista IHU On-Line, Ed. 389, 23.04.2012. Disponivel em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/4374-castor-bartolome-ruiz-8>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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yale a pena insistir em certas açôes ou concepçôes, advindo dai, evidentemente, também a 

responsabilidade diante de tais escolhas, ante as consequências havidas por conta de nos sas 

decisoes3 / . 

Corn efeito, parece-nos que a genealogia po de nos abrir a esta dimensao de 

constituiçao do sujeito ético. Foucault, a prop6sito, em Dits et écrits, tratando da estrutura da 

interpretaçao geneal6gica, inclui explicitamente tal ponto, fazendo alusao a três dominios 

possiveis a uma analise de cunho geneal6gico. Constituir-se-ia a triade em saber, poder e 

moral/sujeito. Neste senti do, a interpretaçao geneal6gica poderia se dar (i) no âmbito das 

relaçôes corn a verdade, cujo estudo permite-nos elucidar coma som os constituidos enquanto 

sujeitos de conhecimento; (ii) no âmbito das relaçôes de poder, em que 0 sujeito é constituido 

a partir de seu agir sobre os outros e (iii) no âmbito das relaçôes corn a moral, a partir de cujo 

estudo podemos nos compreender enquanto sujeitos éticoS32
. Parece-nos que um percurso 

geneal6gico em relaçao ao conceito de razao de Estado podera, ao men os, nos esboçar esses 

aspectos. Veremos nos debates em tomo da razao de Estado que ha (i) uma disputa em tomo 

do saber (na medida em que, claramente, operar-se-a uma luta pelo conceito, pelas verdades -

e isso repercute grandemente em nosso tempo -, calhando, a prop6sito, anotar que, para 

Botero, e.g., a razao de Estado é precisamente 0 saber indispensavel dos meios habeis a 

viabilizar a promoçao da conservaçao da dominaçao estatal; uma definiçao que contempla 

uma atualidade impressionante ... ); (ii) uma luta em tomo do poder (estabelece-se nitidamente, 

a prop6sito, uma disputa por espaço, por influência e por poder, corn consequências, naD raro, 

catastr6ficas33 - tal é, evidentemente, também ponto de nitida atualidade) e (iii) a disputa em 

tomo da moral (a razao de Estado, V.g., toca profundamente no tema da separaçao Estado

Igreja, no movimento de passagem de uma heteronomia a uma autonomia, na conformaçao de 

uma moral exclusivamente politica, desgarrada da moral crista, na possibilidade de os agentes 

de Estado obrarem por meio da dissimulaçao, da mentira, do engano, da trapaça, da estratégia, 

3 \ Ibidem. Perceba-se que a consciência critica, habil a en se jar uma ressignificaçào critica e uma 
responsabilidade historica, pode justamente nos levar a questionar este processo que argumenta em favor da 
"crise de todos os dias", permitindo-nos, de fato, resgatar nossa capacidade decisoria. 
32 « Il y a trois domaines de généalogies possibles. D'abord, une ontologie historique de nous-mêmes dans nos 
rapports à la vérité, qui nous permet de nous constituer en sujet de connaissance ; ensuite, une ontologie 
historique de nous-mêmes dans nos rapports à un champ de pouvoir, où nous nous constituons en sujets en train 
d'agir sur les autres ; enfin, une ontologie historique de nos rapports à la morale, qui nous permet de nous 
constituer en agents éthiques », FOUCAULT (1994b), p. 618. Em traduçào nossa: "Ha três dom!nios de 
genealogias poss!veis. Primeiro, uma ontologia historica de nos mesmos em nossas relaç5es corn a verdade, que 
nos permite constituirmo-nos como sujeito de conhecimento; em seguida, uma ontologia historica de nos 
mesmos em nossas relaç5es corn um campo de poder, em que nos nos constitu!mos como sujeitos agindo sobre 
os outros; enfim, uma ontologia historica de nossas relaç5es corn a moral, que nos permite constituirmo-nos 
enquanto agentes éticos". 
33 Como se vislumbrara, por exemplo, na analise acerca do conceito de "golpe de Estado ", a partir do 
pensamento de Gabriel Naudé e suas observaç5es quanto ao Massacre da Noite de Sào 8artolomeu. 
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da crueldade, do falar e do calar, do publicizar e do segredo, no sacrificio da vida hwnana em 

prol da preservaçao da ordem publica; a razao de Estado toca em wna forma de constituiçao 

do sujeito politico e de sua correspondente eticidade). 

1.30ITINERARIO 

Na esteira de Michel Foucault e de Giorgio Agamben, observamos fazer-se 

adequado perquirir-se uma origem nao a partir de wn ponta de vista pura e estritamente 

cronol6gico, mas uma origem nos termos de uma assinatura, de wn arcaico que segue 

operante entre nos na contemporaneidade. Podemos dizer que, imbuidos deste espirito, 

optamos, em nossa logica de anâlise, por conceder um respeito apenas parcial à cronologia. 

Nada obstante entendamos a pertinència e importância da cronologia para a compreensao de 

um tema, nao deixamos, por vezes, todavia, de desrespeitar tal norma e de passar ao seu largo, 

privilegiando 0 que, em nossa otica, poderia, conforme a oportunidade, ensejar uma melhor 

compreensao do nosso especifico percurso argumentativo em tomo da ideia da razao de 

Estado. E é corn base nesse norte adotado que, propositalmente, autores contemporâneos 

mesclar-se-ao a autores do raiar da Modemidade, mas sem pre buscando promover-se uma 

articulaçao entre os temas, em um fio condutor e a partir de wna determinada logica que, 

julgamos, em nos sa otica, possa favorecer 0 entendimento daquilo que nos propusemos a 

assentar corn 0 presente trabalho. E, ademais, corn efeito, percebe-se, nessa toada, que, nad a 

obstante se dè um acento bastante considerâvel à doutrina de Giorgio Agamben (tendo-a 

coma autèntico pano de fundo), esta nao é uma tese dirigida a analisar, em exclusividade, 0 

pensamento de wn unico filosofo, mas, sim, uma tese tematica. Isso se reflete no itinerârio 

asswnido. 

Nesse senti do, apos wn capitulo inicial, no quai se buscarâ apresentar, jâ de saida, 

wna ideia - ainda que introdutoria, perfunctoria e geral- sobre a conceituaçao da razao de Estado, 

nosso itinerârio iniciar-se-â por wna exposiçao do problema sobre a existència ou nao de wna 

ideia da razao de Estado jâ na Antiguidade e na Idade Medieval. Perguntam-se a respeito, por 

exemplo - e respondem, a partir de perspectivas distintas -, Friedrich Meinecke, Gaines Post e 

Michel Senellart, cujos ensinamentos serao aqui, fundamentalmente, trazidos à baila. 

Na sequència, ingressaremos na exposiçao do tema acerca da patemidade do 

conceito de razao de Estado, indagando-nos se, de fato, tal poderia ser atribuida a Nicolau 

Maquiavel. Seria, pois, Maquiavel 0 "pai da razao de Estado"? Expor-se-ao, a proposito, em 

carâter sintético, alguns dos principais argumentos da teoria maquiaveliana, as très categorias 
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fundamentais de seu pensamento - fortuna, necessità e virtù -, sublinhando-se, ademais, a 

profunda cisào, empreendida por tal pensador, entre a politica e a moral cristà. Friedrich 

Meinecke e Michel Senellart constituirào nosso norte precipuo nesse ponto. 

A relaçào entre religiào e politica seguini permeando a exposiçào do t6pico 

seguinte, destinado ao estudo daquele que primeiro dedicou um tratado especifico à analise da 

ideia da razào de Estado, inclusive categoricamente pondo, na sua obra magna, 0 titulo Della 

Ragion di Stato: trata-se do pensador italiano Giovanni Botero. Colocando-se coma te6rico 

critico às ideias maquiavelianas, almejou a estas promover uma contraposiçào e neutralizar 0 

terremoto que representou a doutrina politica do tlorentino. Nesse senti do, Botero objetivara, 

por meio de seu Della Ragion di Stato, reconduzir 0 tema da razào de Estado para um âmbito 

de intluência eclesiastico. Corn este mote, definindo a razào de Estado coma 0 "saber" 

destinado ao "conhecimento dos meios" pr6prios a fundar, conservar e fazer crescer a 

"dominaçào sobre os povos" (é dizer, 0 Estado), tencionara fazer coincidir a "razào de 

Estado" corn a politica inteira. Romain Descendre, corn sua valiosa introduçào à ediçào 

francesa de Della Ragion di Sfato, além de Michel Senellart, auxiliar-nos-ào sobremaneira 

neste percurso. 

o tema "religiào-Estado" seguira em foco no t6pico seguinte, no quai 

abordaremos, nomeadamente, a analise de carater hist6rico-politico e as fundamentais 

contribuiçôes filos6ficas levadas a cabo por Marcel Gauchet acerca do surgimento da razào de 

Estado. Gauchet apontara que as disputas discursivas em tomo do conceito de razào de Estado 

encontrar-se-iam inseridas em um âmbito mais amplo, atinente à pr6pria formaçào e 

conformaçào do Estado, em sua acepçào modema. A disputa pela razào de Estado é a disputa 

em tomo do Estado, desta entidade que, em ampla medida, vai tomar 0 lugar da religiêio34 e 

constituir-se em uma autêntica religiêio de fodo terrena, uma transcendência integralmente 

imanente. Os discursos referentes à razào de Estado exibiriam uma importância fundamental a 

esta tematica. Apresentaremos, ademais, a exposiçào que Gauchet efetua, corn precisào, sobre 

o tema do segre do e da publicidade, problematica que toca no âmago da operabilidade da 

razào de Estado, inclusive em nossos dias. Aproveitaremos, por fim, 0 ensejo para discorrer 

sucintamente sobre as ideias gauchetianas a respeito da afirmaçêio do individuo moderno 

neste Estado que terminou por se tomar uma autêntica religiào; trataremos do papel e das 

especificidades, apontados por Gauchet, em relaçào ao cristianismo - que, na 6tica do 

34 Ou, talvez melhor dizendo, vai se colocar francamente ao fado da religiao, em pé de igualdade corn esta, 
ombro a ombro, frente a frente a esta (havendo uma certa "concorrência pelo humano"); Gauchet aponta que a 
religiao naD mais "organiza " a sociedade, coesao esta que sera buscada em outra "religiao", de todo terrena: a 
estatalidade. 
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pensador francês, exerce uma funçao fundamental nessa tessitura da estatalidade -, sendo 

adjetivado, pela fil6sofo, de "a religiGo da saida da religiGo ", a quaI, por meio da inédita 

teoria da encarnaçGo, teria acabado por promover, de maneira inarredavel, a autonomia 

humana, fenômeno que aportara nitidos efeitos à seara politica. 

No sétimo ponto, seguiremos no encalço das investigaçoes da influência da 

religiao no processo de formaçao da politica e do paradigma govemamental modemo e, para 

tanto, na oportunidade, pensaremos a partir da 6tica de Michel Foucault e de seus estudos 

sobre 0 poder pastoral e a convolaçao ai havida a uma racionalidade politica pr6pria à raZGO 

de Estado. Buscaremos, ademais, apontar 0 fundamental estudo que Foucault realiza em tomo 

do tema da policia, a quaI, quiça em substituiçao à Ecc/esia, colocou-se agora coma a 

instituiçao responsavel, por excelência, pela organizaçGo e pela coeSGO social. Talvez 

possamos dizer, promovendo-se um paralelo, que, na mesma medida em que Descendre anota 

que, em Botero, a razao de Estado devira "la politique toute entière ", é possivel conc1uir-se, a 

partir da leitura de Foucault, que a policia assumira estes contomos e configurara "a politica 

toda inteira ", na medida em que "organiza " a sociedade, na sua plenitude. 

Na sequência, apresentaremos aquele que talvez seja 0 momento mais sulfUrico, 

violento e letal da razao de Estado, quando a mascara flagrantemente cai, e 0 Estado, 

evidente, efetiva e totalmente, cessa de compor; quando 0 Estado definitivamente para de 

conceder respeitar as leis e adota uma postura reta e direta em ordem a promover a 

"salvaçGo" ("publica ou do proprio Estado e de seus agentes?", esta é a questao que fica). 

Trata-se do conceito de golpe de Estado. A teoria de Gabriel Naudé sera trazida, em ordem a 

contribuir ao esc1arecimento desta categoria que se afigura imprescindivel à compreensao da 

razao de Estado. Veremos que 0 fundamental instrumento do golpe de Estado se trata de uma 

faca de dois gumes, capaz de curar, mas também de envenenar, habil a salvar, mas também a 

mortificar. 

No nono ponto, indagar-nos-emos sobre 0 momento em que os escritos acerca da 

razao de Estado começam a escassear, 0 que ocorre a partir da metade do século XVII. Trata

se da época de surgimento da teoria contratualista, que ira assentar a politica sobre novas 

bases. Corn esteio na doutrina hobbesiana, buscaremos pensar tal periodo e questionarmo-nos 

se se trataria ai do apogeu da razao de Estado ou, porventura, de um irreversivel declinio. 

o medo de Hobbes e 0 consequente imperativo de segurança serao 0 gancho para 

voltarmos nossos olhos, por fim, à contemporaneidade. Buscaremos ai exp or 0 que 

poderiamos compreender por um Estado que talvez tenha abandonado seus contomos de 

"Estado democratico de direito", para se transmudar em "Esta do de segurança". 
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Tencionaremos analisar esse "Estado securitario" e os reflexos de tal fenômeno em nosso agir 

"pos-modemo". Procuraremos trazer à baila fatos proprios à atualidade, sobretudo de nossas 

democracias, em ordem a tencionar identificar a vigência contemporânea de urn imperativo de 

segurança e urn possivel protagonismo, ainda hoje, da concepçao de razao de Estado. 

Perguntar-nos-emos, entao, corn efeito, sobre a operabilidade desse conceito em nosso tempo. 

Encontrariamos ai assinaturas dessa razao de Estado, pensada e concebida no inicio da 

Modemidade? Seguiria 0 arcaico operante no contemporâneo? Poderiamos aproxlmar a 

"razao de Estado" às "razoes de segurança" e, apos urn percurso genealogico, ai identificar 

um parentesco? Teriam as razoes de segurança assumido 0 papel outrora conferido à razao de 

Estado? Como poderiamos lobrigar - no interior da maquina bipolar govemamental, 

enunciada por Agamben - a conexao entre a razao de Estado e a exceçao, utilizada coma 

técnica govemativa? Como ficaria a vida hurnana nesse permeio, emaranhada que esta nas 

malhas de urna estatalidade que categoricamente "secciona-a", "separando-a de sua forma"? 

Para tanto, nesta ûltima parte do trabalho, apoiar-nos-emos, sobretudo, na filosofia de Giorgio 

Agamben, nomeadamente baseando-nos em algurnas articulaçoes (ou melhor, tensoes) 

dialéticas entre binômios fundamentais: (i) soberania e govemo; (ii) direito e exceçao/anomia; 

(iii) vida natural e vida politica; (iv) vida e sua forma e (v) praxis e potência, açao e 

resistêncÏa. Tais analises poderao nos apresentar possibilidades criticas e eventuais rotas de 

fuga, ante a profunda crise na quai parecem haver, invariâvel e implacavelmente, se enredado 

nos sas democracÏas. Esta é, pois, a senda genealogica - pelas razoes deste Estado que a 

humanidade forjou - que nos disporemos, por meio do presente trabalho, a percorrer. 
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2 PRELUDIO: A VIDA E A RAZAü DE ESTADO 

« Qu 'est-ce que la "raison d'Etat" ? 
La réponse commune y voit une sombre formule. (. . .) Elle est cette 

dérogation à la loi qui prend le sens d 'un masque qui tombe, le 
dévoilement d 'uneforce qui cesse soudainement de composer et tranche 

durement, s'octroyant le privilège exorbitant de casser les règles». 
Christian Lazzeri e Dominique Reynié 

2.1 A VIDA HUMANA E A POLiTICA COMO GEST Ao DAS NECESSIDADES 

Giorgio Agamben afirma que, ainda nos dias de hoje, temos muita dificuldade em 

definir "0 que é a vida". Se nos indagamos sobre "0 que é a vida", de fato, a resposta naD nos 

aparece corn facilidade. Mas, embora a definiçao da vida se nos afigure problemâtica, quando 

conectamos e associamos 0 termo a alguma adjetivaçao, ai a ideia se nos revela mais palpâvel. 

Nesse senti do, nada obstante naD consigamos chegar a uma compreensao adequada do que 

seja "a vida", logramos melhor entendê-Ia quando tratamos da "vida bioI6gica", da "vida 

reprodutiva", da "vida amorosa", da "vida laboral", da "vida social", da "vida doméstica", da 

"vida do campo", da "vida urbana", da "vida religiosa", da "vida vegetativa", da "vida 

intrauterina", da "vida terrena", da "vida politica", etc. É dizer, a despeito de naD sabermos 

exatamente 0 que é "a vida", logramos bem compreendê-Ia seccionada, articulada, 

desagregada, separada, dividida Ce, corn 0 jâ mencionado avanço da técnica, conseguimos 

mesmo produzir es sa divisao)35. 

o fil6sofo italiano afirma que os gregos36 nem mesmo tinham um unico e univoco 

termo para definir 0 que hoje denominamos "vida"37. Segundo Agamben, dois termos podiam 

fazer referência a "vida", dependendo do senti do, do contexto no quaI se poderia compreender 

inserta a expressao: zoè tratava-se da vida da necessidade, da vida reprodutiva, da vida natural 

35 AGAMBEN (2016). Acesso em: 12 nov. 2018; AGAMBEN (2013b), p. 29. 
36 E, aqui, a proposito, vale referir, no ponto, 0 pensamento de Cornelius Castoriadis, para quem a Grécia, na 
medida em que constitui 0 nascedouro da politica e da filosofia (configurando nossas proprias origens), deve ser 
por nos compreendida nào como um modelo, ou um espécime societario dentre tantos outros, mas como um 
germe a partir do quai podemos mais bem compreender nossas proprias instituiçôes e organizaçôes: « La Grèce 
est le locus social-historique où ont été créées la démocratie et la philosophie et où se trouvent, par conséquent, 
nos propres origines. Pour autant que le sens et la puissance de cette création ne sont pas épuisés - et je suis 
profondément convaincu qu ' ils ne le sont pas -, la Grèce est pour nous un germe : ni un "modèle", ni un 
spécimen parmi d 'autres, mais un germe» (CASTORIADIS, Cornelius. La polis grecque et la création de la 
démocratie. Le Débat, Paris, v. 1, n. 38, 1986. p. 2-3). Em traduçào nossa: "A Grécia é 0 locus socio-historico no 
quai foram criadas a democracia e a filosofia e onde se encontram, por consequência, nossas proprias origens. 
Na medida em que 0 sentido e a potência desta criaçào nào se esgotaram - e eu estou profundamente convencido 
que nào 0 foram - a Grécia é para nos um germe: nem um ' modelo ', nem uma espécie entre outras, mas um 
germe". 
37 AGAMBEN (2018b), p. 17 e 1212; AGAMBEN (2017b), p. 233. 
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(propria também a animais e plantas, e também aos deuses) e bios era a expressao reservada a 

uma vida qualificada, uma vida da deliberaçao, uma vida politica38. 

Ancorado nas liç5es do historiador Christian Meier, Agamben vai afirmar que, até 

o século V a.C., a participaçao politica, na Grécia, se dava a partir da pertença a uma 

determinada classe ou condiçao (havia os nobres, os comerciantes, os camponeses, os ricos, 

os religiosos, etc.); era 0 estatuto do individuo, coma pertencente a um dado grupo, dentre os 

mais diversos que existiam, que iria definir sua possibilidade de participaçao. Ingressava-se 

no espaço politico a partir de tais pertenças, de tais estatutos; a inclusao no âmbito da 

deliberaçao publica se fazia por meio dessa pertença a uma destas variadas condiç5es ou 

categorias. 

Eis que, no século V a.C., produz-se em Atenas um fenômeno que, em termos 

politicos, iria revolucionar a historia politico-juridica da humanidade; produz-se 0 que Meier 

vai chamar de politizaçiio, uma forma de todo nova de pertencimento politico, em que a 

inclusao na polis vai se dar, diretamente, nao por se pertencer a este ou àquele grupo, mas por 

um unico atributo, que vai igualar os individuos dos mais diversos grupos sociais: 0 atributo 

da cidadania. Neste momento, surge a cidadania; para se adentrar ao espaço politico e 

participar da deliberaçao sobre os rumos da cidade, a necessaria condiçao a ser exibida é a de 

cidadiio. A participaçao politica na polis, a partir dai, da-se entao pela cidadania (politeia39). 

A cidadania, politeia, passa a ser 0 critério de identidade social, a condiçao por excelência 

daquele que delibera na cidade, na polis, e a polis passa a ser 0 lugar por excelência no quai se 

efetua 0 exercicio da cidadania, politeia. Polis e politeia acabam por se definir 

reciprocamente40
. 

38 Sobre a discussao em torno da critica endereçada a Agamben relativamente à distinçao zoè-bios, ver 
DUBREUIL, Laurent. De la vie dans la vie : sur une étrange opposition entre zôê et bios. Labyrinthe. n. 22, 
2005. p. 47-52. Disponivel em: <http://labyrinthe.revues.org/1033>. Acesso em: 12 nov. 2018. E também: 
CASTRO, Edgardo. Acerca de la (no) distinction entre bios y zoé. Revista Interthesis, Florian6polis, v. 9, n. 2 
jul./dez., 2012. Disponivel em: <https://periodicos.ufsc. br/ index.phplinterthesis/article/viewI1807-
1384.2012v9n2p51123514>. Acesso em: 12 nov. 2018. 
39 Politeia, conforme Castoriadis, expressa, a um s6 tempo, a "instituiçàolconstituiçào politica " e alorma por 
meio da quai 0 povo se ocupa dos neg6cios comuns (CASTORIADIS, op. cit., p. 8). 
40 Agamben, a prop6sito, cita Meier: « Il se créa ainsi une identité politique spécifiquement grecque, dans 
laquelle l'idée que des individus devaient se conduire comme des citoyens trouva une forme 
institutionnelle, écrit Meier. L'appartenance aux groupes constitués à partir des communautés économiques ou 
religieuses fut reléguée au second plan. Dans la mesure où les citoyens d' une démocratie se vouaient à la vie 
politique, ils se comprenaient eux-mêmes comme membres de la polis. Polis et politeia, cité et citoyenneté, se 
définissaient réciproquement. La citoyenneté devint ainsi une activité et une forme de vie par laquelle la polis, la 
cité, se constitua en un domaine clairement distinct de l 'oikos, la maison. La politique devint un espace public 
libre, opposé en tant que tel à l'espace privé où régnait la nécessité » (MEIER, Christian. Der Wandel der 
politisch-sozialen Begriffswelt im V lahrhundert v. Chr. In: KOSELLECK, Reinhart (Org.), Historische 
Semantik und Begriffsgeschichte. Stuttgart: Klett-Cotta, 1979. In: AGAMBEN (2014a). Acesso em: 25 out. 
2018). Poderiamos traduzir 0 presente excerto da seguinte forma: "Criou-se assim uma identidade politica 
especificamente grega, na quai a ideia de que individuos deviam se conduzir como cidadaos encontrou uma 
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o pensador italiano aponta que, neste momento, por meio da politizaçêio, 

estabe!ece-se urna clara divisao entre os espaços da casa e da cidade, apresentando-se, entao, 

coma âmbitos bem delimitados e opostos: ao passo que, na casa, na oikos, operava-se um 

espaço da necessidade - do indiscutive! poder patemo, da vida natural, reprodutiva, da zoè -, 

a polis, a seu tumo, era 0 espaço da deliberaçao, da vida qualificada, politica, um espaço de 

igualdade entre aqueles chamados cidadêios41 • Nesse sentido, 0 politico se estabeleceu pela 

nitida divisao, cisao, urna separaçao entre os espaços: a urn espaço da necessidade, da vida 

reprodutiva, da dissimetria do poder, contrapunha-se urn espaço de deliberaçao, de discussao 

sobre os caminhos da cidade, de igualdade entre seus integrantes. 

TaI pertença social à cidade, ta! identificaçao vai se dar por meio do conceito de 

cidadania, portanto; trata-se de urna condiçao formaI, juridica, que define a pertença do 

individuo à polis42• A vida dos individuos se po!itiza, se inscreve no interior da polis, por 

meio deste conceito de cidadania; a cidadania vai definir 0 pertencimento social do individuo 

à polis e se constituira em um limiar, urn limiar entre os âmbitos da oikos e da polis, urn 

limiar de politizaçao da vida; a categoria que vai articular a vida, fazê-Ia passar da vida 

natural e reprodutiva à vida da deliberaçao, da igualdade, à vida politica, trata-se da politeia, a 

cidadania. 

Nesse senti do, aos regramentos da casa (oikonomia), espaço de gestao da 

necessidade, se contrapunham os regramentos do âmbito da polis, da politica43
. A condiçao da 

forma institucional, escreve Meier. 0 pertencimento aos grupos constitufdos a partir das comunidades 
econômicas ou religiosas foi relegado ao segundo piano. Na medida em que cidadaos de uma democracia se 
dedicavam à vida polftica, eles se compreendiam eles mesmos coma membros da polis. Polis e politeia, cidade e 
cidadania, definiam-se reciprocamente. A cidadania deveio assim uma atividade e uma forma de vida pela quai a 
polis, a cidade, se constituiu em um domfnio claramente distinto da oikos, a casa. A polftica deveio um espaço 
publico livre, oposto enquanto tal ao espaço privado onde reinava a necessidade". 
4 \ Deve-se atentar, sempre, para 0 fato de que, à época, a condiçao de cidadào nao poderia ser alcançada pelas 
mulheres, pelos escravos, pelos estrangeiros ou pelos filhos de estrangeiro. 
42 « la vie politique va se définir par la condition et le statut pas seulement formel ou juridique mais qui définit 
l'action même du citoyen. C'est à dire que le critère du politique va être la citoyenneté et la polis, la cité va se 
définir par la condition, l'action, le statut des citoyens» (AGAMBEN (2016). Acesso em: 12 nov. 2018); "a vida 
politica vai se definir pela condiçao e pelo estatuto nao somente formai ou jurfdico, mas que define a açao 
mesma do cidadao. É dizer: 0 critério do polftico vai ser a cidadania, e a polis, a cidade, vai se definir pela 
condiçao, pela açao, pelo estatuto dos cidadaos". 
43 Aos gregos, sobretudo a partir da leitura de Aristoteles, a oikonomia e a polftica correspondiam a âmbitos bem 
delimitados, distintos, separados. Nao fazia sentido para eles falar-se em uma "politica econômica" ou em uma 
"economia politica" ... Nesse sentido, v.g., "A simples vida natural é, porém, exclufda, no mundo c1assico, da 
polis pro priam ente dita e resta firmemente confinada coma mera vida reprodutiva, ao âmbito da oikos", 
AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. 0 poder soberania e a vida nua 1. Traduçao de Henrique Burigo. Belo 
Horizonte: UFMG, 2010a. p. 10; AGAMBEN (2018b), p. 18. "A oikonomia apresenta-se aqui coma uma 
organizaçao funcional, uma atividade de gestao que nao se vincula senao às regras do funcionamento ordenado 
da casa (ou da empresa em questao)", AGAMBEN, Giorgio. 0 Reino e a Gloria. Uma genealogia teologica da 
economia e do govemo. Traduçao de Selvino José Assmann. Sao Paulo: Boitempo, 2011 a. p. 32 e AGAMBEN 
(2018b), p. 401; "Como se sabe, a distinçao entre oikos e polis nao aparece em Platao nos termos de uma 
oposiçao, coma em Aristoteles. Nesse sentido, Aristoteles pode criticar a concepçao platônica da polis e acusar 
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cidadania sera a categoria que conectara esta vida da necessidade à vida da deliberaçao, da 

igualdade, à vida politica. Nesse senti do, tratar-se-ia de um autêntico campo de tensào, 

articulado por esta condiçao de cidadao. Nesse sentido nos aponta 0 pensador: 

Mas vocês veem que, se eu falo de um limiar de politizaçao, é que, 
verdadeiramente, 0 politico aparece nesta dimensao coma um campo de 
tensao, definido por polos opostos, a zoè (a vida natural) e 0 bios (a vida 
politica); a casa (a oikos) e a polis (a cidade). Nao é algo de substancial, é 
um campo de tensao entre dois pOIOS44. 

É este processo de politizaçao - operado por meio da cidadania, que nos herdamos 

da Grécia c1assica45 
- que se encontra, atualmente, em progressivo desvanecimento. No 

entendimento de Agamben, aquele movimento em direçao à polis se conteve, e, nestes tempos 

hodiemos, diagnostica-se um processo inverso, de despolitizaçào do individuo; 0 conceito de 

cidadania mergulhou em profunda crise, e 0 que era um processo ativo, de deliberaçao, de 

participaçao constante, quotidiana, de inc1usao na polis, pas sou a se tomar um processo, 

fundamentalmente, passivo46• 

Este processo de despolitizaçao vma acompanhado a um fenômeno conexo, 0 

borrar dos espaços publico e privado, acabando tais por naD mais restarem distintos e 

definidos, mas, ao contnirio, ingressam em processo de indistinçào. Diz Agamben: 

um processo de despolitizaçao. Outrora limiar de politizaçao ativo e 
irredutivel, a cidadania devém uma condiçao puramente passiva, em que a 
açao e a inaçao, 0 publico e 0 privado se esmaecem e se confundem. 0 que 
se concretizava por uma atividade cotidiana e uma forma de vida se limita, a 

seu mestre de ter levado demasiado longe 0 carMer unitario da cidade, correndo assim 0 risco de transforma-la 
em uma casa: 'É evidente que se 0 processo de unificaçao é levado para além de certo ponto, ja naD havera 
cidade alguma. Uma cidade é, por natureza, algo multiplo, e se se toma demasiado una, sera antes uma casa 
[oikia] que uma cidade"', AGAMBEN (2011a), p. 35 e AGAMBEN (2018b), p. 403-4, citando a Politica, 
1261a. Também: "0 forte tom doméstico do vocabulario da comunidade cristii naD é naturalmente uma invençao 
paulina, mas reflete um processo de mutaçao semântica que impregna todo 0 vocabulario politico que Ihe é 
contemporâneo. la a partir da idade helenfstica e depois, mais decididamente, na idade imperial, 0 vocabulario 
polftico e 0 vocabulario econômico entram em relaçao de recfproca contaminaçao, que tende a tomar obsoleta a 
oposiçao aristotélica entre oikos e polis. Assim, 0 desconhecido autor do segundo livro do tratado 
pseudoaristotélico sobre a Economia vincula a economia em sentido estrito (definida coma idiotikë, privada) a 
uma oikonomia basilikë [economia real] e até mesmo a uma oikonomia politikë [economia politica] (um 
verdadeiro nonsense na perspectiva de Arist6teles)", AGAMBEN (20 II a), p. 38 e AGAMBEN (20 18b), p. 406. 
44 « Mais vous voyez que si je parle d'un seuil de politisation, c'est que vraiment le politique apparaît dans cette 
dimension comme un champ de tension défini par des pôles opposés, la zoè (la vie naturelle) et le bios (la vie 
politique) ; la maison (l'oikos) et lapolis (la cité). Ce n'est pas quelque chose de substantiel, c'est un champ de 
tension entre ces deux pôles », AGAMBEN (2016). Acesso em: 12 nov. 2018. 
45 Agamben, em algumas falas, refere a cidadania coma um conceito que n6s "infelizmente" herdamos da Grécia 
classica; por exemplo, em AGAMBEN (2016). Acesso em: 12 nov. 2018. 
46 Processo passivo este no quaI, por meio do "ridiculo mecanismo da representaçao" (ibid .), a participaçao 
politica acabou por se resumir a um comparecimento peri6dico para exercitar um direito de vota que muito mais 
lembra uma sondagem de opinioes do que uma ativa e constante participaçao politica, tal quaI outrora levada a 
efeito. 
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partir de agora, a urn estatuto juridico e ao exercicio de urn direito de voto 
que lembra, cada vez mais, urna pesquisa de opiniao47

• 

Neste senti do, 0 exercicio da cidadania, por natureza ativo, quotidiano, urnaforma 

de vida, que se orientava à deliberaçao, ao debate incessante, à tomada de decisao sobre os 

mmos da polis, resume-se, atualmente, a um comportamento, em essência, passivo, em que as 

formas de deliberaçao efetiva se exauriram. 

Este processo inverso de despolitizaçao forja urna politica que progressivamente 

determina a inclusao, nos calculos da estatalidade, desta vida natural, que era pr6pria ao 

âmbito da oikos; a politica vern gradativamente se tom an do, em essência, gestào desta 

necessidade, desta natureza humana, urna politica que, além de biopolitica, se tom ou, 

fundamentalmente, coma que simplesmente urna gestao da oikos, urna oikonomia48. 

o processo de captura da vida nas malhas do Estado - que hoje, conforme 

Agamben, se vê em curso de maneira acelerada - pode ser constatado, segundo 0 italiano, 

desde a gêne se da cidadania, que, mesmo na sua origem, ja se afigurou divisao, separaçao, 

articulaçao, exclusao, inclusao e, sobretudo, captura da vida em urna certa modalidade. É a 

politeia que justamente promo vera a articulaçao entre zoè e bios, colocando-se coma limiar 

entre a oikos e a polis. 

A cidadania, enquanto conceito formaI e juridico, associa-se, antes que ao direito, 

à categoria da exceçào. Conforme Agamben demonstrou em seu primeiro volume do projeto 

Homo Sacer, 0 termo "exceçao", exceptio, provém de "ex-capere ", é dizer, "capturar algo 

que esta fora,,49. Nesse sentido, a açào politica originaria aparece para Agamben coma urna 

operaçào sobre a vida. A vida, na visao do fil6sofo, nao seria algo por natureza politico, a 

vida é, naturalmente, impolitica; nesta linha de raciocinio, 0 processo politico vai ser 

47 « un processus de dépolitisation. Jadis seuil de politisation actif et irréductible, la citoyenneté devient une 
condition purement passive, où l'action et l'inaction, le public et le privé s'estompent et se confondent. Ce qui se 
concrétisait par une activité quotidienne et une forme de vie se limite désormais à un statut juridique et à 
l'exercice d 'un droit de vote ressemblant de plus en plus à un sondage d'opinion », AGAMBEN (20l4a). Acesso 
em: 25 out. 2018. 
48 Yale dizer, en passant, que, na gestào da necessidade, 0 debate nào é, exatamente, bem-vindo ... 
49 Conforme AGAMBEN (2018b), p. 31: "L'eccezione è una specie dell ' esclusione. Essa è un casa singolo, che 
è esc luso da lla norma generale. Ma cio che caratterizza propriamente l'eccezione è che cio che è escluso non è, 
per questo, assolutamente senza rapporto con la norma; al contrario, questa si mantiene in relazione con essa 
nella forma della sospensione. La norma si applica all'eccezione disapplicandosi, ritirandosi da essa. Lo stato di 
eccezione non è, quindi, il caos che precede l'ordine, ma la situazione che risulta dalla sua sospensione. In 
questo senso l'eccezione è veramente, secondo l'etimo, presa fuori (ex-capere) e non semplicemente esclusa". 
Traduçào em AGAMBEN (2010a), p. 24: "A exceçào é uma espécie da exclusào. Ela é um casa singular, que é 
excluido da norma geral. Mas 0 que caracteriza propriamente a exceçào é que aquilo que é excluido nào esta, por 
causa disto, absolutamente fora de relaçào corn a norma; ao contrario, esta se mantém em relaçào corn aquela na 
forma da suspensào. A norma se aplica à exceçào desaplicando-se, retirando-se desta. 0 estado de exceçào nào 
é, portanto, 0 caos que precede a ordem, mas a situaçào que resulta da sua suspensào. Neste sentido, a exceçào é 
verdadeiramente, segundo 0 étimo, capturadafora (ex-capere) e nào simplesmente excluida". 



39 

justamente aquele que capturara 0 que esta fora; ante a exclusao da vida do âmbito da polis, 

esta vida devera entao ser, por meio da cidadania, incluida na cidade e, assim, politizada. 

Trata-se claramente da 16gica da exceçao. A vida, pois, sofre um processo de politizaçao, que 

se inicia diante de sua exclusao da cidade. Nesta ordem de ideias, é precisa que a vida, 

primeiro, esteja excluida, para entao, através do atributo juridico que Ihe é conferido, ver-se 

incluida na cidade, acabando, entao, por devir 0 fundamento ultimo do sistema. Dai por que 

Agamben entende fundamental, antes que compreender 0 direito, corn pre en der a 16gica e a 

natureza da exceçao, movimento inicial e primeiro, por meio do quaI a vida vai devir politica. 

A vida devém politica, nomeadamente, por meio desse movimento de ver-se capturada a 

partir de fora, por meio da exceçao (uma inclusao a partir de sua exclusao mesma). Nessa 

perspectiva, a exceçao se toma 0 anverso indispensavel do direito, apresentando-se coma base 

fundamental à formaçao do edificio juridico-politico. 

Dai por que Agamben afirma que a politica é, desde suas origens, biopolitica, uma 

operaçao sobre a vida. A politica, desde sua gênese, tem coma base a vida - todavia, vale 

lembrar, nao uma vida "integral", mas sim uma vida objeto de operaçoes, divisoes, 

articulaçoes, exclusoes e inclusoes; uma vida, de alguma maneira, separada de sua forma. 0 

politico, na leitura do fil6sofo, é uma vida, mas uma vida capturada em certa modalidade. Por 

meio destas operaçoes fundamentais ao politico, Agamben entende, entao, que se acaba por 

dividir a vida de sua forma, a vida é cindida dela mesma, surgindo aos nossos olhos coma 

"vida nua ", uma vida que é separada de sua forma. A vida nua, assim, seria 0 elemento 

politico originario; e 0 poder politico tem coma vocaçao, desde suas origens, produzir esta 

vida nua, que nao é simplesmente a vida natural, mas a vida que sofreu este processo de 

exclusao e de captura, em uma certa modalidade. Dessa forma, 0 processo fundamental do 

poder é esta articulaçao da vida, a produçao da vida nua; esta estranha forma de vida que se 

apresenta coma uma vida separada de sua forma, e assim incluida no sistema. 

Trata-se a cidadania de um modela 0 quaI, na leitura de Agamben, entra 

atualmente em profundo colapso; um modela que, coma dissemos, segundo 0 fil6sofo, 

"infelizmente herdamos" da Grécia classica. Se, em um determinado tempo, este modelo pôde 

se apresentar coma satisfat6rio, 0 que vemos na atualidade, coma dito, é 0 empreender de um 

processo inverso à politizaçao, em que os atos politicos sao empurrados para 0 âmbito do 

govemo da necessidade, da vida natural (governar sera conduzir a vida humana em uma 

naturalidade); devendo-se lembrar, a prop6sito, a maxima apontada por Foucault: "fazer viver 

e deixar morrer"; é dizer: enquanto a vida é util, aproveita-la, dela sugar todo 0 seu potencial; 
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ao se tomar inutil, despreza-Ia, esquecê-Ia, deixa-Ia, "naturalmente", se esvai~o . Nesse 

cenario, os âmbitos da oikos e da polis tendem a entrar em uma zona cinzenta, em processo de 

indistinçao, e a politica acaba por se tomar mera gestào das necessidades, de uma vida natural 

capturada e separada de sua forma, vida nua; acaba por se tomar, inexoravelmente, 

oikonomia. 

2.2 A MA.QUINA GOVERNAMENTAL 

2.2.1 Soberania e governo: uma bipolaridade que nao se po de resolver 

o fato de Agamben considerar a vida como, originariamente, nao-politica, coma 

incluida na cena politica a partir e em funçao de sua exclusao mesma, propicia-nos a 

compreensao de que - conforme a teoria agambeniana - fundamental e fundante ao direito e à 

politica é 0 conceito de exceçào. 

Yale, a prop6sito, aqui lembrar da regra de taliào, uma das expressoes legislativas 

mais antigas de que dispomos. No âmbito das comunidades arcaicas, 0 advento do taliao (por 

meio da Lei das XII Tabuas, promulgada em 450 a.C. em decorrência de disputa havi da entre 

plebeus e patricios) deu-se corn 0 fito de limitar-se a resposta a ser dada ante um mal sofrido. 

Heleno Fragoso nos aponta tratar-se tal disposiçao legislativa de uma "positiva limitaçao da 

vingança privada"S I. Enrico Ferri, a seu tumo, ensina que "a vingança privada coma 

ressentimento emotivo e reaçao defensiva tende inevitavelmente para 0 excesso"S2, de modo 

que a lei de taliao ingressou corn 0 objetivo de (i) evitar uma reaçao desproporcional na via da 

vingança privada e (ii) obstaculizar, por consequência, que, di ante de uma resposta dada de 

maneira excessiva, homens - sobretudo, validos para a guerra - perdessem a capacidade de 

defender sua tribo e atacar comunidades vizinhas, terminando, assim, por enfraquecer a 

pr6pria organizaçao social. Conforme assevera Ferri, "0 taliao, que atualmente nos povos 

civilizados é simbolo de ferocidade barbara, foi na humanidade primitiva um grande 

progresso moral e jurfdico, justamente porque impôs um limite, uma medida à reaçao pela 

vin dicta defensiva (olho por olho, dente por dente)"S3. Ferrajoli, de sua vez, pondera que a 

50 Nesse sentido, yale a pena lembrar de Franz Kafka, quando asseyera que "a justiça nada quer de ti. Acolhe-te 
quando yens e te deixa ir quando partes" (KAFKA, Franz. 0 Processo. Traduçao de Torrieri Guimaraes. Sao 
Paulo : Abril, 1979. p. 237). 
5 1 FRAGOSO, Heleno Claudio. Liçoes de Direito Penal. 9a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 26. 
52 FERRI, Enrico . Principios de Direito Criminal. Traduçao de Paolo Capitanio. 2a ed. Campinas: Bookseller, 
1999. p. 34. 
53 Idem. 
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concepçao jusnaturalista segundo a quaI 0 castigo deve apresentar urna equivalência em 

relaçao ao delito cometido - havendo, pois, uma retribuiçao corn um mal de igual intensidade 

e natureza, ideia caracteristica do taliao - , tal concepçao tem raizes ainda mais antigas: 

referidas noç6es de igualdade entre delito e pen a remontariam ao C6digo Babilônico de 

Hamurabi, advindo por volta de 1750 a.C., um dos documentos legislativos mais antigos de 

que se tem conhecimento. Nele despontam disposiç6es coma tais: 

196. Se alguém faz perder um olho a outrem, perde 0 pr6prio olho; 197. Se 
alguém quebra um osso de outrem, quebrar-se-Ihe-a um osso também; ( ... ) 
200. Se alguém quebra os dentes a um semelhante, quebrar-se-lhe-ao os 
seus; ( ... ) 210. Se alguém bate numa mulher livre e esta morre, matar-se-a a 
filha daquele54

• 

o principio de taliao consistia, portanto, em retribuir 0 mal na mesma medida 

(taUo, taUs: "mesma coisa"), sendo disciplinada, em tais termos, a vingança privada (se 

alguém quebra a pema de outrem; sera licito que este retribua 0 mal àquele na mesma medida, 

quebrando-lhe, pois, a pema). 

E, conforme Agamben, é muito significativo que, na essência da gênese 

legislativa, a relaçao entre licito e ilicito seja disposta em termos que tais. Consoante 0 

entendimento do fil6sofo, a lei, nesse senti do, nasce naD coma urna proibiçao do cometimento 

de algum mal ou coma sançao deste, mas coma 0 repetir do mesmo ato de maneira néio

punivel: nasce de uma verdadeira exceçéio. Ao cometimento do ato injusto, seguir-se-a a 

inclusao deste mesmo ato, no ordenamento, sob a forma licita; 0 ato cometido em retribuiçao, 

de idêntica natureza ao anterior, sera tratado, agora, pelo ordenamento, coma urn ato licito, 

legitimo. A retribuiçao em igual medida, em equivalente intensidade e natureza, constitui-se 

assim legitima exceçéio, introduzida pela norma. Por meio de tais disposiç6es, a violência é 

validamente incluida na ordem, constituindo, assim, a sua base. 0 casa de exceçao "nao é 

urna puniçao do primeiro, mas representa a sua inclusao na ordem juridica, a violência coma 

fato juridico primordial (permittit enim lex parem vindictam: Festo),,55. Nesse diapasao, 

Agamben assevera que 0 brocardo segundo 0 quai "a regra vive somente da exceçao" deve ser 

tomado em consideraçao na sua literalidade, ao pé da letra: "0 direito naD possui outra vida 

além daquela que consegue capturar dentro de si através da exclusao inclusiva da exceptio: ele 

54 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razao: teoria do garantismo penal. Traduçao de Ana Paula Zomer Sica et al. 2a 

ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 405. 
55 AGAMBEN (2010a), p. 33 . 
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se nutre dela e, sem ela, é letra morta,,56. A exceçào, corn efeito, nessa linha de pensamento, é 

concebida coma a "forma originciria do direito "57. A ideia, hoje tao em voga, de que a 

soberania origina-se da lei, provém do direito (afastando-se a ideia da exceçao), além de 

obnubilar uma investigaçao acerca das possibilidades de se levar a efeito um discurso critico, 

a fim de se lograrem encontrar saidas para os nos em que enredada a sociedade 

contemporânea, termina, ademais, por levar 0 paradoxo desta soberania ao seu paroxismo. À 

afirmaçao de que 0 direito estaria na base da organizaçao politica e social, Agamben responde 

que fundante e originciria mesmo é a exceçào, esta inclusao politica que se procede a partir da 

exclusao mesma da vida. Este processo, ja ab initio, nos aponta para um destacamento da vida 

de sua forma. A vida politica, no Ocidente, nao pode ser a vida por inteiro, mas a vida 

segmentada, destacada, formatada, compartimentada, excluida (e, apenas nessa medida, entao, 

incluida). Dai justificar Agamben que a polftica é, desde suas origens, repise-se, biopolitica, 

uma operaçao sobre a vida humana. E paradigma da vida politica é, segundo Agamben, a 

figura da vida banida; a vida que, sofreu um processo de destacamento de seus direitos, de 

sua dignidade juridico-social, acabou se submetendo ao banimento, à exclusao total da 

comunidade, perdendo sua relevância em termos politicos, juridicos e sociais, podendo, em 

decorrência disso, vir a ser morta de maneira impune, lhe sendo vedada, ademais, sua 

submissao a qualquer espécie de sacrificio (cortam-se, assim, ambos os liames, 0 do direito da 

imanência e 0 do direito da transcendência), figura que no direito romano antigo acabou por 

56 Ibid., p. 34; AGAMBEN (2018b), p. 38. Também: RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. 0 direito à verdade e à 
memoria - por uma justiça anamnética: uma leitura critica dos estados de exceçao do cone sul. Re/aloria Azul. 
Comissao de Cidadania e Direitos Humanos. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul, 2011, p. 107. 
57 AGAMBEN (2010a), p. 33; AGAMBEN (2018b), p. 38. Talvez seja por conta dessa interdependência e 
interpenetraçao que 0 direito entretém corn sua irma gêmea que ele se apresente tao impotente para combatê-Ia. 
Sobre 0 carMer inofensivo do direito em se apresentar como uma alternativa eficaz em ordem a efetivamente 
permitir a modificaçao de um quadro que se esboça na figura da exceçao, que se poe - de maneira progressiva e 
continua - em processo de extravasamento, atualmente alargando cada vez mais se us lindes, podemos nos apoiar 
nas percucientes palavras de Castoriadis, que bem sinaliza a incompetência das "normas jurfdicas" em se mostrar 
como uma trava eficiente, a fim de barrar aquilo que esta na outra face da moeda: 0 agir excepcional (Ievado a 
cabo quer pelo viés impositivo da soberania, quer pela forma governativa, por meio, V.g., do aproveitamento de 
oportunidades ensejadoras de controle), agir este conformado - podemos dizer - por "imperativos de 
necessidade" (ou de "segurança"). Vejamos 0 que dito por referido pensador: "na experiência da historia 
europeia dos ultimos sessenta anos, a legislaçao introduzida por regimes ' ilegais', ou mesmo 'monstruosos', foi 
sempre mantida, no essencial, apos a queda deles. A verdade, no caso, é muito simples: face a um movimento 
historico que dispoe dafarça - seja que ele mobiliza ativamente uma larga maioria, seja que ele se apoia em uma 
minoria fanMica e impiedosa face a uma populaçao passiva ou indiferente, quando a força bruta nao esta 
simplesmente concentrada nas maos de um punhado de coronéis - as disposiçoes jurfdicas nao sao de nenhum 
efeito". Traduçao nossa para: « dans l'expérience de l'histoire européenne des soixante dernières années, la 
législation introduite par des régimes "illégaux", sinon même "monstrueux", a toujours été maintenue, pour 
l'essentiel, après leur chute. La vérité, en l'occurrence, est très simple: face à un mouvement historique qui 
dispose de la force - soit qu'il mobilise activement une large majorité, soit qu'il s'appuie sur une minorité 
fanatique et impitoyable face à une population passive ou indifférente, quand la force brute n'est tout simplement 
pas concentrée entre les mains d 'un quarteron de colonels - les dispositions juridiques ne sont d'aucun effet» 
(CASTORIADIS, op. cit., p. 12). 
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ser denominada homo sacer. Conforme Agamben, esta seria a vida que - destacada de sua 

forma e destituida de seu estatuto juridico - apontar-nos-ia corn clareza, em paradigma, 0 que 

é 0 ser politico no Ocidente. Aquele individuo que sofreu a exclusao total permite a n6s 

vislumbrarmos, em toda nitidez, a condiçao humana diante do poder estatal, cuja vocaçao, na 

6tica agambeniana, seria, justa e inarredavelmente, a produçao desta espécie de vida privada 

de dignidade juridica, a vida nua58. 

Nesse sentido, a Agamben esta é a operaçao fundamental e originaria, a operaçao 

da exceçao, a captura daquela vida que, ab initio, esta excluida da politica. TaI operaçao, 

evidentemente, esta atrelada ao âmbito da soberania, tratando-se a exceçao, em sua origem, 

de manifestaçao deste poder soberano; um agir que esta associado à coerçao, à imposiçao e à 

violência. 0 percurso do poder, na imanência, inicia-se pela viés da soberania, pelo agir 

impositivo, coercitivo, violento e ameaçador, de maneira direta, à vida humana. A vida se 

convola em uma vida destacada de sua forma, vida nua, ja de inicio, justamente pela açao 

soberana. Para Agamben, nesse senti do, trata-se a soberania de um aspecto fundamental e 

inafastavel do poder politico. 

Pois bem. Michel Foucault nos observa que a cena politica sofreu uma virada 

decisiva a partir do século XVIII. Na leitura do pensador francês, 0 modelo da soberania teria 

cedido amplo espaço a uma nova forma de exercicio do podef9; a partir da açao dos 

fisiocratas, um outro paradigma, mais apurado, sutil e complexo, surge: precisamente, aquele 

do governo. A um modela de soberania, modela juridico, pr6prio à implementaçao da lei, à 

açao de imposiçao, de coerçao direta e, se necessario, de utilizaçao da violência, sucede um 

nova modo de exercicio do poder, aquele da disciplina, da orientaçao dos comportamentos, da 

regulaçao, da conduçao das condutas, modelo este que buscaria govemar os comportamentos 

a partir de uma naturalidade, de uma gestao de necessidades. Assim, 0 modelo baseado na 

coerçao, na imposiçao, na ameaça e na violência teria cedido lugar a outro, de maior eficacia, 

caracterizado pelo sugestionamento, pela orientaçao, pela disciplina, pela conduçao do 

comportamento do individuo e da populaçao, a fim de se alcançar a forma 6tima de 

organizaçao social60
• Nada obstante tenha sido fundamental (para a implementaçao de tal 

58 Nessa mesma Mica, poderfamos perce ber 0 refugiado, enquanto paradigma evidente da condiçao de cidadào, 
mostrando as limitaçoes e incapacidades atuais de nosso Estado-naçao. 
59 Esta nova forma, ante sua nftida preponderância, deveria ser considerada e examinada de maneira 
absolutamente preferencial em relaçao ao modelo jurfdico da soberania - se realmente tivermos em mente a ideia 
de tencionar compreender 0 exercfcio do poder modemo. 
60 Evidentemente, Foucault nao defende a ocorrência de um desaparecimento completo da soberania, mas, 
embora esta nao se afigure de todo ausente, ha uma clara preponderância do modela govemamental no exercfcio 
do poder modemo - é por tal razao que uma analise deste corn base nas teorias da soberania afigurar-se-ia, em 
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forma governamental de exercicio do poder) a observância do vetusto paradigma pastoral, é 

justamente a partir da açâo dos fisiocratas e da efetiva instalaçâo de uma nova racionalidade 

(que recolhe elementos do poder pastoral e implementa uma raziio de Estado) que a mudança 

radical ocorre, exsurgindo uma açâo politica baseada nâo em um modelo estritamente 

juridico, mas de ordem administrativa, que passaria mesmo "por detrâs" do pr6prio Estado 

soberano, uma forma muito mais efetiva de comandar a vida humana: a governamentalidade. 

Nesse sentido, Foucault percebe uma ultrapassagem do modelo juridico da soberania pelo 

modelo administrativo do governo, da conduçâo das condutas, de sua orientaçâo de maneira 

nâo violenta e muito mais eficaz, corn base em exigências de necessidade e da naturalidade 

das coisas. 

Nesse passo, Agamben concorda corn Foucault sobre a centralidade do paradigma 

do governo nos tempos atuais; e vai concordar, ademais, que é a partir dos fisiocratas que tal 

forma (governamental) de exercicio do poder sofre um processo de aceleraçâo em direçâo à 

sua efetiva implementaçâo. Nada obstante, gostariamos de extrair duas compreensoes do 

pensamento do fil6sofo italiano que, a nosso juizo, encontram-se em direta relaçâo e diâlogo 

corn 0 trabalho foucaultiano: (i) conforme Agamben, ha elementos que nos perm item a 

compreensâo do governo a partir de uma genealogia teol6gica deste; algo que nâo teria sido 

inteiramente percebido por Foucault. Esta conexâo inexplorada do modelo governamental em 

relaçâo ao pensamento teol6gico teria permitido ao pensador francês - casa a tivesse levado a 

efeito - mais bem articular sua genealogia da governamentalidade. A advertência, segundo 

Agamben, também valeria para 0 trabalho desenvolvido por Michel Senellart sobre as artes de 

governar61
• (ii) Agamben vai pontuar que, se é bem verdade que a dimensâo governativa 

sua 6tica, insuficiente. Em funçào de tais motivos, Foucault deixa de lado a soberania e privilegia, em suas 
an~Hises, 0 exame dos elementos, atributos e dispositivos pr6prios ao funcionamento da açào govemamental. 
6\ Nesse sentido, Agamben assim pontua: "Quando empreendemos uma investigaçào arqueol6gica, precisamos 
ter em conta que a genealogia de um conceito ou de um instituto politico pode ser encontrada em um âmbito 
diferente daquele previsto no inicio (por exemplo, nào na ciência politica, mas na teologia). Se nos limitamos ao 
exame da tratadfstica medieval estritamente "politica", coma 0 De regno de Tomas ou 0 De regimine civitatum 
de Joào de Viterbo, deparamos corn 0 que, para um olhar modemo, parece uma incoerência e corn uma confusào 
terminol6gica que às vezes toma impossivel estabelecer uma conexào crivel entre as categorias politicas 
modemas e a conceitualidade medieval. Se, no entanto, levamos em consideraçào a hip6tese - que seguimos 
aqui - de que a genealogia dos conceitos politicos modemos deve ser buscada sobretudo nos tratados De 
gubernatione Dei e nos escritos sobre a providência, entào a conexào acaba esclarecida. Mais uma vez, a 
arqueologia é uma ciência das assinaturas, e devemos ser capazes de seguir as assinaturas que deslocam os 
conceitos ou orientam sua interpretaçào para âmbitos diversos. 0 fato de nào ter observado essa advertência 
metodol6gica nào s6 impediu Foucault de articular sua genealogia da govemamentalidade a fundo e de modo 
convincente, coma também comprometeu as valiosas pesquisas de Michel Senellart sobre as As artes de 
governar: do regimen medieval ao conceito de governo. 0 conceito modemo de govemo nào continua a hist6ria 
do regimen medieval, que representa, por assim dizer, uma espécie de trilho fora de uso na hist6ria do 
pensamento ocidental, mas a hist6ria, de resta bem mais vasta e articulada, da tratadistica providencial, que, por 
sua vez, tem origem na oikonomia trinitâria", AGAMBEN (2011a), p. 128-9; AGAMBEN (2018b), p. 485 . 
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assumiu posiçao central a partir do século XVIII (a repercussao da genialidade do pensamento 

dos fisiocratas parece a Agamben inquestionavel), 0 filosofo italiano pondera que a dimensGo 

do poder soberano ainda segue viva e atuante, mesmo na contemporaneidade. Seria um erra 

entender a seara soberana coma superada ou ultrapassada. Nesse sentido, por um lado, 

Agamben nos mostra a força pujante da dimensao do govemo - inclusive deitando 

firrnemente suas raizes nos trabalhos teologicos (sobre a providência divina, a trindade e sua 

misteriosa economia) elaborados nos primeiros séculos de nossa era. Por outro lado, 

Agamben assevera que a conjuntura politica funciona nao so corn base no govemo, mas a este 

se articula um outro polo, precisamente, 0 polo da soberania. E é nesse ponta que vern os, no 

pensamento agambeniano, a centralidade do conceito de maquina. 

Nesse contexto, denunciando que 0 pensamento contemporâneo trabalha sempre a 

partir de dicotomias, sempre corn base em dois elementos que se opàem (devendo, assim, um 

dos dois elementos em jogo ser forçosamente anulado ou superado pela outro), Agamben 

busca pensar de modo a tencionar superar justamente estas dicotomias, trabalhando a partir 

de uma logica de campos de tensGo, de polos, que se articulam e que nao podem 

simplesmente se resolver um no outro ou se sobrepor um ao outro ou meramente um anular 0 

outro. Dessarte, ao contrario de uma logica "ou-ou ", épela consideraçao de ambos os polos 

em questiio (em um pensamento "-e- ") que poderiam ser encontrados limiares, zonas de 

indeterminaçao, as quais poderiam configurar também rotas de fuga, passagens, saidas, quiça 

em direçao ao encontro de um "terceiro" elemento, a partir justamente da consideraçao desta 

articulaçao, desta tensao. A adequada compreensao destas zonas de indeterrninaçao poderia 

desaguar na desativaçGo de ambos os elementos operantes nos polos, tal proceder poderia 

perrnitir 0 que Agamben costuma chamar de deposiçGo, desarticulaçGo ou inoperosidade (em 

lingua francesa, 0 filosofo menciona 0 terrno désœuvrement e, em italiano, inoperosità) dos 

dispositivos ai em açao, nao simplesmente anulando-se um ou outro dos dispositivos, mas 

fazendo cair os dois, promovendo a deposiçGo de ambos, abrindo-os, assim, para um nova 

uso. Dentro desta logica, 0 usa antigo é deposto, mas nao é esquecido, ele é lembrado, embora 

nao seja mais posto em pratica62• Assim, Agamben pensa em lograr novas 

possibilidades, novos usos para os dispositivos, para 0 direito, para 0 proprio estado de 

exceçao (em uma linha, evidentemente, muito proxima ao que apresenta W. Benjamin, em sua 

Tese VIII sobre 0 conceito de historia). Esse nova uso viria justamente desse campo de 

62 E aqui podemos perceber uma clara critica de Agamben em relaçao à praxis, à actio, ao que entendemos 
atualmente por açao, em termos polfticos, açao esta inafastavelmente vinculada à imputabilidade, à tinalidade e à 
vontade (e à quai 0 italiano vai contrapor 0 conceito de gesto). Referido tema é desenvolvido na obra Karman. 
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tensiio, des sa engrenagem, desse limiar na articulaçao (e decorrente desativaçao) dos dois 

polos ai considerados. Agamben aponta que se deve, portanto, tencionar compreender esta 

engrenagem, coma funciona a articulaçao entre esses dois elementos, esses dois polos (in 

casu, especificamente, tratamos dos polos reino/soberania e governo). Dentro desta 

conjuntura é que se compreende a importância do conceito de maquina. 

o fil6sofo italiano nos observa, reiteradas vezes, que, em termos politicos, corn 

efeito, estamos frente a uma maquina binaria, uma maquina dupla, de dois polos. Embora 

nao trate explicitamente deste conceito, as inserç6es, em sua obra, sao muitas. A 

sistematizaçao e a interpretaçao de tal categoria couberam ao fil6sofo argentino Edgardo 

Castro. Referido pensador afirma que maquina se trata de um termo técnico em Agamben, ja 

presente nas primeiras obras do romano. Aponta para a constataçao da existência de uma 

maquina governamental do Ocidente - que produz 0 politico - e de uma maquina 

antropol6gica - que produz 0 humano. Mas nao seri am apenas estas duas maquinas: ha 

também uma maquina da infância, uma maquina rito-jogo, a maquina da linguagem, a 

maquina teol6gica da oikonomia, a maquina biopolitica, a maquina soteriol6gica, a maquina 

providencial, etc.63 

Para fins de definir a maquina, Castro afirma subjazerem ai quatro ideias 

fundamentais. A primeira delas é um conceito de importância capital: 0 de dispositivo. 

Agamben apresenta 0 dispositivo nas seguintes linhas: "chamarei literalmente de dispositivo 

qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opini6es e os discursos 

dos seres viventes,,64. A maquina, pois, articula dispositivos. A segunda ideia é a de 

bipolaridade. As maquinas agambenianas contêm uma bipolaridade, sempre articulando dois 

elementos à primeira vista contradit6rios, em oposiçao (uma bipolaridade que nao se pode 

resolver): é assim na maquina da infância, quando articula langue e parole; na maquina do 

rito-jogo, ao vincular sincronia e diacronia; na maquina antropol6gica, vinculando 

humanidade e animalidade; na maquina govemamental (a que aqui particularmente nos 

interessa), ao articular soberania e governo65 • Por terceiro, 0 funcionamento dessas maquinas 

leva à produçao de zonas de indeterminaçiio, regi6es de indiscernibilidade, nas quais nao se 

sabe se se esta a lidar corn um dos elementos ou corn outro (a compreensao, sobretudo, destas 

63 CASTRO, Edgardo. Introduçào a Giorgio Agamben. Uma arqueologia da potência. Traduçào de Beatriz de 
Almeida Magalhàes. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. p. 104. 
64 AGAMBEN (2010d), p. 40; NASCIMENTO, Daniel Arruda. Do fim da experiência ao fim do juridico: 
percurso de Giorgio Agamben. Sào Paulo: Liber Ars, 2012. p. 218. 
65 CASTRO, Edgardo. op. cit. , p. 105. 
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zonas é que poderia nos permitir a desativaçao dos dispositivos, abrindo-os a novas 

possibilidades). A prop6sito da indiscernibilidade, observa Castro que "a maquina juridico

politica do Ocidente produz essas zonas onde naD se pode distinguir entre 0 animal e 0 

hurnano: os campos" 66. Em quarto lugar, "0 centro dessas maquinas esta vazio,,67. No interior 

das maquinas, a engrenagem articuladora des ses elementos naD possui nenhurna 

substancialidade, apenas podendo ser definida em termos funcionais. Nesse sentido, a titulo 

de exemplo, Castro traz as pr6prias palavras de Agamben, quando esta a tratar do dispositivo 

do homo sapiens: "Homo sapiens naD é, portanto, nem urna substância, nem urna espécie 

claramente definida; é, antes, urna maquina ou urn artificio para produzir 0 reconhecimento do 

hurnano,,68. A maquina se compreende precisamente pela funcionamento dos elementos que a 

integram. Seu interior naD contém substância, mas articulaçao. Ante a maquina 

governamental, por exemplo, 0 centro desta maquina, onde esta a indiscernibilidade, trata-se 

de uma regiao anômica, urn vazio de direito, sendo definido a partir de sua funcionalidade: 

capacidade de - para além da norma juridica - comandar, controlar, manejar, administrar, 

ditar, modelar as vidas que ali se encontrarn, submetidas a este campo, em completa nudez. 

Portanto, para urna conceituaçao de maquina, devemos levar em conta (i) a noçao 

de dispositivo; (ii) a concepçao de bipolaridade, de campos de tensao, em que dois polos 

operam em articulaçao; (iii) 0 funcionarnento desta maquina conduz à produçao de zonas de 

indeterminaçào, de indiscernibilidade, de limiares e (iv) 0 centro destas maquinas, tal como, 

em urna engrenagem, duas peças que se articulam, 0 centro delas é vazio. Nesse sentido, 0 que 

ha no centro do po der? Nada além de seu funcionarnento, de sua pr6pria operaçao. Corn 

efeito, é preciso frisar que 0 centro destas maquinas naD contém nenhuma substancialidade, 

havendo somente a operaçào destes dois elementos/dispositivos em jogo, exsurgindo apenas a 

possibilidade de identificarmos e definirmos esta engrenagem em termos funcionais (e aqui 

nos parece haver uma grande aproximaçao ao pensamento de Michel Foucault). 

Nesse sentido, na politica, Agamben entende existir urna maquina governamental, 

que articula dois polos, soberania e governo. Estes dois polos, na interpretaçao agarnbeniana, 

devem, necessaria e simultaneamente, ser considerados (aqui, parece-nos, ha urna diferença 

importante em relaçao a M. Foucault, que - consoante ja asseverado - relega a soberania a urn 

pIano secundario, entendendo ser urna analise acerca desta insuficiente e incapaz de contribuir 

66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 "Homo sapiens non è dunque né una sostanza né una specie chiaramente defmita: è, piuttosto, una macchina 
o un artificio per prodUITe il riconoscimento dell'umano" (AGAMBEN, Giorgio . L 'aperto. L' uomo e l'animale. 
Torino: Bolatti Boringhieri, 2002; AGAMBEN, Giorgio . 0 aberto. 0 homem e 0 animal. Traduçào de Pedro 
Mendes. Rio de Janeiro: Civilizaçào Brasileira, 20l3b. p. 50). 
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a uma adequada explicaçao do exercfcio do poder modemo). 0 âmbito juridico e 0 âmbito 

govemamental, para Agamben, estâo necessariamente em articulaçao e fazem funcionar 

esta maquina, conformando a politica no Ocidente e produzindo aquilo que compreendemos 

coma 0 politico. Nesse sentido, a aposta de Agamben é que, a fim de se encontrarem saidas 

para as quest6es da atualidade, ambos os polos devem ser considerados, coma um campo de 

tensiio, em uma 16gica de bipolaridade, em contraposiçao a uma ideia dicotâmica. Nao é 

estratégia adequada, nesse ponto, jogar-se um polo contra outro, ou pura e simplesmente 

considerar um polo em detrimento do outro. Nao se pode olvidar nenhum dos dois polos. Os 

dois estao em operaçao, se articulam e, portanto, devem ser simultaneamente levados em 

conta. É nesta tensao entre estes dois polos que, na zona de indeterminaçao, podera surgir um 

limiar, um "terceiro ", que podera nos conduzir a um caminho de sai da. Corn efeito, 0 

conseguimento de soluç6es, na 6tica agambeniana, passaria, obrigatoriamente, pela 

deposiçiio, desarticulaçiio, pelo désœuvrement dos dispositivos operantes69
. 

Nesse senti do, enquanto a razao de Estado expressa-se muito claramente no polo 

do governo, 0 estado de exceçao, por sua vez, é manifestaçao preponderante do polo 

da soberania. Mas, nada obstante a razao de Estado, a priori, parecer-nos, nitida e 

diretamente, ligada à arte de governar, e 0 estado de exceçao, por sua vez, revelar a irrupçao 

manifesta e not6ria do poder soberano, ha ai uma articulaçao, uma zona de indeterminaçiio, 

em que vislumbraremos elementos govemamentais deslizando em direçao ao estado de 

exceçao e elementos da soberania operando no âmbito govemamental da razao de Estado. É, 

nesse senti do, que a razao de Estado, a priori técnica de govemo, podera, por vezes, se 

revestir da roupagem soberana, assim coma a exceçao podera se manifestar sob a rubrica da 

técnica de govemo (e, de maneira lamentavel, tal situaçao é ca da vez mais verificavel 

atualmente ). 

Dai que entendemos se mostrar bastante interessante pensar esta 16gica de 

Agamben, relacionando estes dois conceitos na estrutura da concepçao de maquina. Dois 

polos, soberania e govemo, estado de exceçao e razao de Estado, que devem se articular, 

serem inevitavelmente considerados, a fim de que - a partir do surgimento destas zonas de 

indeterminaçao - possamos tencionar mais bem compreender os desafios e as questOes 

inerentes à politica contemporânea, intentando procurar quais poderiam ser as saidas, as rotas 

de fuga vislumbraveis ante 0 cenario critico no quaI a nossa democracia modema se enredou. 

69 É nesse sentido que, V.g., apenas pela desativaçao, pela desarticulaçao do dispositivo que hoje conforma 0 

estado de exceçao é que, na 6tica de Agamben, seguindo Benjamin, poderia surgir um "verdadeiro estado de 
exceçao". 
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Yale repisar, a proposito, que Foucault assevera que a razao de Estado, em 

regra, nao é violenta, ela esta orientada sobretudo à otima conduçao das condutas dos 

individuos (e ai percebemos claramente seu vinculo corn 0 âmbito governativo); mas ela 

podera assumir uma forma violenta, a depender das circunstâncias, transmudando-se em golpe 

de Estado. Nessa toada, talvez possa estar justamente no golpe de Estado 0 ponta de 

articulaçao mais visivel entre 0 estado de exceçao e a razao de Estado, entre os elementos 

mais manifestos da soberania e aqueles mais evidentes do governo ... Em uma aposta, talvez 

esteja ai justamente um ponto importante que possa levar à desarticulaçao - tao almejada por 

Agamben - dos elementos nessa maquina operantes. 

Nesse sentido, buscaremos ter sempre em mente, na presente tese, esta ideia 

de maquina, de cujos polos a compreensao podera nos auxiliar a, inclusive, melhor entender 

os fundamentais conceitos da razao de Estado e da exceçao soberana. Ao longo do trabalho 

iremos registrar essa tensao, esse movimento percorrido pela razao de Estado, pendendo ora 

em direçao à soberania, ora ao fianco do governo. Nossa analise, ademais, yale frisar, buscara 

ter sempre em linha de conta 0 pensamento agambeniano no senti do de que, a despeito da 

indiscutivel preponderância do governo, a soberania ainda se encontra viva e atuante, mesmo 

na contemporaneidade. 

2.2.2 Razâo de Estado e Exceçao Soberana 

Nessa logica da maquina bipolar, yale a pena mencionarmos, a proposito, ainda 

que en passant, nesse topico preliminar, como percebemos a relaçao entre a razao de Estado e 

a exceçao soberana a partir dos pensamentos de Michel Foucault e de Giorgio Agamben. 

Os elementos arcaicos que, mais tarde, darao ensejo ao surgimento da razao de 

Estado, sao elementos que provêm, a nosso sentir, sobretudo, do âmbito da soberania (no 

capitulo seguinte, teremos oportunidade de verificar esta questao). Mas, nomeadamente, a 

partir da açao dos fisiocratas, no século XVIII, a razao de Estado se desdobrou em uma razao 

governamental. A razao governamental, tal quai a conhecemos, emerge da razao de Estado e 

tem uma racionalidade propria, bem definida (conforme apontou Foucault): evita 0 uso da 

violência, governa pela natureza, gere a necessidade - trata-se de uma razao de ordem 

administrativa. Yale apontar, nessa toada, que a imposiçao, a coerçao, a violência nao sao 

estrategicamente interessantes, na medida em que, ensejando uma clara possibilidade de 

resistência, tornam 0 governo ineficiente. 0 exercfcio do poder deve se dar por outros meios; 

ao invés de imposiçao, muito mais eficaz é a gestao, a conduçao, 0 sugestionamento, a 
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recomendaçao de adoçao de comportamento; a razao de govemo, nesse passo, traduz-se na 

administraçao da vida do individuo. Nesse sentido, a razao de Estado, manifestada pela viés 

da razao de govemo - na medida em que evita 0 uso da coerçao, da imposiçao e da força de 

forma clara e visivel -, nitidamente descola-se da soberania. Neste ponta estao de acordo 

Michel Foucault e Giorgio Agamben. 

Par além da razao govemamental, também se desdobra uma outra racionalidade (e 

ai esta a maquina bipolar de Agamben): quando a razao de Estado, pela via da razao de 

govemo, se afigurar ineficaz, incapaz ou insuficiente para fazer frente a uma necessidade 

pujante e especifica, ela vai se desdobrar na teoria do golpe de Estado70
• Ai esta uma outra 

racionalidade, também derivada da razao de Estado, mas que naD é a razao de govemo: trata

se de uma razao da soberania. E, neste ponto, Foucault e Agamben também estâo de acordo. 

Foucault assevera que a razao de Estado, habitualmente, naD é violenta, mas, ante a 

necessidade, ela pode devir violenta, manifestando-se justamente por meio do golpe de 

Estado. 0 pensador francês enuncia esta bipolaridade em Sécurité, territoire, population; 

todavia (dirfamos, até de maneira consciente e deliberada), naD desenvolve esta racionalidade 

do poder soberano, acabando por naD a levar às ultimas consequências e implicaç5es. Ai 

ingressara, justamente, a contribuiçao de Agamben, que observara essa 16gica binaria na 

maquina governamental. 

A tese agambeniana acerca do estado de exceçao representa a razao da soberania 

(racionalidade da força, da imposiçao, da violência); por outro lado, a racionalidade de 

govemo, a seu tumo, coma dito, evita a violência e traduz-se, precisamente, na razao de 

Estado, em sua formulaçao mais apurada. Mas, frise-se, quando a razao de govemo se 

afigurar ineficiente, insuficiente, incapaz, a pr6pria razao de Estado invocara 0 golpe de 

Estado e entâo bascular-se-a 0 pêndulo em direçao ao polo da soberania. É nesse sentido que 

Agamben aponta que a soberania, 0 poder soberano naD desapareceu, naD se esvaiu corn a 

chegada do Estado de direito, mas, ao contrario, habita precisamente em seu seio; e a açao da 

exceçao, na atualidade, corrobora isso. Nesse senti do, dando continuidade à questâo 

enunciada por Foucault em Sécurité, territoire, population, Agamben vai asseverar, em sua 

leitura, que, a par do govemo, 0 estado de exceçao é principio do poder soberano ainda 

presente em nossa sociedade modema ocidental (afigurando-se fundamental tencionar 

compreendê-Io para fins de mais bem entender 0 complexo funcionamento desta maquina 

bipolar governamental). 

70 Os elementos especificos e fundamentais do golpe de Estado serao vistos em item especifico, adiante na tese. 
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Para Foucault, tanto a razao de Estado quanta a govemamentalidade emergem 

efetivamente no Estado modemo. Agamben, de sua vez, para além de compreender au sente 

uma dnistica ruptura, na Modemidade, quanto ao conceito de govemo (0 termo fincando 

raizes profundas diretamente nos trabalhos teol6gicos do inicio de nossa era), assevera, 

ademais e sobretudo, coma vimos, que a pr6pria exceçao é constitutiva do direito, este 

conservando, desde sua gênese, uma 16gica paradoxal (pr6pria à figura paradigmâtica do 

homo sacer), incluindo politicamente a vida apenas a partir de sua pr6pria exclusao. 

Yale pontuar, aqui, a prop6sito, a distinçao fundamental existente entre a exceçào e 

o estado de exceçào. Ao passo que 0 estado de exceçào se apresenta coma uma figura juridico

politica, pr6pria sobretudo ao âmbito da soberania, a exceçào, a seu tumo, nào se limita ao 

estado de exceçào, sendo mais ampla que este. A exceçao é inerente e constitutiva do direito, 

havendo, no tempo hodiemo, basculado sua funçao, tratando-se atualmente de uma autêntica 

técnica, pr6pria ao âmbito govemamental, por meio da quaI (em uma relaçao paradoxal e 

contradit6ria para corn a vida) se ameaça protegendo e se protege ameaçando. Nesse sentido, 

percebe-se um movimento de deslocamento da exceçao do polo da soberania em direçao ao 

polo govemamental, acabando esta por devir, sobretudo, técnica governamental, ou técnica 

biopolitica de governo; e isso hoje é bastante evidente. Aqui esta uma intrincada operaçao, por 

meio da quaI se utiliza 0 direito para fins de govemo; a exceçao é justamente a figura que faz 

corn que 0 direito naD assuma senao um papel eminentemente instrumental na atualidade. No 

que diz respeito ao estado de exceçao - embora encontre seu arquétipo no iustitium romano -, 

trata-se de produto da Modemidade, cuidando-se precisamente de um desdobramento da teoria 

da razao de Estado (mas que opera, de origem, sob a rubrica do poder soberano); yale enfatizar 

aqui a conexao que vislumbramos entre 0 estado de exceçao e a figura do golpe de Estado, na 

esteira do que assÏrn 0 fez entrever Michel Foucault. 

Nesse sentido, Foucault desenvolveu a razào governamental, mas deixou de 

discorrer sobre a exceçào coma técnica de governo. 0 poitevin buscou apontar 0 poder 

disciplinar, 0 poder regulamentar, almejou mostrar as técnicas govemamentais do poder 

modemo, mas deixou de lado (propositadamente, a nosso ver) a soberania e, corn isso, acabou 

naD articulando 0 tema fundamental da utilizaçao da exceçao para fins govemati vos. Ai 

precisamente entra a te se de Agamben: primeiro, 0 italiano toma esta abertura e teoriza 0 

poder soberano no primeiro volume do projeto Homo Sacer, enfatizando que a soberania naD 

s6 é importante, mas é ponto fundamental do poder modemo, estando ainda vi va na 

contemporaneidade, sobretudo pela produçao ininterrupta do que ele chamou de vida nua. Em 

seguida, aponta a exceçào juridica coma inafastavel técnica do governo ocidental modemo. 
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Por outro lado, yale anotar, ademais, que os paradigmas da exceçao e da 

governamentalidade sac diversos. Ao passo que Foucault encontrou na prisao 0 paradigma da 

governamentalidade, Agamben achou no campo 0 paradigma da exceçao soberana. A vida 

nua, cuja produçao é a vocaçao por excelência do poder estatal (segundo 0 romano), é 

engendrada de forma absolutamente nitida no campo. 0 campo é 0 lugar em que se leva ao 

paroxismo uma vida humana separada de sua forma, onde a dignidade juridico-polftica foi 

integralmente arrancada, nao restando nada além de uma mera vida em sua mais flagrante 

nudez. A exceçao soberana, que se forja a partir do paradoxal procedimento de inclusao da 

vida na medida de sua exclusao (ou de captura a partir de seu abandono) e de produçao de 

uma vida despojada de todo direito, é realizada de maneira evidente e manifesta no campo. A 

seu turno, a prisao demonstra, de forma paradigmatica, coma disciplinar, regular, conduzir a 

vida humana de maneira 6tima à organizaçao social, vocaçao por excelência da 

governamentalidade. Nesse sentido, ao passo que a prisao representa um paradigma 

governamental, tratando-se do paradigma, na modernidade, do poder disciplinar, 0 campo, a 

seu turno, em Agamben, constituira 0 paradigma da exceçao operada a partir do poder 

soberano. Ai encontramos, corn clareza, 0 registro da maquina bipolar de Giorgio Agamben. 

Dissemos, ademais, que 0 centro desta maquina bipolar esta vazio, é anômico; no 

centro, ha som ente a engrenagem, que faz funcionar os dois polos, os dois dispositivos que se 

encontram em articulaçao. Yale destacar que as teorias da soberania moderna surgem 

justamente como 0 fito de se buscar promover e conferir uma legitimaçao a este poder 

soberano. 0 que a realidade, todavia, mostra é que as teorias de legitimaçao da origem do 

poder absolutamente nao conseguem explicar, de maneira adequada, 0 seu exercicio, coma 

funciona, afinal de contas, esse fenômeno da tomada de decis6es. Ao passo que se sustenta 

modernamente que "a soberania provém do povo", a realidade nos mostra que, deste ponto até 

o exercicio do poder, ha um wicuo, um vazio indisfarçavel de legitimidade, precisamente 0 

(até agora incognoscivel) centro anômico desta maquina bipolar (uma situaçao que assume 

contornos dramaticos ante a hipérbole governamental...). É nesse vazio que se da a decisao, é 

desta engrenagem da maquina bipolar que a decisao irrompe. Ha um trono, mas 0 trono, em 

verdade, esta vazio, e a decisao soberana pode dai irromper a qualquer momento. Dessa 

forma, esse exercicio do po der, esse momento da tomada de decisao - ante a vacuidade 

incognoscivel deste centro do poder - acabam por carecer de explicaç6es, sobrevindo ai uma 

aporia até hoje nao superada. As figuras das medidas administrativas, das resoluç6es, das 

instruç6es normativas operam precisamente nestas lacunas de po der, neste âmbito do 

indecidivel, nao provindo diretamente da soberania, mas, efetivamente, do governo. 1mbuidas 
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de força de lei, obrigam 0 individuo, impondo-Ihe comportamentos, mas de forma travesti da, 

pela via govemativa. 

É nesse sentido que, corn muita procedência (e, a nosso juizo, aproximando-se de 

Foucault), Agamben ja, em divers os momentos, teve a oportunidade de asseverar que 0 

pensamento filos6fico que advoga mostrar-se imperioso, antes de tudo, buscar compreender 0 

poder legislativo coma soberano, a soberania popular, a lei, tal corrente filos6fica parte de um 

erra de premissa: 0 fil6sofo italiano aponta que, analisada a realidade atual, vemos que 

"importante nao é Deus, mas 0 anjo ", "importante nao é 0 reino, mas 0 governo "; 

"importante nao é rei, mas os ministros, os funcionarios "; "importante nao é a ordem, mas a 

atividade, a administraçêio "; "importante nao é 0 poder legislativo, mas 0 executivo"; 

"importante nao é a lei, mas a policia " (a policia é 0 centro, etai seria evidente nos dias de 

hoje; "policia" que deriva da "politica" e que, segundo os te6ricos da Polizeiwissenschaft, se 

trata, efetivamente, da "verdadeira politica ")71. À expressao "0 rei reina, mas nao govema", 

Agamben assevera que 0 essencial, sobretudo nos dias atuais, é a atividade, é a 

administraçêio, é 0 governo. Evidente que, coma asseverado, a soberania, a legitimidade (0 

presidente da Republica, a rainha da Inglaterra ... ) é importante, mas 0 essencial, 

hodiemamente, de fato, é compreender 0 govemo. Na presente realidade, sobretudo ante 0 

imperativo de segurança, cada vez mais se passa pela lei, contomando-a, desviando-se da 

exigência legal, por meio de medidas administrativas; cada vez mais, acaba-se por decidir de 

maneira soberana, sem controle social, nomeadamente se estiverem em jogo "razoes de 

segurança". A tese de Agamben, de que estamos derivando para um govemo pautado pela 

aplicaçao, em permanência, de medidas de exceçao, passa por esse diagn6stico. Dai a 

importância de se compreender esta hipérbole do govemo. E, a prop6sito, Agamben observa 

que, se ha dois polos articulados neste centro vazio, anômico, se estes polos se encontram 

ainda em harmonia, esta funesta maquina - ainda que infelizmente, mas ao menos - pode 

minimamente funcionar. Ocorre que, ante a intumescência do polo govemamental, acabando 

a exceçao por ser dragada em direçao a este, sendo por este, explicita e constantemente, 

utilizada coma estrita técnica govemativa, instrumentalizando-se as sim completamente 0 

direito, a soberania resta evidentemente comprometida; e se 0 fianco da soberania é aquele da 

imposiçao, da coerçao, da mesma forma é aquele do direito, da legalidade e que, ao menos, 

qui ça (ainda que sob a ameaça constante da produçao da vida nua), confere garanti as juridicas 

7 1 Confonne AGAMBEN, Giorgio. Giorgio Agamben in occasione della pubblicazione dell 'edizione integrale di 
"Homo sacer" Quodlibet. Mountain View: Google, 2018a. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=9QLSMptn2MU>. Acesso em: 05 mar. 2019. 
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minimas a serem porventura observadas em favor do individuo. No momento em que, 

todavia, os dois polos naD logram mais se articular, ainda que minimamente, ante inflaçao de 

um sobre outro, um tendendo a englobar 0 outro, a engrenagem resta comprometida, e a 

maquina, à toda evidência, naD pode mais, sequer em infima medida, funcionar 72 Ce, lembre

se que, segundo a teoria, a soberania repousa no povo; se a soberania é englobada pelo 

govemo, entao ... ). Deveras, promovida a indistinçao entre soberania e govemo, vê-se ex surgir 

um golpe de Estado, que assume contomos de permanência. Este é 0 sombrio diagn6stico 

desenhado por Agamben a nossas democracias modemas, em um processo que 0 italiano vê 

sem retomo, sobretudo ante a atual operaçao sistematica das medidas excepcionais 

administrativas, as quais Cimbuidas de força de lei) sao intentadas sem cessar, por imperativos 

de segurança. 

2.30 IMPERATIVO DA SEGURANÇA 

Na leitura de Agamben, 0 mencionado processo de divisao, separaçao, captura da 

vida humana nas malhas do Estado chegou ao seu paroxismo, alcançando, na atualidade, 

niveis jamais antes vistos; e, para tanto, 0 pensador entende haverem exercido um papel 

decisivo os chamados "dispositivos de segurança H. Nessa toada, a situaçao politica hodiema 

72 Trata-se do mesmo pensamento - mas agora em relaçào à maquina juridico-politica, na quaI 0 estado de 
exceçào opera coma elemento articulador - 0 adiante exposto, alinhavado por Agamben em sua recente obra Uso 
dos Corpos: "Assim, em Estado de exceçào, a maquina juridico-politica do Ocidente foi descrita coma estrutura 
dupla, formada por dois elementos heterogêneos e, contudo, intimamente coordenados: um normativo e juridico 
em sentido restrito (a potestas) e outro anômico e extrajuridico (a auctoritas). 0 elemento juridico-normativo, 
em que parece residir 0 poder em sua forma eficaz, tem, porém, necessidade do anômico para poder ser aplicado 
à vida; por outro lado, a auctoritas é capaz de afirmar-se e ter sentido unicamente em relaçào à potestas. 0 
estado de exceçào é 0 dispositivo que, em ultima analise, deve articular e manter uni dos os dois aspectos da 
maquina juridico-politica, instituindo um limiar de indecidibilidade entre anomia e nomos, entre vida e direito, 
entre auctoritas e potestas. Enquanto os dois elementos permanecem correlatos, mas conceitual, temporal e 
pessoalmente distintos - coma ocorria na Roma republicana corn a contraposiçào entre senado e povo ou, na 
Europa medieval, entre poder espiritual e poder temporal -, sua dialética pode de algum modo funcionar. Mas 
quando eles tendem a coincidir em uma s6 pessoa, quando 0 estado de exceçào, em que eles se indeterminam, se 
toma a regra, entào 0 sistemajuridico-politico se transforma em maquina letal", AGAMBEN (2017b), p. 296-7. 
No original, lemos: "In Stato di eccezione, la macchina giuridico-politica dell'Occidente era stata cosi descritta 
come una struttura doppia, formata da due elementi eterogenei e, tuttavia, intimamente coordinati: uno 
normativo e giuridico in senso stretto (la potestas) e uno anomico e extragiuridico (l'auctoritas) . L'elemento 
giuridico-normativo, in cui sembra risiedere il potere nella sua forma efficace, ha, pero, bisogno di quello 
anomico per potersi applicare alla vita; d'altra parte, l'auctoritas puo affermarsi e aver senso solo in relazione 
alla potestas. Lo stato di eccezione è il dispositivo che deve, in ultima analisi, articolare e tenere insieme i due 
aspetti della macchina giuridico-politica, istituendo una soglia di indecidibilità fra anomia e nom os, fra vita e 
diritto, fra auctoritas e potestas. Finché i due elementi permangono correlati, ma concettualmente, 
temporalmente e personalmente distinti - come nella Roma repubblicana nella contrapposizione fra senato e 
popolo 0, nell'Europa medievale, in que lia fra potere spirituale e potere temporale - la loro dialettica puo in 
qualche modo funzionare. Ma quando essi tendono a coincidere in una sola persona, quando 10 stato di 
eccezione, in cui essi si indeterminano, diventa la regola, allora il sistema giuridico-politico si trasforma in una 
macchina letale" (AGAMBEN, 2018b, p. 1266). 
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toma proporçoes complexas e inauditas ante a sofisticaçiio e a proliferaçiio destes dispositivos 

securitarios; a palavra por excelência e 0 imperativo a ser seguido atualmente é, de fato, a 

"segurança "73. 

É bem verdade que, ja em Thomas Hobbes, a fundaçiio do Estado esta associada 

ao imperativo de segurança. 0 Estado niio tem outra finalidade seniio preservar a vida dos 

individuos e promover a segurança e a quietude. Uma vez que 0 Estado niio mais é capaz de 

minimamente garantir a preservaçiio da vida, a paz e a segurança, na leitura de Hobbes, ele 

perdeu sua raziio de ser. Nesse sentido, ja no fil6sofo de Malmesbury, a segurança se afigura 

elemento fundamental à constituiçiio do Leviatii. Todavia, é a partir do século XVIII que, 

segundo Agamben, 0 imperativo de segurança começara a ocupar um lugar de centralidade 

jamais antes visto na cena politica. Na leitura de Michel Foucault, tal vai se dar a partir de 

François Quesnay e dos fisiocratas74
• A uma tradicional orientaçiio de agir sobre as causas, de 

buscar evitar a situaçiio critica, Quesnay sustentou algo revolucionario: "deixe 0 problema 

acontecer, entiio govemaremos seus efeitos'>75. Assim, niio se buscaria evitar as catastrofes 

(algo muito mais custoso), mas gerencia-las à medida que ocorressem (algo muito mais tItil); 

um pensamento que se difundiria globalmente sob a f6rmula "laissez faire, laissez passer ", 

constituindo-se em fundamento do liberalismo econômico. Neste sentido, "govemar" 

assumiria seu senti do etimol6gico: bem govema aquele que mantém firme 0 "gouvernail "76, 0 

leme, 0 timiio. TaI quaI um bom timoneiro (que niio pode evitar a tempestade, mas, quando 

73 A segurança é pauta constante em discussoes, debates, jomais, reportagens nos meios de comunicaçao, 
campanhas publicitarias de empresas, pleitos de valorizaçao de corporaçoes, no âmbito publico e privado, em 
propagandas, campanhas politicas, mesmo em recomendaçoes a atualizaçoes de programas e sistemas 
informaticos ... 0 Brasil, a prop6sito, trata-se de um pais no quai a sensaçao de nao se estar seguro parece grassar 
e se revelar gradativamente sempre crescente (ademais, vale sublinhar que pessoas e empresas aproveitam-se 
desta sensaçao de insegurança, experimentada por grande parte da populaçao, e de uma proximidade e iminência 
ante a atividade delitiva, buscando lograr vantagens a partir de tal sentimento). Corn efeito, a segurança esta na 
"ordem do dia"; dos circulos de amigos, nos bares, nas barbearias, nos jantares, até os telejomais, 0 tema da 
segurança é de uma recorrência not6ria; foi decisivo, diga-se de passagem, por exemplo, no pleito eleitoral 
presidencial brasileiro de 2018, discutindo-se, a todo momento, as cifras colossais da violência urbana e a 
necessidade de 0 cidadao poder se defender (0 Brasil, v.g., alcançou a marca hist6rica de 62.517 homicidios no 
ano de 2016, numero que equivale a 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes, consoante 0 IPEA: BRAS IL. 
Atlas da Violência. Brasilia: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao; Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada IPEA, 2018. Disponivel em: 
<http://www. ipea.gov.br/portaVimages/stories/PDFs/relatorio _institucionaV 180604_ atlas_da _ vio lenc ia _20 18.pd 
f->. Acesso em: Il dez. 2018); muitos cidadaos, diante desta conjuntura, compreendem que a unica possibilidade 
de se fazer frente ao problema e de se reduzirem tais numeros é levando-se a efeito uma politica de 
enfrentamento direto, efetivo e ostensivo, nas zonas de maior precariedade e vulnerabilidade (onde, nao raro, se 
encontram recônditos os nucleos de perpetraçao do trâfico, dos delitos contra 0 patrimônio e dos delitos contra a 
vida), 0 que seguramente dara ensanchas à açao do arbitrio. 
74 FOUCAULT, Michel. Sécurité, Territoire, Population. Paris: SeuiVGallimard, 2004. p. 35. 
75 Um pensamento tal quai 0 seguinte: "Em lugar da dificil tarefa de obstaculizar a ocorrência do evento, vamos 
deixar que este evento ocorra (no limite, vamos, até mesmo, fomentar que ele se produza - dai exsurgindo, 
inclusive, nossa legitimidade de açao) e, quando este evento advier, entao, estaremos prontos, preparados a agir, 
para bem conduzir os comportamentos, as populaçoes, ante 0 cenârio especial, ante 0 estado excepcional". 
76 Do latim gubernaculum, "timao". 
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esta sobrevém, bem sabe governar seu navio e, corn habilidade, desvia de corais, rochedos e 

mantém a embarcaçao navegando, a despeito das torrentes, das ondas impetuosas e dos ventos 

pujantes), também 0 governante deveni bem conduzir 0 navio da polis, quando a tempestade 

sobrevier, quando as correntes impetuosas da fortuna se abaterem sobre a embarcaçao 

politica. Governar, pois, a partir dos efeitos; muda-se 0 paradigma e, em vez de se agir sobre 

as causas para se garantir a ordem, gerencia-se a desordem 77. Agamben assevera que este é 0 

paradigma que tom ou conta de nossas açoes politicas na atualidade, da ecologia à economia, 

das açoes externas e militares às medidas internas de segurança e de policia, do 

monitoramento ao controle da populaçao e da criminalidade. Poderiamos dizer que a açao 

politica moderna, em certa medida (mas apenas em certa medida), fita corn derrisao 0 

provérbio popular de que "é melhor prevenir do que remediar,,78. 

Nessa toada, 0 fil6sofo demonstra que 6rgaos de policia e dispositivos de 

segurança, utilizados por imperativos de necessidade e por "razoes de segurança", estao 

ligados e vinculados, de maneira intestina, em nossas democracias, e denuncia a existência de 

uma derivaçao ainda mais profunda: 0 Estado democratico de direito esta se transmudando em 

al go outro: um "Estado das raz5es de segurança", um Estado de segurança79• Analisar a 

conformaçao desta espécie de Estado sera uma de nossas tarefas no presente trabalho. 

Agamben aponta que a locuçao "por razoes de segurança " é uma daquelas 

expressoes que devieram tao abrangentes e banais, comuns aos nossos olhos e ouvidos que 

sequer percebemos que, corn relativa facilidade, ela acabou por se amoldar às mais diversas 

situaç5es do cotidiano. Ao se adicionar a expressao "por razoes de segurança" (até mesmo por 

antecipaçao à recomendaçao, orientaçao ou ordem), confere-se uma aura de legitimidade ao 

que esta sendo dito, orientado, recomendado, determinado, terminando-se, outrossim, por 

cortar pela raiz qualquer possibilidade de debate. Evita-se a discussao, obstaculiza-se 0 

endereçamento de questionamentos, transforma-se 0 tema, "por razoes de segurança", em 

77 Agamben, a propasito da repressào às manifestaçoes havidas por conta da cupula do G8, na cidade de Gênova, 
no ana de 2001, afirma que as declaraçoes de um policial nào poderiam ter sido mais precisas em seu 
diagnastico: "Après la violente répression des manifestations contre le G8 de Gênes, en juillet 2001, un 
fonctionnaire de la police italienne déclara que le gouvernement ne voulait pas que la police maintienne l'ordre, 
mais qu'elle gère le désordre: il ne croyait pas si bien dire", AGAMBEN (2014a). Acesso em: 25 out. 2018. Em 
traduçào nossa: "Depois da violenta repressào das manifestaçoes contra 0 G8 de Gênova, emjulho de 2001, um 
funcionario da policia italiana declarou que 0 governo nào queria que a policia mantivesse a ordem, mas que ela 
gerisse a desordem: ele nào imaginava ter dito tào bem". 
78 Dizemos "em certa medida" porque 0 agir politico preventivo nào recaira mais sobre os eventos, mas, sim, 
sobre os comportamentos humanos. Percebemos um deslocar-se desta prevençào do evento para 0 

comportamento, buscando a açào politica prever, prevenir, evitar, antes que acontecimentos, determinados tipos 
de comportamentos considerados potencialmente danosos, V.g., à "segurança publica". 
79 0 intelectual italiano aponta que pensadores estadunidenses refletem sobre as mudanças havidas na leitura da 
Constituiçào a partir do Patriot Act e da legislaçào pas II de setembro de 200 l , teorizando a respeito do advento 
de um "Security State". 
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algo sagrado, apartado ao comércio publico, tratando-se, dessarte, de situaç6es que nao se 

encontram acessiveis ou conheciveis aos cidadêios (mas que, em contrapartida, Ihes dizem 

profundamente respeito), temas que, no fun das contas, se tomam inquestionaveis, destacados 

de um espaço pr6prio ao exercicio da açao politica (corroborando 0 diagn6stico agambeniano 

acerca da existência, atualmente, de um processo de despolitizaçêio do individuo). E 0 fil6sofo 

italiano afirma que a expressao "por raz6es de segurança", cuidando-se de um argumento de 

autoridade, nao apenas retira certas situaç6es do debate e empresta uma legitimidade às aç6es, 

mas mesmo permite a imposiçao de medidas que seri am impensaveis, inaceitaveis sem 0 

entoar da magica expressao: "por raz6es de segurança". Implacaveis revistas aos cidadaos nos 

mais diversos espaços publicos, inclusive corn retirada de vestimentas, imposiç6es de coletas 

biométricas, fotografias de modos especifica e detalhadamente estabelecidos, interdiçao ao 

porte de determinados objetos ou ao direito de ir e vir, ambientes integralmente 

videovigiados, todos atos conduzidos e justificados "por raz6es de segurança,,80. 

Neste "Estado de segurança", instalam-se e disseminam-se, como premissas, 0 

medo, a desconfiança, a sensaçêio de insegurança, e a participaçao politica é desencorajada e 

dispensada; de fato, participaçao politica nao combina corn medo e insegurança. Instalada e 

disseminada a desconfiança, proliferam-se os dispositivos securitarios, as câmeras, os 

monitoramentos, as exigências de comportamentos, as revistas, as fotografias, os 

reconhecimentos faciais, de iris, as coletas de digitais81 . Agamben, lembrando Hobbes, 

assevera que os dados do corpo fisico ingressam inexoravelmente no cor po politico e agora 

determinam a participaçao do "cidadao", alterando profundamente sua identidade social para 

fins politicos. A participaçao politica acaba agora por ser mediada obrigatoriamente pelo dado 

biol6gico (dado este que independe, de maneira absoluta, da vontade do sujeito, Agamben 

termina por indagar "que relaçao posso eu estabelecer corn os arabescos de minhas 

impress6es digitais ou corn as duplas hélices de meu DNA ?,,82). Nesse sentido, a prop6sito, 0 

80 As "razôes de segurança" invadem também, indubitavelmente, 0 âmbito econômico, justificando a adoçao e 
colocaçao em prâtica de determinadas "agendas" e determinando a perpetraçao de açôes politicas, nao raro, 
amargas à populaçao, tudo por imperativos de necessidade. Dessa forma, além dos exemplos ja citados, 
poderiamos ai incluir, sem dificuldades, situaçôes de natureza econômica, âmbito no quai sabidamente se 
decretam efetivas medidas excepcionais (Emmanuel Macron, v.g., ha nao muito tempo, premido pelas 
manifestaçôes dos gilets jaunes, decretou, na França, "état d 'urgence économique et socia!"), afigurando-se a 
"segurança econômica" - vale enfatizar - tao relevante quanto a segurança politica ou de ordem publica (alias, 
vale mencionar que 0 paradigma da segurança surge, precisamente, a partir de uma dificuldade de ordem 
preponderantemente econômica no século XVIII, quai seja, a falta de graos e a consequente instalaçao da fome) . 
81 A prop6sito, de ma ne ira tragicômica, 0 tribunal eleitoral brasileiro confirma 0 diagn6stico de Agamben 
quando, em publicidade, entoa a cançao "#vem pra biometria ", conforme BRASIL. Justiça Eleitoral. Biometria 
2017. Mountain View: Google, 2017. Disponivel em: <https://www.youtube.com/watch?v=aJD20gFFMoM>. 
Acesso em: 30 out. 2018. 
82 AGAMBEN (2014a). Acesso em: 25 out. 2018. 
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individuo agora s6 consegue exercer 0 que lhe resta da participaçao politica (passiva) e 

acessar a "cabine de sondagem" eleitoral se estiver biologicamente autorizado a tanto, a partir 

do fomecimento obrigatorio de sua digital (ajustificativa das autoridades publicas é "para dar 

maior segurança" ao processo eleitoral). Ha claramente aqui uma vida separada de sua forma, 

e capturada em uma determinada modalidade; a vida natural, outrora pr6pria ao âmbito da 

oikos, agora ingressa definitivamente na politica, sendo naturalmente gerida pela estatalidade, 

em um âmbito de necessidade. 

o fil6sofo italiano recorda que a leitura da digital foi concebida, na origem, para 

identificar criminosos (e naD os comuns, mas apenas os reincidentes), as sim coma as câmeras 

foram, por primeiro, idealizadas para uso nas penitenciarias. Nada mais ilustrativo sobre coma 

hoje é considerado aquele ainda chamado "cidadào "; 0 criminoso, 0 fraudador, 0 terrorista 

em potencial (talvez naD estejamos longe de a "cidadania" devir um t6pico da 

criminologia ... ). Indagamo-nos se as coletas biométricas poderiam ser compativeis corn um 

processo democratico; e se um ambiente integralmente monitorado, fiscalizado, videovigiado 

ainda assim poderia ser aparentado a uma agora e considerado um ambiente politic083
. 

Além da disseminaçao do medo e da despolitizaçao do individuo, no Estado de 

segurança, 0 fil6sofo italiano compreende haver uma transformaçào radical da verdade e da 

certeza na esfera publica. Na medida em que 0 Estado securitario basear-se-ia no medo, na 

sensaçao de insegurança, nada mais l6gico que haver um processo gradativo de renuncia à 

certeza juridica nos atos publicos. Incerteza e 0 medo andam de maos dadas. Em vez de 

certeza, a incerteza; em vez publicidade, 0 segredo. A coisa acontece coma se, pronunciando

se a expressao "por razoes de segurança", 0 ato (indiscutivel) estivesse de pronto justificado, 

legitimado, motivado, legalizado e publicizado; na medida em que 0 ato é justificado "por 

razoes de segurança", corta-se, pela raiz, qualquer possibilidade de critica, de discussao, de 

questionamento quanto às verdades nele estabelecidas. Viola-se, numa tacada, principios 

juridicos coma os da legalidade, da publicidade, da motivaçao e da finalidade dos atos 

publicos (e naD raro também os principios da razoabilidade e da proporcionalidade de que tais 

atos devem estar imbuidos). E 0 mais espantoso é que talvez 0 direito tenha perdido 

completamente seu potencial critico, acabando por se transmudar em um autêntico 

instrumento a serviço da legitimaçao de tais praticas securitarias84• 

83 Na este ira de AGAMBEN (2014a). Acesso em: 25 out. 2018. 
84 A insuficiência do direito para fins de se proceder a uma crftica à govemamentalidade é um diagn6stico de 
Michel Foucault, podendo ser visto, v.g.: « La théorie du droit a essentiellement pour rôle, depuis le Moyen Âge, 
de fixer la légitimité du pouvoir: le problème majeur, central, autour duquel s'organise toute la théorie du droit 
est le problème de la souveraineté. Dire que le problème de la souveraineté est le problème central du droit dans 
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É nessa toada que Agamben procede à contundente afirmaçao que, coma ja 

observado, motiva e guia a confecçao do presente trabalho: 

A palavra "segurança" entrou de tal modo no discurso politico que se pode 
dizer, sem medo de errar, que as "razoes de segurança" tomaram 0 lugar 
daquilo que outrora se chamava a "razao de Estado". Uma amilise dessa 
nova forma de govemo, entretanto, falta85 • 

Agamben, portanto, aproxima as expressoes "razoes de segurança" e "razao de 

Estado", e ressalta que 0 campo juridico-politico ainda se ressente de uma analise desta nova 

forma de govemo pr6pria a este Security State. Nesse passo, tencionamos, a prop6sito, corn 0 

presente texto, conferir nossa contribuiçao. 

E, ja de pronto, a despeito da intensa polissemia que recobre 0 poliédrico conceito 

da "razao de Estado", somos forçados a nos indagar se, de fato, 0 fil6sofo italiano nao teria, 

corn efeito, acertado em seu diagn6stico; percebemos, inevitavelmente, alguns pontos de 

contato: a utilizaçao do argumento imperioso da necessidade, a existência de um contexto 

les sociétés occidentales, cela signifie que le discours et la technique du droit ont eu essentiellement pour 
fonction de dissoudre, à l'intérieur du pouvoir, le fait de la domination, pour faire apparaître à la place de cette 
domination, que l'on voulait réduire ou masquer, deux choses: d'une part, les droits légitimes de la souveraineté 
et, d'autre part, l'obligation légale de l' obéissance» ; "A teoria do direito tem essencialmente por papel, desde a 
Idade Média, fixar a legitirnidade do poder: 0 problema maior, central, em torno do quai se organiza toda a teoria 
do direito é 0 problema da soberania. Dizer que 0 problema da soberania é 0 problema central do direito nas 
sociedades ocidentais, isso significa que 0 discurso e a técnica do direito tiveram essencialmente por funçào 
dissolver, no interior do poder, 0 fato da dominaçào, para fazer aparecer, em lugar dessa dominaçào, que se 
de se java reduzir ou mascarar, duas coisas: de um lado, os direitos legitimos da soberania e, de outro, a obrigaçào 
legal da obediência"(em traduçào nossa). Também : « Je crois que le processus qui a rendu fondamentalement 
possible le discours des sciences humaines, c'est la juxtaposition, l'affrontement de deux mécanismes et de deux 
types de discours absolument hétérogènes : d'un côté, l'organisation du droit autour de la souveraineté et, de 
l'autre côté, la mécanique des coercitions exercées par les disciplines. Que, de nos jours, le pouvoir s'exerce à la 
fois à travers ce droit et ces techniques, que ces techniques de la discipline, que ces discours nés de la discipline 
envahissent le droit, que les procédés de la normalisation colonisent de plus en plus les procédures de la loi, 
c'est, je crois, ce qui peut expliquer le fonctionnement global de ce que j'appellerais une « société de 
normalisation » ; traduzimos nas seguintes linhas: "Eu creio que 0 processo que, fundamentalmente, tornou 
possivel 0 discurso das ciências humanas é a justaposiçào, 0 afrontamento de dois mecanismos e de dois tipos de 
discurso absolutamente heterogêneos: de um lado, a organizaçào do direito em torno da soberania e, de outro, a 
mecânica das coerçoes exercidas pelas disciplinas. Que, em nossos dias, 0 poder se exerça, a um s6 tempo, 
através deste direito e destas técnicas, que estas técnicas da disciplina, que estes discursos nascidos da disciplina 
invadam 0 direito, que os procederes da normalizaçào colonizem, cada vez mais, os procedimentos da lei, é, eu 
creio, 0 que pode explicar 0 funcionamento global daquilo que eu denominaria uma "sociedade de 
normalizaçào", FOUCAULT, Michel. Ilfaut défendre la société. Paris, 2001. 1 CD-ROM. p. 22 e 30. Sobre a 
incompatibilidade entre 0 modelo jurfdico da soberania e a biopolftica, a partir do viés de M. Foucault, ver 
SEGLARD, Dominique. Foucault et le problème du gouvernement. In: LAZZERI, Christian e REYNlÉ, 
Dominique (Org.). La raison d'État : politique et rationalité. Paris: PUF, 1992. p. 133-134. Nesse sentido, 
também aponta SENELLART, Michel. La question de l'État de droit chez Michel Foucault. In : FOURNEL, 
Jean-Louis; GUILHAUMOU, Jacques e POTIER, Jean-Pierre (Org). Libertés et libéralismes: formation et 
circulation des concepts. Lyon: ENS, 2012. p. 297-314. 
85 « Le mot "sécurité" est tellement entré dans le discours politique que l'on peut dire, sans crainte de se tromper, 
que les "raisons de sécurité" ont pris la place de ce qu'on appelait, autrefois, la "raison d 'Etat". Une analyse de 
cette nouvelle forme de gouvernement fait, cependant, défaut », AGAMBEN (2015a). Acesso em: 14 de nov. 
2018. 
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problematico de legitimidade e legalidade, a discussao em toma da decisao de carMer 

politico-govemativo, 0 alijamento do direito, 0 privilegiar do segredo, em detrimento da 

publicidade, 0 manejo das verdades, a busca de um destacamento em relaçao à moralidade. 

2.4 0 EST ADO DA "RAZÂO DE EST ADO" 

o Estado, nas palavras de Christian Lazzeri e Dominique Reynié, é coma um 

"mau perdedor ", que, ante a situaçao desfavoravel, repentinamente altera as regras do jogo. 

A conjuntura de seus compromissos e ambiçoes faz corn que 0 Estado naD tenha coma 

garantir uma observância do pactuado senao som ente até um determinado ponto. Existe um 

limiar a partir do quaI 0 Estado naD se compromete mais. Dessa forma, de um respeito à lei 

naD podemos interpretar a existência de uma submissao à lei; 0 Estado concede em observar a 

lei, e até certo ponto. À pergunta "0 que é a razao de Estado?" Lazzeri e Reynié asseveram 

que a resposta mais usual aponta para uma formula bastante sombria. Nesta expressao, estao 

traçados os contornos de um po der sem entraves; neste conceito, esta contida a toda-potência 

publica, uma "derrogaçao da lei que toma 0 senti do de uma mascara que cai, 0 desvelamento 

de uma força que cessa de compor e corta duramente, outorgando-se 0 privilégio exorbitante 

de quebrar as regras"; 0 escândalo da razao de Estado zomba, até mesmo, "do nosso desalento 

de sujeitos" e "do nosso ceticismo em relaçao às leis constitucionais,,86. Esta associada a uma 

arte de governar, a uma articulaçao de um processo de decisao politica, no que tange à sua 

eficâcia, legitimidade e aplicabilidade. Cui da-se do conjunto das decisoes e dos atos politicos 

cuja legitimidade e legalidade saD problematicas, pelo quaI, em contrapartida, 0 Estado 

soberano assegura sua realizaçao e preservaça087. 

86 Os excertos citados, em traduçao nossa, estao, originalmente, em La raison d 'État: politique et rationalité, 
cuja passagem esta delineada da forma seguinte: « Qu'est-ce que la "raison d'Etat"? La réponse commune y voit 
une sombre formule. Depuis longtemps, en effet, nous traçons de ces mots les contours d'un pouvoir sans 
entrave. La raison d'Etat contient la toute-puissance publique. Elle est cette dérogation à la loi qui prend le sens 
d 'un masque qui tombe, le dévoilement d'une force qui cesse soudainement de composer et tranche durement, 
s'octroyant le privilège exorbitant de casser les règles. Ce pourrait être une vérité du face-à-face avec l'Etat qu'il 
ne saurait être question de l'emporter sur lui avec trop de succès. Les cadres de l'échange qui bornent ses 
ambitions et poussent au compromis ne sauraient l'engager au-delà d'un certain seuil. De son respect de la loi, 
on ne peut inférer une soumission à la loi. L'Etat est comme un mauvais perdant qui parfois modifie les règles du 
jeu. Le scandale qui recouvre la "raison d'Etat" trahit tout autant notre accablement de sujets que notre 
scepticisme à l'égard des lois constitutionnelles », LAZZERl, Christian e REYNIÉ, Dominique. Introduction. In: 
LAZZERl, Christian e REYNlÉ, Dominique (Org.). La raison d'État: politique et rationalité. Paris: PUF, 1992. 
p.9. 
87 LAZZERJ, Christian e REYNlÉ, Dominique. Introduction. In: LAZZERl, Christian e REYNlÉ, Dominique 
(Org.). Le pouvoir de la raison d'Etat. Paris : PUF, 1992. p. 9. 
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"Estrela polar da politica modema,,88, a razao de Estado parece ter surgi do, 

inicialmente, no discurso da Iinguagem falada, nao necessariamente entre os esclarecidos, 

entre os técnicos, estudiosos, pensadores politicos. Bogislaw Philipp von Chemnitz, por 

exemplo, nao consegue conter sua irritaçao e fastio, ante 0 pronunciar, na boca de qualquer 

um, da "razao de Estado"; "muitos dela falam, mas poucos sabem, de fato, 0 que significa". 

Escrevendo sob 0 pseudônimo de "Hippolitho à Lapide", assim se pronuncia em seu 

Dissertatio de ratio ne stalus in Imperio nostro Romano-Germanico: 

Ouvimos todos os dias uma infmidade de pessoas que falam da razao de 
Estado. Todo mundo se mete; tanto aqueles que esti'io confinados na poeira 
da escola, quanto aqueles que ocupam as funçôes da magistratura: mas, a 
bem considerar 0 que é, hâ poucos que dela formam uma ideia justa. Diz-se 
frequentemente que estas ou aquelas coisas foram feitas pela autoridade 
soberana, ou por razao de Estado; mas hâ poucos ai que sabem 0 que é 0 

Estado, a razao de Estado e até onde deve se estender 0 poder dos 
Soberanos. Hâ discipulos de Maquiavel que tomam por razao de Estado - a 
quai nao deveria ter nada senac de muito santo e de muito salutar aos povos 
- uma politica igualmente oposta às leis divinas e humanas, fazendo de uma 
virgem, de todo pura e inocente, uma prostituta vil e infame89. 

Marcel Gauchet observa que Giovanni Botero evoca uma razao de Estado que 

estaria inserta na Iinguagem correntëO e Scipione Ammirato fala de uma expressao que vai 

88 THUAU, Etienne. Raison d 'Etat et pensée politique à l 'époque de Richelieu. Paris: Albin Michel, 2000. p. 9, 
citando Hermann Conring (1606-1681). 
89 « L'on entend tous les jours une infinité de gens qui parlent de la raison d'État. Tout le monde s'en mêle; 
aussi bien ceux qui sont ensevelis dans la poussière de l'éco le, que ceux qui remplissent les charges de la 
magistrature : mais à bien considérer ce que c'est, il y en a peu qui s'en forment une juste idée. L ' on dit souvent 
que telles et telles choses se sont faites par l'autorité souveraine, ou par raison d'État; mais il y en a peu qui 
sachent ce que c'est que l'État, que la raison d'État, et jusqu'où doit s'étendre le pouvoir des Souverains. Il ya 
des disciples de Machiavel qui prennent pour raison d'État, laquelle ne devrait rien avoir que de très saint et de 
très salutaires aux peuples, une politique également opposée aux lois divines et humaines, et qui font d' une 
vierge toute pure et toute innocente, une vile et infâme prostituée », CHEMNITZ, Bogislaw Philipp von. 
Dissertatio de ratione status in Imperia nostro Romano-Germanico. Freistadt, 1647. Disponivel em: 
<https://ia802606. us.archive.org/2/ items/ned-kbn-all-00002976-00 1 /ned-kbn-all-00002976-00 1. pdt>. Acesso 
em: 14 nov. 2018. Tais afirmaç5es encontram-se na primeira pagina do livro. A traduçao para a lingua francesa 
da passagem esta em THUAU, op.cit., p. 9-10. 
90 De fato, percebe-se da leitura da carta dedicat6ria de seu Della ragion di Stato, destinada a Wolfgang 
Theodoric, arcebispo e principe de Salzbourg, que Botero nota uma "razao de Estado" difundida por todo lugar e 
dita correntemente: ''Nestes anos que se passaram, por diversos neg6cios, de minha parte e da parte de meus 
amigos e de meus mestres, precisei fazer varias viagens e frequentar, mais do que eu gostaria, as cortes dos reis e 
dos grandes principes, ora deste lado, ora do outro lado dos montes. Ai, entre outras coisas por mim observadas, 
uma me surpreendeu muito : escutar todo dia evocar-se a razao de Estado e citarem-se, nesta matéria, ora Nicolau 
Maquiavel, ora Cornélio Tacito, aquele porque da preceitos atinentes ao governo e à conduta dos po vos, este 
porque exprime vivamente as artes das quais 0 imperador Tibério fez uso, tanto para chegar no topo do império 
de Roma quanto para ai se conservar". Na obra consultada, lê-se: « Ces années passées, pour diverses affaires, 
parti miennes, partie de mes amis et de mes maîtres, il m'a fallu faire plusieurs voyages et fréquenter, plus que je 
ne l'aurais voulu, les cours des rois et des grands princes, tantôt de ce côté, tantôt de l'autre côté des monts. Là, 
entre autres choses observées par moi, l'une m'a fort étonné: entendre tout le jour évoquer la raison d'État et 
citer en cette matière tantôt Nicolas Machiavel, tantôt Cornelius Tacite, celui-là parce qu'il donne des préceptes 
appartenant au gouvernement et à la conduite des peuples, celui-ci parce qu'il exprime vivement les arts dont 
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"de boca em boca"; mas é Lodovico Zuccolo que, em 1621, da a real noçao da penetraçao do 

termo: 

Nao somente os conselheiros da corte e os doutores das escolas, mas mesmo 
os barbeiros e os mais humildes artesaos, em suas lojas e bares, discorrem e 
disputam sobre a razao de Estado e buscam se persuadir sobre quais cois as 
sao feitas por razao de Estado e quais naD 0 sao91 • 

Na França, percebe-se um testemunho que vai nessa mesma direçao; Antoine de 

Laval, em 1612, naD pode senao lamentar que a expressao seja «fréquente en la bouche de 

tout le monde». Gauchet observa que Laval se trata de um pensador politico bastante 

preocupado corn as questoes de fundo, corn 0 uso técnico das palavras, mas também é um 

grande observador dos costumes, dos habitos de seu tempo, 0 que toma sua analise ainda mais 

instigante. Diz Laval, corn aborrecimento: 

Nos chegamos em uma época tao plena de liberdade, de ignorância e de 
preguiça, mae de toda curiosidade pemiciosa, que até os menores soldados, 
os pequenos artesaos, cada um se mete a dar sua opiniao nos conselhos 
pûblicos, e glosar os pianos e açôes de seu principe e daqueles que 0 

representam. Nao lhes é mais suficiente - coma outrora - serem governados: 
cada um quer meter seu nariz, ou a lingua ao menos, no govemo: cada um 
quer saber por que e coma se 0 govema. Nao ha tao pequeno homem que 
naD diga (uma vez que ele vê acontecer algo que esta para além de seu 
alcance) que isso se faz por razao de Estado, por maxima de Estado92. 

Neste mesmo ana de 1612, Gauchet assevera que Mathurin Régnier faz entrar em 

suas Satires os "bel os falantes" que "possuem tao bom cérebro que naD ha estupidez sobre a 

quaI, por razao de Estado, suas mentes naD reflitam,,93 e, na mesma data, Traiano Boccalini, 

na Italia, em seu Ragguagli di Parnaso, "retrata, a seu tumo, os carregadores discutindo sobre 

l'empereur Tibère fit usage, tant pour accéder à la tête de l'empire de Rome que pour s'y conserver» (BOTERO, 
Giovanni. De la Raison d'État. Traduçào de Pierre Benedittini e Romain Descendre. Paris: Gallimard, 2014. p. 
63). 
91 « Non seulement les conseillers à la cour et les docteurs des écoles, mais même les barbiers et les plus 
humbles artisans dans leurs échoppes et leurs cabarets discourent et disputent de la raison d'Etat et cherchent à 
se persuader quelles choses sont faites par raison d'Etat et lesquelles ne le sont pas », GAUCHET, Marcel. 
L'État au miroir de la raison d'État: la France et la chrétienté. In: ZARKA, Yves-Charles (Org.). Raison et 
déraison d'État, Paris: PUF, 1994. p. 195. 
92 « Nous sommes arrivés en une saison si pleine de liberté, d'ignorance et de fainéantise mère de toute 
pernicieuse curiosité que, jusques aux moindres soldatins, aux petits artisans, chacun se mêle de dire son avis des 
conseils publics, et gloser les desseins et actions de son prince et de ceux qui le représentent. Il ne leur suffit plus 
comme autrefois d'être gouvernés: chacun veut mettre le nez, ou la langue pour le moins, au gouvernement: 
chacun veut savoir pourquoi et comment on le gouverne. Il n'y a si petit homme qui ne dise (dès qu'il voit 
arriver quelque chose au-delà de sa portée) cela se fait par raison d'Etat, par maxime d'Etat », ibid., p. 195-6. 
93 « ont si bon cerveau qu' il n'est point de sottise dont par raison d'Etat leur esprit ne s'avise », ibid., p. 196. 
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a razao de Estado no mercado,,94. Nesse sentido, 0 fil6sofo francês percebe dos relatos 

literârios uma difusao considerâvel do uso do termo, inclusive - e antes de tudo - na 

linguagem falada e nas camadas nao especializadas. 

Quanto aos primeiros registros escritos do termo "razao de Estado", tais sao 

encontrados em Francesco Guicciardini e Giovanni della Casa. 

Guicciardini es creve, entre 1521 e 1523, 0 Dialogo e discorsi dei reggimento di 

Firenze, em que aparecerâ a locuçao "a razao e 0 uso dos Estados", expressao que, na visao 

de Romain Descendre, vai estar associada, jâ em referido autor florentino, a um entendimento 

acerca da natureza intrinsecamente violenta do poder estatal, enquanto stato (imperativo de 

estabilidade, de preservaçao, de manutençao da ordem) e dominio (dominaçao)95. Na mesma 

linha vai 0 pensamento de Rodolfo de Mattei. Referido autor vai apontar tal diâlogo 

guicciardiniano coma 0 primeiro registro escrito de que dispomos sobre a razao de Estado 

(seguindo-se a este Giovanni della Casa, Francesco Patrizi, Apolinare de' Calderini, G. 

Antonio Palazzo, Gabriele Zinano)96. A fim de sustentar seu ponto de vista, asseverando que 

94 « dépeint de son côté les portefaix discutant de la raison d'Etat au marché », ibid., p. 196.0 trecho trazido por 
Gauchet se trata do Ragguaglio LXXXVI, que exibe 0 seguinte conteudo: "dottrina per certo infernale, che dal 
suo agricoltor Tacito solo per beneficio de' Prencipi essendo stata seminata, con tanta ingordigia anco dagli 
huomini priuati si vede ho ra abbracciata, che Tacito prima autor solo stimato degno de ' Prencipi, hora cosi 
pubblicamente và per le mani d'ogn'vno, che, fino i bottegai, & i facchini non d'altra scienza più mostrandosi 
intendenti, che della ragion di Stato, con derision grande di Arte dagli huommi grandi tenuta in somma 
riputatione, il mondo tutto si vede pieno di Politici Lerciamestieri", BOCCALINI, Traiano. Ragguagli di 
Parnaso. Veneza: Giovanni Guerigli, 1612. t. 1. p. 404-405. Podemos versar tal passage m, em traduçào livre 
nossa, nas seguintes linhas: "doutrina certamente infernal, que, por seu agricultor, Tacito, tendo sido engendrada 
somente para beneficio dos principes, se vê também agora, corn tanta cobiça, abraçada pelos homens privados, 
que Tacito, autor primeiramente estimado digno apenas dentre os principes, agora passa assim publicamente 
pelas màos de todos, até os comerciantes e os carregadores nào se mostrando mais entendidos em outra ciência 
que na razào de Estado, corn derrisào grande às artes tidas em suma reputaçào por grandes homens; 0 mundo 
todo se vê pleno de politicos vulgares". 
95 « Vous voyez donc où celui qui voudrait diriger les États selon les contraintes de la conscience finirait par les 
amener. Aussi, lorsque, pour ma parte, j'ai dit de tuer les Pisans ou de les garder prisonniers, je n'ai peut-être pas 
parlé de façon chrétienne, mais j 'ai parlé selon la raison et l'usage des États; et il ne parlera pas de façon plus 
chrétienne que moi celui qui, ayant rejeté une telle cruauté, conseillera de faire tous les efforts possibles pour 
prendre Pise - ce qui ne veut rien dire d'autre qu'être cause de maux infinis pour occuper quelque chose qui, en 
conscience, n'est pas à vous» (DESCENDRE, Romain. Introduction. In: BOTERO, Giovanni. De la Raison 
d'État. Traduçào de Pierre Benedittini e Romain Descendre. Paris: Gallimard, 2014, p. 27). No original, lê-se: 
"Vedete chi volessi dirizzare gli stati alla strettezza della coscienza dove gli ridurrebbe. Pero quando io ho detto 
di ammazzare 0 tenere prigionieri e' pisani, non ho forse parlato cristianamente, ma ho parlato secondo la 
ragione e uso degli stati, né parlerà più cristianamente di me chi, rifiutata questa crudeltà, consiglierà che si 
faccia ogni sforzo di pigliare Pisa, che non vuole dire altro che es sere causa di infiniti mali per occupare una cosa 
che secondo la conscienza non è vostra". (GUICCIARDINI, Francesco. Opere. Torino: Unione tipografico
editrice Torinese, 1974. p. 465); e em traduçào nossa: "Vejam entào onde aquele que de se java dirigir os Estados 
segundo os constrangimentos da consciência terrninaria por os conduzir. Da mesma forma, quando, de minha 
parte, eu falei para assassinar os pisanos ou os aprisionar, eu talvez nào tenha falado de ma ne ira cristà, mas eu 
falei segundo a razào e 0 uso dos Estados; e nào falara de maneira mais cristà que eu aquele que, tendo rejeitado 
uma tal crueldade, aconselhar de promover todos os esforços possiveis para tomar Pisa - 0 que nada quer dizer 
senào ser causa de males infinitos para ocupar algo que, em consciência, nào é de vocês". 
96 Tai entendimento difere do externado por Friedrich Meinecke, para quem 0 primeiro registro estaria, de fato, 
em Giovanni della Casa. 
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Guicciardini - por meio da locuçao "ragione degli Stati" - nao estaria simplesmente a tratar 

de uma mera e genérica norma de conduta de um Estado, alheia a uma implicaçao real de 

utilidade, separada dos cânones morais, de Mattei assevera, V.g., que, em um dos pontos do 

diâlogo, em que sao tratadas quest5es politico-militares, nomeadamente no que toca à relaçao 

entre Florença e Pisa, Guicciardini, pela fala do interlocutor Bernardo deI Nero, vai advertir 

que, quando um mal é dificil de curar, sao necessârios "medicamentos fortes", devendo-se 

lançar mao, "vulgarmente falando", do que chamamos "crueldade,,97. Nessa toada, segundo 

Rodolfo de Mattei, a razao de Estado jâ se encontra em Guicciardini: 

Para Guicciardini, de resto, 0 mesmo Estado aparece coma mera manifestaçao 
de força. Onde esta a legitimidade do dominio, se, no fundo, todo dominio nasce 
de uma conquista ou de uma adjudicaçao estranha à vontade dos consortes? 
"Todos os Estados, bem considerada a sua origem, sac violentos ... "; e, ainda: "0 
Estado e 0 império nao sac outra coisa senac uma violência sobre os suditos, 
encoberta, em alguns casos, por algum titulo de honestidade". Estabelecido, 
entao, que a existência mesma de um Estado deve se haver corn uma "ramo" 
estranha a uma categoria moral superior, Bernardo do diatogo guicciardiano 
coloca em foco resolutamente a essência da "ragion di Stato": "Mas quando eu 
falei em massacrar ou aprisionar os pisanos, talvez eu nao tenha falado de 
maneira crista, mas falei segundo a raziio e 0 usa dos Estados ... " Aparece aqui, 
corn toda evidência, a locuçao destinada a tao longe e conturbado caminho. E 
nao ha duvidas de que ja alcance toda a sua crueza, na medida em que esta 
inelutavel "ramo dos Estados" vern imediatamente contraposta, enquanto -
coma depois dira Della Casa - "pouco crista", ou meLhor, "pouco humana", às 
instâncias do imperativo moral. Acrescenta, corn efeito, Guicciardini: "E nao 
falara de maneira mais crista do que eu quem, rejeitando esta crueldade, 
aconseLhar que se faça todo esforço para piLhar Pisa, 0 que nao quer dizer senac 
ser causa de males infmitos para ocupar uma coisa que, em consciência, nao é 
sua". A essência da "razao de Estado" é ja apresentada corn suficiente clareza: 
esta em questao aquele "interesse" politico que, coma assume Maquiavel, 
enquanto tal, ultrapassa toda outra consideraçao, nao aceita meios-termos e 
autoriza mesmo 0 emprego daquela violaçao das leis morais (a crueldade), que 
indubitavelmente esta em contraposiçao aos preceitos de Deus. Ser ou nao ser 
politico: "tertium non datur": ou favorecer a 16gica da instância politica ou bem 
renunciar ao viver politico e "observar a consciência". Ora, a imperiosidade do 
interesse politico é tao evidente que aquele que aconseLhasse uma determinada 
açao orientada ao sucesso prâtico - por exemplo uma "empresa exitosa e util" 
ver-se-ia "rejeitado por todos". Seria considerado um homem fora do mundo. 
Dado que, nao ha 0 que discutir: "mal se pode viver no mundo sem ofender a 
Deus". É em nome do interesse do Estado que, por vezes, segundo Guicciardini, 
sera necessano transgredir a mesma lei e usar a força: de outra parte, Deus 
mesmo, em se fazendo necessario, costuma deixar de lado os "modos 
ordinanos" e vir "aos extraordinanos", quando deseja "conduzir algo ao fun 
destinado". 0 "beneficio publico" justifica 0 uso de instrumentos excepcionais. 
"Denominam-se todos os atos dos homens bons ou maus segundo sua 
fmalidade". E a eventualidade das aç5es judicaveis, nao corn base em um 
cânone religioso, mas corn base em um cânone de vida meramente politica, é 

97 MA TTEI, Rodolfo de. Il problema della "ragion di Stato " nell'età della Controriforma. Milano-Napoli : 
Riccardo Ricciardi, 1979. p. 1-2. 
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prevista em Guicciardini no casa daqueles que sac dados à morte 
contrariamente à norma religiosa - "para fazer algum beneficio grande à 
patria"98. 

o arcebispo Giovanni della Casa, de sua vez, ante a tomada de Piacenza por 

Carlos V, em 1547, postula a referido imperador, na condiçao de nuncio apost6lico a Veneza, 

a restituiçao da cidade. Objetando 0 argumenta de que se oporia a este pedido "la ragione 

degli Stad ", della Casa afirma que esta justificativa, em verdade, nao poderia ser crista, nem 

mesmo humana. Nesse sentido, a razao deveria estar em consonância à natureza e a Deus, e 

nao a serviço da iniquidade e do desrespeito a toda lei. Dessarte, indaga e observa 0 homem 

da Igreja: 

E porque alguns, cegos na avareza e na cupidez, afirmam que Vossa 
Majestade jamais consentira deixar Piacenza, 0 que quer que sobre isso 
disponha a razao civil, na medida em que a razao dos Estados a tanto se 
opoe, digo que esta voz nao é som ente pouco cristii, mas também pouco 
humana ( ... ) pois, se a razao corn a quaI se dirigem os Estados nao visa senac 
o interesse e 0 proveito em detrimento de toda outra lei, quaI diferença ha ai 
entre os tiranos e os reis, entre os homens e os animais? Hoje chamamos isso 
"util razao de Estado" e criaram-se assim duas sortes de razao, uma tortuosa, 
falsa e imoderada, nao aIme jan do senac a rapina e a infâmia e à quaI se 

98 Em traduçao nossa; no original, lemos: "AI Guicciardini, deI resto, 10 stesso Stato appare quale mera 
manifestazione di forza. Dov'è la legittimità deI dominio, se, in fondo, ogni dominio è nato da una conquista 0 

da un'aggiudicazione estranea alla volontà dei consociati? 'Tutti gli Stati, chi bene considera la loro origine, 
sono violenti ... '; e, ancora: 'Non è altro 10 Stato e 10 imperio che una violenza sopra e' sudditi, palliata in alcuni 
con qualche titulo di onestà'. Assodato, dunque, che la stessa esistenza d'uno Stato ha da fare i conti con una 
'ragione' estranea a una superiore categoria morale, il Bernardo deI dialogo guicciardiano mette risolutamente a 
fuoco l'essenza della 'ragion di Stato': 'Pero quando io ho detto di ammazzare 0 tenere prigionieri e' pisani, non 
ho forse parlato cristianamente, ma ho parlato secondo la ragione ed uso degli Stati ... ' Si affaccia qui, con tutta 
evidenza, la locuzione destinata a cosi lungo e travagliato cammino. E non v'ha dubbio che essa attinga già 
l'intera sua crudezza, giacché codesta ineluttabile 'ragione degli Stati' viene immediatamente contrapposta, in 
quanto - come poi dirà Della Casa - 'poco cristiana', anzi ' poco umana' , aile istanze dell ' imperativo morale. 
Aggiunge, infatti, il Guicciardini: 'Né parlerà più cristianamente di me chi, rifiutata questa crudeltà, consiglierà 
che si faccia ogni sforzo di pigliare Pisa, che non vuole dire altro che essere causa di infiniti mali per occupare 
una cosa che secondo la conscienzia non à vostra'. L'essenza della 'ragione di Stato' è già presentata con 
sufficiente nettezza: è in questione, cioè, quell" interesse' politico che, come assume il Machiavelli, in quanto 
tale, travalica ogni altra considerazione, non accetta mezzi termini e autorizza anche l'impiego di quella 
violazione di legge morale (la crudeltà), che indubbiamente è in contrasto coi precetti di Dio. Essere 0 non esere 
politici : 'tertium non datur' : 0 assecondare la logica dell'istanza politica oppure rinunziare al vi vere politico e 
'osservare la conscienzia'. Ora, l'irnperiosità dell'interesse politico è cosi evidente che chi consigliasse una 
determinata azione mirante al successo pratico - per esempio una 'impresa riuscibile ed utile' - verrebbe 
'rifiutato da tutti' . Verrebbe considerato uomo fuori dal mondo. Giacché, non c'è da discutere: 'male si puo 
vivere al mondo sanza offendere Dio'. È in nome dell ' interesse della Stato che a volte, secondo il Guicciardini, 
bisognerà contravvenire alla stes sa legge e usar la forza: d'altronde, Dio stesso, occorrendo, suole lasciare i 
'modi ordinari' e ven ire 'alli straordinari', quando vuol 'condurre una cosa al fine destinato' . Il 'beneficio 
publico ' giustifica l'uso di strumenti eccezionali. 'Denominansi tutti gli atti degli uomini buoni 0 mali secondo el 
fine loro' . E l'eventualità di azioni giudicabili, non in base a un canone religioso, bensi in base a un canone di 
vita meramente politica, è prevista dal Guicciardini nel casa di coloro che si sono dati la morte - contrariamente 
alla norma religiosa - ' per fare qualche beneficio grande alla patria'" (Ibid., p. 4-6). 
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confia a direçao dos Estados, e outra simples, direita e firme que se mantém 
afastada do govemo e que se limita ao regramento dos processos99. 

Mas sera Giovanni Botero que, por primeiro, ira dedicar um tratado ao conceito e 

procedera a duas definiçôes de extrema importância: a definiçào de "Estado" e a de "razào de 

Estado": "Estado" é uma "firme dominaçào sobre os povos" e "razào de Estado" é "0 

conhecimento dos meios pr6prios a fundar, conservar e fazer crescer uma tal dominaçào"lOo, 

um conhecimento perfeito dos meios pelos quais os Estados se formam, se fortalecem, duram 

e crescem lOI
• 

Giovanni Antonio Palazzo, em 1606, vai afirmar, em seu Discorso del governo e 

della ragione vera di Stato, que razào de Estado é "uma regra ou uma arte ( ... ) que nos faz 

conhecer os meios para obter a integridade, a tranquilidade ou a paz da republica" ou "um 

método ou uma arte que nos permite descobrir coma fazer reinar a ordem e a paz no seio da 

Republica" 102. 

Em 1640, em sua ja citada Dissertatio de ratione status in Imperio nostro 

Romano-Germanico, Chemnitz vai conceituar "razào de Estado" coma "certa consideraçào 

politica que se deve ter em todos os neg6cios publicos, conselhos e projetos, cuja unica 

99 "E perché alcuni, accecati nella avarizia e nella cupidità loro, affermano che Vostra Maestà non consentirà mai 
di lasciar Piacenza, checché disponga sopra cio la ragion civile, conciossiaché la ragion degli Stati no'l comporta, 
dico che questa voce è non solamente poco cristiana, ma ella è an cora poco umana ( ... ) perocché, se la ragione, 
con la quale gli Stati sono governati e retti, attende solo il commodo e l'utile, rotto e spezzato ogni altra legge ed 
ogni altra onestà, in che possiamo noi dire che siano differenti fra loro i tiranni ed ire, e le città ed i corsali, 0 

pure gli uomini e le fiere? ( .. . ) quell'utile, che oggi si chiama ragion di Stato ( ... ). Invano adunque si affaticano 
coloro che fanno due ragioni, l'una torta e falsa e dissoluta e disposta a rubare ed a mal fare (ed a questa han 
posto nome ragion di Stato, ed a lei assegnano il governo de' reami e degli imperii); e l'altra semplice e diritta e 
constante (e questa sgridano dalla cura e dal reggimento delle città e de' regni, e caccianla a piatire ed a 
contendere tra i litiganti)", DELLA CASA, Giovanni. Orazione scritta a Carlo V Imperatore intorno alla 
restituzione della città di Piacenza. Disponivel em: <http://bivio.fiIosofia.sns.it/> e 
<http://bivio .filosofia.sns.it/bvWorkPage.php?pbSuffix=173%2C6317>. Acesso em: 18 nov. 2018. Seu teor 
encontra-se a partir da pagina 476. Friedrich Meinecke versa excertos de tal passagem nas seguintes linhas: « On 
objectera sans doute, dit-il, que la « ragione degli stati» s'y oppose, mais c'est là une opinion qui n'est ni 
chrétienne ni humaine. Ce serait traiter la raison comme un vulgaire habit de tous les jours que, par convenance 
et honnêteté, on ne porte pas dans les grandes occasions. Or elle doit justement se manifester aussi dans les 
grandes questions de la vie, et celui qui agit contre elle agit contre la nature et contre Dieu. Si la raison avec 
laquelle on dirige les Etats ne vise que l'intérêt et le profit au mépris de toute autre loi, quelle différence y a-t-il 
entre les tyrans et les rois, entre les hommes et les bêtes? De nos jours on appelle cela 'utile ragion di stato' et 
l'on crée ainsi deux sortes de raison, l'une tortueuse, fausse et sans retenue, ne songeant que rapine et infamie et 
à qui l'on confie la direction des Etats, et l'autre simple, droite et ferme que l'on tient éloignée du gouvernement 
et qu'on limite au réglement des procès », MEINECKE, op. cit. , p. 48. 
100 BOTERO, Giovanni. Raison et gouvernement d 'Estat en dix livres. Traduçao de Gabriel Chappuys. Paris: Guillaume 
Chaudière, 1599. p. 4. Disponivel em: 
<http://gallica.bnffr/ark:112148/bpt6k731232/f2 .irnage.r=Gabriel%20Chappuys%20botero>. Acesso em: 07 jun. 2018. 
101 Na este ira do que disposto em FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Paris: Gallimard, 1994b. t. IV. p. 150 e 
também em FOUCAULT (2004), p. 243. 
102 FOUCAULT (1994b), p. 151. 
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finalidade é a preservaçao, a expansao e a felicidade do Estado, fim para 0 quaI se devem 

empregar os meios mais rapidos e mais cômodos"I03. 

Na Encyclopédie de Denis Diderot e de Jean le Rond d'Alembert, Louis de 

Jaucourt (1704-1779), ao discorrer sobre 0 verbete "Raison d'État", aprecia a utilizaçao do 

conceito sob dois ângulos, 0 âmbito externo e 0 âmbito interno do Estado. Quanto ao âmbito 

externo, Jaucourt critica aqueles que sustentam 0 entendimento de que haveria situaçoes nas 

quais 0 soberano estaria autorizado a se desvencilhar das leis morais da honra e da probidade 

corn vistas ao bem da organizaçao polftica que esta sob seu govemo (segundo tal corrente, 

para fins de garantir 0 bem de seu Estado e de seu povo, 0 soberano estaria autorizado a 

promover açoes injustas em relaçao a outros Estados - isto "por razao de Estado"). Jaucourt 

ataca entendimento que considera viavel levarem-se a cabo invasoes, pilhagens, tomadas de 

patrimônios alheios ou submissao da liberdade de outrem, ao puro e simples argumento de 

satisfaçao da razao de Estado, sem se explicitarem os motivos e sem uma declaraçao de 

guerra. 0 entendimento, pois, segundo 0 quaI, para fins de resguardar urna finalidade tao 

nobre coma 0 bem de seu povo e de seu Estado, 0 soberano poderia se livrar de quaisquer 

amarras normativas é compreensao criticada por Jaucourt, asseverando que uma orientaçao 

que tal nao poderia se sustentar. 0 bem publico e do Estado devem ser obtidos dentro de 

claros limites, nao se podendo simplesmente pisotear liberdades e direitos de outros Estados. 

o autor aponta que, se cada rei se achasse no mesmo direito, a guerra se instalaria de maneira 

generalizada e urna possibilidade de tranquilidade no mundo restaria nitidamente 

comprometida. As naçoes, coma os individuos, têm direitos reciprocos, que devem ser 

respeitados. Do contrario, vigoraria a lei do mais forte, situaçao insustentavel sob qualquer 

argumenta de que se pudesse lançar mao. 

Ja em relaçao ao âmbito interno, por razoes de Estado, 0 soberano pode fazer 

ceder 0 direito de um individuo em beneficio da coletividade. Sustentando seu entendimento a 

partir de urna 16gica contratualista104, de um pensamento de que os individuos, ao viverem em 

uma organizaçao polftica, devem compreender que 0 seu direito e a sua liberdade individual 

devem ceder, casa estejam em conflito corn os interesses da coletividade, Jaucourt assevera, 

103 « Certaine considération politique nécessaire pour toutes les affaires publiques, les conseils et les projets, dont 
le seul but est la préservation, l'expansion et la félicité de l'État; à quelle fin l'on emploie les moyens les plus 
rapides et les plus commodes », conforme a traduçao apresentada por Foucault, ibid., p. 151 . 
104 Louis de Jaucourt assevera que a questiio é facil de resolver "se atentamos que, ao formar a sociedade, a 
intençao e a vontade de cada individuo deveram ser de sacrificar seus pr6prios interesses àqueles de todos, sem 0 

que a sociedade nao poderia subsistir"; « si l'on fait attention qu'en formant la société, l'intention et la volonté de 
chaque individu a dû être de sacrifier ses propres intérêts à ceux de tous, sans cela la société ne pourrait point 
subsister» (JAUCOURT, Louis de. Raison d'Etat. In: DIDEROT, Denis e D'ALEMBERT, Jean le Rond (Org.). 
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Genebra: Peliez, 1778. t. 28, p. 269). 
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todavia, que 0 motivo a justificar uma açao em detrimento de um individuo para 0 beneficio 

da organizaçao politica deve ser um motivo real e efetivo. Assevera que, se de um lado, de 

fato, 0 todo é preferivel à parte, 0 soberano, por outro lado, nao pode se utilizar de 

fundamentos especiosos para imprirnir dano injustificado a um individuo, apenas para 

satisfazer os Interesses pessoais dele, govemante, ou de seus preferidos. Ao contrario, 0 

fundamento para tal açao extremada deve ser manifesto, evidente, "ele gemera ante a 

necessidade que 0 obriga a sacrificar alguns dos membros em funçao da salvaçao real de toda 

a sociedade"I05; isso porque 0 rei deve se recordar que é igualmente pai de todos os seus 

sUditos e lhes deve, por igual, a justiça. 

Entre os contemporâneos, além dos ja citados Lazzeri e Reynié, yale mencionar a 

definiçao de Friedrich Meinecke, para quem a razao de Estado constituiria a maxima por meio 

da quai um Estado age; trata-se de uma lei pro pria, que regulamenta 0 funcionamento estatal 

e que orienta 0 govemante em sua tarefa de conservar 0 poder e a higidez do Estado. Segundo 

o historiador, tratar-se-ia 0 Estado de um ser orgânico que, a fim de se manter, deve sempre 

fazer crescer sua força, tarefa para a quai seguir os ditames da ra zao de Estado se mostra 

imprescindivel. A razao de Estado designa, ademais, os meios e objetivos corn vistas à 

promoçao deste crescimento106. 

A Michel Senellart, de outra parte, a razao de Estado é "0 imperativo em nome do 

quai 0 poder se autoriza a transgredir 0 direito no Interesse publico". 0 fil6sofo apresenta três 

condiç5es que a determinam: (i) 0 critério da necessidade; (ii) a justificaçao dos meios em 

funçao de umfim superior; e (iii) a exigência do segredol07. 

o conceito - cuja patemidade, nao raro, é atribuida a Nicolau Maquiavel (aquele que 

precisamente fatiou, de maneira profunda, moral e politica) - é dotado de intensa polissemia e 

esta associado, frequentemente, a um tempo inerente à pr6pria conformaçao do evento estatal 

modemo. Por dois séculos sao travadas as mais intensas disputas te6ricas - acompanhadas, por 

6bvio, também, das mais intensas batalhas fisicas - em tomo da apropriaçao da ideia (porque, 

yale lembrar, "avoir le mot, c'est déjà faire la chose "), tomadas de parti do e adoç5es de posiçao, 

em um momento chave do pensamento politico, cujos efeitos nitidamente se irradiam até a nossa 

era. Vma expressao que toca no âmbito da moralidade, em temas bastante sensiveis que podemos 

ilustrar em indagaç5es coma "é dado ao Estado e a seus agentes mentir?", "podem estes se utilizar 

da dissirnulaçao, da asrucia, do engano, da trapaça, do engodo, corn vistas à preservaçao da 

105 « il gémira de la nécessité qui l'oblige de sacrifier quelques-uns des membres pour le salut réel de toute la 
société », ibid ., p. 269. 
106 MEINECKE, op. cit., p. Il . 
107 SENELLART, Michel. Machiavélisme et raison d 'État. Paris: PUF, 1989. p. 5. 
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entidade estatal, em ordem a promover a salvaçao publica?"; casa afirmativo, "até que ponta se 

pode ir e corn base em quais pressupostos e justificativas?"; "onde podemos ancorar a 

legitimidade da violência do Estado?"; "é dado ao individuo resistir?"; tais saD perguntas que vao 

invariavelmente permear 0 presente trabalho. 

A "luta pelo conceito" é bastante identificada - "ter a palavra é fazer a coisa" -, 

autores coma Michel Senellart e Marcel Gauchet apontando para a existência de dois 

discursos da raZ/io de Estado; altemar-se-ao, conforme a pertença partidaria do interlocutor, 

adjetivaç5es como a "boa " razao de Estado ou a "ma" razao de Estado, ou, ainda, uma 

"razao do Infemo"lo8; tal quaI um chicote que troca de mao, altemam-se também as acusaç5es 

108 Thuau interpreta a tentativa de abarcamento eclesiastico da razao de Estado coma um movimento estratégico, 
prudente, mas tomado a partir de uma postura defensiva. Nenhum compromisso duradouro seria possivel entre 
uma politica assentada na moralidade crista e esta razao de Estado - batizada por Pio V de "razao do Inferno" -, 
a quai justamente propugnava um Estado "profano", desgarrado das exigências morais da cristandade. Eis 0 que 
diz Thuau, a proposito de sua analise sobre Scipione Ammirato: « Comme les "Politiques chrétiennes", son livre 
vitupère la fallacieuse raison d 'État, source d'athéisme; il condamne Machiavel, son théoricien, et rapporte que 
le Pape Pie V appelait cette raison d'État une "raison d'Enfer" . Entre la prudence chrétienne et la raison d'État, il 
n'y avait aucun compromis possible. Les doctrines, pas plus que les hommes où elles s'incarnaient, ne pouvaient 
durablement s'accorder. Ce que l'on peut retenir de cette tentative de christianiser la politique nouvelle, c'est 
qu'elle révélait la faiblesse de la thèse qu'elle prétendait défendre. Le fait d 'accepter la notion clef de 
l'adversaire et d'essayer de l'assimiler dénonce le camp qui se tient sur la défensive et qui n'est plus le maître de 
choisir son terrain de bataille. En France, au moins temporairement, l'idéologie théocratique est agonisante. 
"Quand on soupe avec le diable, dit-on, il faut prendre une longue cuillère". Les écrivains chrétiens ont mis en 
usage ce précepte de prudence et sont restés à distance respectueuse de la "raison d'Enfer" »; "Como as 
'Politicas cristas', seu livro condena fortemente a falaciosa razao de Estado, fonte de ateismo; ele condena 
Maquiavel, seu teorico, e denuncia que 0 Papa Pio V chamava esta razao de Estado de uma "razao do Inferno". 
Entre a prudência crista e a razao de Estado, naD havia nenhum compromisso passive!. As doutrinas, naD mais do 
que os homens nos quais elas se encarnavam, naD podiam duravelmente se manter de acordo. 0 que podemos 
reter desta tentativa de cristianizar a nova politica é que ela revelava a fragilidade da te se que pretendia defender. 
o fato de aceitar a noçao chave do adversario e de tentar assimila-la denuncia 0 lado que esta na defensiva e que 
naD é mais donG da escolha de seu campo de batalha. Na França, ao menos temporariamente, a ideologia 
teocratica agoniza. 'Quando se janta corn 0 diabo, diz-se, é preciso le var uma longa colher'. Os escritores 
cristaos colocaram em pratica esse preceito de prudência e permaneceram a respeitosa distância da 'razao do 
Inferno"', THUAU, op.cit., p. 120. Gerard Mairet nos explica mais precisamente "que Inferno seria este": « La 
très riche étude d'Étienne Thuau montre en effet la naissance de l'État profane ou plutôt sa croissance à 
l'intérieur de la catégorie de la raison d'État, désignée par ses ennemis comme "raison d'Enfer". Quel enfer? 
L'enfer profane, justement, celui non du salut des âmes, mais de la paix (et de la soumission) des corps. L'enfer 
ici, tel que les adversaires de l'État moderne en formation se le représentent, c'est l' intérêt d'État, l'intérêt tout 
particulier de la chose publique, en opposition à l'intérêt de l'Église universelle. La France de Richelieu comme 
déjà l'Angleterre d'Elizabeth ne sont pas des domaines de l'Église. Les Jésuites à la solde de Rome et de la 
tradition catholique se déchaînent donc : Richelieu, c'est-à-dire l'homme d'État du royaume de France, n' hésite 
pas à s'allier aux Turcs et aux réformés contre l'Espagne catholique et romaine! ( ... ) L'Europe, en effet, est le 
fruit de la raison d 'Enfer ( ... ) ce que nous appelons aujourd'hui Europe procède directement de l'avènement de 
cet État profane, acteur de la raison d'Enfer »; "0 estudo extrema mente rico de Étienne Thuau mostra corn efeito 
o nascimento do Estado profana ou, antes, seu crescimento no interior da categoria da razao de Estado, 
designada por seus inimigos coma 'razao do Inferno'. Que inferno? 0 inferno profano, justamente, aquele naD da 
salvaçao das aimas, mas da paz (e da submissao) dos corpos. 0 inferno aqui, tal coma os adversarios do Estado 
moderno em formaçao 0 representam, é 0 interesse de Estado, 0 interesse totalmente particular da coisa publica, 
em oposiçao ao interesse da Igreja universa!. A França de Richelieu coma ja a Inglaterra de Elizabeth naD sao 
dominios da Igreja. Os Jesuitas às custas de Roma e da tradiçao catolica encolerizam-se entao: Richelieu, é dizer 
o homem de Estado do reino da França, naD hesita em se aliar aos Turcos e aos reformados contra a Espanha 
catolica e romana! ( ... ) A Europa, corn efeito, é 0 fruto da razào do Inferno ( ... ) 0 que nos chamamos hoje Europa 
procede diretamente do advento deste Estado profano, ator da razào do Inferno" (MAIRET, Gérard. « Raison 
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de maquiavelismo de parte a parte. Teoricos ligados ao catolicismo, dentre os quais 

destacamos, v.g., Giovanni Botero, buscarao se apropriar da expressao "razao de Estado", 

corn vistas a desidrata-Ia de seus aspectos mais causticos109
, reorientando-a em direçao a uma 

teoria estatal que possa preservar a importância e a intluência eclesiasticas. Por outro lado, 

sera identificado um discurso da razao de Estado que buscara fundamentar 0 poder estatal em 

bases eminentemente terrenas e para além da intluência dos clérigos, que vislumbrara a 

necessidade de uma soberania que seja absoluta, independente, atemporal; um discurso 

almejando estabelecer uma tolerância, em ordem a pôr fim às disputas religiosas que 

dilaceram a Europa neste inicio dos tempos modemos e arriscam a propria viabilidade e 

possibilidade de uma organizaçao politica. 

Nesse sentido, buscaremos trazer alguns traços historicos e teoricos, corn base em 

renomados autores, que possam nos esclarecer como, em linhas gerais, se deu a disputa em 

toma do conceito e 0 contexto fatual no quaI aqueles que se debruçaram sobre a compreensao 

de tal ideia estavam insertos, bem coma os temas que circundaram esta disputa. 

Evidentemente, naD temos a pretensao de promover uma analise exaustiva acerca 

da razao de Estado. Segundo nos aponta Rodolfo de Mattei, Giuseppe Ferrari contabiliza, 

entre 1576 e 1650, trezentos e oito escritores que publicaram obras sobre a razao de Estado, 

isso apenas em solo italiano, seguindo-se entre 1650 e 1724 (periodo de declinio de tais 

discuss5es), mais cento e vinte e um trabalhos que cuidaram do tema" O; uma concepçao, 

portanto, objeto de intensas lutas teoricas, em uma infinidade de escritos, naquele que, talvez, 

tenha sido 0 momento mais significativo da historia politica modema: 0 da formaçao da 

estatalidade. Neste sentido, nossa aspiraçao sera a de trazer elementos, a fim de localizar 0 

debate e tencionar apontar para uma compreensao, sem pre incompleta, sobre esta que foi, 

qui ça, a ideia, por excelência, fundante do pensamento politico modemo; a partir dai, 

buscaremos (levando sempre em conta a tensao, enunciada por Agamben, entre soberania e 

govemo) discutir esta relaçao de parentesco apontada pela filosofo italiano entre razao de 

Estado e "raz5es de segurança", no âmbito de um Estado que talvez possamos, corn justiça, 

adjetivar de "Security State". 

d'Enfer », État profane et république d'Europe. In: THUAU, Etienne. Raison d 'Etat et pensée politique à 
l 'époque de Richelieu. Paris: Albin Michel, 2000. p. 468-471). As traduçoes sao nossas. 
109 Como, por exemplo, a busca por conferir-se legitimidade a uma açao polftica de uma maneira totalmente 
desgarrada de uma moral crista. 
110 Conforme MATTEI, op.cit. , p. 280; amllise feita por Mattei a partir de FERRARI, Giuseppe. Corso sugli 
scrittori politici italiani. Disparizione delle scuole italiane, 1650-1707. Milano : Manini, 1862. Disponivel em: 
<http://www.filosofia.unina.it/ars/primasito.html>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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3 UMA IDEIA DE RAZAO DE EST ADO NA ANTIGUIDADE E NA IDADE MÉDIA 

3.1 ANTIGUIDADE 

"sinee the State existed naturally 
and was approved by God, 

the neeessity of ifs safety and welfare 
'knew ' no ordinary restraint oflaw". 

Gaines Post 

Em 1924, Friedrich Meinecke (1862-1954) publica Die Idee der Staatsriison in 

der modernen Geschichte, obra por meio da quaI sustenta a tese de que 0 conceito de razào de 

Estado teria sua paternidade em Nicolau Maquiavel. Nada obstante, no primeiro capitulo de 

seu livro"', Meinecke aponta para a existência de elementos, na Antiguidade, que permitiriam 

extrair-se a conclusào de ja haver, nesta época, uma ideia de razào de Estado (malgrado 0 

termo, propriamente dito, neste momento, ainda estivesse ausente). Valendo-se de Euripedes 

(480 a.c. - 406 a.C.), Tucidides (460 a.C. - 400 a.C.), Arist6teles (384 a.C. - 322 a.C.), 

Marco Tulio Cicero (106-43 a.C.), Publio/Caio Cornélio Tacito (56 - 117 d.C.), Publio Aneu 

Floro (falecido por volta de 130/140 d.C.), 0 historiador alemào fundamenta sua convicçào 

acerca da existência de mna ideia de razào de Estado ja na Antiguidade: 

No dialogo dos atenienses corn os mélios, tal quai Tucidides 0 relata no 
quinto livro (capitulo 85 e seguintes) tudo 0 que ha de duro e de temivel é 
reunido em uma doutrina lapidar. Em suas Fenicias, Euripides faz dizer a 
Etéocles: "Se é preciso agir contra 0 direito, afigura-se adequado fazê-Io em 
vista do poder; casa contrario, deve-se agir segundo a virtude". No quinto 
livro de sua Politica, Arist6teles retrata 0 método refletido e racional que 
deve seguir 0 poder absoluto do tirano. Cicero, no terceiro livro dos Oficios, 
expoe, do ponto de vista da ética estoica, 0 conflito entre 0 interesse do 
Estado e a moral e constata corn lamento: "Utilitatis specie in republica 
seapissime peccatur" (capitulo Il), ["Frequentemente, no governo do 
Estado, os erros sac feitos sob a aparência da utilidade"]. As grandes obras 
hist6ricas de Tacito estao todas penetradas da ideia da razao de Estado; as 
palavras que ele coloca na boca de Cassio, no livro XIV dos Anais, podem, 
sozinhas, dar testemunho disso: 'Habet aliquid ex iniquo magnum exemplum 
quod contra singulos utilitate publica rependitur' [todo grande exemplo de 
puniçao carrega nele alguma nuança de injustiça, mas 0 erra cometido contra 
individuos é compensado pela promoçao da utilidade publica]. Mais tarde, 
Tacito deveio a grande autoridade no que concerne à razao de Estado - se 
nao por Maquiavel, que bebe sobretudo em Tito Livio, Arist6teles e 
Xenofonte - ao menos des de a nova ediçao de suas obras, lançada em 1574 
por Justo Lipsio, e, durante todo wn século, floresceu, na sequência, uma 
literatura de "tacitistas" que 0 cunharam em seus escritos politicos. Quanto 

III Utilizar-nos-emos aqui da primeira ediçao em lfngua francesa da obra: MEINECKE, Friedrich. L 'idée de la 
raison d 'Etat dans l'histoire des Temps modernes. Traduçao de Maurice Chevallier. Genebra: Droz, 1973. 
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ao manual de politica de Justo Lipsio mesmo (Politicorum sive civilis 
doctrinae lib ri sex, qui ad principatum maxime spectant, 1589), ele é 
composto exclusivamente de sentenças antigas, sobretudo precisamente de 
Tacito, e oferece uma mina, preciosa ainda hoje, de pensamentos antigos 
sobre a razao de Estado. E, embora a Antiguidade nao tenha forjado por ela 
um temlO especifico de uso geral, encontramos ja, à ocasiao, "ratio 
reipublicae" em Cicero e "ratio et utilitas reipublicae" em Floro l12

• 

Na visao de Meinecke, uma ideia de uma razao de Estado na Antiguidade 

floresceu, sobretudo, em funçao da existência, à época, de um politeismo e de um carater 

eminentemente terrestre dos val ores vitais. 0 historiador aponta, ademais, para 0 fato de que, 

na Antiguidade, conflitos entre a politica e a moral nao se afiguravam tao significativos, 

inexistindo, por outro lado, uma religiao corn pretensoes à universalidade, que, por seus 

comandos, objetivasse restringir a açao politica; ao revés, a presença de uma religiao nacional 

favorecia 0 agir politico, glorificando seus her6is - her6i este que, corn 0 passar do tempo, vai 

se deslocar para 0 individuo que aspira 0 poder, desprovido de escrupulos (conforme 

representado por Platiio em G6rgias)lJ3. Nada obstante, Meinecke acentua 0 carater ainda 

pessoal da ideia de "razao de Estado" antiga, nao se consubstanciando em um preceito geral, 

independente da figura do detentor do poder: 

De uma maneira geral, a razao de Estado da Antiguidade, pelo pouco que os 
homens dela tomaram consciência, guardou um carater pessoal; ela 
justificava, certamente, 0 modo de agir, ditado pelas necessidades do 
momento, que praticavam os govemantes, mas ela nao se elevou de maneira 
sistemâtica até a concepçao de uma personalidade politica extraordinaria, 
independente em relaçao aos detentores do poderl14

• 

112 « Dans le dialogue des Athéniens avec les Méliens, tel que Thucydide le rapporte au cinquième livre (ch. 85 
ss.), tout ce qu'il y a de dur et de redoutable est ramassé en une doctrine lapidaire. Dans ses Phéniciennes, 
Euripide fait dire à Etéocle : 'S' il faut agir contre le droit, il est beau de le faire en vue du pouvoir; autrement, 
on doit agir selon la vertu'. Dans le cinquième livre de sa Politique, Aristote dépeint la méthode réfléchie et 
rationnelle que doit suivre le pouvoir absolu du tyran. Cicéron, au troisième livre des Offices, expose, du point de 
vue de l'éthique stoïcienne, le conflit entre l'intérêt de l'Etat et la morale et constate avec regret: 'Utilitatis 
specie in republica seapissime peccatur' (ch. Il). Les grands ouvrages historiques de Tacite sont tout pénétrés de 
l'idée de la raison d'Etat ; les paroles qu'il met dans la bouche de Cassius au XIVe livre des Annales peuvent, à 
elles seules, en témoigner: 'Habet aliquid ex iniquo magnum exemplum quod contra singulos utilitate publica 
rependitur'. Plus tard Tacite devint la grande autorité quant à la raison d'État - si ce n'est pour Machiavel, qui 
puisa surtout dans Tite-Live, Aristote et Xénophon - du moins depuis la nouvelle édition de ses œuvres procurée 
en 1574 par Juste Lipse, et pendant tout un siècle fleurit ensuite une littérature de 'tacitistes' qui le monnayèrent 
dans leurs écrits politiques. Quant au manuel de politique de Juste Lipse lui-même (Politicorum sive civilis 
doctrinae libri sex, qui ad principatum maxime spectant, 1589), il est composé exclusivement de sentences 
antiques, surtout précisément de Tacite, et offre une mine, précieuse encore aujourd'hui, de pensées anciennes 
sur la raison d'État. Et, bien que l'Antiquité n'ait pas forgé pour celle-ci un terme spécifique d'un usage général, 
on trouve déjà à l'occasion 'ratio reipublicae' dans Cicéron et 'ratio et utilitas reipublicae' dans Florus », 
MEINECKE, op. cit., p. 31-32. 
1!3 Ibid., p. 32. 
114 « D'une manière générale, la raison d'Etat de l'Antiquité, pour autant que les hommes en prirent conscience, 
garda un caractère personnel; elle justifiait, certes, la façon d'agir, dictée par les nécessités du moment, que 
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Obviamente que, se pensarmos 0 Estado coma uma entidade fundamentalmente 

moderna, surgi da na virada do século XV para 0 século XVI, nao se poderia falar de uma 

"razao de Estado" ja na era antiga ou mesmo na medieval. Nao havendo Estado, devidamente 

conformado, nao poderia também se apresentar uma "razao de Estado". Mas e se pensarmos 

na ideia subjacente ao que mais tarde se transmudou explicitamente em conceito? Se 

pensarmos em um agir politico adotado por imperativos de necessidade, para fins de 

resguardar a utilidade publica, um agir que desborde das regras comumente estabelecidas? Se 

pensamos, por exemplo, nas observaçoes narradas por Giorgio Agamben, relativas ao 

iustitium romano, diante do tumultus? Ao perceber a iminência de uma situaçao de grave 

comprometimento da ordem publica (0 tumultus), 0 Senado romano emitia uma 

recomendaçao (0 senatus consultum ultimum), exortando a todos a praticarem todos os atos 

necessarios a garantir a segurança da Republica. Em uma situaçao de tumultus, instalava-se 0 

iustitium ("direito que se detém ")115; em tal momento, em que 0 direito era suspenso, em que 

a ordem juridica "se detinha", havia 0 revolvimento das regras (inclusive magistrados 

poderiam passar a ser meros cidadaos, e meros cidadaos poderiam fazer as vezes de 

magistrados), borravam-se as distinçoes, apagavam-se os limites e, ante este imperativo de 

necessidade, se podia praticar qualquer ato corn vistas à salvaçao da patria, ao resguardo da 

utilidade publica, à manutençao da ordem publica, à preservaçao da Republica. Corn 

Meinecke, poderiamos nos perguntar se nao estaria ai implicita uma ideia de razao de Estado. 

Abrindo-se um parêntese, vale mencionar que, ante 0 nexo aqui sugerido, estar-se-ia, 

efetivamente, diante da tentativa de uma aproximaçao entre a ideia de radio de Estado e a de 

exceçao (expressao atrelada, nomeadamente, à soberania). Corn efeito, 0 iustitium, na leitura 

agambeniana, vincula-se à exceçao, tratando-se do arquétipo do estado de exceçao moderno. 

Nesse sentido, se entendemos, corn Meinecke e Gaines Post, a operabilidade de uma ideia de 

razao de Estado ja no periodo pré-moderno, seria-nos Iicito, ademais, apontar que, nada 

obstante, hodiernamente, a razao de Estado esteja sobretudo dotada de traços pr6prios à açao 

de governo, ela teria iniciado seu percurso pela via da exceçao, atrelando-se diretamente ao 

poder soberano. Esta é uma hip6tese que gostariamos de conservar. 

De sua parte, Meinecke assevera que, corn 0 advento do cristianismo, intenta-se 

Impor uma religiao universal, introduzindo-se, ademais, preceitos morais universais (aos 

quais todos deveriam se submeter, inclusive 0 pr6prio "Estado"). Ter-se-ia, assim, abafado 0 

pratiquaient les gouvernants, mais ne s'éleva pas de façon systématique jusqu'à la conception d'une personnalité 
politique extraordinaire, indépendante à l'égard des détenteurs du pouvoir », ibid., p. 32. 
115 Da mesma forma que "solstitium" significa 0 recuo do sol, 0 iustitium é 0 recuo do direito, 0 direito que se 
detém, uma suspensào da ordem jurfdica. 
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culto aos her6is e aos val ores materiais, elementos que, na 6tica meineckiana, alicerçavam 

uma politica do poder e uma ideia de razao de Estado na Antiguidade. Nesse diapasao, 0 

historiador alemao vai lembrar do pensamento de Santo Agostinho, para quem: "sem a justiça, 

o que sao os reinos senao grandes bandos de ladroes, e bandos de ladroes 0 que sao senao 

pequenos reinos?,,116. Portanto, em lugar de val ores materiais, valores espirituais e 

subordinaçao ao direito (este bem entendido coma direito divino)ll7. 

Vale asseverar, por conseguinte, que, mesmo reconhecendo-se que, stricto sensu, 

nao é possivel achar 0 conceito de razao de Estado na Antiguidade, encontramos elementos da 

racionalidade da razao de Estado em divers as reflexoes sobre 0 poder publico em casos 

extremos, de necessidade ou de utilidade publicas. Esses elementos nao poderao passar 

despercebidos aos pensadores do século XVI, os quais, ao tematizarem a doutrina da razao de 

Estado, certamente invocarao exemplos e elementos provindos da Antiguidade, inclusive as 

pr6prias formas de exceçao antigas aparecem atravessadas por uma certa racionalidade 

govemamental que, evidentemente, a razao de Estado modema desenvolvera de modo mais 

definitivo, coma veremos ao longo do trabalho. 

3.2 IDADE MÉDIA 

A exposiçao acerca da existência, ja na Idade Média, de um conceito de razao de 

Estado sera levada a cabo a partir de dois autores fundamentais: Gaines Post e Michel 

Senellart. 

3.2.1 A Analise de Gaines Post 

Em 1964, 0 historiador Gaines Post publica 0 livro Studies in Medieval Legal 

Thought: Public Law and the State, 1100-1322, pela editora da Universidade na quaI esta, na 

ocasiao, a lecionar: Princeton University. Em tal obra, vern a lume, no Capitulo V, texto 

intitulado Ratio publicae utilitatis, ratio status, and "reason of State ", 1100-1300, por meio 

11 6 Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? quia et latrocinia quid sunt nisi parva regna? 
(De Civitate Dei, IV, 4, conforme MEINECKE, op. cit., p. 32). 
11 7 Poderiamos, nada obstante, nuançar esta tese de Meinecke, que vincula a razao de Estado antiga à vigência de 
um politeismo, e a derrocada desta ideia da razao de Estado antiga com 0 advento do monoteismo e a 
consequente submissao das praticas politicas a valores universais coma 0 direito, 0 bem, a justiça. Vale lembrar, 
a prop6sito, que muitos grandes pensadores antigos - inclusive citados por Meinecke - tinham uma concepçao 
universal do bem; 0 ser era bom, 0 bem era a ideia em Platao, v.g. ; para os estoicos, 0 Logos era a racionalidade 
unica e universal que estaria a reger 0 cosmos (e nao 0 Caos), em virtude do que eles mantinham uma postura 
ética muito centrada nessa noçao de bem racional, 0 que, corn efeito, poderia neutralizar os principios desta ideia 
de razao de Estado, tal quai apresentada pelo historiador alemào. 
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do quaI 0 autor sustenta a tese de que a ideia de razao de Estado é em muito anterior ao inicio 

da ModemidadeJl 8
• Referido texto recebeu, ademais, urna traduçao para 0 francês, realizada 

por Jean-Pierre Chrétien-Goni, em obra coordenada por Christian Lazzeri e Dominique 

Reynié (Le pouvoir de la raison d 'État)1l9. No presente t6pico, traremos os argumentos 

principais por meio dos quais 0 autor sustenta sua concepçao, no sentido de que a ideia da 

razao de Estado se encontra presente entre juristas, canonistas, glosadores e agentes publicos 

ja nos idos dos séculos XII e XIII. 

Gaines Post busca, assim, a partir de seu texto, promover uma analise sobre 0 

papel das teorias de direito publico e do Estado, as quais teriam encontrado solo fértil, a partir 

do século XII, nos textos dos direitos romano e canônico e na pr6pria documentaçao inerente 

aos neg6cios publicos. Henrique II e Eduardo 1 da Inglaterra, Filipe Augusto, Luis IX e Filipe 

o Belo na França, Roger II e Frederico II, em Napoles e na Sicilia, sao monarcas que, sob a 

6tica do historiador, exemplificariam, por suas obras, urna clara e efetiva utilizaçao de uma 

razao, seja a razao romana, seja urn oportunismo politico, mas atestando a inteligente 

colocaçao em prâtica de elementos pr6prios à arte de governar, a ciéncia de organizar e 

conduzir Estados. Nesse sentido, Post, a partir de seu estudo, busca apresentar elementos 

indicadores de que urna ideia da "razao de Estado"1 20 encontrava-se operante ja na época 

medieval. 0 trabalho do historiador sera ora exposto em sete t6picos: 0 primeiro item tratara 

dos argumentos principais daqueles que resistem a aceitar a ideia de urna razao de Estado ja 

em açao nos séculos XII e XIII; 0 segundo cuidara das hip6teses apresentadas por Gaines 

Post; 0 terceiro examinarâ a tradiçao romana a respeito do tema; 0 quarto apresentara 0 

pensamento de Joao de Salisbury; 0 quinto dira respeito aos canonistas; 0 sexto, aos juristas e 

o sétimo, aos escolasticos. 

3.2.1.1 A Resistência à Ideia 

o autor asse vera que, em geral, os historiadores resistem à concepçao de se aceitar 

a ideia de existência de urn "Estado" ja na Idade Medieval. Mesmo que alguns elementos 

possam ser reconheciveis nos séculos XIII e XIV, naD se poderia ai localizar 0 surgimento do 

11 8 POST, Gaines. Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State, 1100-1322. Princeton: 
Princeton University Press, 1964. 
11 9 POST, Gaines. Ratio publicae utilitatis, ratio status et « raison d'Etat » (1100-1300). Traduçào de Jean-Pierre 
Chrétien-Goni. In: LAZZERI, Christian e REYNIÉ, Dominique (Org.). Le pouvoir de la raison d 'État. Paris: 
PUF, 1992. p. 13-90. 
120 A expressào "razao de Estado", no texto de Post, vern sempre entre aspas, denotando estar a tratar do estudo 
de uma ideia, de uma noçào, antes que do conceito, jâ devidamente formado, 0 que se darâ somente no século 
XVI. 
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Estado, 0 quaI apenas teria vindo a emergir corn 0 inicio da Modemidade; dai por que, 

logicamente, também nao se poderia falar em uma "razao de Estado" antes do século XVI. 

A fim de alinhavar seu raciocinio, 0 historiador, antes de tudo, traz a definiçao de 

"razao de Estado" dada por Friedrich Meinecke: "Razao de Estado é 0 'principio fundamental 

de conduta nacional, a primeira Lei do Movimento do Estado'; ela 'diz ao homem de Estado 0 

que ele deve fazer para preservar a saude e a força do Estado'" e, de maneira frequente, ela 

"assume 0 carater profundo e sério da necessidade nacional"121. Portanto, Meinecke identifica 

a razao de Estado em cinco itens principais: trata-se de (i) um principio de conduta nacional, 

(ii) a primeira lei do movimento do Estado, que (iii) guia 0 govemante em sua açao, 

orientando-o acerca do que é necessario fazer para (iv) preservar a higidez e a força estatais. 

Acentua, ademais, (v) a imprescindibilidade do conceito de necessidade nesta seara. Nesta 

mesma toada, a razao de Estado, na 6tica de Meinecke, pressup5e um Estado autônomo, 

independente, que de nenhuma forma esteja submetido a uma religiao e a seus imperativos 

morais. Nesse senti do, nada obstante a realidade das cidades-Estado gregas e do Império 

Romano pudesse autorizar falar-se de uma ideia de "razao de Estado", na Idade Média, por 

outro lado, a forte intervençao da Igreja, por meio de imperativos morais e juridicos, teria 

freado a possibilidade de florescer uma ideia de Estado e de sua "razao". Consoante Fritz 

Kem, "politica e raison d'état absolutamente nao foram reconhecidas na Idade Média"122. Se 

de "Estado" se pudesse, de todo modo, falar, tal "Estado" nao poderia ser alçado a uma 

posiçao de destaque, de autonomia, de independência, sendo tal entidade subordinada ao 

direito. Nada obstante, Meinecke reconhece em Frederico II (1194-1250), imperador 

Romano-Germânico, e em Filipe IV (1268-1314), rei da França, uma açao da "razao de 

Estado" e aduz que, ao final da Idade Média, teria surgi do, aqui e acola, uma nova ideia de 

necessidade de Estado l23. Filipe de Leyde (morto em 1382) apontava que 0 monarca deveria 

se desfazer de todo e qualquer privilégio que fosse de encontro à publica utilitas; Jean Gerson 

(1363-1429) e Jean Petit (1360-1411), de sua vez, sustentavam que, na medida em que 

"necessitas legem non habet ", nenhuma lei poderia ir contra a paz e a segurança do Estado l24. 

\ 2 \ "reason ofState is the 'fundamental principle ofnational conduct, the State's frrst Law of Motion'; it 'tells the 
statesman what he must do to preserve the health and strength of the State'''; "[it] takes on the profound and 
serious character of national necessity", POST (1964), p. 242. 
\ 22 "politics and raison d 'état were not recognized at ail in the Middle Ages", ibid, p. 242. Conforme aponta 
Gaines Post, Fritz Kern, em seu Kingship and Law in the Middle Ages (paginas 125, 154, 185 e 198) advoga naD 
ser possivel falar-se em Estado e em direito publico no periodo medieval: "[there was] no distinction between 
law, equity, raison d 'état, and ethics; law was sovereign, not the State; there was no constitutionallaw; and there 
was no place for necessity ofState or Staatsrason", POST (1964), p. 242-243 . 
\ 23 Ibid., p. 243. 
\ 24 Ibid., p. 243. 
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Todavia, Post indica que, para Meinecke, é Maquiavel, de fato, quem lograra chegar à ideia 

de razao de Estado, isso dado sobretudo 0 espirito secularizado do florentino, nao se 

prendendo a amarras de natureza religiosa ou moral. No pensamento de Meinecke, assim, a 

Idade Média, a partir das exigências provindas dos imperativos cristiios e de uma concepçao 

de direito e de justiça acima da organizaçao politica, nao se constituia em um ambiente 

favoravel ao desenvolvimento da razao de Estado. Post acentua, dessa forma, que 0 

historiador alemao pensa a razao de Estado coma um principio "antigo-moderno"125: "A ratio 

reipublicae de Cicero e a ratio et utilitas reipublicae de Floro tiveram de aguardar a Idade 

Moderna para a sua realizaçao" 126. 

Outra seria a concepçao de Carl J. Friedrich quanto à ideia de "razao de Estado". 

Friedrich entende que nao coube a Maquiavel a descoberta de tal problema; isso porque 0 

florentino nao vislumbrava nada para além do Estado, raciocinava em termos de necessità, a 

açao politica deveria ser empreendida para fins de fazer face à fortuna, por imperativos de 

necessità, de acordo corn a virtù. Para tal autor, a partir da leitura de Post, nao haveria fim 

outro a Maquiavel senao 0 Estado, nao seria vislumbrada uma finalidade para além do Estado, 

motivo por que nao haveria necessidade de se tencionar buscar justificaç5es para um agir que 

objetivava preservar ou fazer crescer 10 stato. 0 pensamento se da em termos de necessidade, 

a quai "nao tem lei". Post sublinha, nesse permeio, a importância de Giovanni Botero, que, 

tendo sido 0 primeiro a dedicar um tratado à analise da ideia de razao de Estado, é por muitos 

apontado coma aquele que efetivamente concebeu os termos ratio status e ragione di stato. 

Teria sido 0 primeiro a perceber que se tratava de bus car sol ver um problema bem definido: 

"como a segurança do Estado poderia ser preservada e justificada 'dentro do contexto da 

moralidade cristii,,'I27. Mesmo Friedrich assevera que, onde nao houver possibilidade de se 

discutir a açao politica em relaçao corn a moralidade, corn 0 fim moral, corn a açao moral (0 

que hoje poderiamos vincular à ideia de "constitucionalismo"), ai nao ha falar em "razao de 

Estado"l28. 

A prop6sito do pensamento de Meinecke quanto à descoberta, por parte de 

Maquiavel, da concepçao de razao de Estado, Post traz 0 entendimento de J. H. Hexter, 0 

quai, de sua parte, aponta que, nos Discursos, é possivel verificar uma ideia de corpo polftico, 

de Estado, enquanto um bem transcendente que, para a sua salvaçao, é valido se utilizar de 

125 Ibid., p. 243. 
126 "Cicero's ratio reipublicae and Florus' ratio et utilitas reipublicae had to wait for the modem age for 
fulfillment", ibid., p. 243. 
127 "how the security of the State could be maintained and justified 'within the context of Christian morality"', 
ibid., p. 244. 
128 Ibid., p. 244. 
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todos os meios postos à disposiçao. Hexter vislumbra ai uma concepçao de razao de Estado 

enquanto doutrina ética. Todavia, no Principe, 0 florentino considera 10 stato coma governo, 

principado; dessarte, naD haveria Estado fora do principe, razao por que Maquiavel naD teria 

efetivamente logrado avançar uma concepçao de razao de Estado, na visao de Hexter! 29. E, da 

mesma forma que Friedrich, Post enfatiza que Hexter naD teria localizado senao poucos 

elementos atinentes à ideia de razao de Estado na Idade Média. 

A partir de tais lineamentos, Post agrupa em duas correntes os pensadores que 

rejeitam a possibilidade de localizar a ideia de razao de Estado na Idade Média: (i) um 

primeiro grupo entende tratar-se de um principio que pressup6e a existência de um Estado 

amoral, secular, independente, autônomo, soberano, naD vinculado a quaisquer exigências de 

carater religioso ou moral, dai por que naD se poderia encontrar tal principio no seio da Idade 

Média; (ii) 0 segundo grupo entende que se trata de um principio de ordem moral, atrelado à 

ideia de um Estado de direito, limitado por exigências de carater constitucional, razao pela 

quaI naD se encontraria tal principio na Idade Média, nem mesmo em Maquiavel, mas 

somente a partir do sécu!o XVI, corn 0 surgimento do Estado moderno. 

Ernest Barker, de sua vez, vincu!ando a ideia de razao de Estado a Johannes 

Althusius (1563-1638), aponta para um desenvo!vimento ainda mais tardio do conceito; de 

outra parte, Post lembra de Federico Chabod, 0 qua!, entendendo existir um verdadeiro 

abismo, separando Maquiave! e a Idade Média, aponta que "ninguém mesmo se aventurou a 

'apresentar a tese de que as ideias politicas de um Maquiavel... estllo ja implicitas nos escritos 

dos séculos XII e XIII",! 3o. 

Felix Gilbert, de igual sorte, fazendo cora a uma concepçao de razao de Estado 

afastada da Idade Média, asseverou que a ideia de ragione trata-se da autêntica chave para se 

lograr compreender 0 que se sucedia nas aç6es politicas levadas a efeito nos tempos de 

Girolamo Savonarola, Piero Soderini e Nico!au Maquiavel, corroborando, assim, segundo 

Post, a tese de Burckhardt, segundo a qua! "a ciência ou a arte do Estado foi uma invençao da 

Renascença Italiana" e que '''a adaptaçao de!iberada de meios a fins, da quaI nenhum principe 

fora da Italia, nesta época, tinha uma concepçao', era a essência do 'Estado coma uma Obra 

de Arte'''!3!. 

129 Ibid., p. 244. 
130 "no one has even ventured 'to put forward the thesis that the political ideas of a Machiavelli ... are already 
implicit in the writings of the twelfth and thirteenth centuries", bid. , p. 245. 
131 "the science or art of the State was an invention of the ltalian Renaissance"; '''the deliberate adaptation of 
means to ends, of which no prince out of Italy had at that time a conception' was the essence of ' the State as a 
Work of Art", ibid., p. 245. 
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Post enfatiza haver reticência, entre os estudiosos medievais, em se aceitar a 

existência, de fato, de uma teoria explicita do Estado e do direito publico antes do final do 

século XIII, e, neste momento mesmo (e até no século XIV), nao se encontrariam senao 

apenas alguns esparsos elementos 132
• A. O. Meyer aponta que a ideia de ragione di stato 

exsurge somente a partir do século XVI; e F.A. Freiherr von der Heydte, nada obstante 

reconheça a presença de elementos do Estado e do direito publico jâ no século XIII, segue 

recusando a possibilidade de se vincular a ideia de "razao de Estado", no senti do modemo, 

corn as concepç6es medievais de utilidade e necessidade publica. 

A despeito disso, algumas vozes se levantaram, sustentando jâ operar uma ideia 

de "razao de Estado" em Frederico II e Filipe IV. Nesse senti do, Frederick Maurice 

Powicke 133 compreendeu tal noçao no sentido de uma "soberania responsâvel no interesse do 

Estado", sublinhando a relevância de tal concepçao jâ em Eduardo l, rei da Inglaterra (de 

1272 a 1307). De igual sorte, E. F. Jacques 134 aponta para a existência de uma ideia de razao 

de Estado jâ no século XIV, e Ernst Kantorowicz sustentou que a concepçao de "razao de 

Estado" se encontrava operante no âmbito das funç6es publicas do rei 135. Post assevera que 

132 Este seria 0 pensamento de Otto Gierke, Fritz Kern e Otto Brunner. 
133 POST (1964), p. 246. 
134 Idem. 
135 A prop6sito de Frederico Il, Kantorowicz assim exp5e sobre a ideia da razào de Estado, em traduçao nossa: 
"Aos senadores e ao povo de Roma ele escreveu: "Ambas todas-poderosas Razao, que comanda os reis, e 
Natureza nos imp5em a obrigaçao de engrandecer, nos tempos de nosso império, a gl6ria da Cidade ( ... ) Em 
concordância corn a Lei Civil n6s professamos nossa obrigaçao corn uma palavra mais valiosa [de majestade] 
( ... ) Pois, embora nossa majestade imperial esteja livre de todas as leis, nao esta, no entanto, integralmente 
elevada acima do julgamento da Razao, ela mesma a Mae de toda a Lei". 0 que esta dec1araçao esta a significar 
pode ser chamado de a voluntas ratione regulata do Principe, sua "Vontade dirigida pela Razào". 0 imperador, 
na sua proclamaçao, enfatizava fortemente que ele era legibus solutus, mas, ao mesmo tempo, ele reconhecia que 
ele estava limitado pela Razao a quaI comanda todos os reis. As relaç5es gerais eram similares àquelas que ele 
estabeleceu quando expôs, em seu livro da lei, a lex regia e se proclamou, ele mesmo, 0 pai e 0 filho da justiça. 
A passagem novamente revela 0 imperador, teoricamente, coma a parte intermediaria: ele esta livre de todas as 
leis, ele esta acima das amarras da Lei Positiva, a quaI a Razao, conformando-se à Utilidade publica e à mutavel 
Necessidade, pode alterar a todo momento e da quaI a Razao é a mae, assim coma ele é 0 pai; mas a Razao esta 
também acima do Principe coma ela esta acima de todo rei, e para ela 0 imperador esta limitado; ele é legibus 
solutus, mas ratione alligatus. A doutrina nao é sem perigo, na medida em que a interpretaçao da Razao poderia 
facilmente depender apenas do Principe. De fato, menos de um século depois esta semidivina Ratio se tomara a 
ratio regis et patriae, sinônimo da Razao de Estado, e 0 que outrora era um fim em si mesmo se transformara em 
uma ferramenta, em um mero instrumento da estatalidade. Razao, em muitos aspectos, era tudo isso ja sob 
Frederico II''. No original, lê-se: "To the senators and people of Rome he wrote: 'Both all-powerful Reason, who 
commands the kings, and Nature impose upon us the obligation to enhance in the times of our imperium the 
glory of the City .... In accordance with Civil Law we profess our obligation with a word most worthy [of 
majesty] .... For although our imperial majesty is free from all laws, it is nevertheless not altogether exalted 
above the judgment of Reason, herself the Mother of all Law.' What that statement amounts to may be called the 
Prince's voluntas ratio ne regulata, his 'Will directed by Reason.' The emperor, in his manifesto, strongly 
emphasized that he was legibus solutus, but at the same time he acknowledged that he was bound to Reason 
which commands all kings. The general proportions were similar to those which he established when he 
expounded in his law-book the lex regia and proclaimed himself the father and son of justice. The passage again 
reveals the emperor, theoretically, as the intermediate part: he is free from all laws; he is above the ties of 
Positive Law, which Reason, complying with public Utility and changing Necessity, may alter at any time, and 
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outros autores, ainda, vincularam a ideia de "razao de Estado" à noçao de defesa do reino ou 

de utilidade e necessidade publicas; Charles Bayley, ao tratar da obra de Guilherme de 

Ockham, avança a tese de que a concepçao de ragione di stato do inicio do século XVII em 

muito deve às ideias de necessidade e utilidade publica, correntes na Idade Média136
. 

Vale lembrar que, nada obstante determinados autores se posicionem no senti do 

de que 0 conceito de necessitas publica surge corn 0 aparecimento, no século XIII, do 

secularismo ou naturalismo provenientes da redescoberta de Arist6teles, Post sustenta que as 

concepçoes de necessidade e de ratio publicae utilitatis jâ se encontravam francamente 

operantes um século antes, no século XII, senac ainda em momento anterior. 

3.2.1.2 As Hip6teses 

Post, entao, elenca as hip6teses das quais parte para analisar a questao: 

Nos séculos XII e XIII, os reinos da Inglaterra, França e Espanha eram reinos 

independentes. Tai quaI no Império Romano, os reis nao deviam satisfaçao a ninguém, nao 

estavam subordinados a ninguém, apenas a Deus e ao direito. Cada sudito estava pronto nao 

s6 a pagar impostos, mas também a morrer pela patria. Post assevera que isso é um Estado 

em sentido moderno. Quanto ao termo "Estado", ele recém iniciava seu processo de separaçao 

em relaçao às expressoes correlatas status regni, status reipublicae, status civitatis, status 

imperii. Os termos mais corn uns para designar 0 termo "Estado" eram imperium, respublica, 

regnum, civitas. Mas, conforme aponta Post, a ausência da palavra nao indica em nada que 

nao havia, de fato, Estado. 

Relativamente ao reconhecimento dos reinos medievais coma Estados, Post 

elenca três ordens de objeçoes que poderiam ser dirigidas contra 0 argumento: (i) tais reinos 

aceitavam a autoridade espiritual do papa ou da Igreja universal; (ii) 0 rei ou reino estavam 

submetidos a Deus e ao direito natural; (iii) 0 governo real nao era senac fragilmente 

centralizado. Quanto ao primeiro argumento, Post assevera que, se pensarmos em paises 

coma a Espanha e a Irlanda do século XX, vemos que, sendo paises formados, em sua grande 

maioria, por cat6licos, tal repercute em uma maior ascendência do papa em relaçao a tais 

of which Reason is the mother as he is the father; but Reason is also above the Prince as she is above any king, 
and to her the emperor is bound: he is legibus solutus, but ralione alligatus. The doctrine was not without 
danger, since the interpretation of Reason might easily depend on the Prince alone. Indeed, less than a century 
later this semi-divine Ratio will become a ralio regis et patriae, synonymous with Reason of State, and what 
formerly was a goal in itself will tum into a tool, a mere instrument of statecraft. Reason, in many respects, was 
ail that already under Frederick Il''. (KANTOROWICZ, Ernst H. The King 's Two Bodies. Princeton: Princeton 
University Press. 1997. p. 105-7). 
136 POST (1964), p. 246-7. 
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organizaçoes politicas. É dizer, ha uma aceitaçao da autoridade espiritual do papa. Quanto à 

questao do universalismo, basta pensar, V.g., nos Estados Unidos ou na Italia, que, embora 

notoriamente autônomos, soberanos e independentes, nao deixam de integrar as Naçoes 

Unidas. Quanto ao segundo argumento, de sujeiçao a Deus e à lei moral, yale lembrar que 0 

lema dos Estados Uni dos é justamente "In God We Trust" e que 0 cidadao estadunidense 

deve, em seu juramento, dec1arar "fidelidade a uma naçao indivisivel na mao de Deus" 137. Da 

mesma forma, a sociedade estadunjdense provém de uma tradiçao eminentemente judaico

crista, razao pela quaI almejar-se a ediçao de leis que possam ir de encontro a tais postulados 

morais ensejara, no mirumo, grande resistência e repercussao, quando nao serao tais leis, de 

pronto, inaceitaveis ou declaradas inconstitucionais pela Suprema Corte. TaI pode, 

igualmente, ser verificado em solo latino-americano, por conta da atual discussao quanto à 

tentativa de tornar permitida a pratica do aborto. Tanto na Argentina quanto no Brasil, tal 

tema segue dividindo opinioes e movimentando forte resistência. Igualmente, em apoio à tese 

de Post, por que nao poderiamos falar também de Estados coma Polônia, Israel, Arabia 

Saudita, Ira, Marrocos e todos os Estados declaradamente islâmicos? Da mesma forma, 

podemos citar a Inglaterra, pais no quaI ha todo um contexto de respeito e obediência a Deus, 

sendo a rainha, nao s6 a chefe do Estado, mas também a chefe da Igreja Anglicana. A rainha, 

pois, se reveste de um carMer eminentemente divino, embora nao se discuta nominar a 

Inglaterra um Estado. Nesse sentido, expoe Post: 

Portanto, nao é absurdo chamar reinos medievais de Estados, apesar das 
limitaçoes dentro das quais derivou 0 ideal de direito e justiça, e a despeito 
das limitaçoes de fora (e também de dentro) do universalismo da Cristandade 
e da Igreja138• 

Relativamente ao terceiro argumento, dever-se-ia indagar se um poder 

centralizado seria de fato indispensavel à conformaçao do Estado. Post exemplifica corn 0 

casa estadunidense, em que os Estados ostentam um grau nad a desprezivel de autonomia; da 

mesma forma, indaga se a França s6 teria sido considerada um Estado corn a consolidaçao 

137 Nesta mesma toada, se analisarmos 0 Preâmbulo da Constituiçao Federal do Brasil, veremos declarado, pelos 
deputados constituintes, que a promulgaram sob a proteçao de Deus: "Nos, representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democratico, destinado a assegurar 0 

exercicio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 0 bem-estar, 0 desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, piura lista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a soluçao pacifica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteçào de Deus, a seguinte Constituiçao da Republica Federativa do Brasil" (BRASIL. 
Constituiçào Federal. Disponfvel em: <http://www.planalto .gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> . 
Acesso em: 14 nov. 2018). 
138 "It is therefore not absurd to call medieval kingdoms States despite limitations within which derived from the 
ideal of law and justice, and despite limitations from without (also within) from the universalism of Christianity 
and the Church", POST (1964), p. 249. 
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provinda da Revoluçao. Quando das guerras de religiao, ou nos anos 30 ou de 39 a 45, nestes 

periodos, nao poderia ser considerada um Estado? A se conferir crédito a uma objeçao que tal, 

apenas um Estado invariavelmente totalitario satisfaria esta exigência. Nao se poderia, assim, 

por tal objeçao, impedir de se caracterizar como "Estado" 0 regnum Angliae que Henrique III 

e Eduardo 1 buscavam fazer crescer e preservar. 

A proxima hipotese seria 0 Estado como "pessoa". Sustenta-se que, à época 

medieval, nao havi a um Estado enquanto "pessoa", destacada, abstrata. Gaines Post assevera, 

entretanto, que, na teoria juridica, Respublica, Ecc/esiae, Universitas nao eram somente 

pensadas enquanto objeto, mas, por vezes, também coma sujeito de um verbo transitivo. 

Mas, ao se conte star a ideia de um Estado medieval em virtude de este nao se 

tratar à época de uma "pessoa", Gaines Post indaga em que senti do, hoje, 0 Estado é uma 

"pessoa". Estamos tao acostumados a falar que "0 Estado age" que nao percebemos que 0 

Estado, a bem verdadeiramente dizer, nao age nem sofre nada; agem e sofrem, de fato, as 

pessoas, os agentes, os administradores, os administrados. 0 Estado enquanto uma "pessoa" 

trata-se, hoje, de uma ficçao, uma ficçao legal. A propriamente dizer, 0 Estado hoje é tao 

pessoa quanto 0 era na época medieval. 0 Estado de hoje nao tem senao uma realidade 

ficticia, etaI nao é motivo para obstar 0 reconhecimento da existência do Estado na Idade 

Média. Nesse senti do, anota Post: 

Estas très presunç6es podem agora ser resumidas: por mais que 0 regnum do 
século XIII diferisse do Estado da França ou dos Estados Unidos de nosso 
tempo (e, é claro, havia diferenças importantes), no pensamento legal e 
oficial sobre seu prop6sito e sua razao de existència, ele era muito similar ao 
Estado modemo 139• 

A hipotese seguinte é uma consequência logica do ja dito: se nao se logra definir 0 

Estado a partir de certas e determinadas condiçoes, restando, portanto, dificil localizar sua 

realidade em um determinado momento, em uma dada época, tal deve também 

necessariamente repercutir no contexto da ideia de "razao de Estado". Seria, nesse sentido, 

promover uma restriçao indevida e arbitraria assentar 0 surgimento da razao de Estado no 

final do século XVI, inicio do século XVII. No periodo objeto do estudo de Gaines Post, a 

"razao de Estado" se expressa, sobretudo, enquanto necessidade, utilidade publica evidente, 

Justa causa. Tais eram as justificativas para fazer justiça, legislar, empreender uma guerra 

139 "The se three presumptions can now be summarized: however much the regnum of the thirteenth century 
differed from the State of France or of the United States of our time (and, of course, there were important 
differences), it was, in the legal and official thought about its purpose and its reason for existence, very similar to 
the modem State", ibid., p. 250. 
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justa. A vinculaçao a uma situaçao nova, de urgência, nao tomava necessariamente a situaçao 

amoral, na medida em que a açao estava sob a tutela de Deus e do direito publico. Monarcas e 

papas se utilizavam de argumentos de necessidade e de utilidade publica sem separar a 

justificaçao da equidade das exigências de moralidade. De igual sorte, Post lembra que os 

reinos também buscavam promover suas açoes politicas de modo a proteger os direitos dos 

suditos (nada obstante, evidentemente, também nao tenham faltado hip6teses de afronta e 

aviltamento a tais direitos). Entretanto, 0 que se sustenta é que 0 direito publico para a 

salvaçêio das pessoas e do reino, bem coma para a manutençao da autêntica fé, a fim de se 

resguardar a salvaçêio das aImas, justifica a execuçao de medidas extraordinarias, 0 que, em 

realidade, nao se afigurava em desacordo corn 0 direito e corn a justiça. Tao cinicas pudessem 

ser as açoes, acreditava-se que uma razao mais elevada do Estado era conforme à razao de 

Deus, ao direito natural e trazia legitimidade à "entidade moral do Estado". 

Mesmo que atrelemos a ideia de uma amoralidade ou imoralidade a um Estado 

totalitario, percebemos que tal nao resta muito distante de nossos Estados democraticos. Post 

aponta para 0 fato de Roosevelt ser, por vezes, acusado de haver - por meio do discurso da 

"salvaçao do povo" - precipitado os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ou de ter se 

utilizado de asllicia indevida para 0 fim de incitar os japoneses a atacarem Pearl Harbor, 

dando assim um motivo concreto para 0 empreendimento de uma guerrajusta de defesa. Nada 

obstante, para além de tais questoes, Post assevera que 0 presidente norte-americano 

realmente acreditava, de maneira sincera, que, em promovendo tais açoes, estava a proteger os 

interesses e a segurança de seu Estado - e nisso nao ha muito dissenso na populaçao, assevera 

o historiador. Nesse ponto, yale citar Gaines Post: 

Aqui a maioria dos americanos estavam de acordo; e, em geral, continuam 
convencidos, se é que alguma vez pensaram nisso, que a razao de Estado 
americana esta relacionada a um Estado que foi ftrndado e existe pela 
vontade de Deus, e 0 governo deste Estado, embora limitado pela lei de Deus 
e da natureza e pela Constituiçao, tem, corn a aprovaçao de Deus, 0 direito 
de se utilizar de meios duvidosos para defender e assegurar 0 bem-estar 
comum e a segurança do pOVO I40

• 

Post afirma que a observância sincera de preceitos de ordem moral por parte dos 

cidadaos pode desaguar em uma espécie de estatismo. E, de outra parte, a invocaçao de 

imperativos morais corn 0 fun de fazer frente a uma ameaça, de defender 0 Estado, de 

140 "Herein most Americans were agreed; and by and large they remain convinced, if they ever think of it, that 
American "reason ofState" is related to aState which was founded and exists by God's will, and the govemment 
ofwhich, though limited by the law ofGod and nature and by the Constitution, has with God 's approval the right 
to use doubtful means to defend and assure the common welfare and safety of the people", ibid. , p. 251-2. 
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preservar a segurança e a ordem, pode, outrossim, reforçar 0 poder das autoridades - e isto em 

qualquer organizaçao politica que seja, tante antiga quanto moderna. Nesse sentido, a razao 

de Estado entendida coma principio de ordem moral e constitucional tanto pode ser utilizado 

hoje, em nossos Estados democrâticos, quanta pôde assim 0 ser nas organizaç5es politicas do 

século XIII. Conforme 0 historiador, quer se considerem as "boas" raz5es de Estado ou as 

"mas", nenhuma delas esta desvencilhada de pactuar e transigir corn 0 "compromisso 

maquiavélico". Neste senti do, a razao de Estado, conforme Post, foi sempre uma regra de 

conduta para toda espécie de organizaçao social, premida pela perigo e pela urgência. Dessa 

forma, yale dar voz a Post: 

Aceitando a definiçao de Meinecke, na medida em que sustenta que "razao 
de Estado" é a compreensao racional do que deve necessariamente ser feito 
"para preservar a saude e a força do Estado", n6s encontramos isso na 
cOl11unidade primitiva, antiga, medieval e tambél11 na modema. Como um 
principio 0 quai sanciona 0 bem-estar geral acima dos interesses privados em 
casos de conflito, 0 quai aprova medidas extraordinarias para fazer frente a 
emergências, 0 quai justifica comprometimentos às leis morais para 
assegurar um fim moral mais elevado, 0 quai tolera um mal menor para 
prevenir 0 triunfo de um mal mai or, 0 quai justifica os meios pelo fim, este 
principio sem pre existiu. Levado ao extremo da pratica normal, em um tipo 
de Estado sem lei, ele é "l11aquiaveliano" no mau sentido da palavra. Usado 
apenas raramente, el11 casos de extrema necessidade e de direito natural de 
defesa, ele é aprovado por qualquer religiao e por qualquer Estado 
"constitucional"141. 

Nesse sentido, quer se entenda 0 principio coma moral ou amoral, ou quer, ainda, 

se entenda conjugar ambas as hipoteses, a razao de Estado se trata de uma ideia 

universalmente aceita, desde que os seres humanos se reuniram e tomaram a decisao radical 

de formar uma organizaçao politica. Sustenta Post, nesse sentido, que os atenienses nao 

inventaram 0 principio quando, nas palavras de Tucidides, justificaram 0 ataque a cidades 

neutras; da mesma fonna que Sao Bernardo asseverava que 0 poder do papa crescia em 

momentos de necessidade, na medida em que esta nao conhece lei; de igual modo que 

141 "Accepting Meinecke 's definition insofar as it ho Ids that "reason of State" is the rational understanding of 
what must necessarily be do ne "to preserve the health and strength of the State", we find it in primitive, ancient, 
medieval, and modern community alike. As a principle which sanctions the general welfare above private 
interests in cases of contlict, which approves extraordinary measures to me et emergencies, which justifies 
compromises with moral laws to assure a higher moral end, which tolerates a lesser to prevent the triumph of a 
greater evil, which justifies the means by the end, it has always existed. Carried to the extreme of normal 
practice in the norm-Iess kind of State, it is "Machiavellian" in the bad sense of the word. Used only rarely, for 
cases of dire necessity and the natural right of defense, it is approved by every great religion and by every 
'constitutional' State", ibid., p. 252-3. 
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Bethmann-Hollweg assim justificou a invasao da Bélgica, malgrado a neutralidade desta. 

Nesse sentido, se naD é a denominaçao, um principio coma tal naD tem idade I42. 

3.2.1.3 A Tradiçao Romana 

Gaines Post assevera que os te6ricos do periodo medieval tèm coma fontes 0 

Corpus iuris civilis, 0 pensamento dos autores latinos, os ensinamentos da patristica e, ap6s 

1260, a filosofia aristotélica. Nesse sentido, as liçôes dos pensadores do medievo sao 

marcadas pela utilizaçao de expressôes coma "necessitas legem non habet", utilitas (evidens, 

publica, communis), justa causa e bem comum. Tais expressôes podem se encontrar 

vinculadas ao termo ratio, tais coma ratio utilitatis publicae, ratio status, ratio civitatis, 

ligadas a status reipublicae, imperii, regni, civitatis, ecclesiae/43 . 0 status, em geral, esta 

associado ao bem publico, ratio publicae utilitatis tendo significado similar a ratio status 

regni, por exemplo. 0 historiador afirma que 0 termo ratio esta ligado à ideia de necessidade 

e de utilidade publicas e pode dar azo a très vias semânticas: ratio pode ser compreendida 

coma (i) "razao de ser da magistratura ou govemo"; (ii) "raciocinio de que lança mao 0 

legislador para preservar 0 bem comum" e (iii) "razao de ser do Estado mesmo"I44. 

No Império Romano, para além da significaçao de "neg6cios, afazeres publicos", 

Respublica podia vir atrelada à ideia de Imperium, entendido naD meramente como "poder do 

rei". Nesse senti do, Post aproxima Respublica e Imperium à ideia de "bem publico", utilitas 

publicae ou status, que se constituia na ratio da funçao publica do magistrado supremo, 0 

monarca I45. Dessa forma, ratio reipublicae poderia estar associada tanto à ideia de ratio status 

reipublicae quanto à de ratio status imperii. 

Cicero assevera que os direitos publicos estao associados à cidade e ao Imperium, 

e que surgiam da razao e da ciència indispensaveis ao govemo da Respublica. Colocando-se 

frontalmente contra toda sorte de oportunismo na açao polftica, assevera que, naD raro, 

lançou-se mao da utilidade para fins de se justificar a pratica do mal na Republica. 

Enfatizando uma ratio reipublicae ou ratio et utilitas reipublicae, Cicero aponta para a 

imperiosidade de se seguir uma lei moral superior, indispensavel à efetivaçao do bom 

govemo, conforme 0 direito publico. Ulpiano, de igual sorte, indica que 0 direito publico diz 

142 Ibid., p. 253. 
143 Ibid ., p. 254. 
144 Ibid., p. 254. "(1) as the raison d 'être of the magistracy or government and its public authority"; (2) "as the 
reasoning used by the ruler to the end of preserving the status or public and common welfare of State and 
people" e (3) "as the raison d'être of the State itself'. 
145 Ibid., p. 254. 



86 

respeito ao status rei Romanae, às autoridades publicas e aos elementos sagrados 

indispensaveis ao bem publico. Post enfatiza que 0 status rei publicae (Romanae) concernia à 

utilidade e necessidade do Imperium e dos suditos. Assim, por exemplo, se um juiz fosse 

designado para atuar em outra localidade, outro deveria - por razoes de utilidade publica - ser 

designado para funcionar em seu lugar; de fato, a administraçao da justiça afigurava-se 

fundamental para 0 Imperium, para 0 bem comum. 

A despeito de naD encontrar literalmente uma "ratio Imperium ", Post atenta para 

a existência, no Império Romano, de uma elevada consciência quanta à ratio publicae 

utilitatis e ratio status reipublicae. TaI razao encontrava-se subordinada aos principios de 

direito e de justiça. Evidentemente, por razoes de necessidade, a situaçao, em ca rater 

excepcional, poderia dar ensanchas à justificaçao de uma açao que desbordasse das regras 

estabelecidas, em defesa do imperador ou do Império. 

Os Padres latinos sao fundamentais para a transmissao dos ensinamentos romanos 

à Idade Média. Nesse senti do, Santo Ambrosio, seguindo Cicero, assevera que ratio societatis 

é a justiça e a bondade e que a justiça publica concerne aos negocios publicos, ao passo que a 

justiça privada, aos individuos. Nesse senti do, Post constata a existência de uma clara 

associaçao entre a radio da sociedade, a justiça e 0 direito publico. Nessa mesma toada, 

Santo Agostinho aponta que a ratio societatis, enquanto supremacia da justiça, é 

indispensavel à ordem e à paz; e mesmo Gregorio, 0 Grande, no final do século VI, inicio do 

VII, ja asseverava que nulla ratio poderia justificar 0 uso privado daquilo que concedido para 

fins de utilitas publicae, atestando a primazia do interesse publico sobre 0 privado. 

Corn 0 declinio do Império Romano também decairam as concepçoes respeitantes 

ao direito publico, à utilidade publica, ao bem comum. Post assevera que, no periodo do 

feudalismo, sobretudo entre os séculos IX e XI, vigorou a logica dos direitos e interesses 

privados, tornando-se fragil uma concepçao de Estado ou de razao de Estado. Mas mesmo ai 

Post afirma que é possivel identificar alguns elementos, se pensarmos, por exemplo, no fato 

de os feudos serem atribuidos aos vassal os com 0 fim fundamental de proteger 0 reino, e que, 

malgrado naD fosse dotado de um poder efetivo, 0 rei seguia sendo a autoridade superior. 

Todavia, de todo modo, uma ideia de ratio publicae utilitatis se mostrava distante, vigorando 

em seu lugar, mais propriamente, uma razao de direitos privados ou uma "razao do feudo", na 

medida em que, no interior de cada feudo, havia uma organizaçao juridica propria, formas 

parti cul ares de fazer justiça, sendo ai 0 suserano a autoridade por excelência. 

Corn 0 século XII, as concepçoes desenvolvidas pel os Padres latinos ganham 

terreno propicio para retornarem. Os teoricos perceberam, neste momento, coma 0 poder dos 
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papas e dos reis crescia em momentos de necessidade. Hugo de Sao Vitor, vinculando 

explicitamente ratio e necessitas, sustentava, v.g., que, em casos de necessidade, 0 rei poderia 

ter ascendência sobre 0 clero, fazendo corn que este lhe obedecesse; mesmo que se entendesse 

configurada ai uma ratio status regis, estaria esta, no mais das vezes, atrelada a uma razao da 

segurança do pr6prio reino, ratio status regnum. Na mesma linha vai sustentar Egidio de 

Roma, no senti do de que, havendo urgência e necessidade, nao ha falar em 0 rei dever esperar 

o consentimento do papa para taxar 0 clero de seu territ6rio. Sao Bernardo, de sua vez, 

afirmara ao papa Eugênio III que a necessidade nao conhece lei, podendo 0 papa, em dispensa 

ao direito ordinario, agir para além das regras estabelecidas, em circunstâncias excepcionais. 

Post, nesse sentido, atesta que no século XII e talvez mesmo antes, no século XI, razao e 

necessidade "eram aquela 'razao de Estado' que um governo devia usar em casos de 

emergência, quando a segurança do Estado ou da Igreja estava emjogo"146. 

Conforme Post, os imperativos de necessitas e 0 axioma "necessitas legem non 

hab et" tem suas raizes na Antiguidade e na Alta Idade Média. Exemplifica corn 0 casa do rei 

inglês Henrique 1 (1068-1135), que se desculpa corn Anselmo de Cantuaria por ter de apressar 

a coroaçao, nao aguardando 0 arcebispo (que estava no exterior), dada a premência em que se 

encontrava. Henrique 1 argumenta que a necessidade assim 0 determinou, exigindo um 

governo, na medida em que inimigos se insurgiam, desejando mata-lo: "necessitas fuit talis 

quia inimici insurgere volebant contra me et populum quem habeo ad gubernandum "147. 

3.2.1.4 Joao de Salisbury 

Joao de Salisbury, no século XII, vislumbrando a justiça coma a ratio normal da 

sociedade e a partir das concepçoes pr6prias do direito romano acerca do poder do rei e da 

utilidade publica, teceu valiosos ensinamentos sobre a "razao de Estado". Assevera Joao que 

cada Estado, cada Respublica, "é um certo tipo de corpus, animado pela graça de Deus e 

governado 'por um certo controle da razao,,,148. Ele concebe a lei, na Republica, coma um 

dom de Deus, sustentando que todos os agentes publicos deveriam, dessarte, observar referida 

lei, agindo conforme os ditames desta. Outrossim, se, por um lado, 0 rei nao esta limitado pela 

lei - conforme 0 assevera Ulpiano, 0 principe é legibus solutus -, devera respeitar a justiça, 

146 "were that 'reason of State' which a government must use in cases of emergency when the safety of State or 
ofChurch was at stake", POST (1964), p. 258. 
147 Ibid., p. 259. 
148 "is a certain kind of corpus animated by the grace of God and ruled 'by a certain control ofreason"', ibid., p. 
259. 
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obrar de acordo corn a "digna vox", e compreender-se-a coma legibus alligatus (vinculado à 

lei) e servus aequitatis (servo da equidade)149; e preferira a rei publicae utilitatem ao interesse 

privado, nada podera de se jar, enquanto agente publico, que naD seja conforme ao direito e à 

justiça, em direçao ao bem comurn, uma vez que 0 imperativo que deve lhe conduzir é a 

"ratio communis utilitatis ". Em matéria de negocios publicos, a vontade do rei é publica, naD 

privada, trata-se da "força (publica) de julgamento (vis iudicci)", do "'vigor da lei' (legis 

vigor) . Ele é 0 ministro da utilidade publica, 0 servidor da equidade"1 50. Mesmo os bens 

pessoais do soberano naD poderiam sobejar 0 que determinado pela ratio necessitatis ou pela 

utilidade publica. A força da necessidade e da utilidade publica é tao pronunciada em Joao de 

Salisbury que, em se tratando de delitos de lesa majestade, 0 pensador defende mesmo 0 uso 

da tortura para resguardar tais imperativos e punir devidamente os responsaveis. 

A "razao de Estado" sustenta da por Joao de Salisbury trata-se de urna ratio 

publicae utilitatis, uma ramo do bem publico, bem este govemado pela monarca de acordo 

corn a lei divin a e a lei humana. Ha, portanto, urn carMer moral nesta razao, ligada tanto ao 

direito de Deus quanto a urn fim proprio ao bem comum, vislumbrado na composiçao da 

organizaçao politica pelos individuos. 

A açao do principe deve se dar dentro deste contexto de respeito ao direito 

humano e divino. Nao ha possibilidade de se vislumbrar uma açao politica orientada ao bem 

comum fora destes âmbitos. É nesse sentido que Post conclui que, casa Joao fosse a tanto 

incitado, afirmaria que 0 tirano seria aquele que legisla de maneira cinica, amoral e imoral, 

naD havendo como, por meio de satisfaçao dos seus interesses privados, verdadeiramente agir 

em favor do bem comurn e do interesse publico; isto porque a açao em favor do interesse 

publico pressupoe 0 respeito ao direito, dom de Deus: "como poderia ele agir por seus 

interesses privados e egoistas sem violar a verdadeira 'razao de Estado', a 'razao da utilidade 

publica' para a quaI a lei mesma existe coma dom de Deus?,,1 51. Deste modo, a segurança do 

Estado naD poderia ser obtida a partir da utilizaçao de meios ilegais. 

Apenas corn os desenvolvimentos teoricos no âmbito do direito publico 

promovidos no século seguinte é que se viabilizara 0 entendimento de que 0 soberano pode, 

em um dado e especifico casa concreto, ignorar 0 direito e agir em ordem a resguardar 0 

interesse publico e 0 bem comurn, naD sendo, em virtude disso, considerado urn tirano. A 

149 Ibid ., p. 259. 
150 "the (public) 'force of judgement' (vis iudicii) and the ' vigor of law' (legis vigor). He is the minister of the 
public util ity, the servant of equity", ibid., p. 260. 
151 "how could he act for his private, selfish interests without violating true ' reason ofState' as the ' reason of the 
public util ity' for which the law itself exists as the gift ofGod?", ibid., p. 260. 
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caracterizaçâo do tirano vira apenas se a desconsideraçâo das normas juridicas tiver 

exclusivamente 0 fim de, em uma situaçâo ordinâria, despida de uma excepcionalidade 

pr6pria às situaçoes de necessidade, satisfazer seus pr6prios interesses pessoais, e nâo os da 

coletividade. É dizer, a proteçâo do bem comum pode ser alcançada fora do direito, pela 

afastamento das normas juridicas, 0 que, nitidamente, Joâo de Salisbury nâo aceitava (na 

medida em que 0 direito é um dom de Deus, portanto, de açâo inafastavel). Trata-se, pois, de 

uma "razâo de Estado" de natureza cristâo-romana 152. 

Post afirma que estas ideias de Joâo de Salisbury repercutiram grandemente nos 

trabalhos dos te6ricos que lhe seguiram. Aduz, mesmo, que teve ampla aceitaçâo esta 

concepçâo cristâo-romana de intluência estoica, advogando a açâo de um direito divino e 

natural que limita a prâtica govemativa do rei. 0 historiador exemplifica pela entendimento 

extemado por Frederico II que, no século XIII, assevera que seu poder e sua vontade eram 

controlados pela natureza e pela razâo onipotente que govema os soberanos, estando sua 

condiçâo imperial subordinada "àquele 'julgamento da razâo', a quaI é a mâe da lei" 153. TaI, 

conforme Post, muito se aproxima à "razao de Estado", entendida sob 0 viés de que direito e 

justiça SaD necessarios à manutençao da comunidade politica e do bem comum, 

constrangendo 0 govemante a agir a fim de garantir a consecuçâo destes. É neste senti do que 

Ernst Kantorowicz podera afirmar que "menos de um século mais tarde, esta Ratio semidivina 

devirâ uma ratio regis et patriae, sinônimo de Razâo de Estado ( ... ) uma ferramenta, um mero 

instrumento da habilidade politica, do govemo"1 54. 

Um século antes do reaparecimento da Politica aristotélica, decretalistas e 

glosadores compreendiam que a sociedade e 0 Estado eram chancelados por Deus, seja por 

via direta, a partir da natureza e do direito natural, seja indiretamente por meio da participaçâo 

do direito natural no ius gentium e no ius civile. Post aponta que Gaio assevera que a ratio 

naturalis chancela que 0 individuo se defenda ante uma agressâo recebida; havendo 

precisamente esta ratio naturalis estabelecido entre os seres humanos 0 ius gentium. Nesse 

sentido, 0 historiador estadunidense afirma que, muito antes da recuperaçâo da Politica de 

Arist6teles, 0 direito romano ja havia assentado estas compreensoes, estabelecendo, ja a partir 

do século XII, este apelo à "razâo natural". Dessa forma, 0 direito natural, 0 ius gentium, 

"direito intemacional", bem assim 0 direito publico conferiam legitimidade ao Estado para os 

fins de se defender a partir da promoçâo de uma guerra justa; 0 historiador fala em uma 

152 Ibid., p. 26l. 
153 ''to that 'judgement of reason' which is the mother of law", ibid. , p. 26l. 
154 "less than a century later this semi-divine Ratio will become a ratio regis et patriae, synonymous with 
Reason ofState ( ... ) a tool, a mere instrument ofstatecraft", KANTOROWICZ, op. cit. , p. 107. 
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"razao fundamental" por meio da quaI rei e suditos eram chamados a defender a patria. 

Laurentius Hispanus, no século XIII, assevera que, para defender a patria, sao feitas muitas 

coisas que, em ocasiao outra, seriam consideradas ilegais. E Johannes Faventinus, no século 

XII, ja apontava ligaçao entre ratio e guerra justa; observa que uma guerra é justa ratione rei, 

em defesa da patria, ante uma causa ou uma necessidade. Ai esta representada a concepçao 

segundo a quaI "quando 0 Estado encontrava-se em perigo, a razao de sua segurança era a 

suprema necessidade, que justificava a guerra contra 0 agressor" 155. Por conseguinte, 

mostrava-se imperioso que, nestas circunstâncias, 0 soberano agisse, tratando-se de um 

verdadeiro poder-dever J56
; vim vi repellere licet, é licito repelir a força corn a força, tal 

concepçao era largamente admitida quer pelo direito natural, quer pelo ius gentium e pela ius 

publicum. Post assevera que Hugo de Sao Vitor (1096-1141), a prop6sito, aparenta ratio e 

necessitas. 

3.2.1.5 Os Canonistas 

Constituiu-se a razao de Estado um preceito também acolhido no âmbito da 

Igreja. Ao papa, enquanto autoridade suprema, era conferido, pelos estudiosos do direito 

canônico, plenitudo potestas, sendo-Ihe dado legislar, julgar e govemar 0 estado da Igreja, 

segundo as exigências do bem publico da Ecclesia e da preservaçao da fé; tal autoridade 

estava subordinada ao status Ecclesiae/57, ao direito e à justiça. Nada obstante, casualiter, em 

casos excepcionais, nos quais vislumbrada ajusta causa e presente a necessitas, conferia-se à 

autoridade papal poderes extraordinarios de dispensa do direito, inclusive do direito natural. 

Nesse senti do, poder-se-ia admitir a perpetraçao de um mal menor para fins de se evitar a 

perfectibilizaçao de um mal mai or; aceitaçao de determinadas situaçoes em ordem a se evitar 

a colocaçao em risco da higidez e da solidez da Igreja, alguma repercussao que pudesse dar 

azo a um escândalo capaz de abalar a Instituiçao e comprometer a preservaçao da fé. É nesse 

sentido também que podemos interpretar as Cruzadas contra os infiéis. Post assevera que, 

mesmo que em geral tais situaçoes fossem apresentadas sob as correntes argumentaçoes de 

necessitas, publicae utilitatis ou status Ecclesiae (antes que literaI mente pel os termos "razao 

155 "when the State was in danger the reason of its safety was the supreme necessity that justified war against the 
aggressor", POST (1964), p. 263. 
156 Havendo Greg6rio VIII declarado que um soberano que naD lutasse pelo Imperium e por sua segurança naD 
era digno do oficio e deveria ser deposto, conforme POST (1964), p. 263-4. 
157 Post afirma que a expressao "status Ecc/esiae" remonta ao século V, sendo de uso corriqueiro até 0 século 
XIII. Uma "ratio status Ecc/esiae" buscava preservar a fé e proteger 0 bem da Igreja. Conclui assim 0 

historiador que, desde ha muito, a Igreja ja se configura como uma sorte de Estado. 
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de Estado" ou "razao da Igreja"), ainda assim express5es coma ratio publicae utilitatis ou 

ratio utilitatis Ecclesiae eram por vezes encontradas entre os decretalistas 158. 0 historiador 

aponta a respeito dois exemplos provindos do século XII e XIII. 

o primeiro é em relaçao ao sacramento da ordem. A ordenaçao de sacerdotes se 

da, conforme Graciano, por utilidade publica. Nesse sentido, Gaines Post aponta para a 

afirmaçao de um decretalista 0 quai conclui que as leis da ordenaçao sao de direito publico, e 

os padres sao ordenados "ratione publicae utilitatis". Corn efeito, uma Igreja desprovida de 

sacerdotes naD é capaz de preservar a fé e manter a Instituiçao, dai por que se tratar de uma 

questao ratione publicae utilitatis, é dizer, uma questiio de ratio status Ecclesiae. 

o segundo exemplo é trazido por Post a partir do pensamento de Estêvao de 

Tournai (1128-1203). A prop6sito do entendimento do papa Leao I, que sustentava que 

nenhuma mudança poderia ser produzida em relaçao ao que foi definido para fins de garantir 

a utilidade perpétua e 0 bem comum da Igreja e dafé, os te6ricos do direito canônico foram 

instigados a debater 0 poder de dispensa de que podia lançar mao 0 papa. Os canonistas 

estavam de acordo no sentido de que 0 papa, por meio de dispensa naD poderia atentar contra 

as normas gerais e ao status da Igreja; da mesma forma, naD poderia interferir de modo a 

promover 0 comprometimento da preservaçao da fé cat6lica. As dispensas, entretanto, ante 

Justa causa e presente a necessitas, poderiam se afigurar legais; e mais ainda: as justas causas 

e a necessitas tornavam as dispensas necessarias para 0 "estado da Igreja"159. Estêvao, entiio, 

apresenta uma interpretaçao inovadora a respeito. Aponta que normas gerais da Igreja 

impostas para fins de garantir a utilidade perpétua naD podem ser objeto de modificaçao, ante 

a açao da plenitudo potestas papal de dispensa, salvo se, considerada a ratio utilitatis 

Ecclesiae, a modificaçao aponte, de maneira evidente, para 0 a\cance de um bem maior. 

Nesse senti do, estando definitivamente evidenciado e provado que naD se trata de uma 

modificaçao para fins de atendimento de um Interesse privado, mas que tal vai vir em not6rio 

beneficio da Igreja e da fé, tal agir papal de dispensa esta autorizado. Post assevera que a 

razao de utilidade da Igreja apontada por Estêvao é, corn efeito, uma "radio de estado da 

Igreja"/6o. 

Nesse senti do, afirma 0 historiador que te610gos seculares e estudiosos do direito 

canônico compreenderam 0 poder de dispensa coma uma prâtica inerente à "razao de Estado" 

na Igreja. Gérard d'Abbeville (1220-1272) promove uma forte defesa dos plenos poderes 

158 Ibid., p. 264. 
159 Ibid., p. 265. 
160 Ibid., p. 266. 
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papals, asseverando que 0 poder de dispensa às normas eclesiasticas germs provinha da 

utilidade e da necessidade publicas para fins de preservaçao da fé e da Igreja. Henrique de 

Gand, de igual sorte, vincula ratio e poderes do papa corn um princfpio constitucional de 

govemo. Nesse senti do, afirma que, quanto à ordem eclesiastica, 0 papa nao poderia alterar 

seus fundamentos, mas poderia modificar detalhes. Dessa forma, poderia, por imperativos de 

necessidade e de utilidade publicas, criar dioceses ou transferir bispos; mas nao poderia, 

atentando contra os fundamentos da Ecclesia, V.g., destruir a hierarquizaçao da ordem 

sacerdotal ou invertê-Ia. Dessa forma, nao poderia alterar a base, mas, sim, os detalhes, para 

fins da preservaçao da fé e da Instituiçao. Dessarte, em hipoteses nas quais verificada a 

utilidade ou a necessidade, "a ratio status ecclesiae era uma parte da plenitudo potestatis e a 

fortalecia" 161 , recordando, assim, Post 0 pensamento de Huguccio (morto em 1220), segundo 

o quai, levando-se em conta tais poderes jurisdicionais, 0 papa acabou por concentrar mais 

autoridade do que os proprios apostolos 162. 

3.2.1.6 Os Juristas 

Post foca sua atençao sobre juristas anteriores ao século XIV. Assevera que, 

quanto ao tema, os glosadores partiram do entendimento de Ulpiano (segundo 0 quai 0 ius 

publicum se tratava do direito que regulava 0 status rei Romanae); compreendiam 0 status 

coma "bem publico", "utilidade publica", por vezes coma "magistratura", "autoridade 

maxima" indispensavel a se levar a efeito um governo da organizaçao politica, em ordem a se 

garanti rem segurança e paz. Post aponta que os glosadores acentuaram de tal modo a 

compreensao das necessidades do soberano coma fim do Estado que, em certa medida, 

chegaram a antecipar a identificaçao entre status e magistratus, desvelada na maxima 

HL 'État, c'est moi "; aos glosadores, 0 poder do rei liga-se a uma necessidade mundana, e 0 

slalus publico ou estado do principe, paulatinamente, vai se associando ao estado da 

comunidade e, por fim, ao Estado l63
• 

o historiador aponta que um tipo de "razao de Estado" era a ralio slalus do rei, da 

magistratura, da autoridade suprema, uma ralio slalus regis. Neste sentido, Richard Fitzneale 

(1130-1198), homem da Igreja e burocrata, que auxiliou Henrique II e Ricardo I, 0 "Ricardo 

Coraçao de Leao", escreveu seu Dialogus de scaccario, por meio do quai assevera que, na 

medida em que 0 poder do rei provém de Deus, deve 0 clero auxiliar 0 monarca, quanta à 

16 1 "the ratio status ecc/esiae was a part of and enhanced the plenitudo potestatis", ibid., p. 269. 
162 Ibid., p. 269. 
163 Ibid., p. 269. 
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abundância dos bens materiais, uma vez que tal espécie de bens é inerente ao soberano "por 

razoes de seu estado " (sui status ratione). Por meio de tal expressao, "razao de estado" - e 

nao "Estado" - , Fitzneale deseja nitidamente aludir à "razao do poder do monarca", "razao da 

autoridade real", "razao da magistratura suprema". Em glosa deste mesmo século XII, Post 

encontra 0 status da republica romana associado a magistratus ou potentia/64• 0 historiador 

aduz que esta ideia também vern associada a "ratio jurisdictionis et gubernationis ", 

aproximando-se as noçoes "razao de estado do poder real", "magistratus", "razao de 

jurisdiçao e de govemo" e ratio principatus. 

Sobre a eminência juridica de que estao imbuidas tais noçoes de ratio 

jurisdictionis et gubernationis, "razao do poder real" e sua associaçao à ideia da necessidade 

mundana, Post traz à baila 0 pensamento de Johannes Bassianus, glosador do século XII. Este 

sustenta que 0 papa, quando esta a tratar das coisas sagradas, nao pode vir a ser alvo de 

persecuçao, citaçao ou notificaçao para fins de comparecer em juizo. Ratione divini ius, 0 

poder espiritual, provindo da lei de Deus, se confunde corn sua funçao publica papal. 0 

direito espiritual afigura-se ai, portanto, um direito publico. A mesma lôgica aplicavel à ratio 

divini ius deve vigorar em relaçao à ratio humani ius, que alberga tante a razao de honor 

publica, ou de necessidade publica, quanta a razao de utilidade ou do direito privado. Nesse 

senti do, estando 0 direito publico vinculado à ratio necessitas e ratio utilitas publicae, ratio 

honor publica, razao de govemo, prôpria à magistratura, nao ha falar em notificaçao, citaçao 

ou persecuçao em juizo em relaçao a qualquer magistrado que disponha de poderes de 

Imperium. Conforme Bassianus, valendo-se de Ulpiano, nao se pode notificar magistrados 

supremos, na medida em que do direito publico provém a funçao destes. Isso se aplica 

também a situaçoes que se sucediam no reino por força da necessidade publica (quer se 

tratasse de necessidade ordinétria, coma colheitas ou vindimas, quer de necessidade 

extraordinétria, guerras, desastres, tragédias), e mesmo em casos de necessidade privada dos 

quais exsurgiam imperativos de ordem publica, coma casamentos ou funerais. Nesse senti do, 

"'razao de Estado' incluia a 'razao' da autoridade publica"J 65 . 

Se tal se dava em relaçao a todos os magistrados que dispunham de poder de 

Imperium, a fortiori em relaçao ao soberano. Este é legibus solutus, trata-se do magistrado 

supremo. Nao po de ser alvo de perseguiçao, citaçao, notificaçao ou persecuçao, nao pode ser 

levado à corte. Na medida em que uma de suas tarefas era exatamente fazer justiça a seus 

suditos, promovendo-Ihes um julgamento justo, coma poderia fazê-Io adequadamente se 

164 Ibid ., p. 270. 
165 ''' reason ofState' included the ' reason' of the public authority", ibid. , p. 272. 
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pudesse ver-se passivel de jurisdiçao perante sua pr6pria corte? Nao estando vinculado à lei, 

nao pode, de igual sorte, ser levado a juizo. E, da mesma forma que levar 0 rei ao tribunal era 

algo inconcebivel, discutir, desrespeitar ou desafiar uma decisao do imperador afigurava-se 

uma violaçao, um aviltamento, uma afronta ao direito publico (0 mesmo que afrontar cânones 

e leis) e, decorrentemente, um genuino sacrilégio. 

Mas Post questiona: na medida em que 0 rei nao po de ser alvo de persecuçao em 

juizo, nao podendo ter suas decisoes discutidas ou submetidas a recurso (apelar de um 

julgamento real era algo inconcebivel), coma se poderia remediar um julgamento injusto do 

principe? Na medida em que 0 imperador deveria agir de acordo corn a equidade, justiça, 

bondade, dever-se-ia suplicar assim uma graça real. Devolvendo-Ihe a questao à analise, 

solicitava-se reexame, uma revisao corn base em seu poder gracioso. Mas, de toda sorte, se 

tratava de um procedimento extrajuridico, esteado na diretriz romana de que 0 soberano deve 

sem pre estar pronto a examinar e decidir corn justiça os pleitos que lhe sao submetidos por 

seus suditos. Dessa forma, nao sendo possivel interpor-se recurso contra uma decisao do rei, 

os suditos ao menos gozavam de um "direito de petiçiio" e dessa forma poderiam solicitar 

um reexame de seu casa (Post assevera que André de Isémia (1220-1316) albergava, em sua 

ratio, esse direito de petiçao no direito public0166
). Assim na constituiçao de Roger II (1095-

166 Vale lembrar que 0 direito de petiçào, atualmente, se trata de direito fundamental, encartado em diversas 
constituiçôes nacionais, v.g., no Brasil, esta previsto no artigo 5°, XXXIV, 'a', da Constituiçao Federal. Tiago 
Tiburcio nos aponta um hist6rico e a justificativa de tal direito: "The historical origin of the right to petition is 
not consensual but it is ancient. While sorne academics consider that it should be credited to the Magna Carta of 
1215 (Richard, 1932, Stancati, 1983), others consider that its origin should be dated back to earlier times, as this 
right exists since there is political power (Hauriou, 1929). In any case, the right to petition arose from the need to 
maintain a relationship between the community and the political power, long before the period of election and 
universal suffrage. With the English Petition of Rights (1628) and the Bill of Rights (1689), the right to petition 
was expressly provided by law as a way for citizens to address requests to the sovereign, in particular to defend 
their rights, without fear of reprisaIs. This right re-emerged with the establishment of the modern representative 
structures (Rodrigues, 1997; Durelle-Marc, 2008), benefiting from the constitutionalism movement since the late 
18th century, which helped with its diffusion. We find it, for example, in the French Constitution of 1791 
(Dubourg-Lavroff, 1992) and significantly in the First Amendment to the US Constitution (1789), followed up 
by many European and American fundamental laws. For this reason, Miranda considers the right to petition 
probably the oldest political right of citizens"; "A origem hist6rica do direito de petiçao é controversa, mas 
antiga. Enquanto alguns acadêmicos consideram dever ela ser creditada à Magna Carta de 1215 (Ricard, 1932, 
Stancati, 1983), outros entendem que sua origem deveria ser datada em tempos mais remotos, na medida em que 
este direito existe desde que ha poder politico (Hauriou, 1929). Em qualquer caso, 0 direito de petiçao surgiu da 
necessidade de se manter uma relaçao entre a comunidade e 0 poder politico, muito antes do periodo de eleiçao e 
sufragio universal. Corn a Petition of Rights inglesa (1628) e a Bill of Rights (1689), 0 direito de petiçao foi 
expressamente estabelecido pela lei coma um meio para os cidadaos endereçarem requerimentos ao soberano, 
em particular para defenderem seus direitos, sem medo de represalias. Este direito reemergiu corn 0 

estabelecimento das estruturas representativas modemas (Rodrigues, 1997; Durelle-Marc, 2008), beneficiando
se do movimento constitucionalista, desde 0 final do século XVIII, 0 quaI 0 auxiliou na sua difusao. 
Encontramo-Io, por exemplo, na Constituiçao francesa de 1791 (Dubourg-Lavroff, 1992) e significativamente na 
Primeira Emenda à Constituiçao dos Estados Unidos (1789), seguida por muitas leis fundamentais europeias e 
americanas. Por esta razao, Miranda considera 0 direito de petiçao como, provavelmente, 0 mais antigo direito 
politico dos cidadaos" (TIBURCIO, Tiago. The Right to Petition, Bruxelas: Par lamento Europeu, 2015. p. 8. 
Disponfvel em: 
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1154), rei da Sicilia, ao passo que desafiar a decisao do soberano se afigurava sacrilégio, 0 

su dito poderia, na eventualidade de 0 monarca haver praticado um "minus bene" e por raz5es 

do bem comum, propor petiçao, solicitando-Ihe revisao. Enfatiza Post, dessa forma, que 0 

direito publico naD apenas fomecia ao rei seu status publico, mas também protegia os direitos 

dos suditos; tal situaçao também estava compreendida na ratio utilitas publicae, fazendo 

parte, portanto, da "razao geral do bem publico do Estado"167. 

Mas a indagaçao persiste: se 0 rei, mesmo diante de reiterados pedidos de revisao 

de suas decis5es, insistisse na pnitica de atos injustos, tendentes à satisfaçao unica de seus 

proprios interesses, mantendo a perpetraçao de aç5es eivadas de tirania, quai seria 0 remédio? 

A rebeliao, 0 tiranicidio, 0 castigo divino? Post assevera que a saida encontrada tanto no 

direito consuetudinario, quanto no romano, germânico ou feudal era, em regra, a via da 

consulta ou do conselho/68. 0 rei devia submeter determinadas quest5es ao exame de um 

conselho antes de decidir, demandar aos conselheiros 0 fomecimento de um consilium. 0 

conselho, dessa forma, dava seu entendimento sobre 0 que respeitava a ratio publicae 

utilitatis. Ao contrario do principe de Maquiavel, 0 monarca medieval naD se havia por capaz 

de tomar decis5es cruciais à organizaçao politica (amparadas em bases juridicas e no 

conhecimento dos cânones) de maneira solitaria, sem a tomada da opiniao dos conselheiros. 0 

bom govemo, portanto, de acordo corn a ratio publicae utilitatis, residia neste fino equilibrio 

que deveria ser mantido entre os aconselhamentos e a decisao do imperador, 0 quai, 

evidentemente, se fosse habil, poderia manejar este conselho da forma como melhor Ihe 

aprouvesse; sendo 0 contrario também verdadeiro (conselheiros astutos e habeis poderiam 

influenciar sobremaneira nas decis5es do reiy69. 

Interessante observaçao é trazida por Gaines Post relativamente à "razao de 

Estado" no âmbito da realizaçao de uma campanha militar. 0 direito publico romano protegia 

a instituiçao militar, na medida em que desta e de seus integrantes provinha a defesa da 

patria. Bassianus, nesse sentido, entendia que a expeditio militar de que lançava mao 0 rei se 

fazia por ratio utilitatis publicae. E, por esta mesma razao de utilidade publica (uma vez que 

provinda do direito publico), um soldado convocado a lutar pelapatria nao poderia ser levado 

a juizo ou sofrer persecuç5es, estando a lutar por um bem mai or, que é a segurança e a paz da 

Respublica. 

<http://www.europarl.europa.eulRegDataletudes/STUD/20 15/519223/IPOL _ STU(20 15)519223 _ EN.pdt>. 
Acesso em: 2 nov. 2018). 
167 POST (1964), p. 273. 
168 Ibid., p. 274. 
169 Ibid., p. 274. 
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No que toca à possibilidade de cobrança de impostos extraordinarios por uma 

cidade, provincia, regiao, por uma patria local romana, e sua relaçao para corn a publicae 

utilitatis, Post enfatiza que bem se pode ai ver operante 0 principio da ratio necessitas. A 

patria local nao poderia cobrar impostos locais. Mas, ante um quadro de grave necessidade e 

penÛIia, os dirigentes da patria local podiam levar ao imperador romano pedido de 

implementaçao de um imposto extraordinario. Tai pedido, ap6s analise da ratio apresentada, 

poderia ser deferido pela monarca (Post promove ai uma conexao corn os imperativos 

eclesiasticos que vedavam ao c1ero local dispensar, sponte sua, qualquer auxilio financeiro ao 

Estado; para tanto, era imprescindivel haver 0 consentimento do papa). Dessa forma, ante 0 

relat6rio apresentado pelas autoridades locais, demonstrando a ratio tenuitatis et paupertatis 

patriae, 0 rei decidia se acolhia ou nao tal razao. Aqui, vê-se que a ratio esta associada 

diretamente à necessitasl7o. Dai percebe-se que a uma ratio patriae local corresponde uma 

ratio patriae de mai ores dimens6es, uma ratio patriae communis, englobando todo 0 reino e 

provida de outras exigências de necessidade, nao obrigatoriamente atreladas às 

especificidades da patria menor. Desde 0 século XII, na visao de Post, os decretalistas 

entendem que a ratio rei, a razao de defesa da patria, do reino, legitimava levar-se a efeito 

tanto uma guerra Justa quanto a cobrança de impostos extraordinarios, e até mesmo a 

expropriaçao da propriedade privada (tal é a visao de Azo de Bolonha, 1150-1225). E desde 

quando remonta 0 uso de ratio necessitas ou ratio publicae utilitatis? 0 historiador encontra 

evidências em J oannes Bassianus, século XII, quando referido jurista associa expeditio e ratio 

utUitatis publicael7l
. 

A prop6sito do jurista Azo, Post traz a interpretaçao deste quanto aos limites em 

se aplicar a ratio publicae utilitatis para assegurar a paz, nomeadamente no que toca ao 

necessario respeito que deve haver também em relaçao aos direitos privados, na medida em 

que estes sao, de igual sorte, expressQo da utilidade e do direito publico. Post aponta para 0 

casa de Filipe Augusto que, em 1199, tomou-se tut or do jovem Arthur de Bretanha; segundo 

o acordo firmado, Arthur ficaria sob a proteçao de Filipe e cederia a este a Bretanha. A 

Bretanha, assim, devinha feudo do rei da França. Ocorre que, ja no ana seguinte, em 1200, 

Filipe decide assinar 0 Tratado de Goulet, por meio do quai cede a Joao da Inglaterra, 0 "Joao 

Sem-Terra", seus direitos respeitantes à Bretanha. Filipe, assim, cede a Bretanha, e Arthur 

devém vassalo de Joao Sem-Terra, restando a Filipe apenas a suserania geral e secundaria 

sobre Arthur, à revelia do desejo deste e de sua genitora, Constância. Nesse sentido, a questao 

170 Ibid ., p. 275. 
17 1 Ibid. , p. 276. 
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enfrentada por Azo era a de saber se 0 rei poderia, sem 0 consentimento de seu vassalo, 

alienar a respectiva suserania. lniciando pela argumento favoravel, Azo diz que 0 rei pode 

fazer 0 que lhe convém em seu reino, sua vontade ostenta força de lei; poderia, assim, 

proceder ratio ne publicae utilitatis, renunciando a direitos em favor de seu hom610go inglês e 

assim conseguir a paz (portanto, os interesses do Estado estariam preservados, lançando-se 

mao da ratio publicae utilitatis para fins de resguardar a segurança e a paz publica); "Muitas 

coisas sao legais em razao da utilidade publica!" 172; nesse sentido, no direito romano, fazer a 

guerra para conquistar a paz, promo ver tratados para assegura-Ia, tratava-se nao s6 de questao 

de direito publico, mas também de "direito internacional", ius gentium. Quanto ao argumento 

contrario, tal seria no sentido de que nao poderia 0 rei ceder sua suserania sem 0 

consentimento do vassalo; tal menosprezaria os direitos deste, que nao desejou expressamente 

estar subordinado ao nova pretenso suserano, mas, sim, ao cedente. 0 vassalo poderia 

entender que 0 pretenso nova suserano nao teria a dignidade suficiente para ter ascendência 

hierarquica sobre ele. TaI seria um desrespeito ao direito do vassalo. Pois bem. Nesta 

situaçao, Azo assevera que a proteçao dos direitos privados do vassalo se afigurava mais 

importante que as exigências da "razao de Estado"173; ademais, Filipe nao teria oferecido 

compensaç6es suficientes, equivalentes a um tal proceder, razao por que uma tal pratica 

ofendia 0 direito de Arthur de ser vassalo do rei da França. A ratio publicae utilitatis atinente 

à manutençao da paz entre França e Inglaterra nao se afigurava, casualiter, superior à ratio 

publicae utilitatis relativa à preservaçiio dos direitos dos vassalos. Azo talvez faz alusao à 

possibilidade de a paz poder ser mantida sem 0 necessario afrontamento aos direitos dos 

vassalos, também estes sendo oriundos da ratio publicae utilitatis. Nao esta, pois, evidenciada 

a necessitas in casu. Dessa forma, no entendimento de Azo, da mesma sorte que 0 soberano 

ostenta 0 direito de fazer uso da ratio para fins de preservaçao da paz e da utilitas publicae do 

Estado, a "razao de Estado" nao poderia ser instrumento orientado à desnecessaria afronta a 

direitos privados, sem que os envolvidos as sim 0 tenham autorizado l74. Neste ponto, Gaines 

Post mostra claramente que 0 respeito aos direitos privados também é questao de "razao de 

Estado". 

Quanto à possibilidade de 0 fisco se apropriar de metade do tesouro descoberto 

em territ6rios publicos ou "fiscais", resta disposto na Glossa Ordinaria ao Corpus Iuris 

Civilis, do jurista romano Francesco Accursio (1182-1263), pupilo de Azo de Bolonha, que, 

172 "Many things are lawful by reason of the public utility!", ibid., p. 277. 
173 Ibid., p. 277. 
174 Ibid., p. 278. 
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mesmo que um proceder de tal sorte possa transparecer se achar contrario à equidade, tal 

ainda assim se mostra licito, na medida em que realizado em razao da autoridade do rei e 

ratione publicae utilitatis (demais disso, César é ° jisco, e tudo pertence a César); dessarte, 

mesmo que 0 entendimento do rei pareça se encontrar em colisao corn a lei ou corn os 

principios gerais de direito, tal, mesmo assim, é legitimo, em razao da utilidade publica e do 

bem comum. 

De igual sorte, no que toca à questao de outorga de privilégios, Post aponta que, 

na esteira dos ensinamentos de Ulpiano e glosadores, um privilégio outorgado a uma pessoa a 

tanto merecedora nao pode ser concedido a outra ou aplicado a uma outra situaçao; 0 

privilégio é outorgado em observância ao direito publico e sua extensao a terceiros ferira este 

direito publico, além do direito natural, 0 direito humano e 0 "ius gentium"; 0 privilégio 

outorgado deve ser conforme às exigências e aos imperativos juridicos, se nao for conforme 

ao direito, nao é legitimo. Ocorre que, em uma especifica situaçao, 0 privilégio podera ser 

concedido fora de tais exigências, e até mesmo podera afrontar 0 direito de propriedade, por 

exemplo. Trata-se da situaçao em que 0 privilégio é outorgado por razoes de utilidade 

publica. É 0 caso, e.g., da concessao a um individuo de um privilégio de passagem por uma 

propriedade privada de outrem, casa este seja 0 unico caminho para se chegar a uma tumba, 

de forma a permiti-Io sepultar um familiar. Neste caso, 0 direito de propriedade cede espaço a 

um privilégio, concedido ratione publicae utilitatis175. 

o historiador anota que a concessao de privilégios e isençoes sem pre foi um 

grande desafio para 0 Estado e seu ius publicum (Estado este que virtualmente considera os 

individuos partindo de um ponto de vista de igualdade). Isso é visto de maneira evidente no 

periodo feudal e no raiar do Estado modemo, época em que a implementaçao de um govemo 

e de um poder central esbarrava drasticamente em direitos privados e privilégios concedidos. 

A prop6sito, in daga-se Post: coma uma organizaçao politica feudal poderia ser considerada 

um Estado ante a presença de senhores que, de fato, dispunham de privilégios e direitos 

privados por meio dos quais poderiam até mesmo fazer frente ao poder real? A resposta esta 

no fato de que os privilégios deveriam ser outorgados àqueles que, efetivamente, 0 

merecessem, ratione publicae utilitatis. Concedidos os privilégios a quem, corn efeito, os 

merecesse, estaria resguardado 0 uso de tais privilégios em razao do interesse publico e do 

bem comum. De uma imunidade contra 0 poder central 0 privilégio se transmudava em 

deferimento de uma funçào publica, outorga de uma delegaçào da jurisdiçao do rei, da 

175 Ibid., p. 279. 
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administraçao sob parte do territ6rio; tal viabilizava a preservaçao da qui etude publica 176. 0 

clérigo e jurista inglês Henry de Bracton (1210-1268) sustenta naD haver privilégio fora da 

dignidade real; privilégios estes que - tal quaI os romanos os compreendiam - naD poderiam 

atentar contra a utilidade e 0 bem publicos. É nesse senti do que Post vai encontrar glosa 

advogando que determinados individuos encontravam-se dispensados da realizaçao de certos 

trabalhos publicos, construçoes, reparaçoes de muralhas ou aquedutos, etaI se fazia, tao

somente, em razao de oficio e de um bem publico mai or, ratio ne publicae uti/itatis. Calha 

salientar que 0 rei poderia delegar; jamais lhe era dado alienar; poderia delegar direitos 

publicos, jamais aliemi-Ios, transferi-Ios definitivamente. Ao monarca era devido manter os 

iura publicos indispensaveis à razao do estado do reino, à preservaçao da ordem, do bem 

comum e da utilidade publica. 0 pr6prio poder-dever de fazer justiça impunha a necessidade 

de concentraçao dos direitos publicos em suas maos. 

Justiniano (482-565) asseverou que a Respublica concemia ao rei, Deus havendo 

concedido a este 0 Imperium, a fim de que bem govemasse, levando a cabo exitosamente as 

guerras e celebrando a paz, preservando 0 status Reipublicae. 0 monarca era dominus 

mundil 77. Mas, ante esta figura do "dominus ", Post indaga-se se 0 imperador seria, entao, 

"proprietario do Estado" e de tudo 0 que nele ha, nos termos de uma propriedade privada. É 

dizer, seria 0 rei proprietario do Estado tal quaI um individuo é dono de sua casa, da mesma 

forma que 0 carpinteiro é dono de seus instrumentos, de seu martelo, da lima, do formao ou 

do esmeril? 

Post observa que os glosadores, em geral, acordam para esta questao um sonoro 

nào. A resposta é negativa: 0 Estado apenas pertencia ao principe em razào da autoridade 

publica, tao-somente neste senti do poderfamos entender 0 rei coma dominus, nos estritos 

limites de seu oficio publico, em razao de seu oficio, ratio ne officii. Etal autoridade deveria 

se exercer para 0 bem dos suditos, ratione publicae utilitas e por ratio jurisdictionis et 

gubernationis. É dizer: apenas levando-se em conta seu oficio de fazer justiça e de 

administrar 0 Estado para 0 bem comum e a utitidade publica é que pode se reconhecer que 

o Império pertencia ao principe. Jacobus de Arena (1220-1288) assevera que a Respublica 

pertence ao rei em virtude da ratio gubernationis, e a propriedade privada lhe pertencia 

176 Tai interpretaçao se nos apresenta, em certa medida, passivel de questionamentos. Isso porque 0 feudo se 
encontrava muito mais vinculado à pessoa, à familia, à herança familiar, do que propriamente a um pensamento 
dirigido a conceber-se a existência de um espaço publico. No direito feudal , em detrimento de uma compreensao 
orientada ao espaço publico, ao Estado, privilegiar-se-a uma ideia norteada em direçao ao cla, à pessoa, à 
familia, enquanto autênticos e naturais detentores do poder das terras, tal dificultava uma ideia no sentido de 
privilegiar-se uma ratio status publicae (como 0 pr6prio Post anteriormente assim ja 0 reconhece). 
177 Ibid., p. 282. 
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ratione jurisdictionis; é dominus mundi apenas ratione jurisdictionis et gubernationis (e nao a 

titulo de uma propriedade privada qualquer que seja). Exemplificativamente, a propriedade do 

sudito apenas poderia vir a ser expropriada se, ratione jurisdictionis, 0 processo judicial fosse 

justo e, ratione gubernationis, houvesse utilidade publica e justa causa para tanto (e, ainda, 

conferida a devida compensaçao ao sudito implicado)178. Post afirma que "0 rei, auxiliado por 

seu conselho, possuia 0 direito e 0 poder publico supremo de decidir e de fazer 0 que era 

necessario para 0 bem publico do reino, administrando a lei e a justiça e defendendo a 

patria " 179, e Jacobus de Arena teria percebido que a essência da "razao de Estado" constituia

se na "razao de govemo", a quaI concemia à autoridade real. Na 6tica de Post, observa-se ai 0 

vinculo entre ratio gubernationis, ratio status regis e ratio status regni, 0 que também teria 

sido percebido por Tomas de Aquino l80
. 

Como ja mencionado, a ratio publicae utilitatis deveria evidentemente tutelar a lei 

priva da e 0 direito privado, nomeadamente aqueles que exsurgiam do interesse publico. É 

nesse sentido que, e.g., 0 casamento tanto quanta 0 dote, embora fossem atinentes ao direito 

privado, eram ademais considerados ratione publicae utilitatis. Ratio publica e direito privado 

poderiam estar em consonância, e ai tanto melhor. Nada obstante, em se evidenciando uma 

colisao entre 0 interesse publico e 0 privado, a preferência se dari a, nitidamente, em favor da 

ratio publicae utilitatis. Glosadores manifestaram acordo no sentido de considerar que aquilo 

que satisfaz diretamente 0 direito publico e 0 bem publico beneficia indiretamente a ratio 

privada, e aquilo que satisfaz diretamente 0 direito privado, satisfaz indiretamente, ademais, a 

ratio publica. Todavia, de maneira nitida, à medida que 0 rei ostenta 0 poder de criar e 

interpretar 0 direito privado, a "razao de Estado" publica tinha prevalência sobre os direitos 

privados e as leis privadas 181. 

Tais temas instigaram questoes quanto à relaçao da Igreja corn a ratio publicae 

utilitatis. De que forma esta pode afetar a ratio status Ecclesiae, relativamente ao c1ero e aos 

bens que se situam no interior de determinado Estado? E ai se coloca a questao da separaçao 

Estado-Igreja, "poder espiritual" versus "po der temporal". 

Encontravam-se de acordo - juristas e estudiosos do direito canônico - que, em 

situaçao de emergencial necessidade, as comunas, cidades italianas e impérios poderiam 

exigir que 0 clero contribuisse. Mesmo que, a partir de 1215, as diretrizes ec1esiasticas 

impusessem que 0 c1ero deveria tomar 0 consentimento prévio do papa quanto a eventuais 

178 Ibid. , p. 282. 
179 Ibid ., p. 283. 
180 Ibid., p. 283. 
181 Ibid ., p. 284. 
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contribuiçoes extraordinârias, Bonifâcio VIII teve de sucurnbir ao entendimento de Eduardo 1 

e de Filipe IV: revelando-se iminente 0 peri go de forma que se mostrasse inviâvel esperar-se 0 

conseguimento do consentimento papal, seria forçosamente imposta ao clero a taxaçào 

extraordinâria. Mas é importante referir que, postas à parte as situaçoes de urgência, as 

comunas italianas jâ de ha muito contavam corn 0 auxilio da Igreja na manutençào, na 

construçào ou na preservaçào dos bens publicos, conforme a utilidade e necessidade publicas; 

e Post assevera que nào havia, em regra, ai nenhurna intençào de interferir nas questoes 

interna corporis da Ecclesia e de seus dogmas. Conforme 0 historiador aponta, a intervençào 

que era verificada, no século XIII, nào era maior do que a verificada hoje, por parte dos 

Estados liberais; mesmo Marsilio de Pâdua (1275-1342) nào concebeu sua ideia de soberania 

do Estado em termos de intervençào direta nos dogmas eclesiâsticos 182. 

Em relaçào às situaçoes anormais, que demandavam açào extraordinâria e por 

vezes taxaçoes tributârias excepcionais, Eduardo l, Filipe IV e Marsilio de Pâdua estavam 

todos de acordo, em um mesmo sentido: a excepcionalidade dizia respeito a todos, laicos e 

religiosos e, quod omnes tangit, todos devem empreender os esforços necessârios à salvaçào 

da patria. Guilherme de Ockham (1285-1347) asseverou que, em situaçoes de peri go para 0 

Estado, era exigida a caritas também dos clérigos, mesmo que tal importasse negligenciar a 

atençào aos pobres, na medida em que 0 "amor ao Estado era mais exigente do que 0 amor a 

urn irmào ou ao pr6ximo" 183. Post constata, assim, que, em momento bastante anterior ao 

século XIV, a "razào de Estado", se a entendemos coma urgência, peri go iminente e coma 

necessitas, jâ fazia erguer-se coma uma ameaça ao universalismo cat6lico l84. 

Vale lembrar que, jâ no Império Romano, soberanos entenderam por regulamentar 

a proteçào dos bens eclesiâsticos, do clero, das igrejas, etaI nào recebeu objeçào por parte da 

Igreja. Na medida em que tais regulamentaçoes se davam para 0 fim de tute/ar 0 patrimônio 

eclesiâstico - e recebiam devidamente a aquiescência do papa - , entendia-se, inclusive, que 

tais regulamentos acabavam por integrar-se ao direito canônico. Nesse sentido, compreendeu

se que 0 rei, enquanto defensor do patrimônio da Igreja em seu territ6rio, poderia 

regulamentar a tutela e a proteçào de respectivos bens, urna vez que tal satisfazia 0 ratio 

publicae utilitatis do estado da Igreja; exemplificativamente, ganhou aceitaçào junto ao clero 

a legislaçào Imperial que proibia qualquer alienaçào de bens eclesiais. Ademais, juristas e 

canônicos compreendiam que 0 sacerd6cio se tratava de urna funçiio de carater publico e, 

182 Ibid., p. 284. 
183 "Love of the State was more demanding than love ofone's brother and neighbor", ibid., p. 285. 
184 Ibid., p. 285. 
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assim coma os bens sagrados, dizia respeito ao direito publico; "Religiao e instituiç6es 

religiosas, corn efeito, eram necessarias para 0 bem publico da Republica, para 0 status 

Reipublicae" 185. 

Giacomo Belviso (1270-1335), a prop6sito, vai falar de uma maior ratio pro re 

publica. Sustentou que 0 rei disp6e de jurisdiçao sobre os bens da Igreja, na medida em que 

estes revelam-se de publicae utilitatis para a instituiçao eclesiastica. Nesse sentido, os direitos 

de propriedade da Igreja concemem ao bem publico, sao de utilidade publica, fazem parte da 

res publica e, neste senti do, estao sob 0 abri go imperial. Referido pensador nao concebia que 

tais disposiç6es pudessem ser utilizadas contra a Igreja, inclusive porque os sacerdotes 

exerciam funç6es de natureza publica e, portanto, ao menos em parte, coincidentes corn 0 que 

estabelecido pelo direito publico estatal. Todavia, Post demonstra que esta brecha que se abriu 

corn a regulamentaçao secular dos bens eclesiasticos contribuiu e influenciou investidas fortes 

em detrimento da Igreja, coma a de Marsilio de Padua, 0 quaI compreendeu que, afora os 

assuntos eminentemente de ordem espiritual, todo 0 restante deveria ser objeto de 

regulamentaçao e controle imperial. Pugnava assim a obediência irrestrita dos sacerdotes, na 

medida em que exerciam funçao de natureza publica. 0 rei inglês Henrique VIII, en passant, 

investiu firme e intensamente contra a Igreja nesta mesma toada. 

Os primeiros juristas e canonistas consideraram a ratio gubernationis e a ratio 

publicae utilitatis coma principios normais do direito publico, os quais mais bem se 

revelavam aplicaveis à necessidade de medidas extraordinarias, nomeadamente a imposiçao 

de impostos excepcionais. Post acentua que foi a partir de tais concepçoes que os imperadores 

dos séculos XII e XIII habituaram-se a invocar a necessidade de defesa do Estado a fim de 

promover a justificativa para uma imposiçao tributaria excepcional ou para levar a cabo uma 

expeditio militar. Para a defesa da patria, a necessitas nao apenas justificou taxaç6es 

extraordinarias, mas também a desconsideraçao de privilégios e a violaçao de costumes, 

como, por exemplo, a relativizaçao do costume de apenas um cavaleiro poder nomear novos 

cavaleiros; por razoes de necessidade publica, tal regra consuetudinaria via-se posta em 

xeque. Assim Post observa que, em Siete Partidas, texto normativo confeccionado por 

ocasiao do reinado de Afonso X (1252-1284), apontou-se para a possibilidade de assim se 

proceder "per razon deI reyno " /86. 

185 "Religion and religious institutions, indeed, were necessary for the public welfare of the Republic, for the 
status Reipublicae" , ibid., p. 286. 
186 Ibid., p. 287. 
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A fim de demonstrar a relevância que 0 uso do termo ratio teve entre juristas no 

final do século XIII, inicio do XIV, Post anota alguns exemplos finais: (i) Henry de Bracton, 

na Inglaterra, asseverava que 0 rei devia govemar seu povo "perpetua racione"; (ii) na 

França, a ratio e a necessitas seguiram corroborando a possibilidade de taxaçao extraordinaria 

a homens da Igreja e a laicos. Pierre Dubois afirma que a necessidade de defender 0 reino naD 

conhece lei. Em casos de necessidade e urgência, permitida esta a taxaçao sobre os bens da 

Igreja187. Em naD se verificando excepcionalidade, toda taxaçao seria indevida, um sacrilégio, 

mas "quando 0 ius speciale e a ratio da evidens necessitas defensionis 0 exigiam, 0 rei 

poderia, sem pecado, demandar um subsidio"188; (iii) Pierre de Belleperche (1230-1308), 

conselheiro de Filipe IV e jurista de renome, concebia a ratio coma um principio de direito 

publico. Ratio probabilis (razao evidente, provada) e causa (necessidade e utilidade) 

permitiam ao imperador transgredir 0 direito (mesmo 0 direito natural), expropriando, v.g., 0 

bem privado em favor de uma expediçao militar. De igual sorte, um costume - consuetudo -

poderia prevalecer em relaçao ao direito natural (na Inglaterra e na Picardia, por exemplo, 0 

direito à herança cedia espaço à primogenitura, uma vez que demonstrada a razao evidente e a 

necessidade e utilidade em ordem a legitimar que 0 filho mais velho herdasse). Dai por que 

Post assevera que a '''razao de Estado', 0 direito do Estado de se defender, era, corn efeito, um 

direito natural que era superior aos outros direitos naturais"1 89. Em virtude do direito natural, 

trata-se a salvaguarda do Estado de direito prevalecente sobre todos os direitos privados 

estabelecidos por este mesmo direito natural; (iv) Egidio de Roma (1243-1316), igualmente, 

apontou para a possibilidade de taxaçao extraordinaria do c1ero, casa a ratio e a necessitas 

assim 0 exigissem. Post conclui, assim, que a utilizaçao conjunta de ratio e necessitas, 

sustentada por Hugo de Sao Vitor, tomou-se imprescindivel neste discurso da "razao de 

Estado" de que lançavam mao os principes para fins de preservar 0 status regis et regni. 

Quanto a juristas do século XIV, Post cita dois exemplos: (i) Alberico de Rosciate (1290-

1360), para quem, se a razao do bem publico é evidente, ela se sobrep5e à razao privada. A 

razao ou interesse atinente à pretensao priva da se submete à razao de Estado, publica, e 

apenas nesta encontra sua justificaçao. É neste sentido que vigora a regra segundo a quai 0 

sudito, proprietario de bem imovel, deve conserva-Io; tal norma é esteada "super ratione 

publici et communis boni", na medida em que bens imoveis adequadamente conservados sao 

187 Ibid., p. 288. 
188 "when the ius speciale and ratio of the evidens necessitas defensionis demanded it, the king could, without 
sin, ask for a subsidy", ibid., p. 288. 
189 "'reason of State' , the right of the State to defend itself, was in etfect a natural right which was superior to 
other natural rights", ibid., p. 289. 
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mais aptos a solverem dividas para corn a Respublica e também mais bem interessam ao 

Estado. Seria, segundo Post, uma revisitaçao da antiga exigência de que 0 rei deve proteger 0 

patrimônio dos suditos e evitar os abusos por parte dos possuidores dos bens 190; (ii) Lucas de 

Penna, de sua parte, assevera que 0 imperador, mesmo sendo legibus solutus, deve estimar a 

equidade e a justiça e zelar pela utilitas reipublicae. Em sua concepçao, naD ha falar em 

vontade arbitraria protagonizada pelo rei, na medida em que este pode tao-somente de se jar a 

seu sudito 0 que exigido pela lei, pela equidade e pela ratio communis utilitatis; uma iusta 

ratio que deveria operar em todos os neg6cios publicos. Neste sentido, "se 0 rei parece duro 

ou injusto ao capturar a propriedade privada, 0 malum deve ser suportado quando ele assim 0 

age, na medida em que isto é pro utilitatem publica, ratione connexi boni "191. 

3.2.1.7 Os Fil6sofos Escolasticos 

Post afirma que, a despeito da redescoberta da Politica de Arist6teles, dada em 

1260, os te6ricos politicos medievais seguiram ainda sendo muito influenciados pelas 

tradiçoes anteriores. Nesse senti do, por exemplo a compreensao do Estado enquanto entidade 

natural naD teria se produzido de maneira repenti na a partir dos Comentarios de Tomas de 

Aquino à ob ra aristotélica - Arist6teles havendo afirmado que 0 homem é por natureza um 

animal social e politico -; tal ideia de um Estado coma entidade natural, aprovada pelo direito 

natural, se fazia sentir ja no século XII. De igual sorte, a "secularizaçao" da politica naD teria 

sido obra dos aristotélicos mais radicais. Os aristotélicos, de maneira geral, compreendiam 0 

"Estado" coma entidade a um s6 tempo natural e moral, fazendo desta entidade 0 fim ultimo 

da espécie humana neste mundo; a "razao de Estado" se apresenta, assim, aqui, coma 

importante principio da açao politica. Todavia, a lei de Deus e a lei natural naD deixaram de se 

colocar coma poderosos limites a esta açao; os aristotélicos, mesmo aqueles mais fervorosos, 

naD teriam abandonado a ideia de uma lei moral fundamental l92
. Neste sentido, Post buscara 

localizar 0 entendimento acerca de uma ratio status em alguns dos te6ricos escolasticos que, 

acolhendo a teoria aristotélica, trataram do tema. 

a) Tomas de Aquino. No século XIII, referido pensador assevera, em seus 

Comentarios à Politica, que a ratio civitatis é a finalidade da comunidade perfeita e de sua 

organizaçao, de modo a que os individuos possam fazer frente às suas necessidades. A "razao 

\90 Ibid., p. 290. 
\9\ "If the king seems to be harsh or unjust in seizing private pro pert y, the malum must be endured when he so 
acts since it is pro utilitatem publica, ratione connexi boni", ibid. , p. 290. 
\92 Ibid. , p. 291. 
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de Estado" engloba 0 bem publico dos individuos, satisfazendo suas necessidades, a fun de 

que possam ter uma vida boa. Assim, a politia, a communicatio civium e 0 pr6prio govemo, 

enquanto meio para se alcançar a finalidade, existem ratione civitatis (em razao desta 

comunidade, desta organizaçao polftica). A "razao de Estado" constitui-se nao som ente na 

"raison d 'être do Estado" ou razao da ordem constitucional, mas, além disso, razao de cidade, 

razao de seu bem-estar, razao de sua segurança; razao do bom govemo, empreendido corn 

base em uma "razao diligente". Uma vez que 0 fil6sofo associa politia (govemo) e status (ou 

seja, govemo é 10 stato), pode-se asseverar que sua "razao de Estado" é razao da cidade, razao 

da vida boa, da segurança à civitas e a seus integrantes. A "razao de Estado" em Tomas é, 

primeiramente, a razao "do fim da comunidade natural na utilidade, 0 bem comum, a 

segurança e a paz de todos em unidade, a razao do todO,,!93. Nesse sentido, Tomas assevera, 

por exemplo, que, a fim de resguardar a utilidade publica, 0 principe pode cobrar impostos 

extraordinarios (seja por conta da sobrevinda de alguma urgência, seja para preservar 0 status 

principis, podendo, dessarte, ratio status principis coincidir, em dado momento, corn a ratio 

publicae utilitatis, sendo a preservaçao do estado do principe inerente à preservaçao da 

utilidade publica e do bem comum). Em segundo lugar, trata-se da razao de que os 

magistrados lançam mao corn prudência; é a "razao regulamentada ", vi sIum brada no âmbito 

legislativo, jurisdicional e de defesa da civitas, constitui-se a perfecta ratio regiminis. 

Conforme observaçao de Alessandro Passerin d'Entrèves, esta razao resta submetida à 

"absoluta supremacia da ordem natural e racional de justiça, que coloca um limite 

intransponivel à soberania do Estado"194. Despiciendo asseverar que, em Tomas, esta razao 

segue sujeita à razao e à lei divinas; a razao humana provém da razao por meio da quaI Deus 

govema 0 mundo. Post assevera que Tomas nao pare ce se preocupar corn os perigos 

provenientes de uma soberania absoluta, por meio da quaI 0 principe, ultrapassando limites 

morais, ditaria 0 que poderia constituir um agir conforme a "reta razao". Nada obstante 

Tomas entenda perfeitamente 0 brocardo segundo 0 quaI "necessitas legem non habet", ele 

supoe que uma tal açao, ancorada em referido axioma, s6 vai se dar, de fato, em caso de 

evidente urgência e de efetiva necessidade, em situaçoes nas quais maiores consultas ou 

interpretaçoes encontram-se interditadas em virtude da premência do tempo. 

b) Pierre d'Auvergne (1240-1304) assevera que 0 cidadao nao existe para ele, 

sozinho, mas para ele e, ademais, para a cidade, estando subordinado ao bem desta. A razao 

193 "of the end of the natural community in the utility, the common good, safety, and peace of ail in unit y, the 
reason ofthe who le", ibid., p. 292. 
194 "assoluta supremazia dell'ordine naturale e razionale di giustizia, che pone un limite invalicabile alla 
sovranità della stato", ibid., p. 292-3. 
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da parte deve estar submetida à razao do todo e deve ser buscada nesta razao (a razao da 

Respublica), sendo as finalidades desta Republica salus e permanentia, segurança e 

sobrevivência; tal fim é 0 bem das partes, mas é superior a estas, se consideradas 

isoladamente. Post observa que, embora nao apareça literalmente a locuçao "razao de Estado" 

em Pierre d'Auvergne, trata-se, à toda evidência, da ideia (razao da Republica, razao do bem 

publico). Trata-se ademais da razao de existência do Estado enquanto entidade corporativa, 

sendo de se asseverar que a finalidade maior da razao de ser da politia, da administraçao, do 

govemo, do principado é a vida feliz da cidade. A fim de alcançar tal objetivo, 0 soberano 

deve fazer uso de uma ratio perfecta e estar imbuido de uma virtude perfeita quando do 

exercicio de sua autoridade. 

c) Para Pierre d'Auriole (1280-1322), a finalidade da comunidade é Vlver e 

trabalhar conforme à "reta razao", 0 que apenas pode ser obtido por meio de um govemo e de 

um soberano. Tai soberano esta sujeito ao direito e deve govemar conforme esta "reta razao". 

Segundo tal pensador, a razao do bem é a razao final , a quaI s6 pode ser alcançada por meio 

do principe. Neste sentido, ratio boni é a ratio dominii do rei, 0 quai age legitimamente 

inclusive quando prefere a força ao consentimento de seus suditos. Nesse senti do, aproxima

se do entendimento segurIdo 0 quai 0 Estado é 0 principe, mesmo que este, ainda assim, se 

encontre subordinado ao direito e à "reta razao" 195. 

d) Henrique de Gante (1217-1293), influenciado por juristas romanos, canonistas 

e pel os ensinamentos aristotélicos, compreende que a civitas é um fim natural em si mesmo. 

Nesta civitas, comunidade, Estado, 0 bem ou a utilidade publica é mais divino que 0 bem 

particular. Assevera, inclusive, que, em casa de necessidade à salvaçao da patria, até mesmo, 

a salvaçao de uma alma pode ser preterida l96. Post constata ai 0 eco da antiga maxima que 

impoe lutar e morrer pela patria (afinal, a patria, local donde provém e onde estao enterrados 

os ancestrais, os "pais", é aquela que concedeu a vida individual ao sujeito). Em sua teoria, 

um principe é necessario, enquanto chefe da civitas, de modo a viabilizar a realizaçao da 

finalidade desta, a consecuçao do bem publico corn base no direito, na ordem, na segurança. 

Da mesma forma que 0 poder do soberano é supremo, nao podendo ser desafiado, 

desrespeitado ou menosprezado, este rei, por outro lado, tal quai 0 papa, nao pode modificar 

questoes essenciais da civitas (da mesma forma que 0 lider eclesiastico nao pode inverter a 

hierarquia episcopal ou desconsidera-la, v.g.), mas pode alterar detalhes, questoes laterais ou 

195 Ibid., p. 294. 
196 Ibid ., p. 295. 
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acidentais (como 0 papa pode transferir ou nomear novos bispos ou criar novas par6quias, 

ratione status Ecc/esiae). 

Mas um casa especial no pensamento de Henrique de Gante chama a atençao de 

Gaines Post. Trata-se de uma questao, discutida em um Quodlibet, em que se coloca 0 

problema de se é devida a obediência do sudito ao principe que edita uma regra ao 

fundamento da utilidade publica, mas em um casa no quaI esta utilidade publica naD esta 

devidamente provada e evidente (tal questionamento retoma 0 pensamento romano antigo, no 

sentido de que 0 rei apenas po de editar uma nova legislaçao, alterando a anterior, se houver 

uma utilidade evidente, Ulpiano assim 0 advoga). Conforme Henrique, pode-se sustentar que 

os suditos naD estao obrigados naquilo que desborda de seu anseio particular em relaçao ao 

principe e à civitas (0 votum), salvo por razôes de necessidade e para a segurança desta ("de 

necessitate salutis"). Nesse sentido, um regramento que naD provém de uma utilidade 

evidente, naD demonstrada qualquer necessidade, naD teria 0 condao de obrigar 0 sudito. 

E entao Henrique coloca a questao: uma norma que - naD evidenciada a utilidade 

ou necessidade - imponha 0 pagamento a suditos lai cos de um décimo de suas rendas e 

patrimônio, 0 dizimo, à civitas, tal poderia ser valido e vincular 0 individuo? Conforme 0 

direito romano e canônico do século XIII, 0 rei naD podia impor novos tributos em situaçao 

despida de urgência e necessidade. Ausente Justa causa, a imposiçao de nova imposto deveria 

ser tratada coma um indevido confisco à propriedade privada. Corn efeito, a autoridade do rei 

esta subordinada à utilidade publica, ao bem comum, à segurança da comunidade e à 

preservaçào dos bens publicos - estando ai inc1uido 0 respeito à propriedade privada (é dizer, 

repise-se - e isso é particularmente interessante -, a observância do direito à propriedade 

privada se trata de um direito de ordem publicaY 97
• 

Tendo coma finalidades 0 bem comum, a segurança da civitas, a qui etude entre os 

suditos, Henrique se aproxima à noçao aristotélica de bem da cidade, bem este que é superior 

ao bem individual; a este fim, soberano e suditos devem empreender todos os esforços. Nesse 

senti do, devendo suditos e soberano respeitar a publicae utilitatis, Post nota que 0 caminho 

pareceria se desenhar para uma resposta negativa à indagaçao proposta por Henrique de Gante 

(é dizer, que os suditos nào estariam vinculados relativamente a um regulamento no quai naD 

demonstrada, à toda evidência, a utilidade publica). Todavia, 0 desenrolar é totalmente 

diverso: 

197 Ibid., p. 296. 
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Henrique de Gante assevera que os suditos devem obedecer a todos os 

regulamentos do principe, mesmo que neles nao estejam evidentes a necessidade e a utilidade 

publicas. Nesse sentido, é devido 0 dizimo pelos laicos. É que 0 soberano é tao superior em 

suas virtudes, se comparado aos suditos, que esta nele - soberano - 0 bem comum. 0 que é 0 

bem para 0 principe 0 é para a comunidade e para cada um dos integrantes desta. 0 principe é 

o bem comum, é a utilidade, é a necessidade 1 98. Os suditos, a seu turno, sac uteis na medida 

em que respeitam os regramentos do soberano; trata-se praticamente de uma servidao, diz 

Henrique de Gante; salvo que 0 individuo (livre) encontra sua liberdade precisamente no ato 

de ser util à comunidade. É dizer, porque sac livres, os integrantes da civitas devem obedecer 

aos regulamentos do rei, mesmo quando nao vislumbrem, estreme de duvidas, a utilidade ai 

conti da. Conforme Henrique de Gante, as normas sac editadas, de maneira intencional, pela 

soberano para 0 bem da comunidade, satisfazendo as exigências de utilidade e necessidade 

publicas. Ha ai uma nuance que lembra a crença; Post observa que os suditos devem confiar, 

devem crer que a ediçao dos regulamentos esta se dando pela utilidade publica; devem confiar 

na prudência do rei (inclusive porque, de costume, 0 conselho era previamente ouvido ... ). 

Mas suponhamos justamente 0 contrario: 0 principe reiteradamente desrespeita a 

utilidade e a necessidade publicas, de modo que resta evidente que 0 soberano age corn base 

em interesses outros que nao 0 da civitas. Ou seja, ao contrario de simplesmente a utilidade 

evidens nao se mostrar divisavel no decreto imperial, ha evidência de que a publicae utilitatis 

esta sendo, em verdade, vilipendiada, afrontada. Nessa situaçao, 0 caminho é formular petiçêio 

ao rei, solicitando-lhe revisao de entendimento. A petiçao seria 0 instrumento adequado à 

busca da reconsideraçao da decisao real. Mas e se 0 soberano mantivesse sua postura reiterada 

de desrespeito à ratio civitatis? Ai entao dever-se-ia promover a deposiçêio do monarca. A 

rejeiçao, por parte deste, em alterar seu comportamento de desrespeito reiterado à utilidade 

publica deveria levar à sua queda, nao podendo os suditos Ihe dever obediência di ante de uma 

situaçao coma esta. Mas tal, atenta Post, seria um casa excepcionalissimo. Henrique de Gante 

assevera que a presunçêio é de legitimidade, de modo que se presume, antes de tudo, que 0 rei 

age corn prudência e bondade em relaçao a seus suditos. Seus ancestrais, sua descendência 

reallhe garantem a presunçao de virtude e de uma dignidade superior. Nesse sentido, nao se 

tratando de uma regra evidentemente contraria à utilidade publica, deve-se obedecê-la. 

Segundo Henrique de Gante, ha um pacto de sujeiçêio e obediência que nao pode ser 

rompido l99. 

198 Ibid. , p. 297. 
199 Ibid. , p. 299. 
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Ha, pois, uma presunçao de que 0 rei age em respeito à utilidade, ao bem publico; e 

tal presunçao decorre da ratio status. Mas indaga-se Post se, no caso, esta ratio status seria 0 

mesmo que ratio publicae utilitatis? Segundo 0 historiador, 0 contexto indica para uma resposta 

afirmativa. A manifesta consideraçao por Henrique de Gante acerca da utilidade publica, tendo

se como finalidade perseguir a segurança e a paz da republica, leva à conclusao de que 0 

pensador belga aproxima tais ideias. É certo que ele assevera que os suditos devem obedecer ao 

rei, em razao de sua funçao publica, em rmo da magistratura. Mas, mesmo que esteja a falar 

explicitamente da razao da funçao publica, ratio status regis - e nao ratio status regni, a razao 

de estado do reino -, todo 0 desenvolvimento do raciocinio leva a aproximar as noçoes, 

identificando-se 0 rei corn a utilitas, 0 status regis corn 0 status regni. Nesse diapasao, assevera 

Post que "Na verdade, Henrique esta muito proximo da ideia de que 0 status publico é 0 

magistratus do principe ou do rei, um status necessârio para a manutençao do status civitatis, 

reipublicae, regni, isto é, a utilidade publica ou segurança e paz da comunidade"200. 

E nesse senti do, Henrique de Gante sustenta que, ratione necessitatis, pode-se 

exigir nao apenas a décima parte do patrimônio do sudito, mas a metade, ou até mesmo a 

totalidade, na medida em que nenhum sacrificio dos bens ou da vida seria demasiado grande 

em ordem a se resguardarem a segurança e a paz da patria. Mas, de igual sorte, atenta para 0 

fato de que os principes nao podem, pura e simplesmente, agir a partir de sua força (potentia), 

mas sim a partir do direito; devem legislar de maneira razoavel e devem exigir tao-somente 

aquilo que satisfaça, de fato, a necessidade e utilidade publicas (evidentes, e nao supostas). 

Henrique lembra que a potentia do rei nao é absoluta, mas esta subordinada a uma razao que 

nao erra, a "reta razao", dirigida ao fim da Republica (bem comum). Em tal contexto, tais 

noçoes, conforme Post ensina, antecipam 0 conceito de razao de Estado: 

É a "razào" do status do Estado, corretamente interpretada pela autoridade 
suprema em razào de seu status publico. Novamente, de modo essencial, a 
ratio status Reipublicae e a ratio status magistratus estào em harmonia, 
coma dois aspectos da "razào de Estado". Pode ser que, no final das contas, 
a ratio status de Henrique fosse a "razào" do bem publico e da paz; 
certamente ela antecipa a ragione di stato. De qualquer modo, sua "razào de 
Estado", nas màos do principe e de seus sâbios conselheiros, era a arte ou a 
ciência do govemo empregada para a utilidade publica evidente, nào 
dissimulada ou duvidosa201

• 

200 "In fact, Henry is very near the idea that the public status is the magistratus of prince or king, a status 
necessary for the maintenance of the status civitatis, reipublicae, regni, that is, the public utility or safety and 
peace of the community", ibid., p. 299-300. 
201 "It is the 'reason' of the status of the State, rightly interpreted by the supreme authority by reason of his 
public status. Again, essentially, the ratio status Reipublicae and the ratio status magistratus are in harmony as 
two aspects of 'reason of State'. lt may be, after ail, that Henry's ratio status was the ' reason' of the public 
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3.2.1.8 As Conclus5es de Gaines Post 

o historiador entende haver aportado suficientes evidências no sentido de que 

ratio publicae utilitatis e ratio status - além dos elementos a tanto inerentes, operantes na 

teoria politica moderna - provieram, em sua essência, da revivificaçao do direito publico 

romano, havida nos séculos XII e xm202
. 

A titulo de conc1usao inicial, 0 pensador estadunidense sustenta que, se de um 

lado, a "razao de Estado" medieval nao era tao mais nitidamente definida do que 0 é a razao 

de Estado na idade moderna, por outro, a "razao de Estado" medieval estava associada à ideia 

da "reta razao", 0 raciocinio adequado a se lançar mao nas aç5es politicas para fins de se 

garanti rem a paz e a segurança publicas (tanto no âmbito interno quanta no externo). Nesse 

sentido, raciocinio "reto" era aquele que respeitasse, de uma parte, as leis de Deus e da 

natureza e, de outra, 0 direito e a justiça. "Reta" razao era aquela em consonância corn a razao 

superior, universal, inerente à lei natural; deveria estar orientada à efetivaçao de todas as 

coisas imprescindiveis a garantir a proteçao, a segurança, a sobrevivência do Estado; tutelar 

inocentes e punir maus, enfrentando e destruindo toda possibilidade de perturbaçao da 

quietude comum. Conforme 0 historiador afirma: 

"Razao de Estado" era a "razao" do bem publico e comum, incluindo todas 
as vias e meios hâbeis à manutençao do bem comum, da riqueza comum, da 
respublica e do "estado" do Império, da Republica, do Reino ou da Cidade. 
Isto incluia todas as medidas necessârias, tomadas para 0 bene vivere 
material e espiritual do povo, ao menos daqueles que possuiam direitos e se 
mostravam suscetiveis de se verem ameaçados na sua posse legal destes203

. 

welfare and peace; certainly it anticipates ragione di stato. In any case, his ' reason of State' in the hands of the 
prince and his wise counsellors was the art or science of government employed for the evident, not the pretended 
or specious, public utility", ibid. , p. 300-1. Kantorowicz, a proposito, ressalta es sa observaçao interpretativa de 
Gaines Post, a proposito de Henrique de Gante: "That the expression ratio status, which Henry ofGhent uses on 
one occasion, may be understood as 'an anticipation of reason of state ' has been pointed out by Post ( ... ) who 
adds, however, that status meant the common welfare, and not the personified state", KANTOROWICZ, op. cit., 
p. 257. Em traduçao nossa: "Que a expressao ratio status, a quai Henrique de Gante usa em uma ocasiao, pode 
ser entendida coma "uma antecipaçao da 'razao de Estado" foi ressaltado por Post ( ... ) 0 quai aduz, todavia, que 
status significava 0 bem comum, e nao 0 estado personificado". 
202 "My purpose has been to show how ratio publicae utilitatis and ratio status, how the terms and substance of 
the modem doctrine, go back chietly to the revival of Roman public law in the twelfth and thirteenth centuries"; 
"Meu proposito foi 0 de mostrar coma ratio publicae utilitatis e ratio status, coma os termos e a substância da 
doutrina modema, remontam principal mente ao renascimento do direito publico romano nos séculos XII e XIIl", 
POST (1964), p. 301. 
203 "Reason ofState" was the "reason" of the public and common welfare, including ail the ways and means of 
maintaining the common good, the commonweal, the respublica, and the "state" of Empire, Republic, Realm, or 
City. lt included ail necessary measures taken for the material and spiritual bene vivere of the people - at least of 
those people who had rights that were touched by what might endanger their lawful possession ofthem, ibid., p. 
301-2. 
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Post afirma que, se, de um lado, a razao de Estado dizia respeito ao bem comum, 

ao bem publico, destinada a resguardar e proteger os cumpridores da lei, de outro, concemia à 

magistratura, cuidando-se da " 'razao' da necessidade da autoridade publica, a ratio 

gubernationis et jurisdictionis ' ' '204. Tratam-se os afazeres publicos de status reipublicae, e a 

magistratura esta ai forçosamente compreendida. Corroborava tal ideia, ademais, 0 

entendimento de que 0 poder do principe provinha de Deus, e, dessa forma, era presumido 

que sua vontade estava inafastavelmente submetida à reta razao. Dai por que nao era dado 

conte star as açôes do principe, uma vez que necessariamente consonantes corn a lei 

fundamental divina. Sua vontade é razào, seu poder esta orientado à utilidade publica. 

"'Razao reta', entao, era a 'razao' do bem publico do rei e do Reino, do status regis et 

regni,,205. Outrossim, status publico ja era à época nao raro compreendido coma "govemo" 

(Post assevera, V.g., que Tomas de Aquino assim 0 entendia); era 10 stato que surgi a, de igual 

sorte que status Reipublicae antecipava 0 Estado enquanto pessoa ficticia, abstrata e separada 

de seus govemantes e govemados; e Post aponta (de maneira muito fina, adiantando, 

acuradamente, algo que talvez atualmente vejamos corn bastante clareza) quao aparentada 

uma "razao de Estado" nao é de uma "razao de govemo": 

É 10 stato que aparecia, assim coma 0 status da Republica ou do Reino 
antecipava 0 Stato, 0 Estado, coma uma, ainda abstrata, entidade juridica 
territorial. Frequentemente, em todo caso, 0 status regis era a potestas 
publica e os iura coronae, a honor e dignitas real. Nao é absurdo dizer que, 
em certo sentido, "razao de Estado" era, coma na Renascença e coma hoje, 
"razao do govemo"206. 

Nao seria absurdo, assim, na 6tica do historiador, inferir que, seja em Maquiavel, 

seja em autores italianos do século XVI, nao raro, ter-se-ia desejado significar por "10 stato " 

o "governo ", antes que 0 Estado. 

Mas a "razao de Estado" sendo compreendida coma "razao do bem publico", e a 

razao de govemo e de jurisdiçao, ratio gubernationis et jurisdictionis, se encontrando corn 

exclusividade no poder do soberano, tal fazia corn que ingressassem em uma zona de 

indistinçao, nao apenas rei e status, mas também rei e Estado, identificando-se. Isso restaria 

evidenciado na concepçao da onipresença do rei; por razôes de jurisdiçao e govemo, 0 rei era 

204 "'reason' of the necessity ofa public authority, the ratio gubernationis etjurisdictionis", ibid., p. 302. 
205 "'Right reason' was therefore the ' reason' of the public welfare of king and Realm, of the status regis et 
regnt', ibid., p. 302-3 . 
206 "It was becoming 10 stato, just as the status of the Republic or Realm was anticipating the Stato, the State, as 
a territorial yet abstract juridical entity. Quite often, at any rate, the status regis was the public potestas and iura 
coronae, the royal honor and dignÎtas. lt is not absurd to say that in one sense 'reason of State' was, as in the 
Renaissance and today, the 'reason of government" ', Ibid., p. 303 . 
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lex animata e se encontrava presente em todos os cantos do reino, em todos os lugares em que 

a lei era aplicada por meio dos agentes publicos; 0 Estado era ele. 

Mas status regis e status regni se encontravam subordinados a urna "razào de 

Estado" de tipo mais elevado: trata-se da razao da comunidade, enquanto entidade natural e 

aprovada por Deus e pela lei da natureza, que tem por alvo tutelar a Communitas, 

resguardando a consecuçao de sua finalidade neste mundo. 

A partir do século XII, 0 regnum começou a ser compreendido a partir da 

metâfora do cor po, cuja cabeça, 0 rei, representava tanto este corpo coma seus integrantes, 

membros; urn corpo enquanto pessoa ficticia. Nesse sentido, conc1ui Post que, quando os 

juristas e pensadores à época falavam em "ratio publicae utilitatis", "ratio Reipublicae " ou 

"ratio civitatis", eles ja se encontravam muito pr6ximos de nossa ideia de "razao de Estado" 

enquanto "a razao ultima de urna abstraçao, de urna universitas regni corporativa que existe, 

mas que, entretanto, nada pode fazer senao por meio de seus membros dirigentes, a cabeça, 0 

chefe, sua magistratura e os Grandes,,207. É nesse senti do que, ante a necessidade, a cobrança 

de impostos extraordinarios - mesmo em relaçao ao clero - estara justificada. 0 corpo 

politico tem suas necessidades, e a razao deve satisfazer estas necessidades pr6prias ao Estado 

corporal, e nao pode tolerar qualquer atraso, devendo agir incontinenti para fazer frente à 

urgência. Trata-se a rapidez, em tais casos, de um dever do soberano, cabeça do corpo; 

qualquer atraso pode se revelar pernicioso seja à Communitas, seja à cabeça real. 

Nada obstante a abstraçao do Estado nao se revelasse, a este momento, tao 

apurada quanto na Modernidade, confonne Post, 0 reino ja era objeto de açao de governo. 0 

corpo desta civitas, desta Republica, desta Communitas ja era considerado tanto sujeito 

quanto objeto das aç5es; a comunidade existia e exigia que seus membros por ela se 

sacrificassem, que lutassem, que morressem por esta patria. Nesse sentido, 0 historiador 

observa que "a teoria juridica segundo a quaI uma corporaçao era urna pessoa responsavel 

(mesmo que pessoa ficticia), embora, nonnalmente, apenas os oficiais fossem de fato 

passiveis de responsabilizaçao, foi, em larga medida, aplicada à civitas e ao regnum "208. 

Havia, dessarte, ja urna certa personificaçao da Communitas, "0 regnum Franciae ou Angliae 

e as maiores comunas italianas nao eram diferentes do Estado nas ideias da época,,209, 

207 "the ultimate 'reason' of an abstraction, of a corporate universitas regni that is and yet can do nothing except 
through its leading members, the head and his magistracy and the greater men", ibid ., p. 303-4. 
208 ''the legal theory that a corporation was a responsible if fictive person, although normally only the officers 
were in fact made liable, was to a remarkable degree applied to civitas and regnum ", ibid. , p. 304. 
209 ''the regnum Franciae or Angliae, and the greater ltalian communes, were not unlike State in the ideas of the 
age", ibid., p. 304. 
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embora, evidentemente, a proeminência recaisse indubitavelmente sobre 0 principe e seu 

status real, enquanto cabeça, condutor, desta entidade corporal. 

Acima desta "razao de Estado", razao do bem comum, da magistratura, da 

comunidade enquanto corpo, estava uma razao eminentissima atinente ao direito e à justiça, 

uma ratio orientada à realizaçao dos fins do Estado, uma ratio provinda de Deus e operante 

nos membros da Civitas. Mas, conforme Gaines Post anota, "na medida em que 0 Estado 

existia naturalmente e era aprovado por Deus, a necessidade de sua segurança e bem nao 

'conhecia' nenhum limite legal ordinârio"2lO. Nesse sentido, direito publico e direito natural 

conferiam ao soberano 0 poder-dever de agir de forma a salvaguardar 0 estado do reino; tal 

inclusive vai assentar a justificaçao da perpetraçao da guerra justa; dai 0 historiador concluir 

que esta razao de ordem elevada, respeitante à proteçao do status civitatis, é ela um fim 

moraFll. 

É ai que estarâ a sustentaçao do pensamento, v.g., segundo 0 quaI é possivel a 

prâtica de um mal menor corn vistas à preservaçao da Civitas. 0 pensador exemplifica 0 casa 

de um homem que, por meio da prâtica do adultério, descobre os pIanos do marido de sua 

amante - influente e poderoso - de devir um tirano. Nesse sentido, a prâtica do ato imoral, 

dando ensanchas à salvaçao da pâtria, pela obstaculizaçao tempestiva dos pianos do potencial 

tirano de chegar ao po der, tratar-se-ia de um ato, em verdade, digno de encômios. Nesse 

senti do, "Os mandamentos de Deus para a moralidade privada poderiam, assim, ser 

comprometidos em virtude de um fim moral mais elevado, 0 do Estado"212. Nesse senti do, 0 

do/us bonus era escusado por meio da causajusta, da necessitas, da ratio publicae utilitatis. 

Atos abjetos ou injustos perpetrados por um govemo deveriam ser tolerados, casa necessarios 

ao bem publico. 0 ato de um rei que se apossasse de uma propriedade deveria ser suportado e 

tolerado pelos implicados, em virtude da ratio publicae utilitatis e da honor principis, na 

medida em que 0 principe é a republica, e a republica é 0 principe. Nesse sentido, casa os atos 

do principe nao fossem manifestamente contrârios à fé, el es deveriam ser suportados, tao 

maus e injustos pudessem eles transparecer ou se revelar. 0 rei, na medida em que legitimado 

por esta ratio mais elevada, poderia - ouvido 0 seu conselho - praticar todos os atos que se 

mostrassem indispensâveis à salvaguarda e à proteçao da Civitas, assegurando 0 estado da 

magistratura e 0 estado do reino. 

210 "since the State existed naturally and was approved by God, the necessity of its safety and welfare 'knew' no 
ordinary restraint of law", ibid., p. 304-5. 
2 11 Ibid., p. 305. 
212 "The commands of God for private morality could thus be compromised for the sake of a higher moral end, 
that of the State", ibid., p. 305. 
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Considerada coma razao de govemo e de jurisdiçao, ratio publicae utilitatis, ratio 

status regis ou ratio status regni , concebida coma uma arte, uma ciência do govemo 

adequado, utilizada pela bom soberano di ante de uma situaçào anormal, a fim de fazer frente 

a necessidades e urgências, em ordem a assegurar a prateçao e segurança do povo, a "razao de 

Estado" nos séculos XII e XIII, naD podia senao gozar de notoria aceitaçao e, conforme Post, 

assemelhava-se a um principio racional do "constitucionalismo", a uma "clausula do bem 

publico", "public welfare clause", a regras contidas em divers as constituiçoes na atualidade 

para enfrentar as urgências nacionais. Utilizada de maneira excepcional e diante de nitida 

situaçao de necessidade e para fins de resguardar a utilidade e 0 bem publicos, a açao levada a 

cabo ratio ne publicae utilitatis gozava de aprovaçao, na medida em que objetivava claramente 

salvaguardar a patria; utilizada a "razao de Estado" corn 0 clara objetivo de satisfazer 

interesses pessoais do govemante, a açao devinha repugnante e digna da adjetivaçao de tirana; 

de igual sorte se afigurava ilegal 0 prolongamento desnecessario da açao excepcional: 

Um ato necessario para defender 0 Estado, em um casus necessÎtatis, nào era 
nem ilegal nem imoral. A lei da natureza e 0 direito publico do Estado, 
ambos, aprovavam-no; ao cuidar de uma emergência nacional, 0 rei - se ele 
pudesse mostrar ratio e causa probabilis - nào violava nem a lei de Deus 
nem as leis positivas. Argumentos desnecessarios e especiosos de razào e 
necessidade, entretanto, eram arbitrarios e ilegais - as escusas de um tirano. 
Ilegal também era a alegaçao continua de necessidade, depois de finda a 
emergência; 0 casus necessitatis era, de fato, um casus e, dessa forma, 
poderia ser alegado apenas casualiter, e nào normaliter213 • 

Nada obstante, Kantorowicz aponta que, desde Frederico II, situaçoes referentes a 

questoes de ordem tributaria e administrativa acabaram por se revelar casos "urgentes" anuais 

e regulares, fazendo exsurgir a ficcional situaçao da perpetua necessitas214• Nesse sentido, a 

utilizaçao de medidas excepcionais em situaçoes ordinarias, despidas, de fato, de necessidade 

e urgência, medidas estas destinadas, em verdade, apenas à satisfaçao dos interesses pessoais 

do soberano, tal situaçao transformava 0 rei em um tirano. 0 problema era justamente saber 

até onde 0 principe podia ir, constrangendo se us suditos, quais eram os limites à sua atuaçao 

excepcional, quais seri am os indicativos a demonstrar, corn precisao, a superveniência de uma 

situaçao de necessidade e urgência. TaI dependia em muito da habilidade do rei enquanto 

213 "An act needed to defend the State in a casus necessitatis was neither illegal nor immoral. Both the law of 
nature and the public law of the State approved it; in taking care of a national emergency, the king, if he could 
show ratio and causa probabilis, violated neither the law of God nor positive laws. Unnecessary, specious pleas 
of reason and necessity, however, were arbitrary and unlawful - the excuses of a tyrant. Unlawful also was the 
continued plea of necessity after the emergency ended; the casus necessitatis was indeed a casus and therefore 
could be adduced only casualiter, not normaliter", ibid. , p. 306. 
214 Ibid ., p. 306. KANTOROWICZ, op. cit., p. 285-8. 
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govemante. De um lado, a "razao de Estado" afigurava-se a arte do govemo justo em ordem a 

promover a segurança e a paz publicas; de outro, a reflexiio por meio da quai se levar a efeito 

a adequada açiio, de modo a fazer trente às necessidades e urgências: 

De modo geral, entao, a "razao de Estado" medieval era, de um lado, a arte 
firme ou a ciência de govemar corn justiça para a proteçao de todos os 
suditos e de seus direitos; e, de outro, 0 raciocinio sobre 0 enfrentamento das 
emergências, quando 0 Estado e 0 bem comum se encontravam em perig0 2 15• 

Nesse senti do, mesmo que nao possamos, evidentemente, conferir um exagerado 

acento à "razao de Estado" nos séculos XII e XIII, Post lembra que principes e juristas eram 

dotados de mais inteligência, razoabilidade e maturidade do que em geral n6s 0 imaginamos 

e, nesse sentido, entendiam e levavam a cabo, sim, uma autêntica arte de governar. Havia, 

sim, uma "razao de Estado", mesmo que sem instrumentos e meios de aplicaçao comparâveis 

aos do Estado modemo. 0 uso da razao nos neg6cios publicos do Estado era tao levado em 

conta quanta nos tempos da Florença de Maquiavel, Savonarola e Soderini. Post enfatiza que 

os florentinos, de igual sorte que os pensadores medievais, concebiam uma ratio status que 

devia estar ancorada em uma lei divina. Mesmo Maquiavel, ele nao lograva se afastar 

totalmente de seus ancestrais medievais : 

Maquiavel, ele propno, embora completamente secular e algumas vezes 
amoral em sua doutrina da necessità, naD era, de todo, nao-medieval. Se ele 
naD apelava a Deus e à lei da natureza, ele mencionava 0 USO, pelo principe, 
de meios ilegais à realizaçao de um bom Estado, govemado de acordo corn 0 
direito e ajustiça para 0 bem comum2 16 • 

A seu tumo, Giovanni Botero, 0 primeiro a elaborar um tratado destinado à 

anâlise da "ragion di Stato", expressa, por sua teoria, atitude medieval, quando con cebe a 

razao de Estado coma os meios de preservar e fazer crescer 0 Estado coma firme dominaçao 

sobre os povos, apontando, coma dever do soberano, reinar de maneira Justa, em ordem a 

preservar a qui etude do Estad0 2l7. 

Teriam Maquiavel e Botero extraido suas concepç6es de necessità e ragione di 

Stato de fontes da Idade Média? Post assevera que, embora nao possa responder corn certeza a 

215 "Altogether, then, medieval ' reason ofState ' was on the one side the steady art or science ofgovemingjustly 
for the protection of ail subjects and their rights, and on the other, the reasoning about meeting emergencies 
when the State and the common welfare were in danger", POST (1964), p. 307. 
216 "Machiavelli himself, although completely secular and sometimes amoral in his doctrine of necessità, was not 
altogether un-medieval. Ifhe did not appeal to God and the law of nature, he related the prince's use ofunlawful 
means to the achievement of a good State, ruled according to law and justice for the common welfare", ibid., p. 
309. 
217 Ibid., p. 309. 
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esta questao, eles certamente deveram à terminologia juridica medieval, frequente nos 

neg6cios publicos e nos atos estatais na Renascença. De todo modo, soberanos e seus 

conselheiros medievais c1aramente bem conheciam os principios do direito romano e 

tencionavam organizar e conduzir seus Estados corn base na ratio status regis et regni. 

Gaines Post afirma que ratio publicae utilitatis era tao medieval quanto moderna. 

o brocardo "a necessidade nao tem lei" ja é expressao corrente no século XII, afirmando-se à 

época que 0 soberano pode modificar as lei s, na medida em que as situaç5es se alteram de 

maneira permanente. Nesse sentido, nao ha como se afirmar que os florentinos, ao submeter a 

Ragione à lei moral e a Deus seriam mais "racionais" que os medievais; da mesma forma, nao 

ha como se afirmar que 0 conceito florentino de ragione seria mais objetivo, ou despido de 

subjetividade, que a ideia de ratio status medieval. Nao ha como afirmar, outrossim, que a 

ragione do século XVI seria despida de subjetividade, de irracionalidade, de piedade, da 

mesma forma que nao ha como se afiançar que a razao de Estado de hoje é integralmente 

objetiva e cientifica. A ideia de "razao de Estado", nas palavras de Post, sempre esteve e 

sem pre estara sujeita a emoç5es inerentes ao patriotismo, à religiao, tante quanta 0 estara a 

consideraç5es de ordem pratica atinentes ao interesse pr6prio do governo ou, até mesmo, da 

genuina segurança do Estado e de sua comunidade. 

3.2.2 A Analise de Michel Senellart 

Michel Senellart, ao tratar de uma teoria medieval da razao de Estado, assevera 

que, inicialmente, tarefa do rei, por excelência, era dispensar a justiça, tendo como funçao ser 

Juiz e guardiiio das leis (leis estas que compreendiam os direitos divine e consuetudinario). 

Sendo 0 oficio do rei dispensar a justiça, percebe-se que 0 "Estado real", desde seu alvorecer, 

exerce a funçao de Juiz, encontrando-se ancorado, dessa forma, na lei. Mas yale salientar que 

a topografia da lei é diferente, se a compararmos ao contexto moderno. Ao passo que, 

modernamente, a lei é expressiio da soberania - 0 soberano produz a lei (Estado que legifera) 

-, na Idade Média, a lei é predecessora: ha uma lei divina e uma lei costumeira. A lei, ai, 

preexiste ao poder, e 0 soberano deve guardar a lei, que lhe precede (legem servare, hoc est 

regnare - reinar é observar a lei). Enquanto a lei, na Idade Média, é expressiio da justiça, na 

Modernidade, a justiça vai se tornar aplicaçiio da lei (a quaI manifesta a expressao de um 

poder soberano: através da lei, 0 soberano age, ela é a soberania em ato?18. 

218 SENELLART (1989), p. 15 . 
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Na Idade Média, conforme Senellart, ha uma questao que se eleva corn 

preponderância: como adequadamente distinguir 0 tirano do rei justo. Isidoro de Sevilla 

deriva rex de recte regendo (reinar retamente); nesse sentido, "rei justo" seria urn verdadeiro 

pleonasmo. "Ser justo" provém do fato de "ser rei"; é da natureza do rei ser justo. Vm "rei 

injusto" seria urna rematada e inaceitavel contradiçao. Aquele que nao govema retarnente 

perde 0 titulo de rei e devém tirano2J9 . 

Segue-se que, ao final do século XII, passa-se do fenômeno da partiçao territorial 

(época na quai 0 rei era tao-somente 0 "primeiro suserano") para urn sistema no quai se 

objetiva a unificaçào do territorio, buscando-se assegurar a coesao da terra amealhada a 

prop6sito do feudalismo. Nesse sentido, é conferida plenitude de poderes ao rei, tendo força 

de lei tudo 0 que 0 agrada220• A lei é, pois, precedida. Estao postos, entao, os fundamentos 

para uma teoria na quai se vislurnbrara urn poder soberano nao mais estritamente adstrito à lei 

ou à moral. 

o Estado, conforme Senellart, é uma realidade ja na Idade Média, nada obstante 0 

conceito ainda nao esteja formado. Corn efeito, a palavra "status " jamais vira, à época, 

desacompanhada de urn complemento, nao sen do, ainda, utilizada de maneira isolada. Dessa 

forma, status sera sempre "status de algurna coisa": status do reino, status da coisa publica, 

remetendo à ideia de "estado", "condiçao", "situaçao". Atenta 0 fil6sofo francês, todavia, que 

a utilizaçao do termo nao esta associada puramente a uma funçao descritiva, mas, mais que 

isso, carrega urn valor normativo. Nesse sentido, "0 status do reino nao é tanto seu estado real 

quanto 0 conjunto de condiçoes necessarias à sua conservaçao, sua ' forma' constitutiva. Por 

isso, status frequentemente se toma sinônimo de bem comum,,22 1. A partir da segunda metade 

do século XIII, "status " acabara por se desvincular do "reino" e associar-se mais diretarnente 

ao "rei" (status regis), denotando 0 oficio, a dignidade real. Esta encamaçao do status na 

pessoa do rei é 0 fenômeno que lançara as bases para 0 desenvolvimento, dois séculos depois, 

do conceito de "Estado,,zz2. Nesse sentido, promover-se uma correspondência entre "ratio 

status regni " ou "ratio status regis " - enquanto locuçoes utilizadas por juristas medievais 

para justificar adoçao de determinadas medidas - e a "razao de Estado" nao se afigura tarefa 

singela, sendo imperioso verificarem-se as distinçoes ai constantes. 

2 19 Ibid., p. 16. 
220 Ibid., p. 16. 
22 1 « le status du royaume n'est pas tant son état réel que l'ensemble de conditions nécessaires à sa conservation, 
sa 'forme ' constitutive. Par là, status devient fréquemment synonyme de bien commun », ibid ., p. 17. 
222 Ibid., p. 17. 
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o conceito de ratio status esta associado à ideia de uma subordinaçào a mn 

ordenamento ético, tendo coma indispensavel pressuposto 0 respeito à lei. A razao de Estado, 

a seu turno, tem justamente coma ponta caracteristico - conforme Senellart - desobstruir 0 

poder soberano das amarras juridicas ou morais, casa atendidas determinadas condiç5es. 

Nesse sentido, 0 pensador francês prop5e três observaç5es basilares: (i) nao se trata a ratio 

status medieval de um princfpio de exceçào, mas de um principio permanente, objetivando a 

pratica de atos conformes à essência e à forma do Estado (conformes à justiça), tendo coma 

meta a manutençao deste. (ii) A teoria que sustenta a adoçao de providências estatais de 

urgência (século XII) é engendrada a partir do conceito de necessitas. A ratio status remonta 

ao pensamento de Santo Agostinho, ao passo que a necessitas tem suas origens no direito 

romano. Conforme Senellart, a necessitas introduz entre 0 poder e a lei um terceiro elemento, 

a guerra223 . Dai se verifica uma inversao fundamental: ao passo que, outrora, a lei interditava 

a guerra, agora é a guerra que, diante a determinadas condiç5es, tornara viavel a suspensao da 

lei224
• (iii) A necessitas acaba por dar azo a duas teorias contrapostas: em uma, a necessitas 

esta incluida em uma teoria juridico-religiosa, desaguando-se em uma razào de Estado cristà 

(Giovanni Botero sendo seu principal nome); em outra, ao revés, a necessitas é separada da 

ratio status, dando ensancha ao pensamento de Maquiavel225
. 

Diziamos que ao final do século XII busca-se uma coesao e unidade territorial, 

conferindo-se plenitude de poderes ao rei, havendo força de lei aquilo que 0 agrada. Dentro 

deste contexto, Senellart traz à baila os ensinamentos do ja mencionado fil6sofo inglês Joao 

de Salisbury (1115 -1180), autor que advogava uma teoria orgânica na res publica. 

Conforme os ensinamentos, de modo geral, dos Padres da Igreja, ap6s a queda, os 

homens, no intuito de fazer cessar a violência, teriam levado a cabo um pacto de submissào. 

Entre os individuos e 0 Estado haveria, nessa visao, um vinculo de ordem convencional. 

Salisbury inova a respeito; publica em 1156 seu Policraticus, ohra na quaI apresenta sua 

metâfora do corpo. Assevera que ares publica é comparada a um corpo humano: 

223 Ibid ., p. 18. 
224 Ibid. , p. 19. 
225 Ibid ., p. 19. 

Os padres sac a alma; 0 rei, a cabeça; 0 conselho real, 0 coraçao do corpo 
politico; os juizes e os administradores das provin ci as sac os olhos, os 
ouvidos e a Iingua; os cavaleiros que protegem a sociedade sac as maos; os 
camponeses e os comerciantes, enfim, correspondem aos péS226 • 

226 « les prêtes sont l'âme, le roi la tête, le conseil Royal le cœur du corps politique ; les juges et les 
administrateurs des provinces sont les yeux, les oreilles et la langue; les chevaliers qui protègent la société sont 
les mains ; les paysans et les marchands, enfin, correspondent aux pieds », ibid., p. 21. 
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TaI interpretaçao deu azo a se conceber a relaçao Estado-indivfduos sob um viés 

completamente novo. Nao haveria apenas uma relaçao de pacto, mas orgânica, sendo 0 

principe a cabeça e devendo bem govemar seus membros. 0 Estado começa a se desgarrar 

das exigências da lei divina, na medida em que tem uma tarefa a cumprir, nao se reduzindo a 

subordinar-se à Igreja. Deve ser assegurado 0 bem publico etai so é possivel se houver uma 

unidade e coesao entre a cabeça e 0 restante do corpo. 0 principe, enquanto cabeça, nao 

depende mais da autoridade da Igreja, mas unicamente de seu proprio julgamento227
. 

Enquanto cabeça do corpo e representante da divindade na terra, 0 soberano nao conhece 

superiores, encama 0 poder publico e se constitui ministro do interesse publico. Estao 

constituidas as bases para uma teoria da autonomia rea1 228. 0 principe nao atua mais em nome 

da Igreja, mas em nome da res publica. Segundo Wilhelm Berges, estaria ai, no conceito de 

ratio communis utilitatis 0 embriao para 0 conceito de razao de Estad0229. 

Uma vez que agora ministro do interesse publico e desprovido de amarras que 0 

tomem subordinado a quem quer que seja, coma impedir que 0 principe extrapole os limites 

do bem comum e devenha, em consequência, tirano? Como obstaculizar que a ratio status se 

transforme em uma "razao de Estado maquiavélica"? Para Joao de Salisbury a resposta ha de 

ser direta e simples: todo tirano deve ser assassinado23o. É a contraposiçao apropriada para a 

transformaçao do principe em cabeça do corpo, ministro do interesse publico. 0 principe que, 

sucumbindo à sua cupidez, agir em detrimento do interesse publico, perde seu titulo de rei e 

devém tirano, devendo ser morto. 

Senellart precisa que, em Salisbury, tirano é todo aquele que se serve do poder 

para satisfazer apetites pessoais de dominaçao. Aquele que se afasta de sua tarefa de levar a 

efeito 0 bem comum para fins de saciar seus proprios desejos, esse devém tirano. Nesse 

senti do, "entre 0 principe e 0 tirano nao ha espaço intermediario. Nao ha lugar, por 

consequência, para a injustiça necessaria de uma razao de Estado,,23 1. Importante frisar, 

entretanto, que Salisbury é homem da Igreja, e, nesse sentido, 0 assassinio do tirano nao tera 

contomos de exortaçao a uma resistência, a uma revolta de ordem democratica, mas se dirige, 

uni ca e exclusivamente, a cumprir aspectos de natureza religiosa. A questao do principe que 

se toma tirano nao é analisada sob 0 prisma de rompimento de um pacto, mas no contexto de 

227 Jean de Salisbury, entretanto, vai sustentar que 0 principe é ministro do sacerdote. 0 principe tem poder sobre 
os corpos, a Igreja, 0 poder sobre as aimas. 
228 SENELLART (1989), p. 23. 
229 SENELLART (1989), p. 24, em que cita BERGES, Wilhelm. Die Fürstenspiegel des hohen und spaten 
Mittelalters. Leipzig: Hiersemann. 1938, p. 139. 
230 SENELLART, Michel. (1989), p. 27. 
231 « entre le prince et le tyran il n'y a pas d'espace intermédiaire. Pas de place, par conséquent, pour l'injustice 
nécessaire d'une raison d'État », ibid., p. 28. 
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pecado e puniçiio. Nesse senti do, 0 tiranicidio seria Deus agindo por intermédio do povo, corn 

vistas à puniçao do homem pecador. Existe, pois, ai ainda uma lei divina a ser observada (à 

quaI estaria 0 soberano subordinado) nessa visao de "raziio de Estado medieval"232. Quanto a 

este aspecto, cabe ainda uma observaçao mais, Salisbury entende possivel a utilizaçao de 

medidas de exceçiio em apenas uma séria e singular situaçao: 0 casa do cometimento do crime 

de lesa-majestade, 0 mais pr6ximo do sacrilégio. De fato, esta-se ai diante do casa de um 

crime contra a dignidade do rei, imagem de Deus na terra; um crime, em outras palavras, que 

ataca a pr6pria organizaçao politica. Nesse contexto, qualquer pessoa poderia promover a 

acusaçao (inclusive as correntemente a tanto interditadas na época, coma escravos, soldados e 

mulheres), sendo viavel até mesmo, consoante ja apontamos, 0 ato de tortura para se fazer 

frente a tamanha excepcionalidade e punir-se rigorosamente 0 culpado. Resta clara, no ponto, 

portanto, ja em Joao de Salisbury, a admissao da utilizaçao de providências excepcionais, por 

exigências da necessitas, em prol da salvaçao da patria. Senellart diz que é justamente deste 

aspecto que provira a "razao de Estado maquiaveliana"233. 

Senellart aponta para a defesa do reino coma conceito que permitiu se solidificar 

a competência do rei em detrimento da primazia da lei. A partir desse momento, século XIII, a 

questao que se coloca é perquirir acerca dos limites da lei corn relaçao à açao do Estado. Em 

que casos é dado ao principe desgarrar-se dos comandos legais, assumindo a figura de legibus 

solutus? 0 pensador francês, nesse particular, aponta, coma resposta, para 0 conceito da 

necessidade. A necessidade, até entiio atrelada seja à existência do poder politico, seja às 

obrigaçoes do soberano, assumira, agora, uma nova faceta: dira respeito, fundamentalmente, 

à questao "limites da lei" e "açao do Estado"234. Por conseguinte, à pergunta "quando podera 

o rei ultrapassar a lei?" utilizar-se-a a necessitas coma resposta. A necessidade, assim, 

traduzir-se-a em estado de emergência, 0 quaI reclama a adoçao de medidas de exceçiio. 

Nessa situaçao, a necessidade publica suspenderia todos os vinculos particulares, pactuais, 

naturais235 . 

Todavia, até entao, a questao era colocada no pIano da "causa justa", requisito 

juridico-religioso corn vistas à aquilataçao da guerra defensiva. Ou seja, a necessidade era 

utilizada para fins de defesa do reino. Eis que a necessidade, nada obstante, começa a 

legitimar um discurso, nao mais simplesmente de defesa, mas de ataque (sob 0 argumenta da 

defesa); alias, nesse senti do foi, precisamente, 0 alerta de Kantorowicz ja mencionado 

232 Ibid ., p. 31. 
233 Ibid., p. 31. 
234 Ibid., p. 32. 
23 5 Ibid., p. 32. 
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anterionnente236. Sob tais condiç5es, confonne Senellart, a necessitas tennina por pennitir à 

"invalidaçao de toda jurisdiçao"237. Acontece uma vira da discursiva significativa, passando-se 

do argumenta da canquista para a exigência de segurança. Da guerra vai-se à necessitas, por 

meio da quaI é definida a causajusta, a partir dai liberanda-se das leis; segundo Senellart, "a 

guerra, assim, nao coma fenômeno geral e pennanente, mas coma agressao contra um Estado, 

faz aparecer uma necessitas politica, que, no contexto da causa justa, pennite ao principe de 

se liberar das leis,,238. 

A necessitas, assim, viabiliza ao rei dec1arar-se "fora da lei,,239, e nesse sentido 

acaba-se por romper a fronteira que bem delineava e caracterizava 0 principe Justa em relaçao 

ao tirana. 0 limite entre ambos se borra e 0 que aparece ai é uma zona gris, cinzenta, um 

espaço movediço, em que 0 soberano pode passar da açao justa para a tirania de maneira 

natural, sem soluçao de continuidade240. Neste espaço, a lei se retrai e a necessidade é que vai 

236 KANTOROWICZ, op. cit., p. 106-7. 
237 SENELLART, Michel. (1989), p. 33. 
238 « la guerre, ainsi, non comme phénomène général et permanent, mais comme agression contre un Etat, fait 
apparaître une necessitas politique qui, dans le cadre de la cause juste, permet au prince de s'affranchir des 
lois », ibid., p. 34. A prop6sito do argumento de defesa, utilizado coma "justa causa", habil a propiciar a taxaçào 
extraordinaria corn vistas à sustentaçào das Cruzadas - pro defensione [necessitate] Terrae Sanctae - e, nesta 
mesma l6gica, na sequência, 0 argumento da taxaçào ante a justa causa da "defesa do reino" - pro defensione 
[necessitate] regni -, yale observar as liçoes de KANTOROWICZ, op. cit., p. 235. Yale anotar, a prop6sito, 
coma 0 historiador aponta que tanto a Ecclesia, quanto os demais reinos se utilizaram do argumento da 
"necessidade" para fins de suplantar as regras comumente estabelecidas: "What was good for the regnum Christi 
regis, Jerusalem and the Holy Land, was good also for the regnum regis Siciliae, Angliae, or Francorum. If a 
special and extraordinary taxation was justifiable in the case of an emergency of Jerusalem, it seemed justifiable 
too - especially in the age of the purely political and secular crusades of the thirteenth century - to meet the 
emergencies ofthe territorial kingdoms in the same fashion". Em traduçào nossa: "0 que era bom para 0 regnum 
Christi regis, Jerusalém e Terra Santa, também 0 era para 0 regnum regis Siciliae, Angliae ou Francorum. Se 
uma taxaçào especial e extraordinaria era justificavel no casa de uma emergência de Jerusalém, ela parecia, da 
mesma forma, também justificavel- especialmente na era das cruzadas puramente polfticas e seculares do século 
XIII - para enfrentar as emergências dos reinos territoriais", ibidem. 
239 Nesse ponto, interessante perceber 0 que dito por Carl Schmitt - em relaçào à figura do soberano -, em seu 
Teologia Politica: "0 casa excepcional, aquele que nào esta previsto na ordem juridica vigente, pode, no limite, 
ser qualificado coma casa de extrema necessidade, de perigo para a existência do Estado ou de outra maneira 
analoga, mas nào se pode delimita-lo rigorosamente. Entretanto, este casa atualiza 0 problema do sujeito da 
soberania, ou seja, 0 problema mesmo da soberania. Nào se pode assinalar corn clareza quando um casa é de 
necessidade, nem cabe tampouco dispor corn anterioridade rigorosamente 0 que em tal ocasiào convém se 0 casa 
de necessidade é realmente extremo e se aspira a dominar a situaçào. 0 suposto e 0 conteudo da competência sào 
entào necessariamente ilimitados. Nào se trata, por conseguinte, de uma competência no sentido que 0 termo tem 
dentro do sistema do Estado de direito. A constituiçào pode, no maximo, assinalar quem esta autorizado a atuar 
em tal caso. Se a atuaçào nào esta submetida a controle algum nem dividida entre diferentes poderes que se 
limitam e equilibram reciprocamente, coma ocorre na pratica do Estado de direito, no ponta se vê quem é 0 

soberano. Ele decide se 0 casa proposto é ou nào de necessidade e 0 que deve suceder para dominar a situaçào. 
Cai, pois, fora da ordem juridica normalmente vigente, sem deixar por isso de pertencer a ela, uma vez que tem 
competência para decidir se a Constituiçào pode ser suspensa in toto" - traduçào nossa de SCHMITT (2009), p. 
14. 
240 Nesse ponta é interessante lembrar a te se agambeniana atinente à soberania in AGAMBEN (1995), em que é 
trazida reflexào sobre 0 conceito de exceçào e 0 habitar pela soberano de uma zona cinzenta, em que todos os 
atos estào autorizados e em que a vida humana toma-se "pura vida nua", matavel de maneira legitimada. 0 
direito se retrai, agindo as medidas de exceçào. 
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ditar quais sao as regras, em vista da salvaçao da patria. Justamente nesse espaço é que vai se 

dar e se engendrar a razào de Estado. 0 filosofo francês, a proposito traz à bail a os 

ensinamentos de Jean Bodin, para quem, colocadas as extremidades à parte, "nao é tao facil 

julgar quando um principe tem algo de um bom rei e de um tirano. Tempo, lugares, pessoas, 

ocasiôes que se apresentam, frequentemente constrangem os principes a fazerem coisas que 

parecem tirânicas a uns e louvaveis a outros,,241. Nesse sentido, Senellart conc1ui: 

3.3 LIMIAR 

A necessidade se espalha na diversidade das circunstâncias. Nao ha mais, 
por consequência, critério estrito do poder justo, mas um limite flutuante 
cujas sinuosidades desenham 0 campo soberano da razao de Estado. 0 
imperativo do bem publico suplantou a autoridade da Jei242. 

Parece-nos, de um lado, sensato devermos nos guardar da tentaçao de 

generalizaçao (achatando-se diferenças notorias), orientada a se buscar localizar e revelar uma 

raison d 'Etat escondida por toda parte e em todo tempo. A ideia sustentada por Gaines Post, 

no senti do da existência de uma ratio status, em certa medida, atemporal viabilizaria dar-se 

azo à minimizaçao de diferenças nitidas, manifestas e nao negligenciaveis entre os tempos dos 

séculos XIII e XIVe aqueles dos séculos XVI e XVII. Corn efeito, a nos se apresenta dificil 

conceber que os problemas enfrentados por Giovanni Botero, Jean Bodin e Gabriel Naudé, 

v.g., poderiam encontrar consonância e correspondência àqueles vividos por Baldo dos Ubaldi 

e Bartolo de Sassoferrato. De fato, 0 raiar da Modernidade talvez tenha imprimido a fratura 

mais pujante que nossa historia politica ja teve a oportunidade de experimentar. 0 Estado, 

concebido coma entidade ficticia, destacada tanto da pessoa do govemante quanta dos 

governados, mas mesmo a ideia explicitamente apresentada por Botero, vislumbrando 0 

Estado coma dominio, coma relaçào entre governantes e governados, parece-nos nao ser 

identificavel mais remotamente, 0 que é de todo importante para uma analise sobre a presença 

e operabilidade, entre os atos polfticos, de uma efetiva - ou mesmo ainda turva - "razao de 

Estado". 

24 1 « il n'est pas si aisé à iuger, quand vn Prince tient quelque chose d'vn bon Roy & d'vn tyran. Car le temps, les 
lieux, les personnes, les occasions qui se présentent, contraignët souuent les Princes à faire choses qui semblent 
tyranniques aux vns & louables aux autres », BODIN, Jean. Les six livres de la République. Genebra: Estienne 
Gamonet, 1629. p. 294. A passagem é encontrada, em traduçao portuguesa, em BODIN, Jean. Os Seis Livros da 
Republica. Traduçao de José Ignacio Coelho Mendes Neto. Sao Paulo: Icone, 2012. t. 2. p. 55-6. 
242 « La nécessité s'éparpille dans la diversité des circonstances. Il n'y a plus, par conséquent, de critère strict du 
pouvoir juste, mais une limite fluctuante dont les sinuosités dessinent le champ souverain de la raison d'Etat. 
L' impératifdu bien public a supplanté l'autorité de la loi », SENELLART, Michel. (1989), p. 35 . 



123 

Nada obstante, por outro lado, os imperativos, tao bem expostos por Gaines Post, 

decorrentes de axiomas coma salus populi suprema lex esto e necessitas legem non habet; as 

exigências de se deflagrarem açoes politicas em ordem a atender à utilitas (evidens, publica 

ou communis), à justa causa, à necessitas publica, ao bem comum, à preservaçao da ordem 

publica; açoes politicas amparadas em uma ratio publicae utilitatis, ratio status, ratio 

civitatis, ligadas ao status reipublicae; todos estes elementos - diante da precisa analise de 

Post - parecem nos arrebatar ante sua atualidade desconcertante. Sorne-se a isso a advertência 

inatacavel de Post, no sentido de que traços medievais seri am identificaveis nos autores 

correntemente associados à teorizaçao da razao de Estado (é 0 caso, V.g., em Maquiavel e 

Botero); de fato, nao ha coma nao lhe dar razao nesse ponto. E, corn efeito, vao nessa mesma 

linha, diagnosticando, no Medievo - ou mesmo na Antiguidade -, sinais arcaicos inerentes a 

uma ideia de "razao de Estado", autores pujantes coma Kantorowicz e Meinecke, nada 

obstante este ultimo compreenda que a paternidade do conceito de razao de Estado deve ser, 

categoricamente, atribuida a Nicolau Maquiavel; Maquiavel que, corn efeito, trara, 

justamente, coma uma de suas categorias fundamentais (além da fortuna e da virtù, cuja 

significaçao ele busca precisamente na Antiguidade) a necessità, conceito cujas potência e 

centralidade ao debate politico ja se nos afiguraram amplamente constataveis pelas analises de 

Post e Senellart243. 

Demais disso, na 6tica do presente trabalho, que busca, dentre seus objetivos, 

perquirir e localizar a razao de Estado no interior da tensao soberania-governo, vemos que, 

nesta fase inicial de pretensa conformaçao do conceito, os elementos recolhidos, sobretudo 

por Post, para fins de se reconhecer ja, porventura, as nuances operativas de uma ratio status, 

encontram maior aproximaçao, sem duvidas, ao âmbito da soberania. 

Yale enfatizar, no entanto, que seria incorreto afirmar, por exemplo, que sequer 

haveria uma açao governativa à época dos séculos XII e XIII. Se, por um lado, os efetivos 

traços do governo moderno sao, indubitavelmente, verificaveis a partir do século XVIII, 

conforme a leitura de Foucault (0 quaI, a despeito de reconhecer, bem verdade, no pastorado 

cristao 0 arquétipo do paradigma governamental moderno, verifica que 0 governo se instala 

na organizaçao politica efetivamente a partir da conformaçao do fenômeno da populaçao, da 

açao dos fisiocratas e do advento da instituiçao policial, vendo 0 poitevin ai, inclusive, uma 

mudança de paradigma, de racionalidade); yale lembrar, todavia, que Agamben -

243 Yale apontar que 0 conceito de necessidade, volta e meia, revira a permear a argumentaçào deste trabalho e 
dele voltaremos a nos ocupar corn mais vagar, sobretudo, quando do capitulo respeitante à analise do golpe de 
Estado. 
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promovendo uma genealogia teologica do governo - constata uma das primeiras express5es, 

no âmbito da imanência, da cisao reino-govemo justamente no século XIII - por ocasiao das 

discuss5es em tomo da figura do rex inutilis. Corn efeito, em 1245, ante a constataçao da 

impossibilidade de Sancho II seguir conduzindo Portugal, 0 papa lnocêncio IV, entao, emite a 

decretal Grandi non immerito, corn vistas, por um lado, a manter a dignitas real a Sancho II, 

mas, por outro, a conferir a administraçGo, 0 governo do reino, a seu irmao, Monso. Veja-se: 

"0 lugar em que a distinçao entre Reino e Govemo encontra pela primeira 
vez sua formulaçao técnica em âmbito juridico é nas discuss5es que 
conduzem à elaboraçao do "tipo politico" do rex inutilis, feita pelos 
canonistas entre os séculos XII e XIII. ( ... ) é mérito dos canonistas, 
especialmente de HUgUcio de Pisa, ter feito do rex inutilis 0 paradigma da 
distinçao entre dignitas e administratio, entre a funçao e a atividade em que 
se explicita. De acordo corn tal doutrina, a doença, a velhice, a loucura ou a 
ignavia de um principe ou de um prelado naD implicam necessariamente sua 
deposiçao, mas sobretudo a separaçao entre a dignitas, que continua 
inamovivel de sua pessoa, e 0 exercicio, que é confiado a um coadiutor 
[coadjutor] ou curator [curador]. ( ... ) Foi corn base nessas elaboraç5es 
canonisticas que Inocêncio IV, em 1245, a pedido do clero e da nobreza 
portuguesa, emitiu a decretal Grandi, corn que atribuiu a Monso de 
Boulogne, irmao do rei Sancho II, que havia se mostrado incapaz de 
govemar, a cura et administratio generalis et Zibera [0 cuidado e a 
administraçao geral e livre] do reino, mas deixando ao soberano sua dignitas 
real,,244. 

Nada obstante tais situaç5es excepcionais ja pusessem a nu este processo que se 

encontrava em curso, mesmo que ainda de forma incipiente, dirigido ao destacamento, no 

campo da imanência, entre soberania e govemo - distinçao esta que se apresentaria tao 

notavel nos tempos seguintes -, yale lembrar que, em tal época, que precede mesmo a propria 

formaçao do Estado modemo, ha uma evidente concentraçao de poder e seu exercicio na 

figura do soberano. Nesse sentido, se, quando muito, poderiamos, ainda que a custo, 

porventura lobrigar elementos proprios à operabilidade de uma ratio status ja nesse momento, 

yale observar que tais elementos funcionam ainda - ousamos dizer - no interior da l6gica 

soberana, coercitiva, impositiva, que, à época, gozava de inegavel proeminência. 

Dessa forma, nada obstante a exposiçao de Post naD deixe de trazer elementos 

importantes para um estudo geneal6gico da razao de Estado modema, 0 historiador acaba por 

reduzir 0 âmbito de analise desta apenas ao seu aspecta excepcional e derrogat6rio, à açao de 

exceçao, perpetrada pelo govemante soberano em casa de necessidade, para fins de salvaçao 

do status reipublicae (proceder que hoje, percebemos, esta muito mais aproximado, per se, à 

244 AGAMBEN, Giorgio . 0 Reina e a Gloria. Uma genealogia teol6gica da economia e do govemo. Traduçao de 
Selvino José Assmann. Sao Paulo: Boitempo, 20 Il. p. 113-4. 
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figura da soberania/exceçao juridica do que propriamente à do govern0245
) . Nesse senti do, 

Post deixa de perceber que a razao de Estado justamente se legitima e se instala, 

modemamente, como pratica governamental da natureza das coisas (esta sera precisamente a 

contribuiçao que, como veremos, aportara Michel Foucault, analisando, explicitamente, a 

razao de Estado sob 0 viés governativo). Com efeito, a razao de Estado naD se reduz ao 

âmbito da soberania (a proposito, naD sem razao esta associada à arte de governar), e parece 

ser esta precisamente a falha interpretativa que Gaines Post deixa entre ver ao tencionar 

encontrar uma razao de Estado em toda parte e por todo tempo (dai que justamente naD 

podera tratar a razao de Estado senao sob 0 viés da derrogaçao, da soberania). Se a razao de 

Estado se consolidou foi, justamente, por se apresentar, em grande medida, sob a roupagem 

de técnica governamental, utilizando-se da natureza das coisas e dos acontecimentos para 0 

fim de governar as pessoas, as populaçôes de maneira ni1o-violenta246, sem uso da força, salvo 

em situaçôes muito pontuais, especificas e excepcionais247
. Ai estiio, a nosso sentir, a 

limitaçao interpretativa de Post e a contribuiçao significativa de Michel Foucault. 

Mas contenhamos um avanço demasiado no presente momento. Percebamos, 

antes, uma politica que, no raiar da Modernidade, se desdobrara a partir da necessidade e do 

afrontamento, promovendo, entao, um corte profundo, uma clara ruptura entre moralidade 

crista e as exigências inerentes a esta nova organizaçao politica que entiio estava a surgir, 0 

Estado; uma açao politica que de vera estar sempre vigilante, forte e pronta à operaçao; uma 

virtù que devera fazer frente à corrente impetuosa da fortuna e que, para tanto, podera se 

servir da dissimulaçao, da aSÛlcia, do calculo hâbil e estratégico, da mentira, da crueldade 

(aquilo que, mais tarde, quiça, afigurar-se-a talvez de observância inevitavel aos bons 

seguidores da razao de Estado); analisemos, pois, as categorias maquiavelianas da necessità, 

da fortuna e da virtù e os argumentos favoraveis e contrarios ao entendimento que sustenta 

dever-se atribuir ao pensador florentino a patemidade de tao fundamental conceito, que 

definitivamente marcara a historia e 0 pensamento da politica modema ocidental. 

245 Govemo que é 0 cemirio por excelência de operaçào da razào de Estado modema. 
246 "0 governo define-se, portanto, coma uma forma muito particular de atividade, necessariamente nào violenta 
(no sentido de "contra a natureza" que esse termo tem no pensamento medieval, em que se opoe a spontaneus, 
qui sponte fit) [espontâneo, que se faz sem esforço], que se articula através da propria natureza das coisas 
govemadas", AGAMBEN (2011), p. 148. 
247 Pontuaremos, a proposito, mais adiante, a visào de Naudé, no sentido de que os golpes de Estado nào podem 
senào se apresentar raramente. 
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4 NICOLAU MAQUIAVEL: 0 PAl DA IDEIA DE RAZÂO DE EST ADO? 

« son livre [de Scipione Ammirato] vitupère lafallacieuse 
raison d 'État, source d'athéisme ; il condamne Machiavel, son 
théoricien, et rapporte que le Pape Pie V appelait cette raison 

d'État une "raison d'Enfer" ». 
Etienne Thuau 

As linhas que se seguem serao destinadas a analisar 0 entendimento segundo 0 

quaI a patemidade do conceito de razao de Estado estaria em Nicolau Maquiavel. Questao 

recorrente na tematica da razao de Estado, 0 deferimento da origem do conceito a Maquiavel 

é sustenta do corn vigor, dentre outros, pelo historiador alemao Friedrich Meinecke, 

compreensao à quaI se oporao, e.g., Michel Senellart e Cesare Vasoli, autores cujos 

pensamentos serao aqui trazidos, corn vistas à exposiçao do problema e dos diversos pontos 

de vista direcionados à sua resoluçao. 

Meinecke, exibindo uma orientaçao acerca do conceito de razao de Estado 

bastante aproximada ao polo da soberania, ira asseverar que é licito concluir-se pela gênese 

maquiaveliana da razao de Estado, na medida em que 0 florentino ocasionara uma ruptura 

fundamental na politica, cindindo os assuntos a esta relacionados daqueles respeitantes à 

moral e à religiào (sobretudo crista). 0 historiador fundamentalmente concebe uma razao de 

Estado que esta muito aproximada a noçoes coma a potência, a coragem, 0 impeto, a 

liderança do soberano, e nesse senti do nada mais compreensivel do que apoiar a gênese de 

uma ideia tal na doutrina maquiaveliana. Corn vai explicar Senellart, ademais, 0 fato de 

Meinecke, a priori, ser adepto do historicismo - teoria historica por meio da quaI se verifica 

um afastamento em relaçao aos direitos naturais e aos valores transcendentes - também teria 

contribuido para a fonnaçao da compreensao meineckiana sobre a origem do conceito de 

razao de Estado. Meinecke observa que, em Maquiavel, a uma moral religiosa ou ordinaria 

contrapor-se-ia uma moral politica, extraordinaria, de natureza especial, acessada apenas 

pelos agentes politicos mais capazes, mais hâbeis, precisamente aqueles detentores da virtù, 

uma categoria que Maquiavel vai tomar de empréstimo da Antiguidade. Alias, seria vocaçào 

natural do Estado produzir e desenvolver esta Virtù248
. 0 papel da religiao a Maquiavel, na 

visao de Meinecke, sera instrumentalizado (ponto de vista que sera, em certa medida, 

contestado por Vasoli), devendo servir à finalidade por excelência, quaI seja, a conservaçao 

248 Guardando-se todas as diferenças, vale, de todo modo, apontar a contraposiçào ao pensamento de Giorgio 
Agamben, por exemplo, para quem a vocaçào por exce lência do Estado nào sera a produçào de uma vida 
virtuosa, mas, sim, a produçao de uma vida despojada de sua dignidade juridica, uma vida nua, apenas incluida 
na ordem juridica na medida de seu abandono. 
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do reino, do principado. A fim de que tal preservaçào se afigure possivel, 0 soberano deveni 

permanecer vigilante e constantemente bem preparado (ai esta a virtù), a fim de fazer frente 

ao imprevisto, à fortuna, à quai, cedo ou tarde, se abatera sobre 0 reino, corn sua impetuosa 

força. Meinecke, apoiado na filosofia maquiaveliana, observa que, na medida em que a 

fortuna é ardilosa e astuta, é valido retribui-Ia na mesma moeda, agindo contra ela corn 

aSÛlcia e ardil, se assim se fizer necessario. Nesse sentido, os meios repreensiveis serào 

justificados, em politica, quando se tratar de fomecer ou conservar ao Estado a força 

necessaria. Dessa forma, perceberemos uma ideia de razào de Estado bastante atrelada à 

soberania. Veremos, de outra parte, urn agir politico que esta bastante aproximado à 

autonomia humana; 0 desenvolvimento da virtù fara corn que bem se enfrente a fortuna. 

Associar-se-ia às categorias da virtù e dafortuna a ideia da necessità. Ai estara urn elemento 

central- e que devira fundamental inclusive na contemporaneidade - ao desenvolvimento da 

razào de Estado. Junto à virtù, fonte criadora e dispensadora da força habil a criar e preservar 

os Estados, a necessità, de pujança maior que a da razào, apresentar-se-ia coma força 

constrangedora capaz de impelir os individuos à açào. A moralidade do Estado se conformara 

a partir da necessità, sendo esta a ultima e a mais forte de todas as armas. Maquiavel, assim, 

alçara a necessidade a norma geral, permitindo nào apenas um excepcionar pontual da regra, 

em urna determinada situaçào, casualiter, mas, ao contrario, a colocaçào em xeque e a 

suspensào de todo a ordenamento juridico, se 0 soberano assim entender legitimo para a 

preservaçào do principado. Assim, nào sera preciso 0 soberano valer-se de subterrugios ou 

justificativas, podera ser trapaceiro, astuto ou cruel, se a necessidade assim 0 exigir; 

necessidade que fara corn que a razào de Estado - a partir de tal 6tica - se manifeste 

preponderantemente sob 0 viés do poder soberano. Tais, coma veremos, serào, no 

entendimento de Meinecke, os elementos habeis a conceber-se uma ideia da razào de Estado 

ja em Maquiavel. Na sequência, em Michel Senellart e em Cesare Vasoli, veremos 0 outro 

lado da moeda, corn suas criticas implacaveis ao entendimento meineckiano. 

4.1 MAQUIAVEL SOB A LUPADE FRIEDRICH MEINECKE: 0 FLORENTINO COMO 

PAl DA TEORIA DA RAZÂO DE EST ADO 

A prop6sito da influência, bastante patente, exercida pela Igreja sobre 0 poder 

soberano no tempo do medievo, 0 historiador alemào Friedrich Meinecke vai afirmar que, em 
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principio, "a Idade Média naD admitia nem polftica nem razao de Estado,,249 - embora, 

segundo ele, na pratica, as exigências polfticas tenham, de fato, determinado um agir bastante 

diverso, sobretudo no final da Idade Média, quando se avolumam as ideias de uma politica 

voltada à puissance. A prop6sito, 0 historiador alemao cita os imperadores Frederico II e 

Carlos IV, do Sacro Império Romano-Germânico, e os reis franceses Felipe IV e Luis XI, os 

quais teriam traduzido exemplos de uma polftica norteada antes por elementos racionais e 

desvencilhada de escrupulos250. Igualmente, no seio da pr6pria Igreja, a necessidade de 

tomada de decis5es, levando-se em conta antes aspectos de natureza utilitaria ou interesses 

materiais e polfticos em detrimento de valores estritamente espirituais e morais (v.g., 

organizaçao do sistema financeiro dos papas) prenunciaram 0 surgimento de uma polftica em 

novos termos. Todavia, na visao do historiador, 0 que sera verdadeiramente determinante para 

uma virada em termos polfticos é 0 advento das nacionalidades e 0 desejo dos soberanos de 

assegurarem, naD por meios feudais, mas polfticos, a coesào do territorio amealhado. TaI 

acaba por ensejar a ruina da velha ideia do "corpus christianum universal ", em favor dos 

"novos nucIeos de autoridade nacional e particularista"251. 

Outro ponta importante, destacado por Meinecke, neste particular, é a distinçao 

que se faz ao final da Idade Média entre direito natural ideal e direito positivo, acabando-se 

por diminuir, por tal meio, 0 fardo existente sobre 0 Estado, relativamente à necessidade de 

observância aos ditames juridicos. Nesse senti do, advoga-se a existência, por um lado, de um 

direito positivo, produzido, relativamente ao quaI 0 Estado se encontra sobre, e, por outro, um 

direito natural, plasmado de ditames universais, que escapa ao alcance e à influência do 

Estado, e ao quaI este deve se submeter. É dizer, ainda que se verifique uma esfera do direito 

à quaI a estatalidade deve observância, ha uma parcela do âmbito juridico em relaçao à quaI 0 

Estado nào esta submetido e da quaI pode se desgarrar em casa de necessidade; portanto, a 

concepçao de uma "nova necessidade para 0 Estado,,252. Aqui, segundo nos parece, pode-se 

249 "le Moyen Age n' admettait ni politique ni raison d'Etat", MEINECKE, op. cit. , p. 32. Tai afirmaçao é 
exarada pelo historiador alemao a partir das liç5es de KERN, Fritz. Recht und Verfassung im Mittelalter. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1965. Disponivel em: 
<http ://www.fritzkern.de/uploads/1478352979-0unyGH7LWs
Recht%20und%20Verfassung%20irn%20MA.compressed.pdf.>. Acesso em: 29 nov. 2018. Meinecke, a concluir 
nestes termos, parece valer-se da seguinte afirmaçao de Kern: "Politik oder Staatsrason wird im Mittelalter 
überhaupt nicht anerkannt", p. 90. 
250 MEINECKE, op. cit. , p. 32. 
25 \ Ibid., p. 33. 
252 Nesse sentido, vale a pena citar Meinecke : « Alors apparaissent déjà çà et là des déclarations de principes 
conduisant à la conception d'une nouvelle ' nécessité' pour l'État. Philippe de Leyde, ecclésiastique au service du 
comte de Hollande, écrivit au XIVe siècle un traité De cura reipublicae et sorte principantis, où il soutenait la 
thèse que le seigneur devait retirer à une ville ou à un particulier un privilège accordé par lui, s'il en résultait un 
dommage pour la 'publica utilitas ' . D'une façon plus générale encore, Jean Gerson déclarait en 1404 que si des 
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bem perceber, em Meinecke, a ideia de uma razêio de Estado voltada sobretudo ao exercicio 

do po der soberano. 

De todo modo, Meinecke enfatiza que, mesmo ao tempo em que 0 cristianismo se 

despojava de muitas de suas exigências mais intransigentes em relaçiio ao Estado e à politica, 

a imagem de um mundo dual imposta pelos dogmas cristiios (adicionada à ideia de pecado, 

ausente na Antiguidade) seguiu exercendo grande influêncÏa. Nesse sentido, 0 historiador 

alemiio afirma que uma teorizaçiio da açiio politica desgarrada por completo dos val ores 

morais ou dos dogmas cristiios som ente poderia vir de um pagêio, que ainda voltava seus 

olhos para a Antiguidade; alguém que valorizasse a religiiio naquilo que ela favorecÏa ao 

surgimento de grandes her6is, confiantes e orgulhosos, é dizer, a religiiio romana; um sujeito 

pagiio que pouco casa fizesse aos prometidos terrores do Infemo e que, nessa condiçiio, entiio, 

pudesse abordar a natureza deste fenômeno politico corn a mesma tranquilidade de espirito 

que os pensadores da Antiguidade (despreocupados quanto aos fardos impostos pela 

cristianismo). Na visiio do historiador, este alguém seria Niccolo Machiavelli, 0 primeiro, 

segundo Meinecke, a tratar da teoria da raziio de Estado253 . 

Maquiavel nasce em Florença em 3 de maio de 1469 e morre em 21 de junho de 

1527, nesta mesma cidade. Sob os auspfcios da famflia Médici, exerceu funçoes publicas 

junto à Republica Florentina durante 0 periodo de quatorze anos, momento em que parti ci pou 

de diversas missoes diplomaticas, estando muito pr6ximo ao poder e, assim, podendo 

observar e bem conhecer os meandros da açiio politica. Autor cuja importância é diretamente 

proporcional à dimensiio da controvérsia que seus escritos ainda hoje suscitam, é detentor de 

uma obra que se abre a uma multiplicidade de interpretaçoes, sendo, indiscutivelmente, um 

lois venaient à s'opposer au maintien de la paix, qui, au Moyen Age, était le but suprême, il fallait ou bien les 
interpréter conformément à ce but, ou les abroger totalement, car 'necessitas legem non habet' . Jean Petit, 
docteur en théologie et domestique du duc de Bourgogne, se montra encore plus hardi. Dans un discours (vrai 
discours de sophiste) prononcé à Paris en mars 1408, pour défendre son maître qui avait fait assassiner le duc 
Luis d'Orléans, il déclarait que les promesses et alliances entre chevaliers ne devaient pas être tenues si elles 
causaient un préjudice au prince ou à la chose publique : les tenir serait même, dans ce cas, contraire aux lois 
naturelles et divines » (Ibid., p. 33); em traduçào nossa: "Entào aparecem aqui e acola declaraçôes de principios 
conduzindo à concepçào de uma nova 'necessidade' para 0 Estado. Philippe de Leyde, eclesiastico a serviço do 
conde de Holanda, escreveu no século XIV um tratado, De cura reipublicae et sorte principantis, no quai ele 
sustentava a tese de que 0 senhor devia retirar de uma cidade ou de um particular um privilégio por ele 
concedido, caso deste privilégio resultasse um dano para a publica utilitas. De uma forma mais geral ainda, Jean 
Gerson declarava em 1404 que, se leis viessem a se opor à manutençào da paz, a quai, na Idade Média, era 0 

objetivo supremo, era precise ou interpreta-las de acordo corn este objetivo ou as ab-rogar totalmente, porque 
necessitas legem non habet. Jean Petit, doutor em teologia e doméstico do duque de Borgonha, mostrou-se ainda 
mais audacioso. Em um discurso (verdadeiro discurso de sofista) pronunciado em Paris em março de 1408, para 
defender seu mestre que tinha feito assassinar 0 duque Luis d 'Orléans, declarava que as promessas e alianças 
entre cavaleiros nào deviam ser mantidas se elas causassem um dano ao principe ou à coisa publica: mantê-Ias 
seria mesmo, neste caso, contrario às leis naturais e divinas". 
253 Ibid., p. 34. 
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dos fundadores da politica modema. A Maquiavel, nao raro, é atribuido 0 titulo de pai da 

radio de Estado. Autores coma Friedrich Meinecke, Benedetto Croce254 e, ousamos ai incluir, 

Quentin Skinner255 sustentam haver Maquiavel, de fato , inventado a teoria da razao de Estado. 

Vejamos de maneira mais detida 0 ponto de vista de Friedrich Meinecke. 

Meinecke enfatiza que Maquiavel foi 0 primeiro a meditar sobre a natureza da 

razao de Estado. Nada obstante 0 termo esteja ausente na obra do tlorentino, 0 historiador 

alemao esta definitivamente convencido que a teoria da razao de Estado se encontra exposta, 

pela primeira vez, em Maquiavel256
. Aduz que, repetidas vezes, lamenta-se nao haver 0 

fil6sofo tlorentino tecido consideraç6es sobre quaI seria a verdadeira finalidade do Estado; tal 

conclusao, em realidade, na visao de Meinecke, se apresenta falsa. Segundo referido 

pensador, Maquiavel dedicou sua vida, justamente, a tencionar esclarecer efetivamente esta 

questao, 0 que estaria devidamente assentado em suas explicaç6es atinentes à ideia de razao 

de Estado. 

Conforme 0 historiador alemao, 0 pensamento de Maquiavel é, sobretudo, 

intluenciado por dois grandes aspectos: 

(i) Colapso politico. A peninsula italiana, no século XV, gozava de independência 

e se encontrava relativamente contrabalançada, a partir do equilibrio de poder havi do entre os 

cinco Estados: Napoles, Florença, Veneza, Milao e os Estados da Igreja. Ocorre que, a partir 

de 1494, uma série de infortUnios se abate sobre tais Estados (invas6es francesas e 

espanholas, a perda de independência de Milao e Napoles, mudanças na forma de govemo em 

Florença e intensas e generalizadas intervenç6es estrangeiras sobre toda a peninsula). Tais 

acontecimentos, segundo Meinecke, teriam sido determinantes para a formaçao do 

(apaixonado) pensamento politico maquiaveliano, sobretudo em razao de 0 tlorentino haver 

exercido as funç6es de secretario e diplomata da Republica de Florença até 1512. Nesse 

sentido, a partir das experiências vividas (e é importante salientar que Maquiavel es creve a 

partir do que vivenciou), das situaç6es politicas presenciadas e observadas, tal pensador te ce 

sua doutrina, da quaI ressaem, em carater principal e primeiro, duas obras: 0 Principe e 

Discursos sobre a Primeira Década de Tito-Livio. 0 primeiro - dedicado à familia Médici, 

que ascendia ao poder e à quaI Maquiavel necessitou pedir apoio ante as reviravoltas politicas 

e perseguiç6es havidas - objetiva, como sabido, orientar 0 principe nova a fundar um Estado 

254 CROCE, Benedetto. La philosophie comme histoire de la liberté. Paris: Seuil, 1983. p. 245-248, conforme 
SENELLART, Michel. La raison d 'État antimachiavélienne. In: LAZZERI, Christian e REYNIÉ, Dominique 
(Org.). La raison d'État: politique et rationalité. Paris: PUF, 1992. p. 18. 
255 Consoante podemos concluir de SKINNER, Quentin. Les Fondements de la pensée politique moderne. 
Traduçao de Jerome Grossman e Jean-Yves Pouilloux. Paris: Albin Michel. 2009. p. 352. 
256 MEINECKE, op. cit. , p. 34. 
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a partir das maIS adversas condiç5es e circunstâncias. Corn acento indiscutivei sobre a 

monarquia, traz Iiç5es que, ante sua clareza e crueza, abriram-se a muitiplas interpretaç5es. 

Quanto aos Discursos, Maquiavei enfatiza a republica, acentuando a importância do povo 

enquanto garantidor da Iiberdade. Meinecke aponta para a existência de um conflito interno 

em Maquiavei entre a necessidade de garantir a guarida dos Médicis (devendo, pois, enaitecer 

os beneficios da monarquia, 0 que 0 faz no Principe) e suas concepç5es particulares quanto ao 

melhor governo para um Estado (0 quaI repousaria na republica, tema dos Discursos). No 

encontro destes dois vieses, ao menos aparentemente contradit6rios, surgira, segundo 

Meinecke, no que ha de mais nobre e abjeto, 0 entendimento maquiaveliano acerca da razào 

de Estado: 

Assim nasceu 0 desacordo entre seu interesse pessoal e seu antigo ideal de 
liberdades republicanas. Sua grandeza foi de bus car assumir este desacordo e 
conciliar estas duas tendências. Sobre 0 terreno negro e um pouco s6rdido de 
um egofsmo sem dissimulaçao nem escrupulos puseram-se a crescer novas e 
fortes ideias quanto à relaçao da republica e da monarquia e quanto à nova 
missao nacional desta ultima: e é assim que nele se formou a imagem da 
razao de Estado em sua integridade e sua brutalidade, corn tudo 0 que ela 
comporta de puro e de impuro, de elevado e de odioso257 . 

(ii) Renovaçiio do espirito. 0 segundo aspecto que, na analise do pensador 

alemào, moida 0 pensamento maquiaveliano diz respeito à suas crenças e convicç5es de 

ordem espiritual. Em Maquiavel nào faziam eco os ideais cristàos. Interessava-Ihe aprofundar 

suas ideias quanto às condiç5es de formaçào e manutençào do Estado, quais sào suas 

possiveis vicissitudes, quais os beneficios, que formas e regimes sào os mais apropriados a 

determinadas situaç5es. Ha, pois, no florentino, um pensamento de ordem racional, empirica. 

E, nada ob stan te exteriorizasse um comportamento respeitoso (plasmado por vezes de 

refinada ironia), Maquiavei - conforme Meinecke - atacou gravemente a Igreja, acusando-a 

de, através do Cristianismo, tornar as pessoas fracas, desencorajadas e humildes258. Nesse 

senti do, embora entendesse 0 aspecto fundamentai da reIigiào, tal nào se encontrava por certo 

no Cristianismo, mas na religiào romana, que fazia os individuos devirem corajosos, fortes e 

orgulhosos. A "grandeza dell'animo", a "forza deI corpo" e a beieza encontravam-se, 

257 « Ainsi naquit le désaccord entre son intérêt personnel et son ancien idéal de libertés républicaines. Ce fut sa 
grandeur que de chercher à assumer ce désaccord et à concilier ces deux tendances. Sur le terreau noir et quelque 
peu sordide d 'un égoïsme sans dissimulation ni scrupules se mirent à croître de nouvelles et fortes idées quant au 
rapport de la république et de la monarchie et quant à la nouvelle mission nationale de cette dernière: et c'est 
ainsi que se forma en lui l' image de la raison d'Etat dans son intégrité et sa brutalité, avec tout ce qu 'elle 
comporte de pur et d' impur, d' élevé et de haïssable », ibid., p. 35. 
258 MAQUIAVEL, Nicolau. Discours sur la première décade de Tite-Live. In: Œuvres complètes. Paris: P.-A. 
Bourdier, 1867. t. 1. p. 498 ; MEINECKE, op. cit., p. 35. 
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portanto, na religiao paga, produtora de verdadeiros her6is. Desta forma, 0 estabelecimento 

de uma ética crista dualista, espiritualista e menosprezadora dos instintos naturais era 

frontal mente repelido por Maquiavel. Dessa forma, 0 historiador alemao assevera que, nada 

obstante conservasse claras as concepçoes de bem e mal, 0 florentino almejava uma nova 

moral, que seguisse a voz da natureza259
. 

Nesta moral proposta por Maquiavel, bastante distanciada do que propugnava 0 

cristianismo, funcionavam coma val ores principais aqueles contidos em uma ri ca noçao 

extraida da Antiguidade, articulada e retrabalhada pelo florentino: a noçao de virtù, cuja 

definiçao extraimos das observaçoes de Meinecke: 

"Era uma noçao extremamente rica, tomada de empréstimo sem dûvida da 
tradiçao da Antiguidade e do humanismo, mas inteiramente modificada pelo 
sentimento individual; ela comportava seguramente qualidades morais, mas 
devia designar desde a origem uma energia particular conferida ao homem 
pela natureza, a coragem e a força para levar a cabo altos feitos politicos e 
guerreiros, e sobretudo a capacidade de fundar Estados, em particular 
repûblicas, e de os manter vivos e florescentes. ( ... ) Ela compreendia entao 
as virtudes do cidadao e aquelas do govemante, 0 devotamento à coisa 
pûblica, tanto quanto a sabedoria, a firmeza, e a ambiçao dos grandes 
fundadores e chef es de Estados"260. 

Mas é de se enfatizar que os go vernantes deveriam possuir uma virtù especial, 

superior, de segunda ordem, espécie aperfeiçoada da virtù primitiva, natural; tal espécie de 

virtù é que retiraria do carMer mediano da humanidade as verdadeiras virtudes civicas, 

deferidas às pessoas corn capacidades a tanto e necessarias ao bom governo. E a virtù de 

segunda ordem apenas poderia florescer em um povo que guardasse uma essência natural. 

Meinecke vai apontar que atentar-se para esta virtù especial, superior, se apresenta 

fundamental para se bem compreender 0 pensamento do florentino. Ao bom governo, deveria 

se afigurar presente esta virtù de segunda ordem, pr6pria ao dirigente capaz e habilidoso. 

Ao privilegiar a repûblica, em seus Discursos, Maquiavel, de toda sorte, nao 

acreditava piamente em uma "virtude incorruptivel" inerente ao "republicano"261. Mesmo 

259 MEINECKE, op. cit. , p. 35. 
260 « c'était là une notion extrêmement riche, empruntée sans doute à la tradition de l'Antiquité et de 
l'humanisme, mais entièrement modifiée par le sentiment individuel; elle comportait assurément des qualités 
morales, mais devait désigner dès l'origine une énergie particulière accordée à l'homme par la nature, le courage 
et la force d'accomplir des hauts faits politiques et guerriers, et surtout la capacité de fonder des Etats, en 
particulier des républiques, et de les maintenir vivants et florissants. [00'] Elle comprenait donc les vertus du 
citoyen et celles du gouvernant, le dévouement à la chose publique, aussi bien que la sagesse, la fermeté et 
l'ambition des grands fondateurs et chefs d'Etats» (Ibid., p. 36). 
261 Ao ensejo, 0 historiador alemào lembra provérbio citado por Maquiavel nos Discursos, 0 quaI assenta que 
"pensa-se de uma forma in piazza; de outra, in palazzo" (Ibid., p. 36). A passagem a que se refere 0 historiador 
alemào esta em MAQUIAVEL, Nicolau . Discours sur la première décade de Tite-Live. Traduçào de Toussaint 
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quando esta a tratar da republica, 0 acento, dado por Maquiavel, é conferido sem pre a partir 

de cima, daqueles que govemam, nao do povo; tal forma de govemo, em Maquiavel, na 

leitura de Meinecke, ainda contém traços monarquistas, sendo indispensavel haver-se, 

também ai, govemantes fortes e capazes, 0 que era obtido, precisamente, por esta virtù 

especial. Levando em conta 0 cielo de Polibio e sabendo que à gloria do Estado segue-se 0 

declinio e a ruina, Maquiavel entenderia que às republicas caidas far-se-ia necessario um 

govemante plasmado de virtù criadora, urna mana regia, urna podestà quase regia, capaz de 

reerguê-Ias; em outros casos, de Estados completamente arruinados, nao restaria outra saida 

senao 0 monarca. É nesse sentido que Meinecke identifica uma ponte entre 0 Principe e os 

Discursos, viabilizando, a proposito, a Maquiavel, a urn so tempo, agradar os Médicis, os 

quais lhe conferiam apoio, e manter suas convicçoes atinentes às liberdades republicanas262. 

Meinecke sustenta, ademais, que Maquiavel conserva as noçoes de hem e de mal, 

nao encobrindo, sob a mascara da virtù, atitudes imorais. Mesmo que autorizadas em 

determinadas circunstâncias, as açoes imorais perpetradas pelo govemante seguiriam sendo 

imorais. Nesse senti do: "Diz ele, no capitulo VIII do Principe, a proposito de Agatoeles: nao 

se poderia dizer que seja 'virtù' matar seus concidadaos, trair seus amigos, nao ter lealdade, 

nem piedade, nem religiao; pode-se, dessa forma, adquirir poder, mas nao honra,,263 . Mas esta 

"imoralidade", ao que nos parece, estaria muito mais atrelada a um confronto corn a moral 

ordinaria. Importante frisar que, a par da moral ordinaria, haveria, no entender de Maquiavel, 

um outro campo, superior, justamente acessado a partir da virtù: 0 campo das açoes politicas. 

Nesse pIano superior, afigurar-se-ia adequado infringir-se urna moral ordinaria, uma "moral 

cri sta" , no intuito de se alcançarem determinados fins fundamentais ao Estado (e nao nos 

parece haver duvidas de que 0 govemante, justamente aquele dotado da virtù especial, bem 

saberia quando deveria adequadamente infringir esta moral ordinaria para 0 bem da 

organizaçao politica, para a preservaçao da ordem e da relaçao de poder). Estariamos, entao, 

diante de um outro campo, 0 da moral politica. Mas Meinecke - de maneira aparentemente 

Guiraudet. Paris: Bibliothèque Berger-Levrault, 1980. p. 127: « Ce changement se remarqua si souvent et sur 
tant d'individus qu'il donna naissance au proverbe: 'Ces hommes, disait-on, ont un visage pour la place publique 
et un autre pour le palais' ». 
262 MEINECKE, op. cit., p. 36-7. 
263 « On ne saurait, dit-il au chapitre VIII du Prince, à propos d'Agathocle, dire que ce soit 'virtù' que de tuer ses 
concitoyens, trahir ses amis, n'avoir ni loyauté, ni piété, ni religion; on peut de cette façon acquérir le pouvoir, 
mais non l' honneur », ibid., p. 37. TaI passagem encontra-se em MAQUIAVEL, Nicolau. Le Prince. Traduçao 
de Constanzo Ferrari. Paris: DubuissoniLucien Marpon. 1865. p. 94-5: « Véritablement on ne peut pas dire que 
ce soit vertu de tuer ses concitoyens, de trahir ses amis, d'être sans foi, sans pitié, sans religion, tous moyens qui 
peuvent bien faire acquérir le pouvoir, mais non pas la vraie gloire »; e, na ediçao em português: "Por outro lado, 
também nao se pode dizer que seja virtude matar os seus concidadàos, trair os seus amigos, nao ter lealdade, nem 
compaixao, nem religiao . Deste modo conquista-se qualquer Estado, mas nao se ganha honra", MAQUIAVEL, 
Nicolau. 0 Principe. Rio de Janeiro: Otto Pierre. 1980. p. 49 . 
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paradoxal e talvez adocicando um pouco a contundència maquiaveliana - insiste que, para 

Maquiavel, as açoes imorais perpetradas no prop6sito politico seguiriam sendo imorais, nao 

fazendo estritamente parte da noçao de virtù, embora desta pudessem, efetiva e 

evidentemente, decorre~64; e atenta 0 historiador alemao, nesse diapasao, a prop6sito, que, 

para 0 pensador de Florença, a fin alidade ideal e natural do Estado seria a de fazer surgir e se 

desenvolver a virtù265• 

Meinecke assevera que se esta em um momento no quai 0 ideal cristao de uma 

moral e de uma religiao universais perde penetraçao, ja nao ecoando de modo tao pujante. 

Começam a ex surgir descobertas nos mais variados campos do conhecimento, acabando-se 

por relegar a um segundo piano eventuais contradiçoes que pudessem se verificar entre tais 

novas constataçoes e os val ores assumidos até entao. 0 historiador atenta para 0 fato de 

Maquiavel estar inscrito nesse permeio coma um individuo afeto a tais descobertas e 

experièncias, assumindo apaixonadamente inclusive posiçoes contradit6rias e mudanças de 

convicçoes, promovendo as respectivas defesas de maneira veemente, até as ultimas 

consequèncias. É nesse ponta que Meinecke constata a mai or de todas as contradiçoes em 

Maquiavel; contradiçao esta que, segundo 0 historiador, 0 pensador florentino nao teria sequer 

desejado minimamente superar. Trata-se da discordância entre 0 âmbito moral da virtù (e do 

Estado estimulado pela virtù) e 0 âmbito da religiao e da moral tradicionais. Tratar-se-ia a 

virtù de uma ideia natural e dinâmica, na quai estaria compreendida, ademais, uma certa 

ferocia, brutalidade. Todavia, evidentemente, tal noçao de virtù nao poderia se expressar de 

forma desordenada, desconectada da natureza. Nesse sentido, a virtù deveria se manifestar 

coma "virtù ordinata ", "feita, a um s6 tempo, da autoridade soberana e de virtudes civicas", 

uma virtù que "respeitava evidentemente a religiao e a moral" e que "contribuia à 

conservaçao do Estado,,266. Nesse sentido, 0 principal conceito maquiaveliano, 0 de virtù, 

estaria atrelado, na sua expressao coma virtù ordinata, às exigèncias morais e religiosas, 

indispensaveis à preservaçao do Estado? 

Meinecke acentua 0 carater imprescindivel da religiao para Maquiavel; aduz que 0 

florentino, nos Discursos, revela quais sao, em sua 6tica, os très pilares do Estado: a religiao, 

as leis e 0 exército. Mas a religiao que Ihe seduzira, efetivamente, sera a que tomaria os 

264 « Au jugement de Machiavel, ces infractions et ces excès, ces "péchés" au sens chrétien, demeuraient 
immoraux et ne devenaient pas par eux-mêmes de la "virtù", - mais ils pouvaient finalement résulter de la 
"virtù" », MEINECKE, op. cit. , p. 37. Em traduçào nossa: ''No julgamento de Maquiavel, estas infraç5es e estes 
excessos, estes 'pecados', no sentido cristào, permaneciam imorais e nào provinham eles proprios da 'virtù' , -
mas eles podiam finalmente resultar da 'virtù' ''. 
265 Ibid ., p. 38. 
266 « faite à la fois d 'autorité souveraine et de vertus civiques»; « respectait évidemment la religion et la 
morale » ; « contribuaient à la conservation de l'Etat », ibid., p. 39. 
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homens valorosos, orgulhosos, fortes e confiantes, segundo ele, a reIigHio romana. Todavia, 

inegavelmente, a religiao e a moral serao tratadas coma meros instrumentos, meios para 0 que 

realmente importa, na visao de Maquiavel, a conservaçao do Estado. É diante de tal razao que 

o florentino podera aconselhar 0 govemante a manter a religiao, mesmo que esta seja marcada 

pelo erra ou pela engano, uma vez que util à preservaçQo do Estado; e 0 soberano deveria 

seguir tal recomendaçao de maneira tao mais obstinada quanto mais avisado 0 fosse. É dai 

que Meinecke identifica a existência de uma séria contradiçao no pensar maquiaveliano: 

Falar assim nao seria jâ estar afastado de todo sentimento religioso? 0 que 
aconteceria, a partir dat, corn 0 sustento ultimo do intimo ser, se uma religiao 
à quaI nao se acreditava podia ser considerada coma util e se 0 bem moral 
parecia ser ao mesmo tempo 0 produto do medo e do costume? Em um 
mundo privado de Deus, 0 homem reduzia-se a ele mesmo e às forças que a 
natureza sozinha lhe dava para lutar contra as forças cegas desta mesma 
natureza267. 

A fim de fazer frente a tais impetuosas forças contrarias por meio das quais a 

natureza seria capaz de tudo arrebatar, Maquiavel corn acuidade raciocina nos seguintes 

termos: de um lado ha a virtù, de outro, a fortuna. Inobstante um consideravel numero de 

pessoas entenda que nada adianta fazer ante a incontrolavel e impetuosa força do destino Ca 

fortuna), 0 florentino via, em tal forma de pensar, uma completa falta de virtù. Afortuna nao 

govemaria senao apenas a metade de nosso agir, nos deixando inteiramente à disposiçao 0 

restante. A importância de se fazer desenvolver e conservar a virtù estaria, pois, diretamente 

relacionada ao enfrentamento da fortuna, que, imprevisivel e invariavelmente, cruzara 0 

caminho e se abatera sobre 0 desavisado: 

Na medida em que os homens têm pouca virtù, afortuna tem amplamente a 
ocasiao de manifestar seu poder. E coma ela é mutante, as republicas e os 
Estados mudam frequentemente eles também. E eles mudarao sem pre, até 
que surja um homem amante 0 bastante da Antiguidade para impor uma 
regra àfortuna, e a impedir de mostrar, a cada revoluçao do sol, tudo aquilo 
do que ela é capaz268• 

267 « Parler ainsi, n'était-ce pas être déjà détaché de tout sentiment religieux? Qu ' advenait-il dès lors du dernier 
soutien de l'être intime, si une religion à laquelle on ne croyait pas pouvait être considérée comme utile et si le 
bien moral semblait être en même temps le produit de la crainte et de l'habitude ? Dans un monde privé de Dieu, 
l'homme en était réduit à lui seul et aux forces que lui donna it la seule nature pour lutter contre les forces 
aveugles de cette même nature », ibid., p. 39. 
268 « Lorsque les hommes ont peu de ' virtù ', la ' fortuna ' a amplement l'occasion de manifester son pouvoir. Et 
comme elle est changeante, les républiques et les Etats changent souvent eux aussi. Et ils changeront toujours, 
jusqu 'à ce que surgisse un homme aimant assez l' Antiquité pour imposer une règle à la ' fortuna ', et l'empêcher 
de montrer, à chaque révolution du soleil, tout ce dont elle est capable », ibid., p. 39. Meinecke faz referência, no 
ponto, ao pensamento maquiaveliano contido em no Livro II dos Discursos: « En effet, là où la sagesse et le 
courage sont sans force, la fortune doit exercer sa puissance; et comme celle-ci est mobile et changeante, les 
républiques et les États qui sont sous son influence varient infiniment ; et ils éprouveront les mêmes révolutions 
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Perce be-se da citaçao acima que Maquiavel é de parecer que 0 individuo nao 

podera fugir de sua propria natureza, nao sendo a virtù destinada a todos. Nesse sentido, um 

mesmo método poderia muito bem funcionar em relaçao a um sujeito e, ao revés, determinar a 

ruina de outro. 

Dessa forma, seri am indispensaveis coragem e firmeza no agir contra a fortuna, 

acompanhadas de inteligência, na medida em que, para cada situaçao, exigir-se-a um método 

que lhe é proprio. Seria necessario agir corn ousadia e intrepidez, enfrentando a corrente 

impetuosa imposta pela sorte, "maltratando quem nos maltrata". Corn efeito, a fortuna é 

ardilosa e astuta e contra ela é viavel agir-se também corn astlicia e ardil, se assim se fizer 

necessario. Ai estao perfectibilizados os contomos da doutrina que restou conhecida coma 

maquiavelismo. Neste senti do, Meinecke: 

É ai que reside, a propriamente falar, a origem profunda, psiquica, do 
maquiavelismo, esta famosa doutrina segundo a quaI os meios repreensiveis 
sao justificados, em politica, quando se trata de fomecer ou conservar ao 
Estado a força necessaria. 0 homem, privado de toda luz celeste e 
transcendente, abandonado s6 sobre 0 campo de batalha, face às potências 
demoniacas da natureza, se sentindo ele mesmo coma uma destas potências, 
fomece 0 mal pelo mal. Segundo Maquiavel, a virtù tem, moralmente e sem 
restriçao, 0 direito de recorrer a todas as armas para se sobrepor à fortuna269 . 

Nas palavras do pensador alemao, em tais elementos estaria a condiçao prévia à 

descoberta, realizada por Maquiavel, quanta à natureza da razao de Estado. Afigura-se 

deveras interessante perceber que, na visiio de Meinecke, portanto, a raziio de Estado esta 

associada diretamente à autonomia humana. 

Mas, além da virtù e da fortuna, havia um terceiro elemento para Maquiavel de 

fundamental importância: a necessità. Ao lado da virtù, fonte criadora, dispensadora da força 

jusqu'à ce qu'enfin il s'élève un homme tellement épris des maximes anciennes qu'il parvienne à asservir la 
fortune, et à lui enlever tous les moyens de manifester son extrême puissance », MAQUIA VEL (1980a), p. 236. 
Em traduçao nossa: "Corn efeito, ai onde a sabedoria e a coragem nao têm força, a fortuna vai exercer 0 seu 
poder; e como esta é movel e mutavel, as republicas e os Estados que estao sob sua intluência variam 
infinitamente; e experimentarao eles proprios revoluç5es, até que, enfim, se levante um homem, de tal modo 
apaixonado pelas maximas antigas, que venha a escravizar a fortuna, e a dela retirar todos os meios que !he 
perm item manifestar seu extremo poder". 
269 « C'est là que réside, à proprement parler, l'origine profonde, psychique, du machiavélisme, cette fameuse 
doctrine selon laquelle les moyens répréhensibles sont justifiés en politique quand il s'agit de procurer ou de 
conserver à l'Etat la force nécessaire. L'homme, privé de toute lumière céleste et transcendante, abandonné seul 
sur le champ de bataille, face aux puissances démoniaques de la nature, se sentant lui-même comme une de ces 
puissances, rend le mal pour le mal. Selon Machiavel, la 'virtù' a, moralement et sans restriction, le droit de 
recourir à toutes les armes pour avoir raison de la fortune », MEINECKE, op. cit., p. 40. Yale notar que, nesta 
citaçao de Meinecke, se percebe uma conexao bastante interessante corn 0 pensamento de Marcel Gauchet, sobre 
a passagem da heteronomia à autonomia, conforme sera visto no Capitulo 6. 
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imprescindivel à fundaçao e manutençao dos Estados, a necessità tratar-se-ia de uma poderosa 

força constrangedora que - mais pujante que a pr6pria razao - impeliria os individuos a agir. 

a desafio seria justamente canalizar, de maneira racional, esta potência habil a compelir a 

"massa inerte", a fim de que agisse de modo conforme às pretens6es de conservaçao do 

Estado, transformando, assim, uma necessidade "desordenada" em "necessità ordinata dalle 

leggi "270. Valer-se, pois, dos elementos "naturais", tencionar racionalmente aproveita-Ios em 

favor da constituiçao e da preservaçao estatal, é dizer: utilizar-se da necessità de modo 

conforme à virtù. No entender do pensador alemao, Maquiavel assenta a pr6pria origem da 

moral no conceito de necessità271
• Nao seria senao em funçao da necessidade que os grandes 

her6is teriam conseguido realizar feitos nobres e marcantes. A necessidade impeliria 0 

individuo a fazer coisas que, por meio som ente da razào, nao se afigurariam possiveis. Assim 

se pronuncia Maquiavel nos Discursos: 

N6s ja mostramos 0 quanto os homens tiram vantagens da necessidade, e 
quantas aç6es gloriosas devem a ela sua origem. Sem ela, coma escreveram 
alguns fil6sofos que trataram da moral, as maos e a lingua do homem, estes 
instrumentos, tao distintos, de sua gl6ria, nao teriam desenvolvido senao 
imperfeitamente suas faculdades, e nao teriam alcançado suas obras a altura 
e a perfeiçao à quaI chegaram. Os antigos generais de exército, conhecendo 
o império desta necessidade e 0 quanto ela tomava seus soldados 
determinados a combater, nao negligenciavam nenhum dos meios capazes de 
Ihes fazer sentir seu potente aguilhao272 • 

E 0 florentino lembra, a prop6sito, do general Vesius Mescius, 0 quaI, 

comandando 0 exército dos volscos, encurralado por tropas romanas, exorta a seus 

combatentes: "Sigam-me; vocês nao têm nem muros a escalar, nem fossos a ultrapassar. 

Armados, vocês nao têm a vencer senao pessoas armadas. 19uais em val or, vocês têm em seu 

favor a necessidade, que é a ultima e a mais forte de fodas as armas "273. Virfù, necessità e 

fortuna, tais conceitos, aliados à exigência de se manterem pujantes armi proprie, tais, na 

visao de Meinecke, os alicerces fundamentais da teoria maquiaveliana. 

270 Ibid. , p. 41. 
271 Ibid ., p. 40. 
272 « Nous avons déjà montré combien les hommes tirent d'avantages de la nécessité, et combien d'actions 
glorieuses lui doivent leur origine. Sans elle, comme l'ont écrit quelques philosophes qui ont traité de la morale, 
les mains et la langue de l'homme, ces instruments si distingués de sa gloire, n'auraient développé 
qu'imparfaitement leurs facultés, et n'auraient point porté ses ouvrages à la hauteur et à la perfection à laquelle ils 
sont parvenus. Les anciens généraux d'armée, connaissant l'empire de cette nécessité et combien elle rendait 
leurs soldats déterminés à combattre, ne négligeaient aucun des moyens capables de leur faire sentir son puissant 
aiguillon », MAQUIA VEL (1980a), p. 283. 
273 « Suivez-moi; vous n'avez ni murs à escalader, ni fossés à franchir. Armés, vous n'avez à vaincre que des 
gens armés. Égaux en valeur, vous avez pour vous la nécessité, qui est la dernière et la plus forte de toutes les 
armes» (Maquiavel se serve, no ponto, de Tito-Livio, IV, 28,5: « Ite mecum ; non murus nec vallum, armati 
armatis obstant ; virtute pares, quae ultimum ac maximum telum est, necessitate superiores estis »), Ibid., p. 286. 
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As ideias, per se, de Maquiavel, segundo 0 historiador, nao eram novas. 

Pensadores politicos contemporâneos seus podiam também advogar a utilizaçao de aç5es 

repreensiveis e menos louvaveis para fins de se garantir 0 interesse comum. Todavia estes 

buscavam estear tais aç5es no Miroir des Princes, em c1assicos ensinamentos do dever agir do 

soberano. 0 pensador florentino, de sua parte, promove uma completa inversao, e ai esta, no 

pensar de Meinecke, a novidade maquiaveliana: Maquiavel nao dissimula ou busca 

justificativas em ordem a legitimar urn agir desonesto ou imoral. 0 Principe devera agir 

desonestamente, imoralmente, se as sim convier fazê-Io. 0 Principe deve aprender a ser 

desonesto quando a necessidade assim 0 exigir, do contrario, estara fadado à ruina. Conforme 

Meinecke, Maquiavel nao busca justificativas para suas liç5es a partir de um "dever ser", de 

uma deontologia, mas a partir da pratica, do cal or dos fatos. Maquiavel, nesse senti do, 

ultrapassa as exigências da moralidade, colocando 0 mal ao lado do bem, em termos politicos: 

Mas a primeira aplicaçao do nova método cientifico e seu efeito sobre a vida 
historica provocaram um choque terrivel. 0 principe deve aprender a nao ser 
sempre honesto: é 0 que exige a necessità, que imp5e a toda vida humana 
seu poder e seu constrangimento. Era uma coisa totalmente diferente 
transgredir som ente de fato a lei moral em politica ou - coma devinha 
doravante possivel e se produziu mais e mais - poder se justificar por uma 
"necessidade" inelutavel. No prirneiro caso, a lei moral permanecia, nela 
mesma, intacta em sua santidade absoluta, escapando ao empirismo. Agora, 
ao contrario, esta necessidade era derrubada por uma necessidade empirica, e 
omal tomava lugar ao lado do bem, onde ele se comportava entao como um 
bem, ou ao menos como um meio indispensavel à conservaçao de um 
bem274 • 

Maquiavel, neste senti do, alça a necessidade a norma geral, permitindo nao 

apenas urn excepcionar pontual da regra, em uma dada e bem determinada situaçao, mas, a 

partir de sua liçao, a necessidade permite a colocaçao em xeque e a suspensao de todo 0 

ordenamento juridico, se 0 soberano assim entender legitimo para a salvaçao da patria. A 

necessidade se transmuda em preceito geral de açao. Ai esta para Meinecke fundamentada a 

possibilidade de - a partir dos ensinamentos maquiavelianos - ultrapassarem-se a moral, a 

religiao e 0 direito, elementos que, embora tenham sido indispensaveis à constituiçao do 

274 « Mais la première application de la nouvelle méthode scientifique et son effet sur la vie historique 
provoquèrent un choc terrible. Le prince doit apprendre à ne pas être toujours honnête: c'est ce qu'exige la 
« necessità », qui impose à toute vie humaine son pouvoir et sa contrainte. C'était tout autre chose de 
transgresser seulement de fait la loi morale en politique ou - comme cela devenait désonnais possible et se 
produisit de plus en plus -, de pouvoir se justifier par un « nécessité» inéluctable. Dans le premier cas la loi 
morale demeurait, en elle-même, intacte dans sa sainteté absolue, échappant à l'empirisme. Maintenant au 
contraire cette nécessité-là était renversée par une nécessité empirique, et le mal prenait place à côté du bien, où 
il se comportait alors comme un bien, ou du moins comme un moyen indispensable à la conservation d'un 
bien », MEINECKE, op. cit., p. 42. 
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Estado, acabam por serem afastados por este quando esta em jogo a necessidade de seu 

crescimento ou preservaçao (vê-se aqui claramente apresentar-se a ideia de razao de Estado 

associada ao polo soberano). Corn a interpretaçao apaixonada que lhe é pr6pria, Meinecke 

assim se posiciona a respeito: 

o Estado moderne po dia certamente ceder à sua impulsào profunda e se 
Iiberar de todos os entraves espirituais que 0 enclausuravam e, enquanto 
potência autônoma, levar a cabo as surpreendentes realizaç5es de uma 
organizaçào racional, inimaginaveis na Idade Média e que, desde entào, 
deveriam crescer de século em século. Mas que contradiçào interior, 
devoradora, deveu ele, desde 0 inicio, pagar por sua ascensào! Ele nào podia 
viver sem a religiào, a moral e 0 direito, os quais eram a base de sua 
existência, e, entretanto, ele era 0 primeiro a viola-las quando a necessidade 
de manter sua potência politica 0 exigia275 . 

Tratar-se-ia a necessidade, dessa forma, de uma faca de dois gumes, tanto 

podendo curar quanto ferir. Poderia justificar tanto 0 agir honesto quanto 0 desonesto, na 

medida em que 0 que se faz, deve sê-Io por necessidade (Principe, capitulo 23). A necessidade 

fomeceria à virtù a religiao e a moral necessarias para fins de fortalecê-Ia, em ordem a 

permitir a conservaçao do Estado. 0 recurso aos meios desonestos e repreensiveis, portanto, 

deve estar atrelado a este encadeamento: virtù, fortuna e necessità. 0 principe, nesse senti do, 

poderia se conduzir no reto caminho, desde que consciente que, quando a necessidade 

sobreviesse, deveria poder escolher pela malicia, pela astlicia, pela imoralidade, pela fraude, 

se assim as circunstâncias 0 exigissem. Da mesma forma, Maquiavel assevera que, nada 

obstante nao seja adequado ao principe ter todas as qualidades morais e praticar retamente as 

respectivas boas açoes, é apropriado que ele pareça possui-las e pratica-las. Dai Meinecke 

asseverar que estaria Maquiavellegitimando 0 agir de um "celerado coroado,,276. 

Assevera 0 historiador alemao que 0 Principe é todo construido tendo coma pano 

de fundo a luta entre virtù e fortuna, corn vistas à fundaçao de um Estado ou ao reerguimento 

do Estado caido (particularmente, a Italia, à época dilacerada) e ao fortalecimento do P~yO 

arruinado, por meio do insuflar da virtù, a partir da açao de um autêntico monarca, corn esteio 

nos elementos indispensaveis fomecidos pela necessità277
• Consoante Meinecke, Maquiavel 

275 « L'État moderne pouvait certes céder à son impulsion profonde et se libérer de toutes les entraves spirituelles 
qui l'enserraient et, en tant que puissance autonome, accomplir les étonnantes réalisations d'une organisation 
rationnelle, inimaginables au Moyen Age et qui, dès lors, devaient s'accroître de siècle en siècle. Mais quelle 
contradiction intérieure, dévoratrice, dut-il, dès le début, payer son ascension! Il ne pouvait se passer de la 
religion, de la morale et du droit qui étaient la base de son existence, et cependant il était le premier à les violer 
quand la nécessité de maintenir sa puissance politique l' exigeait », ibid., p. 42. 
276 Ibid ., p. 43. 
277 Ibid. , p. 44. 
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estava consciente de que a "necessidade de Estado" poderia dar azo à pratica de atos naD 

apenas calcados, de fato, em uma "véritable nécessité ", mas, ao contrario, em um instinto e 

desejo de poder. Todavia, 0 avido desejo de poder ( "bruta cupidità di regnare ") era repelido 

por Maquiavel. 

Yale observar que a virtù relacionar-se-a, ademais, corn a forma de govemo 

adequada a um Estado: se republica ou monarquia, tal dar-se-ia de acordo corn 0 quanto de 

virtù neste Estado existisse. Embora nos Discursos haja uma clara predileçao pela 

republica278
, ao contrario do verificado no Principe, em que elogiada a monarquia, ha casos 

em que - coma ja asseverado - a Unica saida é a tomada de rédeas por um verdadeiro 

monarca, detentor da virtù necessaria para promover e levantar da patria caida. 

Conforme Meinecke, a primazia da razao de Estado em relaçao ao direito positivo 

(assunto que exsurge, no século XVII, coma questao por excelência quanta à temâtica da 

razao de Estado) naD encontra eco em Maquiavel, naD havendo este tomado contato corn 0 

absolutismo (a despeito de suas teorias haverem auxiliado a engendrar este). 0 respeito às 

leis, às antigas orientaçoes e aos costumes constituir-se-a, em verdade, segundo Meinecke, 

elemento fundamental a um autêntico principado para Maquiavel279
. Na visao do historiador 

alemao, em Maquiavel, trata-se de uma razao de Estado de elevado nivel moral, de cuja teoria 

se extrai uma preocupaçao em relaçao ao bem geral do povo. E, para tanto, yale a tomada de 

decisoes mesmo que vergonhosas, que possam transparecer covardia, mas que, em realidade, 

determinarao a salvaçao da pâtria: 

Quando a salvaçao da patria esta em jogo, naD ha falar em examinar se uma 
coisa é justa ou injusta, clemente ou cruel, louvave\ ou vergonhosa, mas, 

278 Maquiavel declara francamente: « c'est le bien général et non l'intérêt particulier qui fait la puissance d'un État 
; et, sans contredit, on n'a en vue le bien public que dans les républiques : on ne s'y détermine à faire que ce qui 
tourne à l'avantage commun et si, par hasard, on fait le malheur de quelques particuliers, tant de citoyens y 
trouvent de l'avantage qu'ils sont toujours assurés de l'emporter sur ce petit nombre d'individus dont les intérêts 
sont blessés », MAQUIA VEL (1980a), p. 161 . Em traduçao nossa: "É 0 bem geral e nao 0 interesse particular 
que faz a potência de um Estado; e, sem contradiçao, apenas se tem em vista 0 bem publico nas republicas: ne las 
se determina a fazer apenas 0 que se volta à vantagem comum, e se, por acaso, alguns particulares restarem 
prejudicados, tantos cidadaos encontram ai vantagem que, seguramente, se sobrepôem a este pequeno numero de 
individuos cujos interesses sao lesados". 
279 0 historiador alemao se vale, a prop6sito, da seguinte passagem dos Discursos: « Que les princes se pénètrent 
donc de cette vérité: qu'ils commencent à perdre le trône à l'instant même où ils violent les lois, où ils s'écartent 
des anciennes institutions et où ils abolissent les coutumes sous lesquelles les hommes ont vécu si longtemps » 
Ibid., p. 253, excerto versado por Meinecke da seguinte forma: « Puissent les princes apprendre qu'ils 
commenceront à perdre leur Etat dès l'instante où ils se mettront à violer les lois et les anciennes dispositions et 
coutumes qui ont régi longtemps la vie des hommes », MEINECKE, op. cit., p. 46 ("Possam os principes 
aprender que eles começarao a perder seu Estado no momento em que eles se colocarem a violar as leis e as 
disposiçôes antigas e os costumes que, durante longo tempo, regeram a vida dos homens") . 
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rejeitando toda outra consideraçao, deve-se, a todo custo, tomar a decisao 
que lhe salve a vida e lhe conserve a liberdade28o• 

Meinecke arremata sua amilise, asseverando que a polftica maquiaveliana é uma 

politica alicerçada sobre a experiência e a hist6ria. Na compreensao do historiador, as guerras 

religiosas e a Contrarreforma acabaram por abarcar todos os aspectos morais, fazendo apagar 

corn isso as noçoes de uma politica baseada na virtù e em ideais pr6prios a uma Antiguidade 

paga. Em funçao disso, conceitos e teses fundamentais do pensamento maquiaveliano naD 

encontraram mais eco, casa do conceito de virtù e do ideal de regeneraçao dos povos caidos. 

Conforme Meinecke, mesmo te6ricos livres da Renascença naD mais compreenderiam tais 

conceitos, ante a clara mudança de paradigmas na quai se encontravam mergulhados. Dessa 

forma, a teoria de Maquiavel restou em grande parte incompreendida. Questoes coma as 

atinentes às particularidades pr6prias ao agir politico, exercido em um piano apartado às 

questoes de natureza moral e, nomeadamente, à aplicaçao da necessidade coma justificaçao 

para a ultrapassagem de amarras morais, tais assuntos seguiram sendo estudados, 

interpretados, debatidos, criticados. Em uma indisfarçada defesa ao pensamento 

maquiaveliano, Meinecke assevera que, ante 0 retrato sem maquiagem levado a efeito em 0 

Principe, 0 florentino objetivou denunciar e desmascarar a tirania, desocultar os seus venenos, 

a fim de que se buscasse a el es fazer frente. Entretanto, Maquiavel - sendo alvo de uma 

interpretaçao de todo errônea - acabou por ser ele tido coma envenenador. 

Condenou-se Maquiavel, incluindo-se todos os seus escritos no Index Librorum 

Prohibitorum, ja em sua primeira ediçao, e se denunciou 0 maquiavelismo enquanto doutrina 

perniciosa à politica. Ao passo que publicamente se condenou 0 florentino, este, no mais das 

vezes, seguiu sendo estudado e aplicado em segredo. 

Percebemos, assim, que Meinecke aponta, sobretudo, para uma relaçao bastante 

estreita entre razao de Estado e necessidade, concepçao que estaria inserida no eixo 

geneal6gico a partir do quai, desde 0 medievo (como vimos em Gaines Post), invoca-se 0 

poder do governante de agir para além do direito, por razoes de necessidade, compreendendo

se, assim, a razao de Estado predominantemente sob este aspecto, mais aproximado ao senso 

derrogat6rio da lei. Tai genealogia, ancorando-se no conceito de necessidade, esta assaz 

achegada, pois, ao polo da exceçao soberana, em detrimento de um entendimento mais 

orientado ao polo da governamentalidade. Vale apontar que é tendo em mente tal aspecta que 

280 « Quand le salut de la patrie est en jeu, on ne saurait examiner si une chose est juste ou injuste, clémente ou 
cruelle, louable ou honteuse, mais, repoussant toute autre considération, on doit à tout prix prendre la décision 
qui lui sauve la vie et lui conserve la liberté », ibid., p. 46. Aqui, de igual sorte, nos aparece evidente a ideia de 
razao de Estado aproximada ao polo da soberania. 



142 

poderemos aquilatar a novidade que se consubstanciara 0 pensamento de Michel Foucault na 

compreensao da ra zao de Estado modema. 

4.2 MAQUIA VEL E ü MAQUIA VELISMü NA VISAü DE MICHEL SENELLART 

Em Machiavélisme et raison d 'Etat, Michel Senellart aponta para a imperiosidade 

de procedermos a uma distinçao fundamental: devemos separar 0 pensador Nicolau 

Maquiavel do chamado "maquiavelismo", conceito que Claude Lefort considera coma um 

mito, uma invençlio levada a cabo pelos detratores do secretario de Florença. Associado a uma 

representaçao do mal na politica, a uma pratica destituida de qualquer preocupaçao em 

relaçao ao reto agir, ao comportamento ético, ao moralmente adequado, 0 maquiavelismo 

concentra, no senso comum, todo 6dio, os medos mais recônditos quanto à dominaçao de um 

ser humano sobre 0 outro. Nas palavras de Senellart, citando Lefort, "designando a esperteza, 

o calculo hâbil, a perfidia a serviço de uma ambiçao pronta a todos os meios para atingir seus 

fins, 'ele é 0 nome dado à politica enquanto ela é 0 mal"'28 1. Senellart assevera que naD é 

nesse sentido negativo que ele considera a obra de Maquiavel para fins de se analisar sua 

relaçao quanta ao engendramento do conceito de razao de Estado. Afirma que, entre os textos 

maquiavelianos e 0 mito do maquiavelismo, exsurge um discurso, de todo original, sobre 0 

poder, desenvolvido a partir da obra maquiaveliana, nada obstante naD surja diretamente de 

Maquiavel. Este discurso - que estabelece um poder fundado na guerra e que se utiliza dos 

meios guerreiros para se conservar - desenvolve-se em uma época determinada e que, naD se 

confundindo, pois, corn 0 mito, delineia a forma coma Maquiavel, durante mais de um século 

foi interpretado, criticado, amado e odiad0282. 

Enquanto que, para Maquiavel, 0 pano de fundo, a todo momento retomado, é 

indubitavelmente 0 confronto virtù versus fortuna; ao maquiavelismo (entendido este, para 

além de mitos e teorias fantasmag6ricas, coma espaço que, partindo de Maquiavel, da azo a 

um discurso original do po der, ca1cado na guerra), 0 tema central a ser abordado é a questao 

da necessità. De um lado, temos a relaçao opositiva virtù-fortuna; de outro, a questao da 

necessità. Bem entendido, naD é que Maquiavel naD trate do conceito de necessidade; 

evidentemente que ele 0 faz, sendo parte importante de sua teoria. Entretanto, c1aramente, esta 

naD se reduz a tal questao, naD sendo 0 fundo exc1usivo de seu pensamento. E 0 

maquiavelismo vai justamente bus car sua forma na célebre frase maquiaveliana "É necessario 

28 1 « désignant la ruse, le calcul habile, la perfidie au service d'une ambition prête à tous les moyens pour 
atteindre ses fins , 'il est le nom donné à la politique en tant qu'elle est le mal ' », SENELLART, (1989), p. 36. 
282 Ibid. , p. 37. 
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a um principe, se ele quer se conservar, de aprender a poder nao ser bom, e a usar ou nao 

disso segundo a necessidade "283. "Necessidade", aqui, ex surge , a um s6 tempo, coma regra 

de prudência e coma constrangimento exterio?84. 

E Senellart, entao, se questiona se, em Maquiavel, estar-se-ia di ante de uma 

necessità coma principio de exceÇQO ou coma um principio permanente? Aduz que a resposta 

encontrar-se-a nos Discursos. Maquiavel aplica 0 conceito de necessidade (i) enquanto 

advento de uma situaçao extrema; (ii) enquanto categoria associada à fortuna, "a universal 

mutabilidade das coisas, que rege uma causalidade caprichosa"; fortuna esta que "nao é uma 

potência exterior às coisas, que as govema de maneira arbitraria. Ela é 0 conceito mesmo da 

instabilidade delas"285; (iii) categoria designando um jogo de relaçoes de força à quai nenhum 

Estado pode escapar (nesse particular, a frase "quem nao ataca é atacado" é "a impiedosa lei 

da necessidade"286), consubstanciando-se, ai, uma necessidade-estado de guerra 

permanente287; e (iv) ligada justamente a este estado de guerra pennanente, aparece uma 

necessidade que subjaz à necessidade fatual, uma necessidade que esta intimamente ligada à 

natureza humana mesma, uma necessidade atrelada à concepçao de desejo, pivô da guerra 

sem fim. Portanto, percebemos ai uma necessidade coma principio permanente. Nesse 

senti do, na medida em que Senellart faz alusao a um estado de guerra permanente, a um 

princfpio de necessidade que opera permanentemente, a justificar, por conseguinte, quando 0 

momento assim 0 exigir, a adoçao de medidas excepcionais corn vistas à conservaçao do 

Estado - tal sendo parte insita ao agir politico -, estar-se-ia aqui a identificar (levando-se em 

conta a maquina bipolar govemamental de Agamben) uma ideia de raZQO de Estado surgindo 

achegada ao polo da soberania. 

Tendo em mira a necessità, perceber-se-a que, para Maquiavel, a autêntica ciência 

do govemante é a arte da guerra. Segundo 0 florentino, nao haveria, de fato, uma efetiva 

distinçao entre tempo de paz e tempo de guerra, sendo, inclusive, a paz uma situaçao 

enganadora, iludindo as pessoas no sentido de crerem em uma falsa estabilidade das coisas. 

Senellart indigita ai 0 ponto de ruptura de Maquiavel para corn 0 pensamento tradicional, que 

283 « Il est donc nécessaire que le prince qui veut se maintenir apprenne à pouvoir ne pas être bon, pour s' en 
servir ou non selon que la nécessité l'exige », MAQUIAVEL, Nicolau. Le Prince. Traduçao de Constanzo 
Ferrari. Paris: DubuissonlLucien Marpon. 1865. p. 129; e, no original, lemos: "Onde è necessario ad un 
Prencipe, uolendo si mantenere, imparare a potere essere non buono, & usarlo, & no usarlo secondo la 
necessità", MAQUIAVEL, Nicolau. Il Prencipe. Veneza: Gabriel Giolito de Ferrari e Fratelli. 1550. p. 29. 
284 SENELLART, (1989), p. 37. 
285 « l' universelle mutabilité des choses, que régit une causalité capricieuse » ; « n' est pas une puissance 
extérieure aux choses, qui les gouverne de façon arbitraire. Elle est le concept même de leur instabilité », ibid., p. 
39. 
286 « l' impitoyable loi de la nécessité », ibid. , p. 40. 
287 Ibid., p. 40. 
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VIa na paz um meio para a consecuçào dos fins estatais (bem-viver, justiça ... ). A tese 

maquiaveliana é no senti do de que a paz engana, desvirtua, desvia da finalidade estatal, a quaI 

nào é outra senào a afirmaçiio do pode,-288. Guerra e paz acabam sendo nada mais nada menos 

do que dois lados de uma mesma moeda, nào se verificando grande distinçào entre uma e 

outra. Ao contrario do pensamento tradicional que vislumbrava na guerra algo abominavel e 

na paz algo desejavel, a guerra nào é mais 0 inverso da paz, habitando justamente em seu seio. 

Deve-se fazer da tempestade 0 objeto constante da vigilância do principe289. Ao contrario de 

Santo Agostinho, para quem a guerra deveria ser feita tendo coma mote 0 desejo de paz, 

Maquiavel sustenta ser imprescindivel que se viva a paz, pensando na guerra. Viver a paz no 

pensamento da guerra evita que 0 repouso se transmude em ociosidade, deixando, assim, 

esvair-se a virtù290• De fato, conforme um duplo cielo de causas e efeitos (ascendente e 

descendente), a "ordem" leva à "virtù ", esta levando à "gloria", "prosperidade" (ascendente). 

Entào, da "prosperidade" vai-se ao "repouso", deste à "ociosidade", desta à "desordem", a 

quaI levara, por derradeiro à "ruina", nos exatos e seguintes termos: "- sequência ascendente: 

ordem ~ virtù ~ gloria/prosperidade ; - sequência descendente: repouso ~ ociosidade ~ 

desordem ~ ruina,,291. Viver no pensamento da guerra teria um efeito debelador da perda da 

virtù. 

Apenas en passant, yale sublinhar que Senellart identifica ai um traço que revela 

um problema tipico dos primeiros tempos dos Estados modemos: coma fazer corn que as 

pessoas nào permaneçam ociosas. A ociosidade se afiguraria extremamente daninha à ordem 

publica, de modo que deveria ser combatida e debelada. Entretanto, para Maquiavel a questào 

nào se colocava, propriamente, no cenario de combate às pessoas sem trabalho, fenômeno que 

veio a se tomar uma preocupaçào publica em momento posterior ao secretario de Florença. 

Quando Maquiavel aqui trata da ociosidade, ele deseja promover uma critica à atividade 

especulativa, que, segundo ele, leva à ruina do Estado. Seu argumento é tecido no sentido de 

que a atividade especulativa apenas pode ser realizada, justamente, em tempo de paz ("as 

288 Ibid., p. 43. 
289 Nesse sentido, a fim de se garantir a estabilidade, a fim de se ter um Estado conservado, ordenado e forte, 
impende atentar-se para 0 imperativo da guerra e para a noçao enganadora que a paz aporta, devendo-se manter 
sempre vigilante e bem preparado (ai esta uma manifestaçao da virtù). 
290 Percebemos aqui 0 contraste em relaçao, v.g., às ideias apresentadas por Gaines Post, 0 quaI apresentou 
claramente 0 pensamento de que, no medievo, 0 mote principal era 0 conseguirnento da paz. Nota-se, portanto, 
uma mudança de paradigma. 
29 1 ,,_ séquence ascendante : ordre -7 virtù -7 gloire/prospérité; - séquence descendante: repos -7 oisiveté -7 
désordre -7 ruine", ibid., p. 44 ; MAQUIAVEL, Nicolau. Histoires florentines. In: Œuvres complètes. Paris: P.
A. Bourdier, 1867. t. 1. p. 104. 
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letras vêm depois das armas e ( ... ) os generais nascem antes dos fil6sofos"292). Nesse senti do, 

a pratica da atividade especulativa (a filosofia, mas também a religiao) ensejaria uma ilusao 

quanto ao tempo de paz, conferindo a falsa impressao de que este tempo de paz poderia ser 

permanente. Conduz-se, assim, 0 individuo à ociosidade, e dai à desordem e consequente 

ruina293 . A postura de Maquiavel, portanto, afigura-se nitidamente antijilos6jica, a exemplo 

de Catao, que, percebendo a simpatia corn que a juventude romana estava acolhendo os 

pensamentos de Di6genes e Carnéades, interditou a chegada de qualquer fil6sofo a Roma294. 

Nessa toada, viver a paz no pensamento da guerra, ai esta para Maquiavel 0 

imperativo em nome do quaI se cultivara a virtù e se evitara a ociosidade e a consequente 

ruina do Estado. 

Senellart atenta para 0 fato de que naD se pode perder de vista a que 0 Principe se 

dirige. Nao se pode tentar entendê-Io, sobretudo suas passagens mais chocantes, sem coloca-

10 no seu devido contexto. A obra se dirige aos principes novos, que, diante das mais adversas 

condiçoes, buscam fundar um Estado a partir da força. Nesses termos, 0 livro aparece, corn 

efeito, sob nova luz. Maquiavel diz que 0 método por ele fornecido completa a açiio do 

tempo, faltante aos principados novos, fazendo corn que estes em pouco tempo pareçam 

antigos. De forma extremamente audaciosa, 0 florentino substitui 0 critério juridico-moral que 

distingue rei justo e tirano por um critério meramente temporal, dividindo os principes entre 

novos e antigos295
• 

Sobre a teoria de Friedrich Meinecke, acerca da paternidade do conceito, 

Senellart inicia sua critica, apontando que, para 0 historiador alemao, a invençao, por 

Maquiavel, da ideia de razao de Estado teria conferido as devidas ferramentas para 0 posterior 

desenvolvimento de um historicismo, que amparou uma concepçao do Estado e das relaçoes 

de poder em termos racionais, em oposiçao a um entendimento assentado sobre os direitos 

naturais296. A teoria da razao de Estado, na visao de Meinecke, teria pavimentado 0 caminho 

para 0 surgimento do movimento das Luzes, no que este po de ser entendido em seu sentido 

hist6ric0297. Senellart, a prop6sito da discussao acerca do historicismo, traz à baila Ernst 

Troeltsch, colega e mentor de Meinecke. Nada obstante Troeltsch haver si do uma das figuras 

mais expoentes do historicismo, referido historiador promove - sobretudo ao final de sua vida 

292 « les lettres viennent à la suite des armes et ( ... ) les généraux naissent avant les philosophes », MAQUIA VEL 
(1867), p. 105. 
293 SENELLART, (1989), p. 45. 
294 Ibid., p. 46. 
295 Ibid., p. 47. 
296 CHABOD, Federico. Notice sur Friedrich Meinecke. In: MEINECKE, Friedrich. L'idée de la raison d'Etat 
dans l'histoire des Temps modernes. Traduçao de Maurice Chevallier. Genebra: Droz, 1973. p. XXIV. 
297 SENELLART, (1989), p. 6. 
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- uma critica contundente a respeito298: partindo-se do pressuposto de que 0 historicismo 

romp eu por completa corn a ideia de direito natural, desconsiderando, portanto, a concepçao 

atinente às normas diretamente acessiveis pela razao e os val ores a tanto inerentes, tal 

historicismo, nessa toada, naD teria feito corn que, irremediavelmente, 0 pensamento alemao 

houvesse ingressado em um completo relativismo? Corn efeito, na medida em que naD ha 

valores superiores, transcendentes, pelos quais devemos agir, 0 que poderia haver mais senao 

uma açoo politica absolutamente limitada às conspurcadas disputas inerentes às relaçoes de 

poder e de dominaçoo? Onde naD ha mais val ores transcendentes, em que assentar uma 

legitima açao politica? A proposito do pensamento alemao baseado no historicismo, Senellart 

aponta: "aos valores geradores de anarquia [esse pensamento] tinha substituido uma anarquia 

geral dos valores. 0 historicismo engendrava 0 niilismo,,299. De fato, a partir do historicismo, 

quaI seria 0 limite a ser imposto à execuçao inverterada de uma "politique de puissance ", 

"como resistir à historia quando a natureza e, mais geralmente, toda transcendência 

desmorona?,,300. Descortina-se ai, no confronto entre ethos (espirito e moral) e kratos (força e 

desejo de dominaçao), um cenario tragico; um poder que se tomou desarrazoado. E uma razao 

de Estado historicista, produtora de saber, mas, ao mesmo tempo, enredada em uma logica 

desprovida de valores transcendentes hâbeis a permitir wn freio à politica do poder e ao 

continuo agir voltado à dominaçao, uma razao de Estado coma tal naD estaria envolta em um 

rematado paradoxo? Senellart aponta em tal direçao: "Paradoxo desolador: a razao de Estado 

298 « Sur ce sujet, cependant, on en est venu à une rupture avec la manière de voir des pays occidentaux, qui s' en 
tenaient au droit naturel, et cela a causé l'isolement de l'Allemagne; aussi y a-t-il un urgent besoin et un devoir à 
amener l'historisme à faire son examen de conscience. C'est à quoi nous voudrions que le présent ouvrage pût 
être utile, et c'est ce qu'avait entrepris, avec toute la vigueur de son esprit notre ami Ernst Troeltsch, à la 
mémoire du quel ce livre est dédié. Son ouvrage sur les problèmes de l'historisme et le discours qu'il a prononcé 
en 1922, peu de temps avant sa mort, sur le droit naturel et sur les sentiments d ' humanité dans la politique 
mondiale ont frayé le chemin conduisant à une entente entre la pensée des historiens allemands et celle des pays 
de l'Ouest, - entente qui exigera, il s' en rendait bien compte, le travail de plusieurs générations» (MEINECKE, 
op. cit., p. 384). Em traduçao livre nossa: "Sobre esse assunto, entretanto, chegou-se a uma ruptura em relaçao à 
forma de ver dos pafses ocidentais, que se atinham ao direito natural, e isto causou 0 isolamento da Alemanha; 
também houve uma urgente necessidade e um dever de conduzir 0 historicismo a fazer seu exame de 
consciência. É a que nos gostarfamos que a presente ohra pudesse ser titil , e é 0 que tinha empreendido, corn todo 
o vigor de seu espfrito nosso amigo Ernst Troeltsch, à mem6ria do quaI este livro é dedicado. Sua obra sobre os 
problemas do historicismo e os discursos que ele pronunciou em 1922, pouco tempo antes de sua morte, sobre 0 

direito natural e sobre os sentimentos de humanidade na polftica mundial abriram 0 caminho, conduzindo a um 
entendimento entre 0 pensamento dos historiadores alemaes e aquele dos pafses do Oeste, entendimento este que 
exigira, ele bem se deu conta disso, 0 trabalho de varias geraçoes". 
299 « Aux valeurs génératrices d ' anarchie elle avait substitué une anarchie générale des valeurs. L'historicisme 
engendrait le nihilisme », SENELLART, (1989), p. 7. 
300 « comment résister à l'histoire quand la nature et, plus généralement, toute transcendance se dérobe ? », ibid ., 
p. 7. 
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engendra a violência ao mesmo tempo em que ela produz 0 saber. Mas se ela desencadeia 

assim a gue rra, naD é precisamente porque ela extrai este saber da guerra mesma?,,301. 

A partir de tal 16gica historicista na quaI estaria mergulhado, naD haveria uma 

saida mais legitima e 16gica a Friedrich Meinecke senao fundar a ideia de razao de Estado em 

Maquiavel. 0 florentino, a despeito de seu entendimento naturalista (v.g., 0 mundo permanece 

idêntico a si mesmo, todas as coisas se reproduzindo periodicamente), é 0 primeiro a tratar a 

açao politica a partir do viés acalorado das relaçôes faticas de poder, a partir de uma analise 

empirica e hist6rica; é 0 primeiro a tencionar resolver as questôes ai apresentadas de maneira 

pragmâtica: "Maquiavel foi 0 primeiro a fazer surgir, no centro de seu discurso, a realidade 

bruta do presente coma problema politico a se resolver praticamente", sendo a necessidade 

presente "aquela do Estado a fundar ou a conservar, que justifica os meios - crueldade, força 

e aSÛlcia - preconizados no Principe,,302. 0 termo "presente", em Maquiavel, naD se trata de 

uma necessidade que se impôe em virtude de cultivar territ6rios, fazer crescer populaçôes ou 

construir cidades, este "presente" é, fundamentalmente, a guerra, sendo a arte da guerra a 

verdadeira ciência daquele que govema; nesse sentido, a politica seria, em Maquiavel, "uma 

arte que se exerce sobre a base de guerra permanente,,303. 

Nesse senti do, Senellart, em seu Machiavélisme et raison d 'État, val, 

fundamentalmente, desenvolver sua exposiçao a partir de três pressupostos gerais: (i) a 

patemidade do conceito de razao de Estado nao esta em Maquiavel, ao contrario do que 

concluido por Friedrich Meinecke; (ii) 0 conceito de razao de Estado foi, no século XVI, 

desenvolvido a partir de uma leitura antimaquiaveliana, a primeira ob ra surgindo em 1589, 

publicada por um homem da Igreja, defensor da Contrarreforma, um ex-jesuita (mesmo que 

afastado da ordem por indisciplina); a obra: De la ragion di Stato; 0 autor: Giovanni Botero. 

Trata-se, na visao de Senellart, de um direto adversario de Maquiavel. Dessa forma, Senellart 

assevera que é contra Maquiavel que um discurso da "verdadeira razao de Estado" é 

produzid0304. E (iii) naD ha falar, quanta a este discurso boteriano, de uma teoria ultrapassada, 

desejando tao-som ente restabelecer a 16gica anterior, arranhada sobretudo pela teoria 

maquiaveliana. Corn efeito, ha uma defesa clara dos dogmas cat6licos, mas a partir de uma 

301 « Paradoxe déchirant : la raison d'Etat engendre la violence en même temps qu'elle produit le savoir. Mais si 
elle déchaîne ainsi la guerre, n'est-ce pas, précisément, parce qu'e lle tire ce savoir de la guerre même? », ibid., 
p. 8. Anotamos, nesse ponto, que Senellart observa em Meinecke uma ideia de razào de Estado 
indisfarçavelmente sintonizada corn 0 polo da soberania. 
302 « Machiavel a été le premier à faire surgir, au centre de son discours, la réalité brute du présent comme 
problème politique à résoudre pratiquement» ; la nécessité présente: « celle de l'Etat à fonder ou à conserver, 
qui justifie les moyens - cruauté, force et ruse - préconisés dans le Prince », ibid., p. 8. 
303 « un art qui s'exerce sur fond de guerre permanente », ibid., p. 8 e 9. 
304 Ibid ., p. 10. 
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aguçada concepçao de razao de Estado, amparada nao no paradigma da guerra, mas no da 

exploraçao dos recursos materiais e humanos de um Estado. Da 16gica guerre ira passa-se à 

16gica da exploraçao econômica, Botero, imbuido dos ideais mercantilistas, acabando por 

fomecer uma doutrina de todo original quanto à ideia de razao de Estado, a quaI sera 

examinada corn mais vagar em paginas seguintes. Nesse senti do, estes très pontos permitiriam 

a Senellart contestar a conclusao tomada por Meinecke, procedendo, assim, à analise do 

conceito de razao de Estado em uma outra direçao. 

Sobre a discussao acerca da outorga da patemidade do conceito a Maquiavel, yale 

referir, ademais, 0 artigo La raison d 'Etat antimachiavélienne, publicado por Michel Senellart 

em La raison d 'Etat: politique et rationalité, obra organizada por Christian Lazzeri e 

Dominique Reynié. Em referido trabalho, 0 fil6sofo francès aponta que aqueles que 

respondem de maneira afirmativa à indagaçao se Maquiavel seria 0 inventor da ideia de razao 

de Estado sustentam que 0 autor do Principe, mesmo sem haver nominado a razao de Estado 

explicitamente, haveria firmemente instalado suas bases e, dessa forma, teria garanti da, em 

seu favor, a patemidade do conceito. Toda a questao estaria contida em uma de suas curtas (e 

contundentes) frases, ja citada, quaI seja: "É necessario a um principe, se ele deseja se 

conservar, aprender a poder nao ser bom e a usar ou nao disso secondo la necessità,,305 . Como 

nao poderia deixar de ser, Senellart traz todo 0 acento indispensavel ao conceito de 

necessidade. Concepçao imprescindivel neste contexto, como ja acima referido, a 

necessidade, em Maquiavel, teria uma nuance de natureza complexa, englobando as maldades 

humanas, as variaçoes da fortuna e a urgência de situaçoes parti cul ares, tudo corn 0 fito 

ultimo de mantenere 10 stat0306• 

É di ante desse estado de coisas que Senellart, no mencionado artigo, ira propor 0 

exame de très questôes: (i) a ideia de razao de Estado é maquiaveliana? (ii) 0 que é 0 discurso 

do maquiavelismo no século XVI e no inicio do século XVII? e (iii) que posiçao estratégica 

ocupa a razao de Estado antimaquiaveliana? 

Quanto ao primeiro ponto, 0 pensador francès observa, basicamente, quatro 

posiçoes distintas sobre 0 tema: 

(i) Maquiavel efetivamente inventou a razao de Estado. Tese advogada por F. 

Meinecke e B. Croce. Croce afirma que a novidade de Maquiavel esta em haver logrado 

cindir a politica das instâncias morais, estabelecendo, v.g., uma separaçao entre, de um lado, a 

305 SENELLART, Michel. La raison d'Etat antimachiavélienne. In: LAZZERI, Christian e REYNIÉ, Dominique. 
La raison d 'Etat: politique et rationalité. Paris: PUF, 1992. p. 15. 
306 Ibid ., p. 15. 
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necessidade e a autonomia da politica e, de outro, os âmbitos religiosos. Meinecke, a seu 

turno, coma visto, também concorda corn 0 pioneirismo de Maquiavel em relaçao ao te ma, 

asseverando, todavia, que seu ineditismo se apresenta, sobretudo, coma rompimento do 

universalismo abstrato, instaurando uma politica de contornos pragmaticos, corn base em 

critérios da experiência e da historia. 

(ii) Maquiavel nao inventou a razao de Estado, a quai Ihe seria anterior. Tese 

sustentada por Ernst Kantorowicz, Gaines Post e Isaiah Berlin. Isaiah Berlin ressaltara 0 fato 

de que a ratio publicae utilitatis, a ratio status sao locuç5es ja conhecidas na Idade Média, 

Tomas de Aquino, de sua parte, ja tendo enfatizado, ademais, que Ha necessidade nao tem 

lei "307 (percebemos, assim, em Isaiah Berlin urn entendimento que aproxima a razao de 

Estado ao polo da soberania e da exceçao). Post, de sua parte, confrontando ratio status e 

razao de Estado, faz ex surgir esta de sua minuciosa analise quanta a indagaç5es coma: que 

relaçao ha entre status rei publicae e 0 Stato dos escritores politicos do século XVI? Entre 

utilitas publica e interesse publico? Entre a necessitas invocada por juristas e teologos 

(necessitas legem non habet), a fim de viabilizar providências de exceçao, e a necessidade 

maquiaveliana?308 Segundo vimos, na leitura de Post, naD se pode atribuir a Maquiavel a 

criaçao da razao de Estado, na medida em que esta é, em verdade, urna noçao atemporal: se 

entendemos a razao de Estado no senti do de privilegiar 0 bem comurn em detrimento dos 

interesses particulares; permitir a aplicaçao de meios especiais em circunstâncias urgentes, 

excepcionais; chancelar 0 comprometimento da lei moral, visando uma finalidade ética 

superior; entender viavel a tolerância de urn mal menor corn vistas a obstaculizar 0 

exsurgimento de urn mal mai or; promover a justificaçao dos meios pela fim perseguido, Post 

identifica ai urn instituto que "sempre existiu,,309. Senellart, todavia, naD concorda, no ponto, 

corn Post: afirma que, se é bem verdade que todos os pontos elencados por Post sao temas que 

tocam na questao ético-politica, naD menos verdade é que naD ha, em tal exposiçao de Post, 

um esforço por se descobrir em quai tipo especifico de racionalidade esta assentada a 

concepçao de razao de Estado, apontando-se as devidas rupturas, descontinuidades. Nesse 

sentido, acaba referida critica por promover uma indevida generalizaçao acerca do tema. 

(iii) Maquiavel naD inventou a razao de Estado, ideia que lhe seria posterior. 

Destaca-se, nesse particular, Michel Foucault. Conforme este entendimento, 0 problema do 

Estado e a arte de governar exsurgem em momento posterior a Maquiavel. 0 problema por 

307 Ibid., p. 15. 
308 Ibid. , p. 20. 
309 POST (1964), p. 252-3. 
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excelência para 0 autor do Principe é 0 proprio principe (como se manter, estar seguro e 

defender 0 territ6rio de seu principado), e naD 0 Estado. "Razao do principe, naD razao do 

Estado"3lO. Nesse diapasao, malgrado sua originalidade - rompendo corn a metafisica e corn 

as exigências medievais -, Maquiavel nào teria saido do tradicional problema da soberania. 

Foucault intenta pensar 0 Estado a partir das praticas de governo, naD coincidindo este - nem 

se sobrepondo - corn a soberania (aqui se entrevê a maquina bipolar, enunciada por 

Agamben). Para 0 fil6sofo francês, a soberania deve ser pensada por meio do trinômio 

vontade-lei-obediência, os quais formariam um verdadeiro circulo: "A soberania designa um 

certo tipo de poder que toma sua fonte na vontade, se manifesta sob a forma da lei e se impoe 

pela obediência,,311. Os três elementos intrinsecamente ligados, permitem ao soberano que 

imponha a obediência à lei, sendo esta provinda de sua vontade, que, ao fim e ao cabo, reflete 

o bem publico. "0 soberano naD visa outro objetivo senao a submissao à soberania,,3\2. Nesse 

senti do, para Foucault, a fim de que seja possivel pensar adequadamente 0 Estado e sua 

constituiçao, importa pensar as praticas de poder de maneira autônoma, e naD englobada no 

conceito de soberania. Senellart, de toda sorte, identifica em Foucault um avanço na 

compreensao das teses maquiavelianas, este entendendo Maquiavel coma aquele que 

conseguiu sair da relaçao soberania-lei, logrando promover uma analise do poder do principe 

a partir das relaçoes de poder. Para Foucault, trata-se 0 govemo do "modo de açao sobre as 

açoes dos outros", um "conduzir as condutas", constatando 0 fil6sofo francês a existência de 

um deslocamento do modelo do afrontamento dos adversarios para 0 sutil modela do govemo, 

de conduçao das condutas. E é precisamente ai que a obra de Maquiavel se apresentaria coma 

um importante elo. Maquiavel é posta por Foucault coma 0 ultimo teorico da arte de reinar, 

marcando 0 final de uma era. Por maior que seja sua originalidade, entretanto, 0 autor do 

Principe segue preso à analise da soberania3\3, analise esta da quai, segundo Foucault, 

devemos nos libertar, se quisermos pensar 0 Estado sob a adequada 6tica de nosso tempo, a 

6tica do govem0314. Conforme aponta Senellart, Foucault percebe a riqueza da leitura 

antimaquiaveliana, a quai justamente estabeleceria os alicerces para 0 surgimento da razao de 

Estado. 

310 SENELLART (1992), p. 21. 
311 « La souveraineté désigne un certain type de pouvoir qui prend sa source dans une volonté, se manifeste sous 
la forme de la loi et s' impose par l'obéissance », ibid., p. 22. 
312 « Le souverain, par conséquent, ne vise pas d'autre but que la soumission à la souveraineté », ibid. , p. 22 . 
3 13 FOUCAULT (2004), p. 102. 
314 Aqui observamos, a partir de Senellart, aparecer 0 outro lado da moeda, uma razao de Estado associada ao 
polo govemamental, conforme Foucault 0 teorizara. 
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(iv) Enfim, C. J. Friedrich aponta para a impossibilidade de Maquiavel ter criado a 

razao de Estado, na medida em que, segundo a visao do autor de Constitutional Reason of 

State, 0 problema especifico verificado na razào de Estado nao se colocava para 0 fil6sofo 

florentino. Isso porque, para Friedrich, a razao de Estado vern em um cenario no quai se 

tenciona resolver a dicotomia sistemas de valores versus imperativos de segurança, pondo-se 

a questao de até onde se pode chegar para a defesa do Estado diante de ameaças, conflitos 

internos, subversoes. Haveria um componente moral que nao fazia eco a Maquiavel, na 

medida em que, para este, tudo era valido à conservaçao do principado. A questao, di ante 

dessa necessidade de ponderaçao "açao racional-exigèncias morais", s6 seria exposta a partir 

de autores que tinham essa preocupaçao, V.g., Giovanni Botero. 

Senellart aponta que os adversarios de Maquiavel dificilmente logram adotar um 

discurso que se descole total mente do florentino (caso excepcional, por exemplo, de G. 

Antonio Palazzo, que sustenta seu conceito de ratio status corn base na autèntica teoria 

medieval do bonum commune). E 0 fil6sofo francès observa que, muito antes de atacarem 0 

pr6prio Maquiavel, seus "adversarios" acabarao por se utilizarem do nome do florentino para, 

em verdade, atacar um determinado discurso derivado do maquiavelismo; atacam, pois, um 

discurso que é feito a partir de Maquiavel e que nao necessariamente coincide corn este. 

Senellart, entao, propoe uma definiçao ao discurso do maquiavelismo. Assevera 

que se pode entender 0 maquiavelismo de très formas: (i) a partir de uma singularidade 

existente no pensamento de Maquiavel, mas que, entretanto, leva em conta apenas as teses 

consideradas escandalosas, deixando de fora do "maquiavelismo", V.g., a preocupaçao de 

Maquiavel corn a regeneraçao dos Estados, sua exaltaçao à virtù, às constituiçoes mistas, sua 

critica aos mercenarios (e, decorrentemente, a sustentada necessidade de se ter um exército 

pr6prio)315; (ii) coma um mito, um maquiavelismo diab6lico, fantasmag6rico, no quai tudo 

cabe, inviabilizando um exame sério e detido acerca do conceito; e (iii) coma discurso 

historicamente situado (discurso ai entendido, inclusive, coma a maneira por meio da quai 

este é recebido, compreendido, transmitido, alterado; dito de outra forma, "0 campo geral das 

convençoes e das transformaçoes no interior do quai certos enunciados adquiriram uma 

funçao estratégica"316). Nem totalmente coincidente corn a obra de Maquiavel, nem tomado 

em conta a partir exclusivamente do "mito" e de seus fantasmas; no limiar entre 0 que 

efetivamente dito pelo pensador em sua obra e a fantasmagoria que forneceu as tintas para 

315 SENELLART (1992), p. 26. 
316 « le champ général des conventions et des transformations à l'intérieur duquel certains énoncés ont acquis une 
fonction stratégique », ibid., p. 27. 
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uma pintura do retrato "maquiavélico" do florentino, exsurge "a figura hist6rica da ragion di 

Stato maquiaveliana"317. Verdadeira ou falsa tal figura, impende analisar este discurso que foi 

contra ela empreendido, um "contradiscurso" da radio de Estado. 

TaI discurso tem basicamente dois momentos-chave: 0 primeiro de1es se constitui 

do momento em que 0 Principe e os Discursos foram autorizados, pela Igreja, a serem 

publicados, 0 que ocorre, respectivamente, em 1531 e 1532, até 0 momento em que tais textos 

foram vetados e incluidos no Index, 0 que se deu em 1564. Nesse periodo, que medeia a 

autorizaçao e a posterior obstaculizaçao à publicaçao, surgiram as primeiras investidas por 

parte de pensadores religiosos, frontal mente criticos a Maquiavel, sendo ai lançadas as 

prime iras bases para a conformaçao da "doctrine maudite "318. 0 segundo momento se 

perfectibiliza no inicio do século XVII e tem coma protagonista Innocent Gentillet, autor de 

Discours contre Machiavel. Nao tanto pela contundência de seus argumentos, mas muito mais 

pela praticidade de se consultar as ideias de Maquiavel em resumo, os Discursos de Gentillet 

ganham notoriedade e se tomam referência, a obra por excelência quando se deseja saber as 

ideias do fil6sofo florentino. Referido livro conta três partes, respectivamente sobre 0 

conselho do principe, a religiào do principe e a policia que deve ter um principe. A terceira 

parte (a prop6sito, de denominaçao bastante representativa, coma vera no Capitulo 7) traz 

alguns pontos importantes: (i) anotam-se frases de Maquiavel, apagando-se comp1etamente a 

distinçao entre 0 Principe e os Discursos, dai devindo impraticavel uma analise do 

maquiavelismo tomando-se por base 0 que, de fato, foi escrito por Maquiavel; (ii) ignoram-se 

as situaçôes concretas, restando os ensinamentos de Maquiavel descontextualizados; atribui

se, pois, a estes um valor abstrato, universal, desconectado da analise fMica e das especificas 

circunstâncias a partir das quais Maquiavel teceu suas afirmaçôes; (iii) diante disso, enfim, 

assinala Senellart: 

Enfun, coma nao reconhecer neste principe desconfiado (max. 10), cruel 
(13, 14, 23), que promove a divisao entre seus suditos (30, 31), os mantém 
na pobreza (32) e constr6i fortalezas para deles se proteger (33), 0 retrato do 
tirano traçado por Arist6teles no livro V da Politica?319 

Senellart assinala que, a partir de tais Discursos antimaquiavelianos, começa-se a 

nao mais se 1er Maquiavel em seu texto original, buscando-se sempre, coma apoio primeiro, a 

317 « la figure historique de la ragion di Stato machiavélienne », ibid., p. 27. 
318 Ibid., p. 27. 
319 « Enfin, comment ne pas reconnaître dans ce prince méfiant (max. 10), crue l (13, 14,23), qui entretient la 
division parmi ses sujets (30, 31), les maintient dans la pauvreté (32) et bâtit des forteresses pour se protéger 
d'eux (33), le portrait du tyran tracé par Aristote dans le livre V de la Politique? » Ibid. , p. 28. 
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obra de Gentillet, ressaltando, as sim, que 0 maquiavelismo combatido por Fra Paolo, Gabriel 

Naudé ou Machon, por exemplo, acaba por nao mais corresponder "nem ao pensamento de 

Maquiavel, nem ao sistema de seus seguidores, mas antes a uma certa figura convencional da 

tirania,mo. Ou seja, acaba 0 maquiavelismo por se desconectar drasticamente dos especificos 

ensinamentos maquiavelianos, restando 0 filosofo italiano descontextualizado, corn suas 

afirmaçoes generalizadas, como se se tratassem de regras universais, e nao claramente 

especificas à estrita situaçao - por exemplo, em 0 Principe - da fundaçao de um Estado por 

um principe nove e di ante das mais adversas circunstâncias. 

De toda sorte, 0 fundamental a se reter, neste topico, é 0 entendimento defendido 

por Michel Senellart (em dissonância a Meinecke, Croce e Skinner) no sentido de que a 

paternidade do conceito de razao de Estado nao estaria em Maquiavel, mas - assim ousamos 

dizer - em Giovanni Botero. Poderiamos, dessa forma, concluir que a razao de Estado surge, 

enquanto teoria, exatamente como contraposiçao ao "maquiavelismo ", entendido este como 

discurso que se formou no limiar entre aquilo que, de fato, Maquiavel efetivamente sustentou 

e as construçoes teoricas que se seguiram e se desenvolveram a partir de seu pensamento 

(embora nao necessariamente coincidentes ou consonantes corn este). 

Por fim, abrindo-se aqui um parêntese, yale observar que - consoante se pode 

entrever da critica que Senellart endereça ao posicionamento meineckiano - ja se esboça uma 

razao de Estado nao tao aferrada, em exclusividade, ao polo da soberania. 0 que haveria 

escapado a Gaines Post e Friedrich Meinecke, é por Senellart aqui ja apontado, a partir de 

suas observaçoes sobre as liçoes foucaultianas: a face governamentalizadora da razao de 

Estado. Uma face que nao vai se utilizar diretamente da imposiçao, da coerçao, da violência, 

que vai lograr observância consentida a partir da conduçao de comportamentos. As ênfases de 

Senellart ja apontam para uma razao governamental das pessoas, uma conduçao de condutas e 

de populaçoes. 0 duplo sentido da razao de Estado começa, entao, a traçar aqui seus 

primeiros contornos. Veremos, nessa toada, que, a Foucault, seguido por Senellart e 

Agamben, a razao de Estado apresentar-se-a qualitativamente diferente dos indicios de razao 

de Estado que encontramos na Antiguidade e no medievo. De outra parte, a especificidade da 

interpretaçao agambeniana, a seu turno, estara em mostrar que a razao de Estado moderna, 

nada obstante afigure-se uma razao governamental, tendo sua ênfase na conduçao das 

condutas dos individu os e das populaçoes, também se utiliza, ademais, da exceçao como 

dispositivo governamental. Quando necessario, a exceçao entra em jogo e pauta a açao da 

320 « ni à la pensée de Machiavel ni au système de ses émules, mais plutôt à une certaine figure conventionnelle 
de la tyrannie », ibid., p. 29. 
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razao de Estado, mesmo na contemporaneidade. Algo que Foucault, de certa forma, 

corroborou, ao analisar 0 pensamento de Gabriel Naudé e a concepçao de golpe de Estado -

consoante teremos a oportunidade de verificar. Nesse passo, seguindo Agamben, impende 

compreender a razao de Estado moderna coma urn poder bipolar: ela visa à 

governamentalizaçao dos individuos e das populaçôes pela direçao consenti da de seus 

comportamentos, mas nao duvida em se utilizar - quando 0 casa as sim 0 exigir - de 

dispositivos de exceçao para impor a esses individuos e populaçôes ordens coercitivas de um 

poder soberano que nao deixou de persistir ainda no Estado moderno (e tal sera, suma e 

nitidamente, verificado na atualidade, quando esta em questiio urna açao estatallevada a efeito 

por "razôes de segurança"). 

4.3 A CRÎTICA DE CESARE VASOLI A FRIEDRICH MElNECKE QUANTO À 

PATERNIDADE DO CONCEITO DE RAZÂO DE ESTADO 

Cesare Vasoli publica, na obra Raison et déraison d 'Etat, organizada por Yves

Charles Zarka, 0 artigo Machiavel inventeur de la raison d 'Etat ?, no quaI apresenta uma 

critica direcionada ao entendimento, defendido por Friedrich Meinecke, no sentido de que 

tocaria a Maquiavel a invençao da teoria da razao de Estado. 0 autor procura, dessa forma, 

responder à seguinte questao: "é Maquiavel criador ou mesmo precursor do conceito de razao 

de Estado?" 

Conforme sustenta Vasoli, haveria algumas fraturas sérias que impediriam 

responder-se de maneira afirmativa à orientaçao que advoga a paternidade de tal conceito a 

Maquiavel. Mudanças radicais nas estruturas politico-institucionais da Europa, havidas em 

funçao de eventos de importância capital, V.g., "lutas hegemônicas entre as grandes 

monarquias nacionais e a dominaçao espanhola, a fratura irreparavel da Reforma e 0 

'cristianismo do estado de sitio' da Contrarreforma,,321 , além da ocorrência de indiscutiveis 

fenômenos de carMer econômico e social, determinaram 0 advento de realidades 

absolutamente distintas, pondo em jogo questôes que nao se colocavam à época de 

Maquiavel. Conforme Vasoli, ao tempo do desenvolvimento do conceito de razao de Estado, 

a diferença fatica, institucional e politica, em relaçao à época de Maquiavel, era tamanha, que 

a este nao seria mesmo possivel pôr-se a analisar referida categoria. Por conta disso, 0 autor 

32 1 « les luttes hégémoniques entre les grandes monarchies nationales et la domination espagnole, la fracture 
irréparable de la Réforme et le 'christianisme d'état de siège' de la Contre-Réforme», VASOLI, Cesare. 
Machiavel inventeur de la raison d'Etat ? In: ZARKA, Yves-Charles (Org.). Raison et déraison d 'Etat : 
théoriciens et théories de la raison d'Etat aux XVIe et XVIIe siècles. Paris: PUF, 1994. p. 47. 
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critica a postura que, nesse senti do, busca tratar a questao sob 0 âmbito de "uma continuidade 

te6rica intrinseca que parece religar experiências tao diversas no tempo e no espaço,,322, 

impedindo que se constatem as rupturas, as descontinuidades, obstaculizando, ademais, que se 

extraia, de maneira devida, 0 que de precioso haja na obra e que porventura possa estar em 

relaçao corn a problematica. 

De igual sorte, 0 articulista enfatiza ser delicado quando se coloca 0 tema do 

"descobridor", da "descoberta" de um dado conceito, podendo tal desaguar em uma indevida 

"projeçao do futuro sobre 0 passado,,323, forçando-se 0 encontro de soluçoes para questoes 

nao postas ao "descobridor". Dai que Vasoli assevera ser uma tarefa indigesta tencionar-se 

encontrar um real vinculo entre Maquiavel e os primeiros te6ricos da razao de Estado sem que 

se seja obrigado a promover uma interpretaçao "parcial e utilitaria"324, tomando-se frases 

maquiavelianas de maneira descontextualizada. Dessa forma, insurge-se 0 autor contra "a 

transposiçao forçada de ideias ou ensinamentos maquiavelianos a realidades, situaçoes e 

contingências que lhes eram absolutamente estranhas"325. 

Mas, a par de tais situaçoes, identificadas pele articulista como plasmadas de um 

aspecto meramente formaI, existem questoes mais sérias, de fundo, que tomam ainda mais 

dificil compactuar-se corn a tese levantada por Meinecke. Maquiavel claramente escreve a 

partir do que vivenciou, promove reflexoes a partir de suas experiências. Nesse diapasao, é 

muito significativo à analise do presente tema 0 fato de toda a sua vivência, toda a sua 

experiência ter se dado em momento anterior à plena afirmaçGo do Estado moderno, e, 

sobretudo, anteriormente a fatos fundamentais que decisivamente desembocaram no 

florescimento das questoes que iriam viabilizar a pr6pria discussao tratada pele conceito de 

ramo de Estado. 

Nesse mesmo norte, nao se encontraria em Maquiavel um conceito fundamental 

para tal questao: a soberania como "principio e fundamento do poder, verdadeira ramo de sua 

autoridade e do carater necessario das derrogaçoes das ordens legitimas e do sistema legal, 

impostas pele objetivo primeiro de salvaguardar sua continuidade e sua existência,,326. 

322 « une continuité théorique intrinsèque qui semble relier des expériences aussi diverses dans le temps et dans 
l'espace », ibid. , p. 48. 
323 Ibid., p. 48. 
324 Ibid., p. 49. 
325 « la transposition forcée d'idées ou d'enseignements machiavéliens à des réalités, à des situations et à des 
contingences qui leur étaient absolument étrangères », ibid., p. 49. 
326 « la souveraineté comme principe et fondement du pouvoir, raison véritable de son autorité et du caractère 
nécessaire des dérogations aux ordonnances légitimes et au système légal, imposées par l'objectif premier de la 
sauvegarde de sa continuité et de son existence », ibid., p. 50. Aqui talvez poderiamos apontar uma divergência 
entre Vasoli e Foucault, na medida em que, se 0 primeiro faz alusào a uma ausência do conceito de soberania em 
Maquiavel, 0 segundo vai observar que 0 secretario de Florença justamente trabalha no interior do conceito e da 
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Maquiavel, em suas analises referentes aos principados e às republicas de seu tempo, tinha 

diante dos olhos instituiçoes sem a complexidade pr6pria aos Estados modemos, os quais 

tomaram grandes proporçoes, sendo providos de um aparato juridico-politico impensavel ao 

tempo do florentino . TaI realidade, para fins de uma analise quanto aos primeiros te6ricos da 

razao de Estado, esta muito mais aproximada a Jean Bodin, que, em seu Les six livres de la 

République, traz elementos que perm item promover-se es sa relaçao "limites da lei" versus 

"exercicio do poder soberano". 

A segunda questao digna de nota é referente à religiao. Maquiavel atacava 0 

cristianismo, acusando-o de tomar os homens humildes, fracos e inaptos à guerra. N esse 

sentido, exaltava a religiao dos romanos, que buscava a grandeza da alma, a força do corpo e 

tudo 0 mais 0 que pudesse fortalecer 0 homem. Mas Vasoli assevera que, em Maquiavel, a 

religiao nao deve ser vista coma puro e simples instrumento habil a permitir a dominaçao e a 

adequaçao das consciências dos suditos. Ha, na religiao, um "val or fundador", transformador, 

capaz de fomecer força e coesao a comunidades fracas, tomando-as fortes e poderosas. Vasoli 

aponta uma diferença fundamental, nesse aspecto, na medida em que, contrariamente a 

Maquiavel, os te6ricos da razao de Estado buscariam encontrar uma vinculaçao entre religiao 

e poder soberano corn vistas à maximizaçao da dominaçao. Religiao aliada à politica para fins 

de constituiçao de um instrumento de dominaçao, tal situaçao transformou drasticamente a 

relaçao existente entre os individuos e 0 poder soberano. As crenças se colocam coma "novo 

principio de agregaçao politica,,327. TaI aspecta é central para 0 entendimento da razao de 

Estado, Vasoli reconhecendo, ai, a existência de uma fratura quanta ao pensamento de 

Maquiavel, incapaz de ser suturada. E, para caJcar suas afirmaçoes, 0 articulista promove uma 

comparaçao entre 0 fi16sofo florentino e Giovanni Botero, 0 primeiro te6rico da razao de 

Estado. Enquanto Maquiavel criticava contundentemente a ética religiosa crista, chamando-a 

de incompativel para corn a defesa do principado - asseverando que "um homem de 

capacidade suficiente nao se faz cristiio" e que "os profetas desarmados sem pre foram 

afundados"328 - , Botero respondia, afirmando que 0 sucesso ou 0 fracasso do soberano esta 

diretamente vinculado ao seu respeito às exigências divinas. Referido pensador procura, 

ademais, rechaçar a imagem trazida por Maquiavel, tencionando fortalecer a religiao, fazendo 

corn que 0 Deus cristao "pegue em armas" e seja, entao, 0 "Deus dos exércitos". A Botero a 

16gica da soberania, nào logrando se desgarrar desse paradigma, em direçào, por exemplo, a uma analise do 
outro polo da maquina agambeniana: 0 governamental. 
327 Ibid., p. 54. 
328 « homo sane ingeniosus, sed parum Christianus » ; « les 'prophètes désarmés ' se sont toujours effondrés », 
ibid. , p. 56. 
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religHio é fundamento do govemo e geradora de poder. Mas ela - muito antes de portar uma 

finalidade salvifica e se implementar por motivos de consciência, redençao pessoal - é trazida 

sob um aspecto instrumental, corn uma eficâcÎa psicol6gica particular e corn vistas a reafirmar 

a dominaçao; um critério de sucesso para 0 govem0329
. Vasoli aponta, nessa conjuntura, restar 

insustentavel qualquer conciliaçao ou vinculaçao a se promover no ponto entre Maquiavel e 0 

primeiro te6rico da razao de Estado, Giovanni Botero. TaI posicionamento nos parece 

bastante forte e relevante, na medida em que Vasoli nao s6 retira 0 aspecta instrumentalizador 

da religiao em relaçao a Maquiavel Cern contraposiçao, e.g., ao pensamento de Meinecke330), 

mas, ademais, 0 deposita precisamente no homem da Igreja e ex-jesuita Giovanni Botero. 

Vma ultima questao a esse respeito a ser ressaltada, no ponto, é que, conforme 

observa Vasoli, existe um aspecta em Maquiavel, que esta no coraçao de sua teoria e nao 

pode ser ignorado: a regeneraçiio das comunidades caidas. De fato, referido tema é 

extremamente caro ao fil6sofo florentino, restando, ao revés, nitidamente ausente nos te6ricos 

da razao de Estado. Conforme 0 articulista, estes notoriamente nao têm entre suas 

329 Ibid., p. 65. Ao contrario de Maquiavel, que compreenderia, na religiao, um carater de natureza fundamental, 
e nao meramente instrumental. Vasoli, a fim de sustentar seu ponte de vista faz alusao à seguinte passagem, 
referente aos Discursos: "Mas, se 0 vînculo ao culto da Divindade é a garantia a mais segura da grandeza das 
republicas, 0 desprezo da religiao é a causa a mais certa de sua ruîna. Infelicidade ao estado em que 0 medo do 
Ser supremo nao existe! Ele deve perecer se ele nao é mantido pelo medo do principe mesmo que supre a falta de 
religiao; e como os prîncipes nao reinam senac 0 tempo de sua vida, é precise igualmente que 0 estado cuja 
existência nao se mantém senac graças à virtude deste que reina pereça prontamente"; traduçao nossa para 0 

seguinte trecho: «Mais, si l'attachement au culte de la Divinité est le garant le plus assuré de la grandeur des 
républiques, le mépris de la religion est la cause la plus certaine de leur ruine. Malheur à l'état où la crainte de 
l'Etre suprême n'existe pas! Il doit périr s'il n'est maintenu par la crainte du prince même qui supplée au défaut 
de religion; et comme les princes ne règnent que le temps de leur vie, il faut également que l'état dont 
l'existence ne tient qu'à la vertu de celui qui règne périsse promptement », MAQUIA VEL (1867), p. 444; e, no 
original, lê-se: "E come la osservanza dei culto divino è cagione della grandezza delle republiche, co SI il 
dispregio di quelle è cagione della rovina d'esse. Perché, dove manca il timore di Dio, conviene 0 che quel regno 
rovini, 0 che sia sostenuto dal timore d'uno principe che sopperisca a' difetti della religione. E perché i principi 
sono di corta vita, conviene che quel regno manchi presto, secondo che manca la virtù d'esso" MAQUIA VEL, 
Nicolau. Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. Florença: Sansoni, 1971 . p. 70-1. Disponîvel em: 
<https://www.liberliber.it/mediateca/libriim/machiavell iidiscorsi_sopra_ la---.prima _ deca _ di_ tito jivio/pdtlmachia 
velli_discorsi_sopraja---'prima_deca_dUitojivio.pdt>. Acesso em: 17 mar. 2019. 
330 Conforme se pode ver, claramente, no seguinte trecho: «Mais c'était l'irréligiosité de Machiavel qui suscitait 
surtout la colère. Le fait que cette irréligiosité s'accompagnait chez lui d'une certaine estime de la religion, mais 
d'un point de vue purement utilitaire, était considéré comme son pire attentat contre elle. Par là, en effet, elle 
était précipitée de son trône et, de valeur suprême et supraterrestre qu'elle était, ayant en elle son propre but, elle 
était ravalée au rang de simple moyen visant des desseins terrestres. Elle perdait ainsi sa qualité de vérité absolue 
et sa vigueur particulière, car, selon les enseignements de Machiavel, la religion apparente pouvait, dans certains 
cas, rendre exactement les mêmes services que la religion véritable », MEINECKE, op. cit., p. 119 ; em traduçao 
nossa: "Mas era a irreligiosidade de Maquiavel que suscitava sobretudo a c6lera. 0 fato de que esta 
irreligiosidade se acompanhava ne le de uma certa estima da religiao, mas de um ponto de vista puramente 
utilitârio, era considerado como seu pior atentado contra ela. Por aî, corn efeito, ela estava precipitada de seu 
trono e de valor supremo e supraterrestre que ela era, tendo nela mesma sua pr6pria tinalidade, ela estava 
rebaixada ao nlvel de simples meio, a visar tins terrestres. Ela perdia assim sua qualidade de verdade absoluta e 
seu vigor particular, porque, segundo os ensinamentos de Maquiavel, a religiao aparente podia, em certos casos, 
fornecer exatamente os mesmos serviços que a religiao verdadeira". 
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preocupaçoes a recuperaçiio de um povo corrompido, preocupaçao esta, ao contrario, 

absolutamente presente em Maquiavel. 

Por conseguinte, conforme Vasoli, a teoria de Maquiavel estava posta em 

premissas e diante de uma realidade extremamente singular (sendo 0 Principe escrito corn 

vistas a auxiliar 0 "principe novo" em sua tarefa de fundar e conservar 0 principado di ante das 

mais adversas circunstâncias: fundar um Estado a partir da força), afigurando-se indevido, 

pois, promoverem-se descontextualizaçoes, aplicando-se as especificas afirmaçoes 

maquiavelianas de maneira isolada ou enquanto verdades abstratas e gerais. 

Por derradeiro, Vasoli propoe a seguinte questao: ainda que afastada a paternidade 

de Maquiavel relativamente ao conceito de razao de Estado, é correto afirmar que ele nao 

exerceu qualquer intluência em relaçao a este conceito, sendo absolutamente alheio a tal 

noçao? Ai a resposta é negativa. Vasoli ressalta que ha intluência, sim. Os historiadores nao 

tiveram qualquer dificuldade em identificar tal questao. Todavia, cuida-se de uma intluência 

coma tantas outras de tant os outros pensadores, e nao de uma relaçao de dependência, de 

filiaçao direta entre a teoria maquiaveliana e a concepçao de razao de Estado. 

4.4 LIMIAR 

Nesse sentido, a despeito de percebermos em Maquiavel a potencializaçao de 

traços que se afigurarao fundamentais para 0 efetivo desenvolvimento do conceito de razao de 

Estado, tais coma (i) a açao politica orientada à soluçao pratica ante 0 desvelar-se de uma 

necessidade empirica, viabilizando a tomada de procederes desgarrados de preocupaçoes 

proprias a uma moral (ordinaria); (ii) a utilizaçao da dissimulaçao; (iii) 0 manejo dos fatos e 

da verdade; (iv) 0 saber governar; (v) 0 conhecer as estratégias, os calculos astuciosos, os 

meios hâbeis a propiciar 0 crescimento ou a conservaçao da organizaçao politica, meios estes, 

frise-se, desconectados de uma moral crista; a despeito de todos estes pontos de indiscutivel 

contato, pare cern propiciar profundo eco as criticas dirigidas à tese da paternidade 

maquiaveliana do conceito, a começar pelo fato, trazido, dentre outros, por M. Foucault, no 

sentido de que a preocupaçao primeira de Maquiavel era corn 0 soberano, e nao 

necessariamente corn 0 Estado, que à época ainda encontrava-se deveras incipiente. Foucault 

podera assim chamar Maquiavel de "0 ultimo dos antigos", e nao "0 primeiro dos modernos". 

Post, ao nosso ver, de maneira pro ce dente, assevera que os textos maquiavelianos revelam 

ainda sinais medievais. Maquiavel, nessa otica, é talvez aquele que fecha as cortinas, a fim de 

que uma nova peça tome lugar no cenario teatral da açao politica. 
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Caber-nos-a, a partir deste discurso maquiaveliano, perceber como se deu a 

resposta, coma foi 0 contragolpe a esta ideia que sustentava uma polftica completamente 

desgarrada da moral crista, coma se deu 0 contra-ataque a esta tese que entendia viavel a 

adoçào da açào politica amparada em uma outra moral - uma moral propriamente polftica -, 

que estabelecia uma cisào - que, a bem dizer, viria a se tomar incontomavel no Ocidente. A 

resposta vira, dentre outros, corn aquele que primeiro teorizou, de maneira efetiva e em obra 

especifica, a respeito do conceito de ragion di Stato; aquele que, inclusive, colocou a 

expressào no proprio titulo de seu magnum opus; tido por muitos coma 0 pai da estatistica, 

aquele que talvez tenha lançado algumas das bases mais fundamentais para 0 que hoje 

concedemos compreender coma "capitalismo" e "economia"; alguém que, por uma doutrina 

manifestamente original, buscou apaziguar as ideias mais causticas que circundavam a 

concepçào de ragion di Stato, influenciadas pelas teses vindas do pensador de Florença; 

aquele, enfim, que, compreendendo a importância deste conceito que surgia, buscou nào 

profliga-lo, abatê-Io, atad-lo diretamente, mas trazê-lo a outro terreno e concilia-lo corn os 

imperativos eclesiasticos e corn uma moral cristà. Trata-se, corn efeito, do pensador italiano 

Giovanni Botero, cujas principais ideias ora buscaremos apresentar. 
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5 GIOVANNI nOTERO E A RAZAO DE ESTADO: INTERESSE, ECONOMIA E A 

POLiTICA INTEIRA 

"Avoir le mot, c 'est déjàfaire la chose". 
Pierre Bourdieu 

5.1 CONSIDERAÇOES INICIAIS 

Giovanni Botero é, nao raro, reconhecido coma 0 primeiro teorico da razao de 

Estado, havendo mesmo colocado a expressao no titulo de seu magnum apus: "Della ragian 

di Stata ". Grande doutrinador contrarreformista, busc ou marcar posiçao ante a novidade 

estatal que surgi a, aceitando-a em certa medida, mas nao descurando de garantir 0 âmbito de 

intluência eclesiastico, buscando, assim, assegurar os interesses da Igreja na politica. Ante 

uma razao de Estado que surgi a desgarrada dos imperativos transcendentes, mencionado 

pensador, agindo coma bombeiro, tencionou apagar esse incêndio que se alastrava e que tinha 

em Nicolau Maquiavel um indisfarçavel estopim. Consoante estao a denotar ja as primeiras 

paginas de Della ragian di Stata, Botero, corn sua doutrina, buscou demarcar-se em relaçao 

ao pensamento maquiaveliano, embora, por vezes, coma veremos, tenha acabado talvez por 

conceder ao tlorentino mais do que desejasse. Por meio de uma teorizaçao que ultrapassa em 

muito a mera defesa da moral e da Igreja e a refutaçao pura e simples do fenômeno politico 

emergente, Botero acolheu, em larga parte, a novidade, buscando, por outro lado, a partir de 

ideias inéditas, conferir-lhe um redirecionamento, que também satisfizesse as exigências 

politicas da Ecclesia. Em Botero, encontram-se ideias originais, inovadoras e de grande 

repercussao, mesmo na atualidade; suas concepçoes, corn efeito, acabam por chegar até nos, 

sob a forma de evidentes assinaturas, em conceitos e instituiçoes, revestindo-se seus 

pensamentos de manifesta contemporaneidade. Trata-se de um autor essencial, pois, à analise 

do tema, um pensador à frente de seu tempo, cuja teoria, na politica, ainda nos impacta de 

maneira evidente. Malgrado a historia das ideias, nao sem injustiça, tenha-lhe reservado um 

lugar de mediano privilégio, calha reconhecer que Botero talvez, em verdade, desponte coma 

aquele que efetivamente afigurou-se 0 precursor de uma autêntica mudança de paradigma, 

apontando para um entendimento altemativo à politica de afrontamento que se fazia ecoar a 

partir de Florença. Como verdadeiras armas, Botero apostou na economia, na industria, na 

administraçao, na conduçao e fiscalizaçao da populaçao, no saber adequado acerca dos meios 

hâbeis a fazer crescer e conservar esta dominaçao que chamou de "Estado", em ordem a 

toma-la cada vez mais estavel e poderosa. No presente capitulo, assim, buscaremos, 
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apresentar 0 contexto em que inserto 0 pensamento boteriano, bem coma expor suas ideias 

principais em relaçao à razao de Estado, buscando-as articula-las, alfim, à bipolaridade, 

enunciada por Agamben, entre soberania e govemo. 

Quanto aos dados biograficos, Giovanni Botero nasce em Bene Vagienna, na 

regiao italiana de Piemonte, em 1544. Aos 15 anos, é enviado a um colégio jesuita em 

Palermo, sendo, logo em seguida, transferido para 0 Collegio Romano, instituiçao fundada por 

Ignacio de Loyola. Em 1565, ja na condiçao de professor, é mandado a colégios jesuitas na 

França para ensinar filosofia e ret6rica, primeiramente a Billom, ap6s, a Paris, la 

permanecendo de 1567 a 1569. Na década de 1570, se gue ensinando em colégios jesuitas 

italianos, passando por Milao, Padua e Gênova. Em 1580, ap6s um sermao em que questionou 

o poder temporal do Papa, acabou por ser desligado da ordem jesuita. A partir de entao, foi 

assistente pessoal do bispo Carlo Borromeo, imiscuindo-se na nobreza do norte italiano. Corn 

a morte de Carlo Borromeo, em 1584, Botero parte em miss5es diplomaticas à França, ao lado 

de Carlo Emanuele di Savoia. Logo em seguida, devém secretario pessoal do primo de Carlo 

Borromeo, Federico Borromeo. É no final dos anos 1580 que Botero iniciara a publicaçao de 

suas obras, quando Federico ja ocupa confortavel posiçao polftica no âmbito da Igreja. Em 

1588, publicara Delle cause della grandezza delle città, em 1589, Della ragion di Stato e, a 

partir de 1591, Relazioni Universali (também publica, mais tarde, 1607,1 Capitani). A relaçao 

corn Federico perdurara até 1599, momento em que este ja ocupa 0 alto cargo de arcebispo de 

Milao. Botero, entao, tomar-se-a preceptor dos filhos de Carlo Emanuele di Savoia. Morre em 

Turim, em 23 de junho de 1617. 

Relativamente ao itinerario do capitulo, a fim de expormos 0 pensamento de 

Giovanni Botero, utilizar-nos-emos, de maneira preponderante, dos estudos dos fil6sofos 

franceses Michel Senellart -nomeadamente, Machiavélisme et raison d'Etat e La raison 

d'État antimachiavélienne - e Romain Descendre - professor da École Normale Supérieure à 

Lyon, especialista na obra de Giovanni Botero, autor de L'État du monde: Giovanni Botero 

entre raison d'Etat et géopolitique e responsavel pela traduçao francesa de Della ragion di 

Stato, publicada em 2014, pelas Éditions Gallimard; nesta traduçao francesa, ha uma 

Introduçao, confeccionada por Descendre, de formidavel acuidade, cujos argumentos aqui 

acompanharemos nas paginas que se seguem, a fim de que possamos apontar a contento a 

conjuntura em que inserta a obra de Botero e as quest5es mais relevantes a tanto inerentes. Na 

derradeira parte do capitulo, exporemos, ainda, 0 ponto de vista de Friedrich Meinecke e 

procederemos à conc1usao do ponto, apresentando nossa analise critica em relaçao à teoria 

boteriana, buscando articula-la corn 0 pensamento acerca da maquina bipolar agambeniana, 
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identificando no discurso boteriano, uma razao de Estado que, em tensao, ora pende em 

direçao ao polo da soberania, ora ao polo do govemo. 

5.20 CONTEXTO EM QUE lNSERTO 0 PENSAMENTO BOTERIANO: A ANAuSE DE 

ROMAIN DESCENDRE 

o contexto em que inserida a obra de Botero sera apresentado, tomando-se coma 

norte 0 formidavel trabalho empreendido por Romain Descendre, que, ao introduzir a ob ra 

Della ragian di Slala ao leitor de lingua francesa, procede a uma minuciosa analise, cuja 

l6gica aqui acompanharemos, acerca dos seguintes pontos: (i) 0 Estado, da palavra à coisa; 

(ii) Slala e daminia; (iii) violência e razao; (iv) a justiça e a religiao; (v) a politica inteira; (vi) 

fontes e independência e (vii) completude do poder, instituiçao do saber. 

5.2.1 0 Estado, da Palavra à Coisa 

Yale ressaltar que, na segunda metade do século XVI, 0 Estado - em termos 

modemos - surgia. Era constatado, à época, um fortalecimento do âmbito politico, em 

detrimento do dominio religioso, em um processo no quaI se verificava uma tendência à 

centralizaçao do poder em uma s6 figura: 0 saberana. Esta-se no periodo imediatarnente 

posterior ao Concilio de Trento, e a Igreja da Contrarreforma necessitava de te6ricos hâbeis a 

apresentar doutrinas que pudessem fazer frente a este fenômeno estatal e à decorrente perda 

de espaço e de poder que se fazia sentir. É nesta disputa te6rica atinente à conformaçao dessa 

novidade politica (que é 0 Estado) e de suas correspondentes implicaç6es que surge Giovanni 

Botero. 

Como acuna dito, Giovanni Botero trata-se de um homem eclesiastico, que 

integrou a ordem jesuita (provavelmente, fazendo parte da segunda ou terceira geraça033 1), 

assessorou Carlo Borromeo e Federico Borromeo e defendeu ardentemente os ideais da 

Contrarreforma. Por meio de sua ob ra, objetivou conciliar as novidades advindas deste inicio 

da Modemidade e os ditames do catolicismo, buscando conservar a influência da Igreja. 

Trata-se de um pensador relativamente pouco conhecido e - ousamos dizer - inclusive 

relegado a um pIano de segunda ordem no pensamento filos6fico-politico. Aponta-se a Botero 

o mérito de haver sido 0 primeiro a trazer, de maneira sistematica, 0 conceito de razao de 

33 \ DESCENDRE, Romain. Dire el penser la ville à lafin du XVIe siècle : Des causes de la grandeur des villes 
de Giovanni Bolero. Mountain View: Google, 2017. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ilksFaREbUc>. Acesso em: 06 jun. 2018. 
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Estado, alçando-o, inclusive, ao titulo de seu livro mais difundido: Della Ragion di Stato 

(1589). A publicaçao desta obra faz corn que a razao de Estado passe a ser efetivamente 

teorizada, estudada, defendida, atacada (na Italia, em um primeiro momento, expandindo-se 

por toda a Europa ao longo do século XVII)332. Desse modo, confere-se a Botero 0 adjetivo de 

iniciador, de precursor da teorizaçao da razao de Estado. 

Mas Romain Descendre assevera que tal nao da conta senao de modo imperfeito 

da novidade que foi 0 pensamento de Botero. A razao de Estado em Botero des borda da noçao 

que comumente lhe foi deferida (de derrogaçao de normas juridicas e éticas em nome do 

interesse publico, da preservaçao do Estado ou da comunidade): 

De fato, a concepçao boteriana nao pode ser identificada corn a ideia comum 
de razao de Estado: principio de derrogaçao das regras éticas e juridicas em 
virtude de um interesse estatal superior do quaI poderiam se prevalecer os 
detentores do poder soberano. É neste sentido que a noçao se vulgarizou para 
qualificar os abusos do 'poder'. Uma vulgarizaçao, a prop6sito, que nao data 
de ontem, se for preciso dar crédito a um lugar comum, documentado por 
diversas fontes italianas do começo do século XVII e frequentemente 
lembrado pel os historiadores, segundo 0 quaI era habituai debater-se a razao 
de Estado até no barbeiro. Diferentemente, a noçao que Botero desenvolve 
esta muito afastada de seu sentido derrogat6rio: ela cobre um campo muito 
mais amplo, ligado ao que se tem 0 costume de chamar 0 "nascimento do 
Estado moderno"333. 

Nesse sentido, 0 conceito de razao de Estado em Botero difere da mera exceçao 

juridica, de uma ideia de simples ultrapassagem do direito ou da moral. Alguns pensadores, 

inclusive, identificam em sua doutrina, em verdade, um discurso reativo. Descendre insere 

Botero em um contexto de disputa em toma de conceitos politicos fundamentais que à época 

surgiam. Nesse momento de surgimento do proprio Estado, os pensadores que iniciam sua 

teorizaçao acerca da razao de Estado, tratam, efetivamente, do tema do surgimento do proprio 

Estado334• E nao apenas buscam entender 0 fenômeno, em discursos de descriçao, mas, 

obviamente, tencionam influenciar. Descendre, esteado em Pierre Bourdieu, vai asseverar que 

nao se esta, portanto, diante de meros discursos descritivos, mas de autênticos discursos 

332 DESCENDRE, Romain. Introduction. In BOTERO, Giovanni. De la Raiso n d'État. Traduçào de Pierre 
Benedittini e Romain Descendre. Paris: Gallimard, 2014. p. 9. 
333 « De fait, la conception botérienne ne peut être identifiée à l' idée commune de raison d'État : principe de 
dérogation aux règles éthiques et juridiques en vertu d' un intérêt étatique supérieur dont pourraient se prévaloir 
les détenteurs du pouvoir souverain. C'est dans ce sens que la notion s'est vulgarisée pour qualifier les abus du 
« pouvoir ». Une vulgarisation, du reste, qui ne date pas d ' hier, s'il faut accorder foi à un lieu commun, 
documenté par diverses sources italiennes du début du XVIIe siècle et souvent rappelé par les historiens, selon 
lequel il était d'usage de débattre de la raison d'État jusque chez le barbier. Différemment, la notion que Botero 
déploie est très éloignée de son sens dérogatoire: elle couvre un champ bien plus large, lié à ce que l'on a 
coutume d'appeler la « naissance de l'État moderne », ibid., p. 10. 
334 Marcel Gauchet, conforme veremos na sequência, compartilha deste posicionamento. 
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performativos: os pensadores da época, ao teorizarem, vao efetivamente conferindo contomos 

ao Estado e às suas instituiçôes. Nesse sentido, os confrontos teoricos estarao inseridos neste 

contexto de disputa quanto à conformaçao mais adequada, atrativa, interessante ao teorico, 

conforme 0 grupo a que pertence. A partir destes efeitos que as teorias sao capazes de causar 

nas instituiçôes, Descendre acentua ai a relaçao dialética existente entre historia e 

pensamento335 . Nesse senti do, yale a pen a trazer à bail a 0 pensamento de Bourdieu: 

Fictio juris, 0 Estado é uma ficçao de juristas que contribuem para produzir 
o Estado produzindo uma teoria do Estado, um discurso performativo sobre 
a coisa publica. A filosofia politica que eles produzem nao é descritiva, mas 
produtiva e preditiva de seu objeto e aqueles que tratam as obras dos juristas, 
de Guicciardini (um dos primeiros utilizadores da noçao de "razao de 
Estado") ou Giovanni Botero até Loyseau ou Bodin, coma simples teorias do 
Estado, se impossibilitam de compreender a contribuiçao propriamente 
criadora que 0 pensamento juridico aportou ao nascimento das instituiçoes 
estatais336. 

Nesse senti do, teorizando, Botero (como também Bodin, Guicciardini, Maquiave1 

etc.) busca influenciar na conformaçao do Estado, de acordo corn suas convicçôes e 

interesses. Nessa perspectiva, teorias filosofico-juridico-politicas fazem a realidade337, 

inscrevendo-se Botero neste contexto de intensas disputas quanta aos conceitos, quanta às 

verdades, quanto à conformaçao das instituiçôes, quanta à formaçao do Estado. 

Ante a publicaçao, sobretudo, de Les six livres de la République, de Jean Bodin, 

afigurava-se fundamental levar-se a efeito a construçao de uma teoria habil a produzir uma 

"bebida" que "instilasse as razôes politicas ou razôes de Estado e 0 suave sabor da fé 

catolica,>3)s. Dentro desse contexto, é licito interpretar a ob ra de Botero coma uma forte, 

estratégica e bem planejada resposta catolica, fomecendo ferramentas capazes de viabilizar a 

entrada neste jogo interpretativo e a promoçao de uma compreensao - quanto ao fenômeno do 

surgimento do Estado e à razao de Estado - de maneira conforme aos dogmas da Igreja. Ante 

335 DESCENDRE (2014), p. 10. 
336 « Fictio juris, l'État est une fiction de juristes qui contribuent à produire l'État en produisant une théorie de 
l'État, un discours performatif sur la chose publique. La philosophie politique qu ' ils produisent n'est pas 
descriptive, mais productive et prédictive de son objet et ceux qui traitent les ouvrages des juristes, de 
Guicciardini (un des premiers utilisateurs de la notion de « raison d'État ») ou Giovanni Botero jusqu'à Loyseau 
ou Bodin, comme de simples théories de l'État, s'interdisent de comprendre la contribution proprement créatrice 
que la pensée juridique a apportée à la naissance des institutions étatiques », BOURDIEU, Pierre. De la maison 
du roi à la raison d'État. Un modèle de la genèse du champ bureaucratique. Actes de la recherche en sciences 
sociales, Paris, v. 118, p. 55-68, 1997. Disponivel em: <http://www.persee.fr/doc/arss_0335-
5322 1997 num 118 1 3222>. Acesso em: 30 maio 2018. 
337 DESCENDRE (2014), p. 11-12. 
338 Palavras ditas pelo arcebispo Minuccio Minucci em carta enviada ao jesuita Antonio Possevino em 15 de 
novembro de 1588 (BALDINl, Enzo. Primi attacchi romani alla 'République ' di Bodin sul fin ire dei 1588. 1 
testi di Minuccio Minucci e di Filippo Sega. Il Pensiero Politico, 2001, XXXIV, l, p. 3-40), In: DESCENDRE 
(2014), p. Il. 
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este contexto concorrencial quanta à acepçao mais adequada, quanto ao correto emprego e 

quanto ao dominio dos nascentes (e disputados) conceitos de "Esta do" e de "raziio de Estado", 

Descendre traz à bail a pensamento de Bourdieu, para quem "avoir le mot, c'est déjà faire la 

chose"339. 

5.2.2 Stato e Dominio 

Stato. Descendre acentua que se trata 0 Estado de um produto da historia, naD 

significando, indiscriminadamente, qualquer comunidade politicamente organizada340. Nesse 

sentido, imperioso imprimir-se um determinado rigor no emprego de referido termo. 

o exercicio de um poder soberano, centralizado, sobre uma populaçao, em um 

determinado territorio (elementos caracteristÏcos do evento estatal), tal é fenômeno naD 

339 BOURDIEU, Pierre. Sur l'État. Cours au Collège de France (1989-1992), éd. P. Champagne, R. Lenoir, F. 
Poupeau, M.-C. Rivière, Paris, Raisons d'agir/Éd. du Seuil, 2012. p. 521, citado por DESCENDRE (2014), p. 
12. TaI passagem é traduzida para 0 português nas seguintes linhas: "Quando lemos historiadores como 
Kantorowicz, nao sabemos se é preciso lê-los como historiadores de instituiçoes antigas ou como pensadores, 
soci610gos ou especialistas de ciências politicas fomecendo em primeira pessoa instrumentos para pensar 0 
mundo social de hoje. Os canonistas sao inventores e os juristas sao detentores de um capital de palavras e de 
conceitos: corn muita frequência, quando se trata de inventar 0 social, de ter a palavra, ja é fazer a coisa" 
(BOURDIEU, Pierre. Sobre 0 Estado. Traduçao de Rosa Freire d'Aguiar. Sao Paulo: Companhia das Letras, 
2014. p. 590-1). Ademais, vale referir, a prop6sito, que Michel Senellart, ao tratar de uma "razao de Estado 
antimaquiaveliana", constata a existência de um âmbito de discurso estratégico, havendo sido os precursores em 
tal compreensao Benedetto Croce, Friedrich Meinecke e Michel Foucault. Por "discurso estratégico", segundo 
Senellart, conviria entender um « discours stratégique de l'Etat contre les forces, ou les inerties, faisant obstacle 
à l'affirmation de sa puissance »; um discurso no quaI se colocam estratégias de Estado, em contraposiçao às 
estruturas antigas, mas em cujo âmbito nao se encontra, de toda sorte, homogeneidade, mas, inclusive, 
afrontamento de ideias. Nesse diapasao, 0 discurso estratégico de Estado é diversificado, nao se afigurando 
tarefa singe la, por veze s, distinguir-se 0 antigo do noya (por vezes, até mesmo, a sustentaçao de ideias antigas, 
sob nova roupagem, servindo de instrumento à veiculaçao do novo); discurso estratégico de denuncia, ou mesmo 
de defesa, em certa medida, do novo, e, até mesmo, teatro corn objetivos estratégicos contrapostos à 
implementaçao deste noya que surgia; Senellart, nessa conjuntura, sugere que nao seria absurdo falar-se mesmo 
na existência de duas razoes de Estado (SENELLART (1992), p. 29-30). 
340 Oportuno nos parece, no ponto, citar Castoriadis quanto à inteligibilidade de um "Estado" na terra onde 
(conforme assevera 0 pensador) nasceu - em um sentido radical - 0 julgar e 0 escolher: "A ideia de um 
'Estado', é dizer de uma instituiçao distinta e separada do corpo dos cidadaos, teria sido incompreensivel para 
um grego. Certamente, a comunidade politica existe em um nivel que nao se confunde corn a realidade concreta, 
'empirica', das milhares de pessoas reunidas em assembleia, em um dado lugar, tal ou tal dia. A comunidade 
politica dos atenienses, a polis, possui uma existência pr6pria: por exemplo, os tratados sao honrados 
independentemente de sua antiguidade, a responsabilidade pelos atos passados é aceita, etc. Mas a distinçao nao 
é feita entre um 'Estado' e uma 'populaçao' ; ela op5e, de um lado, 0 corpo constituido permanente, a ' pessoa 
moral' dos atenienses perenes e impessoais; e, de outro, os atenienses que vivem e respiram. Nem 'Estado' nem 
'aparelho de Estado' [corn funçoes politicas]". Traduçao nossa para: « L'idée d ' un "État", c'est-à-dire d' une 
institution distincte et séparée du corps des citoyens, eût été incompréhensible pour un Grec. Certes, la 
communauté politique existe à un niveau qui ne se confond pas avec la réalité concrète, "empirique", de tant de 
milliers de personnes assemblées en un lieu donné tel ou tel jour. La communauté politique des Athéniens, la 
polis, possède une existence propre : par exemple, les traités sont honorés indépendamment de leur ancienneté, la 
responsabilité pour les actes passés est acceptée, etc. Mais la distinction n'est pas faite entre un "État" et une 
"population" ; elle oppose le corps constitué permanent ; la "personne morale" des Athéniens pérennes et 
impersonnels, d'une part, et les Athéniens vivant et respirant de l'autre. Ni "État" ni "appareil d 'État" » 
(CASTORIADIS, op. cit., p. 8). 
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conhecido coma tal na Idade Média. Nesse sentido, som ente a partir do século XVI, inicio da 

Modemidade, a expressao "Estado" deveni efetivamente ter lugar, sendo apenas em tal 

momento que se verificara sua afirmaçao, em termos te6ricos e linguisticos341 . Acentue-se, 

nesse contexto, que 0 livro De la ragion di Stato de Botero se trata de elemento de 

importância capital, ostentando ai um lugar privilegiado. Trata-se, exceçao feita ao Principe 

de Maquiavel (ao quaI a obra de Botero justamente buscaria fazer frente), da primeira vez em 

que 0 termo "Estado", aparecendo sem qualquer outro genitivo, complemento, e tomando 

lugar até mesmo ja no titulo, faz-se objeto especifico de um tratado te6ric0342. 

Jacques Gohory, um dos primeiros a traduzir Maquiavel, ja teria verificado ser 0 

pensador florentino 0 primeiro "a unir as palavras pr6prias e naturais e os termos de 

Estado,,343. Nada obstante, 0 termo "Estado" estabelecer-se-a no âmbito filos6fico-politico 

apenas mais tarde. A tanto poder-se-ia, exemplificativamente, apontar que Jean Bodin e 

Thomas Hobbes (considerados dois dos mais importantes te6ricos do absolutismo) se 

utilizam, respectivamente, dos termos "Republica" e "Commonwealth ", para fins de designar 

o fenômeno que a noçao de "Estado" vira posteriormente a, de maneira assentada, 

represent~44 . 

Na França, 0 termo "Estado" se colocara (mesmo que ainda nao de maneira 

definitiva) a partir do Iluminismo, corn importantes inserçoes na Encyclopédie e em Rousseau 

- Du contrat social. Em se tratando de Europa, 0 prof essor de Lyon suspeita que 0 

estabelecimento efetivo do termo nao tenha se dado de maneira assentada senao a partir do 

século XIX, corn G. W. F. Hege1345, seguin do-se, entao, nos séculos XIX e XX, 0 definitivo 

estabelecimento e a adoçao do conceito por parte das ciências juridicas. 

o emprego do termo "Estado" - designando um poder estabelecido e que se 

exerce sobre um povo ou um territ6rio -, na ItaIia, ocorre mais cedo. Alias, aponta Descendre 

que é a partir de tal peninsula que a noçao de Estado sera irradiada para 0 restante da Europa, 

sobretudo a partir da propagaçao dos escritos de Maquiavel e de Guicciardini e, tam bém, dos 

tratados sobre a ragion di Stato. Em lingua francesa, a prime ira ocorrência se da na traduçao, 

levada a efeito por Antoine de Laval, dos Ricordi de Guicciardini: Plusieurs advis et conseils 

de François Guicciardin, tant pour les affaires d'estat que privées (1576). Em tal titulo, 

341 DESCENDRE (2014), p. 13. 
342 Ja na primeira pagina do livro dada a definiçao de Estado: "L'État est une seigneurie solide sur les peuples", 
BOTERO (2014), p. 67. 
343 "à mettre ensemble les mots propres et naturels et les termes d 'État", DESCENDRE (2014), p. 13. 
344 Ibid., p. 13. 
345 Ibid., p. 13. 
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percebe-se que "estat" c1aramente traduz a ideia de "coisa publica", em oposiçao ao 

"privado"346. 

A tessitura do termo "Esta do" se da, obviamente, em um contexto nao sem 

conflitos. Descendre assevera que se percebe na obra de Botero, De la ragion di Stato, coma 

pano de fundo, as guerras civis. Botero escreve referido livro em 1589, entre 0 assassinato do 

Duque de Guise e 0 de Henrique III, rei da França. Os escritos sobre a razao de Estado 

estavam, dessa forma, mergulhados em uma dura realidade de graves conflitos morais, 

politicos e institucionais. Citando W. Benjamin, para quem 0 Estado se imp5e "no momento 

do perigo"347, 0 professor de Lyon assevera que esta literatura relativa à razao de Estado e à 

pr6pria conformaçao do conceito de Estado nao pode ser interpretada de maneira dissociada 

aos graves infortUnios que se abatiam sobre a Europa neste final de século XVI, inicio do 

século XVII, época em que a pr6pria existência da comunidade politica se encontrava em 

xeque e na séria possibilidade de esvaecimento. 

Mas, entao, por que da escolha do termo "Estado" dentre tantos outros termos à 

época mais palpaveis e preferidos por juristas e fil6sofos na Europa do século XVI (0 

"publico", a "republica", a "coisa publica", 0 "reino", ou mesmo "politia", "communitas", 

"civitas", "imperium " , ''principatus'')? A resposta, para Descendre, esta justamente na 

acepçao mais concreta que 0 termo po de oferecer: "Estado" rem ete a "solidez", 

"permanência", "estabilidade". No volume III de seu Dictionnaire de l'ancienne langue 

française, Frédéric Godefroy propora à palavra "Éstat" definiç5es coma "arrêt", "condition", 

"station"; à expressao "à estat ": "sans bouger", "immobile"; para "estater ", "recuillir son 

esprit", "se reposer", para "estateur": "qui arrête"; para "estatif": "stable", "stagnant"; 

também para "estableté ": "stabil ité", "solidité", "fermeté"348, Descendre aponta que "État" 

346 Segundo Descendre, nao seria por acaso que 0 termo "Estado", tao presente na peninsula desde as guerras da 
Italia, introduzir-se-a na França justamente na época subsequente ao massacre da Noite de Sao Bartolomeu, 
momento em que 0 pais atravessava uma das suas mais duras crises politico-institucionais (Ibid., p. 14). 
347 Conforme a Tese 6 sobre 0 conceito de historia, "Articular historicamente 0 passado nao significa conhecê-Io 
'como ele de fato foi'. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal coma ela relampeja no momento de um 
perigo. Cabe ao materialismo historico fixar uma imagem do passado, coma ela se apresenta, no momento do 
perigo, ao sujeito historico, sem que ele tenha consciência disso. 0 perigo ameaça tanto a existência da tradiçao 
coma os que a recebem. Para ambos, 0 perigo é 0 mesmo: entregar-se às classes dominantes, coma seu 
instrumento. Em cada época, é precisa arrancar a tradiçao ao conformismo, que quer apoderar-se dela. Pois 0 

Messias nao vern apenas coma salvador; ele vern também coma 0 vencedor do Anticristo. 0 dom de despertar no 
passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos 
nao estarao em segurança se 0 inimigo vencer. E esse inimigo nao tem cessado de vencer" (BENJAMIN, Walter. 
Magia e técnica, arte e politica: ensaios sobre literatura e historia da cultura. Traduçao de Sergio Paulo Rouanet. 
Sao Paulo: Brasiliense, 1994. v.I.p. 224-225). 
348 GODEFROY, Frédéric. Dictionnaire de l 'ancienne langue française du IX" au XV" siècle. GenebraiParis: 
Slatkine. 1982. t. III. p. 584,602 e 603. 
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remete, nesta interpretaçâo, a algo coma "manière d'être fixe et durable"349. Botero, nesta 

mesma toada, desde a primeira pagina de seu livro, acentuara, na definiçâo de Estado, tratar

se este de uma firme dominaçâo e enfatizara por toda a obra coma finalidade maior da razâo 

de Estado, sobretudo, promover-se a conservaçao de uma tal dominaçâo (a ideia de 

"duraçâo", "permanência", "solidez" é evidente). Em mesmo norte, na França, acentuar-se-a 0 

viés do "estabelecimento", da "conservaçâo", da "permanência", confonne se pode ver de 

Charles Loyseau, que, em 1608, quando 0 tenno ainda nâo se encontra definitivamente 

assentado, assim expressa: 

a Soberania é absolutamente insepanivel do Estado, do quai se ela fosse 
retirada, isto nao seria mais um Estado ( ... ) a Soberania é a forma que da 0 

ser ao Estado, inclusive mesmo 0 Estado e a Soberania tomada in concreto 
sao sinônimos, e 0 Estado é assim chamado, porque a Soberania é 0 ponta 
culminante e 0 periodo de potência, no quai é necessario que 0 Estado 
permaneça/se detenha e se estabeleça35o• 

Traduziria 0 Estado "0 modo de existência concreto de uma soberania 

pennanente, 0 cume da potência que deve persistir em seu ser,,351. À noçâo juridica bodiniana 

de soberania Loyseau associa a ideia politica de Estado352, na quaI patente a concepçâo de 

pennanência. 

o conceito de Estado, todavia, sofre uma grande resistência por parte dos juristas. 

A apresentaçâo do termo "estado" sem qualquer complemento ou genitivo, soava estranho à 

ciência juridica, acabando por aparentar-se muito diretamente ao cru fato da dominaçao. De 

todo modo, é corn base nesta ideia de dominaçâo que Furetière vai definir, em seu Dicionario, 

o tenno, nas palavras de Descendre: 

É alias a partir da ideia de dominaçao que Furetière define 0 termo em 1690 
em seu dicionario, 0 primeiro na França a registrar seu senti do politico 
modemo: "Reino, Provincias ou extensao de pais que estào sob uma mesma 
dominaçao", 0 Estado "se diz também da dominaçao" ela mesma. A 

349 DESCENDRE (2014), p. 15. 
350 Traduçao nossa para: « la Souueraineté est du tout inseparable de l'Estat, duquel si elle estoit ostée, ce ne 
seroit plus vn Estat ( ... ) la Souueraineté est la forme, qui donne l'estre à l'Estat, voire mesme l' Estat & la 
Souueraineté prise in concreto, sont synonimes, & l'Estat est ainsi appellé, pource que la Souueraineté est le 
comble & periode de puissance, ou il faut que l'Estat s'arreste & s'establisse » (LOYSEAU, Charles. Traité des 
seigneuries. Paris: Abel L'Angelier, 1608. p. 25). 
35 1 « le mode d'existence concret d'une souveraineté permanente, le faîte de la puissance qui doit persister dans 
son être », DESCENDRE (2014), p. 16. 
352 "A suprema potestas, tal quai a define Bodin, é também, como 0 diz Loyseau, a essência mesma do Estado". 
Traduçao nossa para: « La suprema potestas telle que la définit Bodin est aussi, comme le dit Loyseau, l'essence 
même de l'État », BARRET-KRIEGEL, Blandine. L 'État et les esclaves. Réflexions pour l'histoire des États. 
Paris: Cal mann-Lévy, 1980. p. 27. 
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dominaçao e 0 espaço sobre 0 quai ela se exerce: tal é bem, à origem, 0 
Estad0353 • 

Dominio. Descendre afirma que, se Furetière, em 1690, conceitua 0 Estado 

enquanto "dominaçao", Botero assim 0 fazjâ em 1596, em sua quarta ediçao de De la ragion 

di Stato: Estado é « dominio fermo sopra i popoU ». Mas por que Botero procede a tal 

conceituaçao apenas na quarta ediçao de 1596, e nao jâ em sua primeira ediçao de 15897 A 

aposta do professor de Lyon é no sentido de que 0 termo "Estado" era, na peninsula italiana, 

jâ de uso tao corrente, havia mais de um século, que talvez ai nao se justificasse, ou nao se 

afiguraria tao necessârio, proceder-se a sua conceituaçao. Por outro lado, 0 termo afigurava-se 

fortemente polivalente e ambiguo. Em Maquiavel, por exemplo, no Principe, "stato" remeterâ 

a poder pessoal, ao nivel de um individuo, a um territ6rio, à propriedade, podendo, de igual 

sorte, significar uma instituiçao politica ou entidade geopolitica, operando no âmbito 

diplomâtico ou militar354
. Nessa perspectiva, a empreitada de Botero, no sentido de buscar 

definir 0 termo "Stato " , poderia ser vista, entao, coma um indicativo da necessidade de se 

conferir estabilidade conceitual a tal noçao, dentro do contexto maior do livro, que seria 0 de 

apresentar um c6digo de boas prâticas de um governo, em consonância corn as diretrizes 

eclesiâsticas. 

Da definiçao de Botero para "Estado" percebe-se que nao estâ em questao, 

propriamente, 0 tema da "coisa publica", revelando-se ai um claro distanciamento 

relativamente à doutrina bodiniana da "Republica". 0 que Botero objetiva - corn sua 

definiçao de Estado coma firme dominaçêio sobre 0 povo - nao é discorrer sobre formas de 

governo, mas, sim, acentuar a dimensao publica do poder soberano, em uma concepçao ainda 

patrimonial: 

Esta definiçao inicial da palavra slala revela uma rejeiçao clara a identificar 
a instituiçao politica soberana corn a coisa publica, é dizer corn a republica 
no sentido em que 0 entendia Bodin. Nao é a questao da forma do governo 
que esta em jogo aqui, mas a dimensao publica da potência soberana. Ao 
passo que 0 associamos hoje ao bem publico, 0 Estado nao era, na origem, 
senao 0 nome de uma dominaçao exercida em virtude de uma concepçao 
patrimonial do poder. 0 Estado coma apossamento, propriedade pessoal, 

353 « C'est d' ailleurs à partir de l' idée de domination que Furetière définit le terme en 1690 dans son dictionnaire, 
le premier en France à enregistrer son sens politique moderne: "Royaume, Provinces ou estenduë de pays qui 
sont sous une même domination", l'Estat "se dit aussi de la domination" elle-même. La domination et l'espace 
sur lequel elle s'exerce : tel est bien, à l'origine, l'État », DESCENDRE (2014), p. 16. 
354 Ibid., p. 17. 
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senhorio, eis 0 que antes diz sua defmiçao coma "dominio fermo sopra i 
pOpOli"355. 

Nada obstante a noçao de dominio exiba claros e evidentes contomos juridicos, 

tratava-se de noçao, nessa acepçao, coma acima ventilado, rejeitada pelos juristas da Idade 

Média. Dominio remeteria diretamente à ideia de propriedade, razao pela quaI, se se 

associasse 0 poder à noçao de dominio, naD se mostraria muito facil promover-se uma 

distinçao entre 0 govemante e 0 senhor de escravos ou proprietario de pessoas ou bens. A 

correspondência do poder à propriedade estaria autorizada, e 0 caminho ao estabelecimento de 

um poder sem limites estaria pavimentado. Desse modo, soava estranho aos ouvidos dos 

juristas medievais 0 poder enquanto dominio, restando inafastavel esta associaçao à ideia de 

propriedade. Descendre aponta que a definiçao - quando da codificaçao do direito romano, no 

século VI - do imperador coma dominus mundi (em uma possivel associaçao à relaçao 

patrimonial, de propriedade) é obstaculizada pelos glosadores e te6ricos juridicos da Idade 

Média c1assica, buscando-se limitar tal ideia pela via da jurisdictio356. É tendo coma mote a 

concepçao de se fortalecer uma necessaria observância, por parte do soberano, aos ditames 

juridicos que sera reforçada uma ideia de distinçéïo entre a jurisdiçéïo e a propriedade. 

Acentua-se a noçao do soberano cristao ser aquele que dispensa ajustiça, aquele que aplica ° 
direito e, portanto, que naD pode estar acima do direito (este entendido coma leis divinas e 

costumeiras). No século XIII, Acursio, ao interpretar 0 axioma de Justiniano "omnia principis 

esse ", diz que todas as coisas pertencem ao soberano « "ad protectionem vel iurisdictionem", 

quant à la protection et à la juridiction »357. 0 exercicio da autoridade deve estar associado à 

ideia de jurisdiçéïo. Soberano é aquele que (em um autêntico reflexo da soberania e do direito 

divinos) respeita 0 direito, as pessoas, os bens, é aquele que aplica corretamente 0 direito, 

promovendo a justiça a seus suditos. Um século ap6s ACUrsio, Bartolo definira a soberania 

coma poder de legiferar. Igualmente, entender-se 0 poder de maneira associada à produçao 

legislativa seria buscar apresentar esta soberania coma 0 ponto culminante de umajurisdictio, 

que naD pode ser arranhada. Produzir a lei era administrar ajustiça; 0 respeito ao direito, pois, 

esta, da mesma forma, mantido. Em linhas gerais, diz Descendre, "0 poder soberano naD 

355 « Cette définition initiale du mot stata révè le un refus net d' identifier l'institution politique souveraine à la 
chose publique, c'est-à-dire à la république dans le sens où l'entendait Bodin. Ce n'est pas la question de la 
forme du gouvernement qui est en jeu ici, mais la dimension publique de la puissance souveraine. Alors qu'on 
l'associe aujourd'hui au bien public, l'État n'était, à l'origine, que le nom d'une domination exercée en vertu 
d'une conception patrimoniale du pouvoir. L'État comme possession, propriété personnel, seigneurie, voilà ce 
que dit d'abord sa définition comme "dominia ferma sopra i popoli" », ibid., p. 17. 
356 Gaines Post, como visto, aponta no mesmo sentido. 
357 DESCENDRE (2014), p. 18. 
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podia ser definido senac na dependência do direito e da justiça,,358. Por tais meios, pOiS, 

objetivava-se afastar a possibilidade de urn poder soberano autocratico e suscetivel, desse 

modo, de distanciar-se de determinados limites, 0 que poderia desaguar, evidentemente, em 

um agir tirânico. É nesse sentido que os teoricos do direito publico medieval preferirao (ao 

termo dominio) regere ou gubernare, trazendo-se ai, inclusive, uma ideia crista de conduçao, 

guia, direçao (em detrimento da noçao de dominio, que rem ete ao mestre que dispoe 

livremente do que lhe pertence). 0 rei é aquele que rege, que promove 0 reto govemo de seus 

suditos, aquele que conduz, que guia, tal quaI 0 capitao nautico manobra 0 timao (0 

"gouvernail"), 0 pastor que conduz suas ovelhas ou Deus que guia seu P~yo. Desse modo, 

haveria um reto caminho a seguir, definido, portanto, pelo direito, ao quaI todos os poderes 

devem se submeter. A lei divina, nesse contexto, se encontra no topo da pirâmide, estando, 

nesse senti do, as disposiçoes juridicas em posiçao de superioridade em relaçao ao exercicio 

do poder soberano. Reforçando tal argumentaçao, Descendre aduz que é possivel identificar, 

mesmo séculos mais tarde, fortes ataques a esta forma de pensar 0 exercicio da soberania 

enquanto dominio: 

Se a dimensào religiosa do direito exerce ja um papel significativo na 
rejeiçào da noçào de dominium da esfera do direito publico medieval, nào é 
surpreendente que alguns séculos mais tarde se possa ainda encontrar uma 
critica virulenta a tanto em Erasmo. Ele funda sua critica em uma 
consciência explicita da origem e da força das palavras da politica. Como 0 

sublinhou 0 Cristo, unico e autêntico dominus dos cristàos, diz Erasmo, sào 
os principes das naçôes pagàs que 'dominam' coma mestres sobre elas 
(Mateus, 20:25: « principes gentium dominantur eontm », "os principes dos 
gentios dominam sobre eles"); os principes cristàos nào devem, em nenhum 
caso, se diminuirem e exercer seu poder de uma tal maneira. Porque 
dominari é proprio de um poder pagào, e dominium, da mesma forma coma 
outras palavras correntemente empregadas para designar 0 poder politico, é 
uma palavra que os cristàos nào saberiam aceitar: para eles, 0 poder nào 
pode ter outros nomes que administratio, beneficentia ou custodia359 . 

Em virtude da sustentada ambiguidade existente no termo dominio, muito 

proximo às noçoes patrimoniais do direito priva do, juristas contemporâneos a Botero, coma 

358 « le pouvoir souverain ne pouvait être défini que dans la dépendance du droit et de la justice », ibid., p. 19. 
359 « Si la dimension religieuse du droit joue déjà un rôle significatif dans le rejet de la notion de dominium de la 
sphère du droit public médiéval, il n'est pas étonnant que quelques siècles plus tard on puisse encore en trouver 
une critique virulente chez Érasme. Il fonde sa critique sur une conscience explicite de l'origine et de la force des 
mots de la politique. Comme l'a souligné le Christ, seul authentique dominus des chrétiens, dit Érasme, ce sont 
les princes des nations païennes qui « dominent» en maîtres sur elles (Matthieu, 20, 25 : « principes gentium 
dominantur eorum ») ; les princes chrétiens ne doivent en aucun cas s'abaisser à exercer leur pouvoir d 'une telle 
manière. Car dominari est le propre d'un pouvoir païen, et dominium, tout comme d'autres mots couramment 
employés pour désigner le pouvoir politique, est un mot que ne sauraient accepter les chrétiens : pour eux, le 
pouvoir ne peut avoir d'autres noms qu'administratio, beneficentia ou custodia », ibid., p. 20. 
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Bodin e Loyseau, optam, por fazer mençao a dominatus ou dominatio. A Bodin, de toda sorte, 

tal tratava-se de uma forma de exercfcio da autoridade soberana corn suas origens na relaçao 

senhor (dominus) e escravo. Nesse sentido, na Republica, quando esta a caracterizar a 

"monarquia senhorial" ("dominatus", na versao em latim), Bodin assevera que "0 principe é 

feito Senhor [dominus] dos bens e das pessoas pelo direito das armas e de boa guerra, 

govemando seus suditos como 0 pai de familia seus escravos,,360. A despeito de se tratar de 

um assujeitamento, uma apropriaçao de pessoas vencidas e de bens, a distinçao da monarquia 

senhorial em relaçao à tirania estaria no fato de que, quanta àquela, é adquirida por direito de 

guerra, ao passo que "a monarquia tirânica é aquela na quaI 0 monarca, desprezando as leis da 

natureza, abusa das pessoas livres como de escravos, e dos bens dos suditos como dos 

seus,,361. Este assujeitamento, verificado tanto na monarquia senhorial quanto na tirania, as 

distingue da monarquia real ou legitima, em que "os suditos obedecem às leis do Monarca, e 

o Monarca às leis da natureza, permanecendo corn os suditos a liberdade natural e a 

propriedade dos bens,,362. Nesse senti do, caso entendêssemos 0 reino da França como a 

correspondência a um ideal de monarquia real, 0 império otomano poderia ser tido como 0 

modelo de uma monarquia senhorial, em que, de algum modo, 0 imperador é dominus das 

pessoas e dos bens. 

A Jean Bodin, conforme 0 professor de Lyon, a monarquia senhorial (que revela a 

dominaçao pura e simples) é a forma originaria do poder politico, tendo em suas variadas 

facetas a similitude de referir-se aos suditos como "escravos"; ademais, ao contrario da 

monarquia legitima, na monarquia senhorial, "0 soberano nao exerce seu comando pela lei", 

sendo que a "mediaçao da lei é indispensavel à plena legitimidade de uma monarquia"363. E 

tal questao se afigura primacial no estudo de Botero, na medida em que "0 Estado boteriano 

se caracteriza, de todo particularmente, por um silêncio ensurdecedor sobre a questao da 

lei,,364. 

360 « le prince est faict Seigneur [dominus] des biens & des personnes par le droit des armes & de bonne guerre, 
gouuemant ses suiects comme le pere de famille ses esclaues », BODIN (1629), p. 273. A passagem é 
encontrada, em traduçao portuguesa, em BODIN (2012). t. 2, p. 32. 
36 1 « la Monarchie Tyrannique est où le Monarque mesprisant les loix de nature, abuse des personnes libres 
comme d'esclaues, & des biens des suiects comme des siens », BODIN, 1629. p. 273. TaI excerto encontra-se, 
na traduçao portuguesa, em BODIN, 2012. t. 2. p. 32. 
362 « les suiects obeissent aux loix du Monarque, & le Monarque aux lois de nature, demeurant la liberté naturelle 
& proprieté des biens aux suiects », BODIN, 1629. p. 273 ; BODIN, 2012. t. 2. p. 32. 
363 « le souverain n' y exerce pas son commandement par la loi. La médiation de la loi est indispensable à la 
pleine légitimité d'une monarchie », DESCENDRE (2014), p. 21. 
364 « l'État botérien se caractérise tout particulièrement par un silence assourdissant sur la question de la loi », 
ibid., p. 21 . 
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5.2.3 Violência e Razao 

Da violência. Descendre enfatiza que as primeiras Iinhas de De la ragion di Stato 

dialogam diretamente corn as primeiras linhas do Principe. Ao passo que Maquiavel assevera, 

na primeira frase de seu Capitulo Primeiro, que "todos os Estados, todos os senhorios que 

tiveram ou tem autoridade sobre os homens, foram e sao ou republicas ou principados"365, 

Botero, a seu turno, afirma, na primeira frase de seu Livro Primeiro, que "Estado é um 

senhorio firme sobre os povos". Percebe-se claramente quaI é 0 acento em um e em outro 

caso. Aquilo que Maquiavel diz en passant, Botero, de sua vez, transmudara em alicerce 

fundamental: Maquiavel diz: "os Estados - que, a prop6sito, sao senhorios sobre os 

individuos - ou sao republicas ou sao principados"; Botero, a seu turno, diz: "Nao. Estado 

nada mais é que firme senhorio (dominio) sobre 0 povo". Desaparece, em Botero, portanto, 

qualquer referência acerca da forma do govemo, afigurando-se determinante, isto sim, que se 

trate de um dominio fermo. 

Mas, a despeito de, em seu conjunto, De la ragion di Stato permitir concluir-se 

que 0 autor esta a tratar preferencialmente do governo de um sa, ha evidências, segundo 

Descendre, de que 0 piemontês (a partir da tomada de exemplos, tanto antigos coma 

modemos; V.g., a comparaçao feita entre as republicas de Florença e de Veneza) ab arc a 

também as republicas em sua analise sobre 0 conceito de razao de Estado, realizada a partir de 

uma retomada de aspectos hist6rico-politicos. 19ualmente, a perda da liberdade e a 

transmutaçao da republica romana em principado sao temas examinados por Botero, a 

prop6sito de suas liçôes quanta à conservaçào do Estad0366. 

De toda sorte, nada obstante a razao de Estado seja definida, em Botero, coma 0 

"conhecimento dos meios pr6prios a fundar, conservar e fazer crescer" 0 Estado - ai se 

365 « Tous les Etats, toutes les seigneuries qui ont eu et qui ont autorité sur les hommes ont été et sont des 
républiques ou des principautés», MAQUIA VEL (1865), p. 57 ; e, na ediçào em lingua portuguesa: 
MAQUIAVEL (1980b), p. 10. 
366 Relativamente a tal quest1io da conservaçào, Descendre pontua que, nào raro, deparamo-nos corn 
interpretaç5es historicas respeitantes ao primeiro periodo moderno italiano que reduzem em muito a 
complexidade que 0 permeia. Partir-se-ia, erroneamente, de uma leitura que aponta à existência, primeiro, de um 
republicanismo virtuoso, provindo de um humanismo civico, que seria sucedido, entào, por um perfodo de 
decadência, no quai funcionaria, ai, coma pedra-de-toque 0 conceito de razào de Estado, operador politico por 
excelência, entào, à época. Consequência logica de uma interpretaçào coma esta, segundo 0 professor, seria que 
« la raison d 'État liquiderait la question républicaine, voire la 'politique' tout court, au profit du seul 'État' ». 
Um exame historico promovido nestes tennos analisaria a questào de maneira estanque e de todo 
descontextualizada. A conservaçào do regime e da comunidade, assevera Descendre, jâ é uma tônica, tanto na 
republica de Florença, no século XV, quanto, antes mesmo, no pensamento politico da tradiçào medieval. Nesse 
sentido, os teoricos politicos do século XVI, utilizando-se grandemente, em suas anâlises, de um método de 
comparaçào, vào, justa e obviamente, beber em tais fontes predecessoras (estando tal entendimento em 
consonância corn Gaines Post), razào pela quai os exames acerca da razào de Estado estarào imbuidos também 
de noç5es republicanas, DESCENDRE (20 14), p. 24. 
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pressupondo a necessidade de conservar-se e desenvolver a comunidade (tema de anâlise 

frequente na Itâlia da baixa Idade Média) -, Descendre enfatiza que 0 piemontês, 

surpreendentemente, nao trata da comunidade, da forma de organizaçao da cidade, da coisa 

publica, do bem comum367
. Citando Baldo dos Ubaldi (para quem a conservatio publica seria 

a finalidade por excelência da comunidade) e Ermolao Barbaro (0 quai sustentava a 

necessidade de mesmo os embaixadores deverem fomecer todas as informaçoes necessarias à 

conservaçao e ao desenvolvimento do status civitatis), Descendre demonstra que, desde a 

Idade Média, conservaçQo era conservaçao, de fato, da comunidade, propriamente dita, de 

suas instituiçoes, de seu prestigi0368
. É ai que Botero promoverâ uma virada argumentativa 

decisiva e surpreendente, conforme podemos ver do seguinte excerto do texto do professor da 

École Normale Supérieure de Lyon: 

Ele retoma este imperativo de conservaçao, mas, em lugar de 0 depositar 
sobre a comunidade fundante da universitas, ele 0 recoloca sobre 0 Estado, 
concebido coma senhorio ou dominaçao exercida sobre 0 povo: 0 apelo à 
perpetuaçao e ao crescimento do status civitatis ou do populus era bem outra 
coisa que esta conservaçao da dominaçao sobre 0 povo, assegurada, ademais, 
por um arsenal de saberes e de técnicas de poder369. 

Dm exame te6rico do Estado em tais termos acaba por fazer denotar 0 desejo de 

colocar-se no ocaso um pensamento sobre a comunidade. É nesse sentido que restarao 

ausentes, em Botero, discussoes sobre aspectos de ordem institucional, sobre os tipos de 

constituiçao, formas de govemo e de regimes, sobre a coisa publica. A hip6tese de Descendre 

é que um contexto no quai a peninsula atravessou bruscas e diversas mudanças nas formas de 

exercicio de poder no penodo pré-modemo acabou por favorecer conceber-se, sem mais, um 

ente centralizador do po der, exercendo um dominio fermo sobre 0 povo em um dado 

terri t6ri 0370
. 

E, na medida em que a razao de Estado é definida coma "conhecimento dos meios 

pr6prios à conservaçao do Estado", corolârio evidente é que "0 melhor regime é ipso fato 

aquele que tem lugar, que estâ colocado, qualquer que seja seu ordenamento juridico e 

institucional. 0 Estado é dominio fermo sopra i popoli, pouco importa a forma do 

367 Ibid ., p. 25. 
368 Ibid., p. 25. 
369 « Il reprend cet impératif de conservation mais, au lieu de le faire porter sur la communauté fondant 
l'universitas, il le reporte sur l'État, conçu comme seigneurie ou domination exercée sur le peuple: l'appel à la 
perpétuation et à l'augmentation du status civitatis ou du populus était bien autre chose que cette conservation de 
la domination sur le peuple, assurée, qui plus est, par un arsenal de savoirs et de techniques de pouvoir », ibid ., p. 
26. 
370 Ibid., p. 26. 
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dominio "371. Nessa toada, seja monarquia, seja republica, 0 que interessa é que 0 Estado exiba 

esta condiçao de firme dominaçao sobre os povos. 

Esta firme dominaçao sobre 0 povo é garanti da, evidentemente, pela emprego 

legitimo daforça. E, se Botero afasta-se de Maquiavel quanta à conceituaçao do Estado, dele 

se aproxima no presente aspecto. 0 Estado é visto desde sua gênese, coma institucionalizaçào 

de uma violência. TaI resta bastante claro em 0 Principe. Entretanto, é em Guicciardini que a 

questao acaba por ser expressa de maneira mais manifesta. Amigo de Maquiavel e um dos 

mai ores historiadores da Renascença, por vezes tido coma 0 pai da Historia Moderna, foi 

talvez 0 primeiro a utilizar a locuçao "razao de Estado" no senti do em que a entendemos na 

atualidade. Em Dialogo e discorsi dei reggimento di Firenze, Descendre verifica que, em 

Guicciardini, a locuçao ragione degli Stati "exprime, antes de tudo, a consciência da natureza 

intrinsecamente violenta do poder estatal, na medida em que ele é, precisamente, stato e 

dominio"372. 

Nada obstante Guicciardini entenda legitimo 0 exercicio do poder republicano 

(levado a efeito por via de um acordo entre os individuos implicados na comunidade), tal deve 

37 1 « le meilleur régime est ipso facto celui qui est en place, quel que soit son ordonnancement juridique et 
institutionnel. L'État est dominio fermo sopra i popoli, peu importe la forme du dominio », ibid., p. 26. 
372 « exprime avant tout la conscience de la nature intrinsèquement violente du pouvoir étatique, en tant qu ' il est, 
précisément, stato et dominio », ibid., p. 27. Conforme Guicciardini, em seu Dialogo dei Regime de Firenze: 
"Vejam entâo onde aquele que de se java dirigir os Estados segundo os constrangimentos da consciência 
terminaria por os conduzir. Da mesma forma, quando, de minha parte, eu falei para assassinar os pisanos ou os 
aprisionar, eu talvez nao tenha falado de maneira crista, mas eu falei segundo a razao e 0 uso dos Estados; e nao 
falara de maneira mais crista que eu aquele que, tendo rejeitado uma tal crueldade, aconselhar de promover todos 
os esforços possiveis para tomar Pisa - 0 que nad a quer dizer senao ser causa de males infinitos para ocupar algo 
que, em consciência, nao é de vocês"; lê-se no original: "Vedete chi volessi dirizzare gli stati alla strettezza della 
conscienza dove gli ridurrebbe. Pero quando io ho detto di ammazzare 0 tenere prigionieri e' pisani, non ho forse 
parlato cristianamente, ma ho parlato secondo la ragione e uso degli stati, né parlerà più cristianamente di me 
chi, rifiutata questa crudeltà, consiglierà che si faccia ogni sforzo di pigliare Pisa, che non vuole dire altro che 
es sere causa di infiniti mali per occupare una cosa che secondo la conscienza non è vostra", GU1CCIARDfNI 
(1974), p. 465; e na traduçao de Descendre: « Vous voyez donc où celui qui voudrait diriger les États selon les 
contraintes de la conscience finirait par les amener. Aussi, lorsque, pour ma parte, j'ai dit de tuer les Pisans ou de 
les garder prisonniers, je n'ai peut-être pas parlé de façon chrétienne, mais j'ai parlé selon la raison et l'usage des 
États; et il ne parlera pas de façon plus chrétienne que moi celui qui, ayant rejeté une telle cruauté, conseillera de 
faire tous les efforts possibles pour prendre Pise - ce qui ne veut rien dire d 'autre qu'être cause de maux infinis 
pour occuper quelque chose qui, en conscience, n'est pas à vous » (DESCENDRE, 2014, p. 27); também, em 
se us Ricordi, Guicciardini vai afirmar: "Todos os Estados (stati), a bem considerar sua origem, sao violentos, e 
nao ha nenhum poder (potestà) que seja legitimo, afora as republicas, dentro de sua patria, e nao para além dela"; 
"Tutti gli stati - chi bene considera la loro origine - sono violenti, né ci è potestà che sia legittirna, dalle 
republiche in fuora, nella loro patria e non più oltre" (GUlCCIARDfNI, Francesco. Ricordi. Milano: Mursia. 
1994. p. 28); e na traduçao de Descendre: « Tous les États (stati), à bien considérer leur origine, sont violents, et 
il n'est aucun pouvoir (potestà) qui soit légitime, hormis les républiques, à l'intérieur de leur patrie et non au
delà », DESCENDRE (2014), p. 27. Desde 1512, em seu Discorso di Logrogno, Guicciardini ja asseverava que 
"0 Estado (stato) e 0 pader (imperio) nao sao outra coisa que uma violência sobre os suditos, mascarada, em 
alguns, sob alguma justificaçao de honestidade"; "Non è altro 10 stato e 10 imperio che una violenza sopra e' 
sudditi, palliata in alcuni con qualche titulo di onestà", GU1CCIARDfNI (1974), p. 254; e conforme Descendre: 
« l'État et le pouvoir (/0 stato e l 'imperio) ne sont rien d'autre qu ' une violence exercée sur les sujets, voilée, 
chez certains, sous quelque justification d'honnête », DESCENDRE (2014), p. 27 . 
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se dar no interior de seu proprio territorio, e nao além-fronteiras. Promovendo tal exercicio 

fora de suas fronteiras, 0 poder republicano transmudar-se-a em dominio, em poder senhorial, 

ilegitimo, imposiçao violenta de uma dominaçao. Assim assevera Guicciardini em seu 

Dililogo sobre aforma de reger Florença: 

De que forma poderemos, em consclencia, conduzir, por desejo de fazer 
crescer 0 senhorio (dominio), uma guerra no curso da quai sào perpetrados 
tantos assassinatos, tantos saques, tantos estupros, tantos incêndios de casas 
e de igrejas e infinitos outros males? ( ... ) Mas digamos mais: de que forma 
poderiam vocês mesmos afrontar em consciência uma guerra para defender 
as cidades que vocês possuem? Alias, ainda que ninguém Ihes faça a guerra 
e que ninguém de vocês reclame estas terras, coma podem vocês manter seu 
senhorio (dominio), no quai, tudo bem considerado, nào ha talvez nada que 
seja de vocês, uma vez que vocês 0 ocuparam, todo ou ao menos em grande 
parte, pelas armas, ou que vocês 0 compraram de pessoas que nào tinham 
nenhum direito? E a mesma coisa vale para todos os outros porque todos os 
Estados, a bem considerar sua origem, sào violentos, e, afora as republicas, 
no interior de sua patria e nào para além dela, nào ha nenhum poder que 
seja legitimo373. 

Segue-se, da leitura de Guicciardini, que a violência constitutiva do Estado se 

deve ao fato de este surgir do constrangimento e da imposiçào, tratando-se de uma instituiçao 

na quai nao se verifica nenhuma forma de acordo efetivo entre os integrantes da comunidade, 

seja quai for a maneira de aquisiçao e conservaçao, seja pelas armas, pelo dinheiro ou mesmo 

pelas "armas espirituais" (no casa dos Estados da Igreja)374. 

373 "In che modo si potrà secondo la conscienza fare une gue rra per cupidità di ampliare el dominio, nella quale 
si commette tante occisione, tanti sacchi, tante violazione di donne, tanti incendi di case e di chiese e infiniti altri 
mali? ( ... ) Ma diciamo più oltre: in che modo potresti voi secondo la conscienza ricevere une guerra per difesa 
ancora delle terre che voi possedete? Anzi se bene non vi è fatto guerra e che nessuno non ve le dimandi, come 
potete voi tenere el vostro dominio, nel qua le, se voi considerate bene, non è forse niente che sia vostro, avendo 
voi occupato tutto 0 almanco la maggiore parte con arme 0 con comperarlo da chi non vi aveva drento alcuna 
ragione? E el medesimo interviene a tutti gli altri, perché tutti gli stati, chi bene considera la loro origine, sono 
violenti, e dalle republiche in fuora, nella loro patria e non più oltre, non ci è potestà alcuna che sia legitima", 
GUlCCIARDINI (1974), p. 464; na traduçao de Descendre: « De quelle façon pourra-t-on, en conscience, 
mener, par désir d'accroître la seigneurie (dominio) , une guerre au cours de laquelle sont perpétrés tant de 
meurtres, tant de sacs, tant de viols, tant d'incendies de maisons et d'églises et d'infinis autres maux? [ ... ] Mais 
disons plus: de quelle façon pourriez-vous même affronter en conscience une guerre pour défendre les villes que 
vous possédez? D'ailleurs, encore que personne ne vous fasse la guerre et que personne ne vous réclame ces 
terres, comment pouvez-vous tenir votre seigneurie (dominio), dans laquelle, tout bien considéré, il n'est peut
être rien qui soit à vous, puisque vous l'avez occupée, tout entière ou du moins en grande partie, par les armes, 
ou que vous l'avez achetée à des gens qui n' y avaient aucun droit? Et il en va de même pour tous les autres car 
tous les États, à bien considérer leur origine, sont violents, et, hormis les républiques, dans leur pah"ie et non 
au-delà, il n 'est aucun pouvoir qui soit légitime [ .. . ] », DESCENDRE (2014), p. 28. 
374 ''Non ci è potestà alcuna che sia legitima, e meno que lia dello imperatore che è in tanta autorità che dà 
ragione agli altri ; né da questa regola eccettuo e' preti, la violenza de' quali è doppia, perché a tenerci sotto 
usono le arme spirituali e le temporali", GUlCCIARDINl (1974), p. 464; na traduçao de Descendre: « il n'est 
aucun pouvoir qui soit légitime et encore moins celui de l'empereur qui a tant d'autorité qu'il dit le droit aux 
autres ; et je n'excepte pas de cette règle les prêtres dont la violence est double parce que, pour nous maintenir 
dans la soumission, ils usent des armes spirituelles et temporelles », DESCENDRE (2014), p. 29); em traduçao 
nossa: "nao hà nenhum poder que seja legitimo e menos ainda aquele do imperador que tem tant a autoridade que 
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Descendre assevera que 0 fato de "a razao e 0 uso dos Estados"375 estarem ligados 

à ideia de recobrirem um campo de aç6es que forçosamente escapa à consciência tratar-se-ia, 

nessa 6tica, de uma consequência des sa violência constitutiva da dominaçao politica, em 

quaisquer de suas formas possiveis de manifestaçao, noçao esta que, nada obstante pensemos 

se tratar de uma concepçao modema, jâ se en contra alicerçada nos te6ricos da Idade Média 

crista. Tai concepçao (assentando 0 carâter nao-natural- mas violento, impositivo, dominador 

- da organizaçao politica) opor-se-ia, nesse senti do, à doutrina aristotélica, segundo a quai se 

trataria 0 homem, por natureza, de um ser politico. Expondo a existência de uma longa 

tradiçao na Biblia (Gn, 10: 8-9), nos glosadores, em civilistas376, canonistas e te610gos, 

sustentando a gêne se tirânica do poder politico, Descendre assevera que tal concepçao toma 

fôlego em Jean Bodin, em sua definiçao das monarquias senhoriais. 

As virulentas criticas de Guicciardini, elevando ao paroxismo tais quest6es 

atinentes à constituiçao violenta do poder, dever-se-iam, essencialmente, segundo 0 prof essor 

de Lyon, a três circunstâncias principais: (i) 0 contexto de estarrecedora violência em que 

mergulhada a peninsula à época das guerras da Itâlia, no raiar do século XVI; (ii) a 

transmudaçao das comunas italianas em senhorios377 e (iii) uma consequente expansao de 

seus territ6rios pela via da conquista ou da aquisiçao, tal sendo interpretado coma um 

rematado afrontamento ao direit0378. 

Quanto a Botero, nao se vislumbra, da parte do ex-jesuita, qualquer melindre ou 

resistência em se adotarem todos os meios indispensâveis à conservaçao desta firme 

dominaçao que é 0 Estado. Ai se encontra precisamente 0 papel por excelência da razao de 

Estado boteriana. Lançar-se mao da violência, nesse passo, é providência amplamente 

amparada e chancelada na doutrina do piemontês379
. 

Da razQo. Ambos os termos, dominio e stato, afiguram-se, nesta época da 

territorializaçao dos Estados, fortemente polissêmicos. Dominio expressarâ po der e territorio, 

ele diz 0 direito aos outros; e eu nao excetuo desta regra os padres cuja violència é dupla, porque, para nos 
manter na submissao, ele utilizam armas espirituais e temporais". 
375 « la raison et l'usage des États »; " la ragione e uso degli Stati". 
376 « Albericus de Rosate précisait que dans l'histoire du monde, la tyrannie précédait le bon gouvernement », 
Ibid., p. 29. 
377 « si l'Italie fut bien la terre des comuni et des libres universitates qui ont constitué la matrice de la science 
juridique médiévale, elle fut aussi le théâtre de la transformation des comuni en signorie, à son tour matrice de la 
notion nouvelle de stato ». Très caracterfsticas principais surgiriam ai desse fenômeno: (i) 0 poder restaria, 
fundamentalmente, concentrado nas maos de pessoas privadas; (ii) haveria uma tendència ao poder se conservar 
no interior de uma familia, transmitindo-se de forma dinastica, coma um bem privado, por herança e (iii) a 
significativa extensao do territorio sobre 0 quai a cidade exercia sua jurisdiçao, territorio este que, 
frequentemente, tomava a denominaçao de dominio ou stato (Ibid., p. 22). 
378 Ibid., p. 30. 
379 Conforme, v.g., podemos verificar em BOTERO (2014), p. 212, 223 e 226. 
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as cidades em que a autoridade é exercida; da mesma forma designara os povos conquistados. 

Stato, em Maquiavel, V.g., podera significar "0 poder pessoal, a condiçao ou 0 estatuto das 

pessoas, as posses ou a entidade politica ela mesma,,380, tomando, todavia, mais 

frequentemente a acepçao de territ6rio (sentido que se consolida a partir do final do século 

XIV, inicÎo do XV, designando constituiçiio e expansiio de Estados). Descendre aponta que, 

nas cartas diplomaticas lavradas por Maquiavel, "10 stato nostro ", 0 quaI deveria ser 

incondicionalmente defendido, remeteria ao "conjunto do dominio". Dominio e stato, 

portanto, registram intensa variaçao semântica, ora denotando a autoridade politica, ora a 

instituiçao que a exerce, ora 0 territorio sobre 0 quaI 0 poder é exercid0381 . 

o carater polissêmico de dominio pode ser visto, V.g., na traduçao de De la ragion 

di Stato, feita por Gabriel Chappuys, em 1599, para 0 francês. Em Raison et gouvernement 

d'Estat, en dix livres (traduçao realizada a partir da quarta impressao italiana do livro de 

Botero), 0 tradutor francês versa dominio coma « seigneurie et domination ». Corn efeito, 

referida obra apresenta 0 texto original, ladeado pela traduçao levada a efeito por Chappuys. 

Percebe-se, entao, à pagina 4 que, ao passo que no original resta consignado que: "Stato è un 

dominio fermo sopra popoli ; e Ragione di Stato è notitia di mezi atti à fondare, conservare, e 

ampliare un Dominio co si fatto", Chappuys lança sua traduçao nas seguintes linhas: "Estat est 

une ferme domination sur les peuples; & la Raison d'Estat est la cognoissance des moyes 

propres à fonder, conserver, & agrandir une telle domination & Seigneurie,,382. 

Ademais, faz-se mister salientar que 0 termo dominio, em Botero, apresenta uma 

significaçao territorial. Definir-se 0 Estado coma "dominio fermo sopra i popoU" implicaria 

promover-se uma analise de todo nova sobre 0 controle do espaço. Descendre afirma que 

"existe uma forte correlaçao entre 0 pensamento das modalidades da territorializaçao politica 

e a versao nao juridica do absolutismo que esta concepçao de Estado carrega,,383. Nesse 

senti do, perce be-se um afastamento de Botero em relaçao às definiçôes propriamente 

juridicas. 0 emprego da palavra stato, sua definiçao coma firme dominio, senhorio, 

dominaçao, e a conceituaçao de razao de Estado coma 0 saber, 0 conhecimento dos meios 

proprios a se alcançar, sobretudo, a conservaçao de uma tal dominaçao, tal entrelaçamento 

denota uma escolha de carater niio juridico, uma conformaçao de fato (se assim podemos 

380 « le pouvoir personnel, la condition ou le statut des personnes, les possessions ou l'entité politique elle
même », DESCENDRE (2014), p. 30. 
381 Ibid., p. 30. 
382 BOTERO, Giovanni. Raison et gouvernement d 'Estat en dix livres. Traduçao de Gabriel Chappuys, Paris: 
Guillaume Chaudière, 1599. p. 4. 
383 « il existe une forte corrélation entre la pensée des modalités de la territorialisation politique et la version non 
juridique de l'absolutisme dont est porteuse cette conception de l'État », DESCENDRE (2014), p. 31. 
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dizer) das estruturas de poder. 0 professor de Lyon chega a asseverar que, analisando-se a 

ob ra de Botero sob 0 viés juridico, De la ragion di stato tem um valor essencialmente 

negativo, sendo 0 evento estatal definido e examinado sem pre de maneira externa ao 

direito384
• E, sendo a razao de Estado tratada como saber de governo, apartado de exigências 

legais, nao exibindo a lei 0 papel de intermediaria, todas as questoes inerentes ao vinculo 

direito-poder sao colocadas em segundo piano e, corn isso, também é alijada a necessidade de 

se teorizar relativamente aos proprios limites fixaveis ao poder soberano. Essa foi uma das 

fundamentais criticas que Botero recebeu, contrapondo-se a ele um entendimento no senti do 

de se afigurar imperioso aportar-se um sense juridico a este conceito de razào de Estado. 

A exemplo de stato e dominio, ragione exibia uma evidente polissemia. De todo 

modo, "ragione di Stato" deveria ser compreendida em comparaçao corn a razao comum, a 

razao ordinaria: 

A razào de Estado devia ser compreendida em relaçào corn a razào ordinaria 
ou comum, corn a razào natural, a ramo das gentes, a razào civil e a razào 
publica, da quai ela devia ser um dos ramos: "razào" nào tinha aqui outra 
significaçào que "direito"38S. 

Na Italia do século XVI, ragione assumia frequentemente 0 significado de ius. 

Assim - segundo Descendre - Francesco Sansovino se refere ao Corpus iuris civilis como 

Corpo di ragione civile. Entendia-se, na ciência juridica, tratar-se 0 direito romano de uma 

expressào da razào, acabando 0 seu corpus por ser identificado como ratio scripta. E Dante, 

ja antes, em Convivio, correlaciona ius e ragione, traduzindo a locuçao "ius est ars boni et 

aequi", presente no Digesto, como "la ragione scritta è arte di bene e d'equitade"386. 

Reforçando a acepçao juridica da expressao ragione, Scipione Ammirato, apenas 

cinco anos apos a publicaçao de De la ragion di Stato, coloca-se c\aramente em lado oposto a 

Botero, apontando 0 necessario carater juridico do quai deve estar imbuida a ideia de razao de 

Estado, que deve sempre aime jar 0 bem publico. Assim Descendre cita Ammirato e, em 

seguida, esc\arece seu posicionamento: 

384 Ibid. , p. 31. 

"A razào de Estado nào é outra coisa senào uma contravençào à razào 
ordinâria em virtude do bem publico, é dizer em virtude de uma razào maior 

385 « la raison d'État était à comprendre en relation avec la raison ordinaire ou commune, avec la raison 
naturelle, la raison des gens, la raison civile et la raison publique, dont elle devait être l'une des branches : 
"raison" n'avait ici pas d'autre signification que "droit" » Ibid., p. 31. 
386 Ibid., p. 32, e ALIGHIERI, Dante. Convivio. Firenze: F. Bonaccorsi, 1490. p. 128. Disponivel em: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:112 148/bpt6k72589v/f2. image.r=dante%20convivio>, Acesso em: 7 jun. 2018; 
documento em que referida frase é encontrada da seguinte forma: "La ragione scripta è arte di bene et dequita". 
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e mais universal" e "nao é preciso dizer que um principe faz algo por razao 
de Estado se se pode mostrar que ele 0 faz por razao de justiça ordinâria". A 
"razao" de Estado nao era senao 0 "direito" pr6prio ao Estado, no seio de um 
sistema de normas hierarquizado, desde 0 direito "divino" até 0 direito 
"ordinârio", aplicando-se aos individuos e aos bens387 • 

A razao de Estado entendida coma um sistema de normas postas em hierarquia, 

portanto, um sentido de todo juridico; tal definiçao se coloca às antipodas da caracterizaçao 

proposta por Botero. Referido autor utiliza ratio em um sentido completamente diferente: ao 

invés de associar 0 termo a ius, emprega a acepçao classica de ars. Ao definir razao de Estado 

coma 0 conhecimento dos meios pr6prios a fundar, conservar e fazer crescer 0 dominio, 

Botero afasta 0 senso juridico e coloca a questao em um outro âmbito: a competência, 0 saber 

dos meios, 0 conhecimento das técnicas hâbeis a pennitir a conservaçao da entidade estatal, 

tal é bem associar razao à arte, em sentido bastante aproximado - conforme Descendre - ao 

que César empregou ao tratar de ratio atque usus belli ("arte e uso da guerra") e Cicero, ao 

falar em ratio dicendi (a "arte da orat6ria")388. 0 professor de Lyon percebe, inclusive, em 

Erasmo tal acepçao, na medida em que, em Institution du prince chrétien, ventila uma 

administrandi ratio ou administrandae reipublicae ratio coma uma arte propria (de 

administrar) que 0 principe deveria aprender389, Botero e Erasmo, portanto, aproximando-se 

quanto ao emprego do termo "razao"; etaI aproximaçao também se da ao entendimento de 

Maquiavel, quando este trata de uma arte dello stato, para fins de expressar 0 saber de um 

oflcio, de uma técnica, adquirido por aqueles que contam corn uma vasta experiência de 

govemo. Todavia, Descendre aponta que tal entendimento acerca do termo "razao" afigura-se, 

ainda assim, de todo modo, diverso daquele empregado na baixa Idade Média por operadores 

do direito que, a partir das locuç5es ratio status rei publicae e ratio utilitatis publicae, 

entendiam por justificar a adoçao de uma medida extraordinaria, por conta da necessitas. 

Gaines Post, a prop6sito, coma vimos, vai sustentar a tese de que tais express5es estariam na 

gêne se do conceito de razao de Estado, cuja ideia ja se encontraria formada no século xn390. 

387 « "La raison d 'État n'est rien d 'autre qu 'une contravention à la raison ordinaire en vertu du bien public, c' est
à-dire en vertu d' une raison majeure et plus universelle" et "il ne faut pas dire qu'un prince fait quelque chose 
par raison d'État s'il se peut montrer qu ' il le fait par raison de justice ordinaire". La « raison » d 'État n'était que 
le "droit" propre à l'État, au sein d' un système de normes hiérarchisé, depuis le droit "divin" jusqu'au droit 
"ordinaire" s'appliquant aux individus et aux biens », DESCENDRE (2014), p. 32. 
388 Ibid ., p. 33. 
389 Ibid ., p. 33. 
390 A tal entendimento Michel Senellart e Romain Descendre vào se opor, argumentando que 0 termo "status" 
(fundamental no ponto), quando utilizado, nesta época, nunca 0 é de maneira isolada, mas sempre acompanhado 
de algum genitivo, de algum complemento, 0 que acaba por fragilizar a compreensào de existência, mesmo a 
este tempo, de uma razào de Estado jâ formada e conforme ao sentido que adquirirâ na modernidade. 
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De toda sorte, importa salientar que Botero colocava sua razao de Estado em um 

âmbito de todo diverso daquele destinado ao campo juridico. E 0 piemontês estava totalmente 

consciente em relaçao a tal ponto. Prova disso seria, na visao do professor de Lyon, a 

utilizaçao do termo ratio na acepçao de "direito" no final do ponta « [1] Ce qu'est la raison 

d'État» (em que define "Estado" e "razao de Estado"), no livro primeiro de De la ragione di 

stato: "E, embora se diga que tudo 0 que se faz aos fins supramencionados é feito por razao 

de Estado, diz-se tal, entretanto, mais em relaçao às coisas que nao podem ser reduzidas à 

razao ordinaria e comum,,39 1. No ponto, vale citar a nota de nUmero 3, aposta por Descendre à 

pagina 68 de De la raison d 'État, por meio da quaI resta observada a preocupaçao de Botero 

quanto à acepçao juridica de ratio: 

a ragione ordinaria e comune: compreender "ao direito ordinario e comum". 
Esta adiçao tardia (1596) da conta das criticas dirigidas ao autor de naD ter 
definido a razao de Estado em tennos derrogat6rios, e de lhe haver dado um 
sentido demasiado amplo, recobrindo 0 conjunto das questoes de governo392 . 

A partir do afastamento do "Estado" e desta "arte de govemo" de todo vinculo 

juridico (a) desaparecem as preocupaçôes quanta à imposiçao de limites ao exercicio do poder 

soberano; (b) esvai-se a exigência de 0 poder ser exercido por intermédio da lei, garanti a 

formaI ao exercicio da autoridade; (c) nao é apontada preocupaçao quanto a eventual bascular 

da soberania em tirania; (d) as funçôes da magistratura sao empalidecidas. Tais sao, portanto, 

os pontos fundamentais, em Botero, relativamente aos quais é importante se questionar: 

Este afastamento de toda problematica juridica, bem patente tanto na 
defmiçao do Estado como puro dominio, quanto na concepçao de uma razao 
de Estado como saber orientado essencialmente à conservaçao da ordem 
estatal, eis 0 que convém explicitar e interrogar393 . 

391 « Et bien que l'on dise que tout ce qui se fait aux fins susdites est fait par raison d 'État, néanmoins on le dit 
davantage des choses qui ne se peuvent réduire à la raison ordinaire et commune », BOTERO (2014), p. 68. 
392 « a ragione ordinaria e comune : entendre "au droit ordinaire et commun". Cet ajout tardif (1596) tient 
compte des critiques reprochant à l' auteur de ne pas avoir défini la raison d 'État en termes dérogatoires, et de lui 
avoir donné un sens trop large recouvrant l'ensemble des questions de gouvernement », ibid ., p. 68. 
393 « Cette mise à l'écart de toute problématique juridique, patente aussi bien dans la définition de l'État comme 
pur dominio que dans la conception d' une raison d'État comme savoir orienté essentiellement vers la 
conservation de l' ordre étatique, voilà ce qu ' il convient d 'expliciter et d ' interroger », DESCENDRE (2014), p. 
35. 
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Notamos que, em Botero, neste ponto, a razao de Estado acaba por aproximar-se, 

preponderantemente, a uma tecnologia do po der soberano. Aqui, corn efeito, percebemos uma 

razao de Estado que se vincula ao poder da exceçao coma norma de govemo394
. 

5.2.4 Justiça e Religiao 

Na teoria boteriana, a atividade judiciaria aparece instrumentalizada. Na medida 

em que, em Botero, a conservaçao do Estado esta associada ao repouso, à ausência de 

problemas, de conflitos, e à manutençao da reputaçao do principe, 0 juiz devera, seguindo as 

normas estabelecidas pela poder soberano, servir à manutençao desta indispensavel quietude. 

E, na medida em que 0 proprio soberano esta identificado corn a jurisdictio, sendo sua, por 

excelência, a funçao de dispensar a justiça, nao havera outra funçao à instituiçao judiciaria 

senao a de auxiliar na conservaçao do Estado e da reputaçao do principe. 0 "fazer justiça" 

significara, precipuamente, "manter a ordem", preservar 0 Estado afastado de conflitos e 

problemas, assegurar a paz, a qui etude, tal mantém a reputaçao do soberano. Dai que 

Descendre vai concluir que, em Botero, a instituiçao judiciaria deve estar a serviço da 

economia politica e da regulaçêio da ordem social, transmudando-se em funçêio auxiliar do 

poder395
. 

Yale lembrar, outrossim, que ha, em Botero, uma desconfiança em relaçao aos 

detentores da magistratura, nao sendo os juizes senao ministros do principe, servidores, 

devendo, dessa forma, se contentar em aplicar a lei. Nao dispôem, pois, de arbitrio, de 

discricionariedade, de capacidade absoluta para julgar segundo sua consciência. Reduz-se a 

394 Por outro lado, quando Erasmo diz que 0 poder nao pode se identificar corn outra ideia senac a de 
administratio e que 0 principe deve aprender esta arte de administrar, ele esta apontando para este 0 outro 
sentido da razao de Estado que esta surgindo, também, nesta época. Corn efeito, no século XVI, emergem as 
artes de governo, as quais irao desembocar, no século XVII, na teoria da razao de Estado, que privilegia as artes 
de governar sobre 0 poder soberano da exceçao, embora ambos os polos sigam coexistindo e em articulaçao. 
Corn 0 Estado de direito se consolidando, calha salientar que a razao de Estado cada vez mais devera escamotear 
esta face autoritaria da exceçao soberana, apresentando-se, sobremaneira, como técnica governamental de gestao 
da estatalidade. Agamben, de sua vez, vai nos alertar, todavia, que 0 Estado moderno nao renunciou à exceçao 
como forma de governo e que um dos espaços onde a exceçao se manifesta como técnica soberana de governo é, 
na atualidade, nessa nova modalidade de raziio de Estado, as "razoes de segurança", que estariam conformando 
o novel "Estado securitario". Veremos, a proposito, que 0 imperativo de segurança publica e 0 governo das 
populaçoes sac temas que nao est1io inteiramente ausentes ja na propria teoria de Giovanni Botero. Importante, 
assim, termos sempre em mente esse fio tensional; razao de Estado nao é mera forma autoritaria do poder 
soberano; todavia, também nao se identificou, inteiramente e sem reservas, a uma mera governamentalizaçao 
gerencial das condutas da populaçao; ela, em verdade, conservou os resquicios do poder soberano para utilizar a 
exceçao coma técnica de governo quando necessario assim 0 for. Essa tensao mostra que 0 poder moderne é 
realrnente um poder bipolar, soberania-governo, e que a razâo de Estado, se mostrando, na atualidade, na forma 
de Estado securitario, justamente espelha es sa bipolaridade. 
395 DESCENDRE (2014), p. 36. 



183 

atividade judiciaria, portanto, à so aplicaçao da lei (em outras palavras, a fazer a vontade do 

principe - uma vez que a lei esta associada ao que agrada ao rei)396. 

Descendre identifica, no particular, um clara distanciamento em relaçào à teoria 

aristotélica da epieikeia, por meio da quaI os juizes - ante a necessaria generalidade e 

abstraçào da lei, a quaI por sua propria natureza se afiguraria incapaz de, per se, adaptar-se à 

variedade e às particularidades dos casos concretos - exerceriam, justamente, esta funçào de, 

corn base na equidade, promover as necessarias complementaç5es e adequaç5es da lei às 

situaç5es fâticas (0 que ensejaria toda a técnica atinente aos métodos juridicos de incidência 

legal, de apuraçào de adequaçào tipica, de subsunçào fMica, de hermenêutica juridica), 

preenchendo assim os vazios legais. TaI entendimento nào seduziria Botera, para quem 0 juiz 

deveria reduzir-se a promover a direta e reta aplicaçào da lei (abstraindo-se 0 julgador de 

promover indevidos processos interpretativos). Conforme Descendre, tal é sintoma de um 

fenômeno mais amplo, ligado à propria emergência do Estado modemo: ha uma alteraçào 

completa da relaçào entre direito e poder, entre justiça e soberania; ha uma tendência a 

encurralar 0 direito, devendo este, apenas e tào-somente, promover a aplicaçào da lei, produto 

do poder soberano. 

Mas Botero vai mais além: nào sustenta apenas a necessidade de limitar-se a 

atividade judiciaria, é preciso, ademais, espiona-Ia, para fins de garantir sua atuaçào confonne 

aos ditames do poder soberano. Nesse sentido, aponta Descendre: 

Botero nao deseja somente ver limitada a liberdade de julgamento dos 
magistrados: ele estima necessario que 0 principe faça secretamente espionar 
seus proprios juizes, à mingua de um dispositivo de vigilância ideal que 
pudesse se colocar sobre toda a sociedade e que teria tudo de um 
"panoptico" antes do tempo397. 

396 Nesse sentido, assevera Botero no item 17 (intitulado "Contenir les magistrats dans leur office") do Livro 
Primeiro de De la raison d'Etat: "É muito importante, ademais, que 0 principe, para se assegurar da boa 
administraçào da justiça, nào permita que seus ministros, por maiores que sejam, disponham do julgamento 
arbitral e da faculdade absoluta de dispensar a justiça, e que ele os submeta, tanto quanto posslvel, à prescriçào 
das leis, reservando 0 julgamento arbitral para ele proprio. Porque das leis ele pode estar seguro, mas nào do 
julgamento arbitral de outrem, sujeito a diversas paixoes; e frequentemente, aquele que tem toda autoridade para 
julgar nào emprega toda a diligência necessaria ao conhecimento da causa e à inteligência das leis"; « Il est fort 
important aussi que le prince, pour s'assurer de la bonne administration de la justice, ne permette pas à ses 
ministres, pour grands qu'ils soient, de disposer du jugement arbitral et de la faculté absolue de rendre la justice, 
et qu'il les soumette le plus possible à la prescription des lois, en réservant le jugement arbitral pour lui-même. 
Parce que des lois il peut être sûr, mais non du jugement arbitral d 'autrui, sujet à diverses passions ; et souvent, 
celui qui a toute autorité pour juger n'emploie pas toute la diligence nécessaire à la connaissance de la cause et à 
l' intelligence des lois » (BOTERO (2014), p. 100). 
397 «Botero ne souhaite pas seulement voir limiter la liberté de jugement des magistrats : il estime nécessaire que 
le prince fasse secrètement espionner ses propres juges, à défaut d'un dispositif de surveillance idéal qui puisse 
porter sur l'ensemble de la société et aurait tout d'un « panoptique» avant l'heure », DESCENDRE (2014), p. 
37. 
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E é nessa toada que Giovanni Botero se pronuncia, no ja mencionado item 17 do 

Livro Primeiro, dedicado a orientar a contençao dos magistrados em seus oficios (grifei): 

Um cavalheiro, que tinha uma grande pratica das cortes, dizia-me que, para 
que um rei compreenda a verdade das coisas, seria preciso que ele fosse 
surdo, para naD ser enganado por mil falsos relat6rios, e que, por outro lado, 
do alto de uma torre muito elevada, ele visse tudo em um espelho. Mas, na 
medida em que isto naD é possivel, que ele se prevaleça de seus espioes, que 
ele mesmo intervenha quando das audiências, que ele visite sob um disfarce, 
ora um lugar ora outro, que ele ouça a verdade das bocas que 0 respeito naD 
fecha398• 

Nesse sentido, a relaçao entre justiça e poder é decisivamente alterada, 0 que 

abrira as portas, no século XVI, à modernidade juridico-politica. A atividade judiciaria naD é 

mais considerada 0 cumprimento, no âmbito terreno, da lei divina, ou expressao, ainda que 

imperfeita, dos imperativos do direito divino; muito ao contrario, ela se revelara um serviço 

subordinado ao poder decisional do rei, consubstanciando-se em uma das express6es de um 

poder total e totalizante, uma funçao eminentemente instrumental, portant0399
. Busca-se 0 

estabelecimento de uma concepçao positiva e legal do direito, em contraposiçao a um direito 

visto coma justo. 0 direito deve identificar-se corn a lei, e a lei é intrinsecamente justa, pois 

produto do soberan0400
• 0 justo esta depositado na lei, expressao da soberania. Fazer justiça 

sera, portanto, aplicar a lei. Ai estaria a semente do que mais tarde desaguaria no positivismo 

juridico, que, em contraposiçao ao jusnaturalismo, caracterizara sobremaneira 0 Estado 

moderno até os nossos dias, e do quaI a razao de Estado - concebida em seu aspecto 

derrogat6rio - se apresentara coma um nitido ponto de ruptura e crise401
. 

Descendre assevera que as guerras de religiao tiveram um papel fundamental 

nesta cisao havi da entre os val ores éticos e religiosos (de um lado) e os val ores politicos (de 

outro), aduzindo que, ja outrora, Lutero apontara, a prop6sito, que, dada a irrefreavel 

corrupçao dos homens, jamais a justiça humana poderia ser vislumbrada coma um reflexo da 

398 « Un gentilhomme, qui avait une grande pratique des cours, me disait que pour qu 'un roi comprenne la vérité 
des choses, il faudrait qu'il soit sourd, pour ne pas être trompé par mille faux rapports, et qu'en revanche, du haut 
d'une tour fort élevée, il voie toute chose dans un miroir. Mais puisque cela ne peut se faire, qu 'il se prévale de 
ses espions, qu' il intervienne lui-même lors des audiences, qu'il visite sous un déguisement tantôt un lieu tantôt 
un autre, qu'il entende la vérité de bouches que le respect ne scelle pas », BOTERO (2014), p. 101-2. 
399 DESCENDRE (2014), p. 37. 
400 Descendre (Ibid ., p. 38) encontra em Montaigne um indicativo nesse sentido: « Quiconque [00' ] obeit [aux 
lois] parce qu'elles sont iustes, ne leur obeyt pas iustement par où il doit » (MONTAIGNE, Michel de. Essais. 
Paris: Abel L' Angelier, 1598. p. 1114). Em traduçào livre nossa: "Quem quer que obedeça às leis 0 faz porque 
elas sào justas, nào obedece a elas justamente por onde/pela razào que deve". 
401 Ibid., p. 38. 
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justiça divina. É nesse permeio que deve ser examinado 0 surgimento, no século XVI, da 

razao de Estad0402
. 

Botero vai dizer que ao direito e a seus operadores deve ser conferida uma tarefa 

de policia e administraçao e manutençao da ordem publica. A açao judiciaria, portanto, 

resume-se a uma atividade de governo. Ha uma clara investida de Botero no sentido de 

enfraquecer os homens da lei, que consubstanciavam a fonte donde surgiarn as insuportaveis 

ideias de tolerância religiosa e liberdade de consciência. Esta travada a dura disputa entre 

juristas e eclesiasticos. Ai se encontra 0 cerne de um dos mais acalorados debates da Europa 

do século XVI: dados os conflitos de religiao que dragam a organizaçao politica ao caos e 

arriscam comprometer a propria existência da vida coletiva, quem seria 0 ponta de apoio, 

quem deveria ser 0 elo habil a permitir este indispensavel porto seguro capaz de viabilizar 

uma coesao social, 0 clero ou a magistratura? Quem conseguiria operar esta coesao, os juizes 

ou a Igreja? 

A doutrina francesa da segunda metade do século XVI (da quaI Bodin apresenta

se coma ponto notavel) confere tal papel aos juizes. Nesse senti do, tal concepçao permitiria 

(a) reforçar 0 poder soberano, corn base no agir da magistratura, face às forças de 

desagregaçao social consubstanciadas nas atividades confession ais e (b) ao mesmo tempo, 

promover a demarcaçao do poder soberano no interior de claros limites juridicos. 

Contra uma teorizaçao que tal, é preciso que a Igreja busque um pensamento 

alternativo de Estado, que viabilize garantir seus interesses. Ai estaria inserido 0 livro de 

Botero; naD partindo de uma linguagem da lei, mas de uma codificaçao dos saberes 

indispensaveis ao bom governo estatal. As boas prâticas saD arroladas, afastando-se de todo a 

mençao ao campo juridico. Este roI de prâticas e virtudes saD as "leis" que devem guiar 0 

governante em seu exercicio do poder soberano. Para tanto, Botero retoma um modela 

medieval dos miroirs des princes, por meio do quaI saD elencadas virtudes essenciais que 

devem ser aprendidas pela principe para que este seja capaz de promover um bom governo. 

Nesse senti do, na teoria boteriana, op5e-se à linguagem do direito a linguagem das virtudes, 

faz-se da virtude 0 instrumento de validade e legitimidade politica e dessa forma promove-se 

uma evidente disputa corn 0 juridic0403
. 

Giovanni Pontano, em 1493, ja anotava - segundo Descendre -, em seu miroir des 

princes intitulado De principe, as virtudes dajustiça, da liberalidade, da prudência e do valor 

coma indispensaveis a que 0 principe exercesse um born governo. Urn século mais tarde, 

402 Ibid ., p. 38. 
403 Ibid., p. 39-40. 
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retomando a l6gica, Botero dedica um capitulo para cada uma destas virtudes, tidas agora 

coma "normas", um verdadeiro c6digo, um saber essencial para a promoçao do bom govemo. 

E calha salientar que os depositarios de tais virtudes nao serac os homens da lei, mas os 

homens das letras e os homens de religiiio. 

É nesse sentido que um conselho eclesù:istico e uma liberdade de açao aos clérigos 

serac de importância capital no pensamento boteriano. A base para garantir tal ascendência da 

Igreja nos neg6cios politicos é buscada pela piemontês nos ensinamentos biblicos contidos 

em Deuteronômio, 17, 18-20, em que Deus imp6e ao rei que escreva uma c6pia da lei, guarde 

esta, leia-a e siga-a: 

Sera também que, quando se assentar sobre 0 trono do seu reino, entao 
escrevera para si nurn Iivro, urn traslado desta lei, do original que esta diante 
dos sacerdotes levitas. E 0 tera consigo, e nele lera todos os dias da sua vida, 
para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras 
desta lei, e estes estatutos, para curnpri-Ios; Para que 0 seu coraçao nao se 
levante sobre os seus irmaos, e nao se aparte do mandamento, nem para a 
direita nem para a esquerda; para que pro longue os seus dias no seu reino, 
ele e seus filhos no meio de Israel. 

Na mesma medida em que Botero aponta a necessidade de que 0 soberano respeite 

a lei divina, também aduz ser fundamental que, antes de submeter seus atos a um conselho de 

Estado, os submeta a um "conselho de consciência ", a fim de garantir a boa tomada de 

decis6es. Nesse senti do, no Livro Segundo, no item 15, intitulado "De la religion ", assim 

exp6e (grifei): 

Também seria necessario que 0 principe nada colocasse em deliberaçao em 
seu conselho de Estado que nao tivesse sido antes evocado em um conse/ho 
de consciéncia, no quai interviriam grandes doutores em te%gia e em 
direito canônico, porque, de outra forma, ele prejudicara sua consciência e 
fara coisas que Ihe sera necessario desfazer na sequência, se ele nao quiser 
condenar sua alma e aquela de seus sucessores404

. 

Nesse sentido, deveria haver um conselho, 0 conselho de consciência, ao quaI 

deveriam ser submetidos previamente os atos do poder soberano, a fim de se assegurar 0 bom 

govemo. Em tal conseIho, funcionariam te6Iogos e canonistas. Dessa forma, Descendre 

404 « Aussi serait-il nécessaire que le prince ne mette rien en délibération en son conseil d 'État qui n'ait été 
d'abord évoqué lors d'un conseil de conscience, dans lequel interviendraient de très grands docteurs en 
théologie et en droit canon, parce qu'autrement il grèvera sa conscience et fera des choses qu'il lui faudra défaire 
ensuite s'il ne veut damner son âme et celle de ses successeurs », BOTERO (2014), p. 156. 



187 

assevera que "0 bom principe naD é aquele cuja açao é justa, mas aquele cuja açao se efetua 

sob 0 controle da Igreja,,405. 

Dessa forma, em urna comparaçao feita por Descendre, ao passo que Lutero 

apontava a necessidade de se promover uma autonomia do âmbito politico em relaçao ao 

âmbito religioso, Botero - de forma diametralmente oposta - pregarâ a necessidade de 

promoçao de um cerrado controle dos atos politicos por parte da Igreja. Nesse senti do, a 

jurisdiçao que a Igreja exerce sobre a autoridade politica se descortina coma 0 ponta 

fundamental da razao de Estado boteriana; tal é feito por meio de urna direçao da consciência 

tanto do principe quanta dos suditos. Uma jurisdiçao que é realizada naD ao nivel da lei, do 

direito positivo, mas de um controle de foro intimo, dos sentimentos e dos pensamentos. Ai 

esta 0 motivo pelo quaI, diz Descendre, a Igreja se transforma em um "poderoso 

instrumentum regni, uma vez que a finalidade ultima do Estado é sua pr6pria conservaçao,,406. 

E, ao contrario de Maquiavel, que arrola uma série de criticas virulentas ao 

cristianismo, asseverando que tal religiao tomaria os individuos fracos, medrosos e humildes, 

Botero sustentara, ao revés, que 0 catolicismo, indubitavelmente, é a melhor religiao para 0 

Estado, para 0 principe e para 0 bom govemo. É a religiao que, por seu império sobre as 

aImas (notadamente pela direçao da consciência e pelo poder que fomece 0 sacramento da 

confissao), "toma os suditos obedientes a seu principe, vincula suas consciências, os toma 

desejosos de paz e inimigos do rumor e dos escândalos''407. Sem duvidas, trata-se de urna 

teoria estrategicamente muito contundente. 

E 0 alvo, ai, naD seria tanto os principes dos paises reformados, mas, sobretudo, os 

juristas que, no interior mesmo dos pais es cat6licos, pregavam ideias de tolerância e de 

liberdade de consciência, ideias estas que, sob 0 nome de "razao de Estado", eram 

denunciadas por cat6licos fervorosos, grupo em que estava incluido Giovanni Botero. No 

Livro X, item 9, intitulado "Contre qui l'on doit tourner ses forces" (capitulo conclusivo da 

obra, que vern a lurne tao-somente em 1590), 0 piemontês assim exp5e: 

aquele que faz profissao de subtrair os homens à obediência que eles devem 
à Igreja de Deus ousarâ bem mais facilmente os subtrair ao vosso poder e à 
obediência que el es vos devem C ... ) Entretanto, nao faltam, atualmente, 
homens, tao loucos quanto sac impios, que fazem crer aos principes que as 
heresias nao têm nada a ver corn a politica. E, ao passo que nao se encontra 
nenhum principe herege disposto, por razao de Estado, a tolerar a prâtica da 

405 « Le bon prince est non pas celui dont l' action est juste, mais celui dont l'action s'effectue sous le contrôle de 
l'Église », DESCENDRE (2014), p. 4l. 
406 « puissant instrumentum regni dès lors que le but ultime de l'État est sa propre conservation », ibid., p. 4l. 
407 « rend les sujets obéissants à leur prince, lie leur conscience, les rend désireux de paix et ennemis de la 
rumeur et des scandales », ibid. , p. 42. 
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religiao cat61ica sob seu senhorio, naD faltam principes que fazem profissao 
de serem bons cristaos e que aceitam espontaneamente as heresias em seu 
pr6prio reino408 • 

Descendre aponta que estes individuos, "tao loucos quanto impios" sao, na 

França, os chamados ''Politicos,,409, os quais buscariam convencer 0 principe cristao a "fechar 

a porta de seu conselho secreto para 0 Evangelho e para 0 Cristo e a edificar uma razao de 

Estado contra a lei de Deus, altar contra altar,,410. "Altar contra altar", "altar versus altar", ou 

seja, produzir uma nova sacralidade, de todo terrena. Nesse senti do, a preocupaçao por 

excelência de Botero nao se traduziria tanto na secularizaçao ou na laicizaçao do Estado, mas 

em se conferir a este Estado, nascente, uma sacralidade de todo pr6pria, assim promovendo-se 

uma religiao absolutamente terrena, que se bastasse. Esta seria a completa heresia: 

o principe que fecha seu conselho aos ecIesiasticos faria assim do Estado 
urna instituiçao falsamente sagrada, que poderia dispensar as autoridades 
ecIesiasticas. A aceitaçao das "heresias" - é dizer, 0 reconhecimento juridico 
da pluralidade confessional e a instituiçao de urna tolerância parcial, a fun de 
recompor urna comunidade politica dilacerada - é aqui interpretada como 
urna sacralizaçao do Estado que naD seria menos grave que 0 cisma herético 
ele mesmo411 • 

Romain Descendre lembra, neste ponto, de Étienne de La Boétie que, em 1562, 

escreve seu Mémoire sur la pacification des troubles, obra na quaI 0 autor manifesta 

preocupaçao quanta à possibilidade de aparecimento de uma segunda religiao no interior 

mesmo da Republica, em um pensamento bastante aproximado à tese boteriana: 

Todo 0 mal é a diversidade de religiao, que foi tao longe, que urn mesmo 
povo, vivendo sob urn mesmo principe, dividiu-se cIaramente em duas partes 

408 « celui qui fait profession de soustraire les hommes à l'obéissance qu ' ils doivent à l'Église de Dieu osera bien 
plus aisément les soustraire à votre pouvoir et à l'obéissance qu'ils vous doivent ( ... ) Pourtant, on ne manque pas 
aujourd'hui d'hommes, aussi fous qu'ils sont impies, qui font croire aux princes que les hérésies n'ont rien à voir 
avec la politique. Et alors que l'on ne trouve aucun prince hérétique disposé, pour raison d'État, à tolérer la 
pratique de la religion catholique sous sa seigneurie, on ne manque pas de princes qui font profession d'être de 
bons chrétiens et qui acceptent spontanément les hérésies dans leur royaume », BOTERO (2014), p. 389-390. 
409 DESCENDRE (2014), p. 42. 
410 « fermer la porte de son conseil secret à l'Évangile et au Christ, et [à] édifier une raison d'État contre la loi de 
Dieu, autel contre autel », BOTERO (2014), p. 157. 
411 « Le prince qui ferme son conseil aux ecclésiastiques ferait ainsi de l'État une institution faussement sacrée 
qui pourrait se passer des autorités ecclésiastiques. L'acceptation des « hérésies» - c'est-à-dire la 
reconnaissance juridique de la pluralité confessionnelle et l' institution d'une tolérance partielle afin de 
recomposer une communauté politique déchirée - est ici interprétée comme une sacralisation de l'État qui ne 
serait pas moins grave que le schisme hérétique lui-même », DESCENDRE (2014), p. 43. Por ocasiao da 
exposiçao do pensamento de Marcel Gauchet, mais à frente, abordar-se-a novamente a presente questao. 
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( ... ), defmitivamente, por este olhar, duas republicas absolutamente diversas, 
opostas de [rente uma para a outra412 • 

Ambos, La Boétie e Botero, partem de pressupostos similares, no sentido de que 

(i) 0 religioso e 0 politico estao sobrepostos e entremeados, nao podendo ai se vislumbrar uma 

separaçao; (ii) a sociedade nao pode viver sem religiao e (iii) uma pluralidade religiosa no 

interior do Estado seria 0 mesmo que acolher uma clara possibilidade de deflagraçao de uma 

guerra civil. Mas, ao passo que 0 jurista La Boétie percebe, na possibilidade da pluralidade de 

religioes, uma ruptura no interior do pr6prio Estado, Botero, enquanto homem da religiao, 

corn base nesta necessaria sobreposiçao que 0 religioso e 0 politico devem expressar, 

constatara, na pluralidade religiosa, a possibilidade de ocorrência de uma cisao no interior da 

Igreja mesma, corn 0 aparecimento ai de uma nova idolatria, a da religiGo terrena do Estado: 

"compreendida coma principio de tolerância necessario para a preservaçao do Estado mesmo, 

a "razao de Estado" condenada (aquela dos "Politicos") nao é senao uma sacralizaçao do 

politico, tendente a fazer do Estado uma segunda Igreja,,413. Dessa forma, 0 fenômeno que La 

Boétie, enquanto jurista, divisa coma desagregaçGo do politico, Botero, enquanto homem da 

Igreja, compreendera coma desagregaçGo religiosa e surgimento de uma "razGo de Estado 

ida/atra "414. 

5.2.5 A Politica Inteira 

o grande mérito de Botero, segundo 0 professor de Lyon, é 0 de - ao invés de 

simplesmente denunciar e atacar as impropriedades desta razao de Estado "id61atra" ou 

"herege" - buscar construir uma teoria positiva de govemo. Ao mesmo tempo em que busca 

conciliar os interesses da Igreja corn os de conservaçao do Estado, confere ferramentas 

(também "terrenas") para viabilizar esta conservaçao: 

Todo 0 objetivo da razao de Estado boteriana consiste entao em tentar 
conciliar os interesses da Igreja e a conservaçao do Estado, submetendo 

412 « Tout le mal est la diversité de religion qui a passé si avant, qu'un mesme peuple, vivant soubz mesme 
prince, s'est clerement divisé en deux pars [ . .,.J bref, pour ce regard, aucunement deux diverses republicques 
opposées de front l' une à l'autre », BOETIE, Etienne de La. Mémoire sur la pacification des troubles. Genève: 
Droz, 1983. p. 35-36, citado por DESCENDRE (2014), p. 43. 
413 « entendue comme principe de tolérance nécessaire pour la préservation de l'État lui-même, la « raison 
d'État» honnie (celles des « Politiques ») n'est qu ' une sacralisation du politique tendant à faire de l'État une 
seconde Église », DESCENDRE (2014), p. 44. 
414 Ibid., p. 44. 
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parcialmente 0 segundo à primeira, de todo lhe dando também as 
ferramentas pr6prias à conservaçào de seu dominio4l5 . 

Nesse sentido, perde fôlego uma interpretaçao que objetivasse adjetivar a teoria de 

Botero, meramente, de confession al ou mesmo, ao revés, de secular. Mesmo que Botero 

sustente uma ascendência de consciência do clero em relaçao ao principe e aos seus suditos, 

tal naD obstaculiza um pensamento sobre 0 Estado através de um ângulo de todo pragmatico, 

tal quaI 0 fizeram, exemplificativamente, Maquiavel e Guicciardini. 0 desafio de Botero 

seria, sobretudo, 0 de lograr dar conta destes dois vieses, imprimindo elementos que 

conferissem eficâcia ao pensamento da entidade estatal, mas sem descurar da necessaria 

congruência que tal deveria ter corn 0 catolicismo, do quaI 0 Estado deveria, na visao do 

piemontês, se encontrar imbuido. 

A questao, nessa conjuntura, apresenta-se de forma bem mais complexa, naD se 

resolvendo a partir de uma mera analise quanta a uma suposta oposiçao "teorias juridico

politicas modemas" versus "atrasados pensamentos religiosos e confessionais". A dissonância 

havida entre Botero e Bodin afigura-se ilustrativa a esse respeito: Bodin, enquanto homem das 

leis, por meio de suas teses juridicas de defesa da liberdade de consciência, naD é "mais 

secular" do que Botero, homem da religiao, que propugna, por sua teoria, conferir uma 

primazia da Igreja em relaçao ao Estado. De igual sorte, a Guridica) tese bodiniana de 

construçao da soberania (definida corn base nos adjetivos "independente", "absoluta", 

"ilimitada" e "perpétua") naD seria, no entanto, menos religiosa (na medida em que alicerçada 

em uma majestade divina) que a concepçao de Estado trazida por Botero, que, de sua vez, 0 

define coma uma "firme dominaçao" sobre 0 povo. Corn efeito, Bodin pensa sua soberania 

em alusao à soberania divina, ancorando aquela nesta416
• A liberdade de consciência, pregada 

415 « Tout l'enjeu de la raison d'État botérienne consiste dès lors à essayer de concilier les intérêts de l'Ég lise et 
la conservation de l'État en soumettant partiellement le second à la première tout en lui donnant aussi les outils 
propres à la conservation de son dominio », ibid., p. 44. 
416 Vemos ta l, exemplificativamente, quando Bodin esta a tratar do carater absoluto do poder soberano: Ha 
soberania dada a um Principe corn encargos e condiç5es naD é propriamente soberania nem poder absoluto, a 
menos que as condiç5es apostas à criaçao do Principe sejam da lei de Deus ou da natureza, coma se faz quando 0 

grande rei da Tartaria morre. 0 Principe e 0 povo, a quem pertence 0 direito de eleiçao, escolhem aquele dentre 
os parentes do defunto que melhor Ihes parecer, desde que seja filho ou sobrinho, e, tendo-o assentado num trono 
de ouro, dizem-Ihe estas palavras: 'Nos te rogamos, nos queremos também, e te designamos para que reines 
sobre nos' . Entao 0 rei diz: 'Se quereis isso de mim, é preciso que este jais prontos a fazer aquilo que eu 
comandar: que aquele cuja morte eu ordenar seja morto incontinente e sem retardo, e que todo 0 reino seja 
comissionado e estabelecido entre minhas maos' . 0 povo responde: ' Que assim seja'. Depois 0 rei, continuando, 
diz: 'A palavra de minha boca sera meu gladio' e 0 povo todo 0 aplaude. Feito isso, ele é tomado e retirado do 
trono e posto em terra sobre uma tabua e os Principes dirigem-Ihe a palavra dizendo assim: 'Olha para 0 alto e 
conhece a Deus, e vê estas ripas sobre as quais estas sentado ca embaixo: se governares bem, teras tudo a que 
aspirares; senao, seras derrubado e despojado de tal forma que nem mesmo este ripado sobre 0 quai estas sentado 
te restara'. Dito isso, ele é elevado e aclamado rei dos tartaros. Esse poder é absoluto e soberano, pois naD tem 
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por Bodin, de igual sorte, teria coma fito, em verdade, apresentar-se coma ultimo bastiao 

habil a pôr fim aos conflitos religiosos, tidos pelo jurista francês coma a "ruina das 

Republicas,,417. Descendre assevera que Botero, ao falar de "stato" (definindo-o coma "firme 

dominaçao"), segue os alicerces assentados por Guicciardini e Maquiavel, denotando que 0 

piemontês naD vislumbra legitimidade outra aos Estados que "aquela da dominaçao que 

permite conservar as comunidades no estado " 418. A contribuiçao propriamente original de 

Botero, neste particular, estaria no fato de ele tecer uma teoria, sustentando 0 carMer 

absolutamente fun dam entaI que um conjunto de saberes especificos deve ter, a fim de que 

uma conservaçao do Estado possa, de fato, se efetivar. 

Dai que Botero rejeita considerar a razao de Estado coma uma mera teoria de 

derrogaçiio de normas e val ores morais. Ao contrario, indo além deste aspecto derrogatorio, 

Botero concebe uma razao de Estado verdadeiramente coma uma arte de governar, arte esta 

que informa e que também normatiza. A razao de Estado, em Botero, pois, trata-se de uma 

ciência do governo, entendida, a um so tempo, coma "codificaçao do agir politico e soma dos 

saberes necessarios à administraçao do Estado,,41 9. A raziio de Estado boteriana acaba por 

englobar a politica como um todo42o. 

E contemporâneos de Botero perceberam esta habil virada discursiva, no trato do 

conceito de razao de Estado, empreendida pelo piemontês; denunciam esta "operaçao teorica 

fraudulenta", por meio da quaI 0 pensador da Igreja objetiva esconder todo 0 (problematico) 

âmbito juridico proprio à razao de Estado. Apondo um falso vemizjuridico à teoria, proprio à 

denominaçao "ragione " di stato, Botero acaba, em verdade, por desnaturar 0 direito, tanto 

no que se refere à lei natural, quanto no que toca à lei positiva (teorizando de maneira 

contraria quer relativamente ao direito divino, quer quanto ao direito dos homens). Seria, 

nesse passo, indevida - na visao de seus detratores - a operaçao levada a efeito pelo filosofo 

outra condiçào que aquelas que a lei de Deus e a da natureza comandam", BODIN (2012), p. 203 . De igual sorte, 
ao tratar das marcas da soberania, afirma Bodin: "la que nào ha nada maior na Terra, depois de Deus, que os 
Principes soberanos, e que eles sào estabelecidos por Ele como seus lugares-tenentes para comandar os outros 
homens, é precise levar em consideraçào a sua qualidade, a fim de respeitar e reverenciar a sua majestade corn 
toda obediência, ouvir e falar deles corn toda honra. Pois quem despreza seu Principe soberano despreza Deus, 
de quem 0 Principe é a imagem na Terra. Eis porque, falando Deus a Samuel, a quem 0 povo havia pedido um 
outro Principe, disse: 'é a mim que eles fizeram injuria"', ibid ., p. 289. No original, tais passagens encontram-se 
em: BODIN (1629), p. 128-9 e 211-212. 
41 7 DESCENDRE (2014), p. 45. 
41 8 "celle de la domination permettant de conserver les communautés en l'état ", ibid. , p. 45-6. 
41 9 "codification de l'agir politique et somme des savoirs nécessaires à l'administration de l'État", ibid., p. 46. 
420 Tendo em mente a tensào bipolar agambeniana, percebemos aparecer aqui - às antipodas de uma 
compreensào da razào de Estado anexada ao polo da soberania - uma teoria da razào de Estado como arte de 
governo. 
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italiano de tencionar identificar tao pemiciosa noçao corn 0 funcionamento mesmo do proprio 

Estado, associando ra zao de Estado à pr6pria politica. 

É precisa 0 diagn6stico empreendido por um dos criticos de Botero, Traiano 

Boccalini (que foi incumbido por Appolon de examinar De la ragione di Stato, dai surgindo 

as Ragguagli di Parnaso42/). Conforme Descendre, Boccalini bem compreendeu a 

"hipocrisia" de que estaria embebida a tese boteriana, conferindo um significado de todo 

diverso para a expressao "razao de Estado", entendida entao sob 0 aspecta derrogatorio dos 

direitos natural e positivo e dos val ores morais. Botero faz coincidir razao de Estado corn arte 

de governar, saber dos meios habeis a conferir-se adequado funcionamento ao pr6prio 

Estado, subordinando este, ainda, em certa medida, à Igreja Cat6lica: 

o que Boccalini compreendeu perfeitamente é que a "hipocrisia" da Razào 
de Estado naD se resume à moralizaçao aparente de uma politica imoral; ela 
consiste mais sutilmente em desviar este nome de razao de Estado, ao 
mesmo tempo atacado e reconhecido, que design a concepçoes e prâticas 
politicas que rom pern corn 0 sistema dos val ores indistintamente morais, 
juridicos e religiosos da sociedade medieval, para dele se servir para 
designar wn saber politico global aparentemente compativel corn 0 respeito 
à primazia da Igreja422 . 

Consoante a tese boteriana, raZQO de Estado é agora entendida coma "a l6gica 

politica considerada na sua especificidade e, entretanto, compativel corn a 16gica 

421 Boccalini assim se pronuncia, em sua amilise, quanto ao livro de Botero: "Ademais, no dia seguinte, estes 
excelentfssimos senhorios os censores relataram a Sua Majestade que era porque estavam intensamente 
interessados no fato de que estes principes celebravam tanto este livro da Razào de Estado que eles lhe haviam 
apresentado. Corn efeito, este livro nao tratando senao da polftica em geral, nao era feita nele nenhuma mençao 
desta razao de Estado prometida pelo tftulo; e, ao passo que a razao de Estado nao é senao uma parte da polftica, 
o autor do livro, se utilizando de astùcia, e talvez demandado ou corrompido pelos principes, Ihe havia dado uma 
definiçao especiosa, conformando-a à polftica toda inteira, uma vez que ele havia dito que a razao de Estado era 
'0 conhecimento dos meios aptos a fundar, manter e fazer crescer um Estado"'; « Aussi, le jour suivant, ces 
seigneuries excellentissimes les censeurs rapportèrent à Sa Majesté que c'était parce qu'ils y étaient lourdement 
intéressés que ces princes célébraient tant ce livre De la raison d 'Etat qu'ils lui avaient présenté. En effet, ce 
livre ne traitant que de la politique en général, il n'y était fait aucune mention de cette raison d'État promise par 
le titre; et alors que la raison d'État n'est qu'une partie de la politique, l'auteur du livre, usant de ruse, et peut
être prié ou corrompu par les princes, lui avait donné une définition spécieuse, convenant à la politique tout 
entière, puisqu'il avait dit que la raison d'État était ' la connaissance des moyens aptes à fonder, maintenir et 
élargir un État' », DESCENDRE (2014), p. 46; e, no original, lê-se: « Onde gli Ecce llentissimi Signori Censori il 
giorno appresso riferirono à Sua Maestà, che que' Principi con interesse loro grauissimo tanto celebrauano il 
libro della Ragion di Stato, che le haueuano presentato, perche per entro illibro solo trattandosi della Politica in 
genere, in lui mention' alcuna non si faceua di quella Ragion di Stato, che altrui prometteua il titolo, e che la 
Ragion di Stato essendo parte della Politica, l' Autor dellibro nondimeno astutamente, e forse pregato, à corrotto 
da Principi, le haueua data la speciosa diffinitione, che à tutta la Politica si conueniua, hauendo detto, che la 
Ragion di Stato era cognitione di mezzi atti à fondare, a mantenere, & ad ampliare uno Stato » (BOCCALINI, 
Traiano. Ragguagli di Parnaso. Veneza: Giovanni Guerigli, 1624. t. Il. p. 260-261. Disponfvel em: 
<https://play.google.com/store/books/detai Is?id=b VBCAAAAcAAJ &rd id=book -b VBCAAAAcAAJ &rdot= 1 >. 
Acesso em 30 maio 20 18). 
422 DESCENDRE (2014), p. 47-8 . 
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ec1esiastica"423. Nesse senti do, 0 que faz Botero é tomar uma expressao, em certa medida 

juridica, e, ao ensejo da polissemia e das contradiçôes proprias aos termos ai envolvidos, 

propor, a um so tempo, uma definiçao de Estado e um codigo de normas inerentes a um 

adequado funcionamento deste Estado, é dizer, inerentes a um bom govemo, impondo, por 

outro lado e simultaneamente, como autoridades de referência à coesao social, os homens das 

letras e da religiao, em detrimento dos integrantes da magistratura. A razào de Estado 

(compativel corn os ensinamentos catolicos) esta associada, agora, à politica como um todo. 

Nesse sentido, levando-se em conta a procedência das criticas endereçadas a 

Botero, parece-nos c1aro, de todo modo, que 0 piemontês, até certo ponto, fez deslizar a razao 

de Estado em direçao às artes de govemar, em direçao a uma govemamentalidade. Separando

a do âmbito juridico, Botero distancia a razao de Estado do campo do poder soberano e das 

técnicas da exceçao, aproximando-a das artes de govemo. A razao de Estado, assim, aparece, 

nomeadamente, como uma técnica apropriada à administraçao correta e eficiente do Estado, 

por meio da gestao, do govemo, 0 que, justamente, se traduzira - em momento posterior - na 

biopolitica. 

5.2.6 Fontes e Independência 

Relativamente às fontes de que lança mao Giovanni Botero para a confecçao de 

De la ragion di Stato, Descendre assevera que 0 piemontês expressa sua razao de Estado 

como uma codificaçào de praticas e saberes em ordem a viabilizar 0 adequado 

funcionamento do Estado. Tai codificaçao (uma "normatividade politica") se apoia em 

elementos historicos e em casos da experiência; dai seu livro ser repleto de citaçôes e de 

narraçôes de eventos, tanto antigos quanto modemos, pululando os exemplos em profusao. 0 

livro se coaduna muito mais corn a ideia de um miroir du prince - adaptado aos tempos do 

final do século XVI - do que propriamente corn a de um tratado politic0424; um miroir du 

prince imbuido do objetivo de promover uma conciliaçao entre a tradiçao religioso-politica da 

Idade Média e os novos ventos das ideias politicas modemas que entao surgiam a partir, 

sobretudo, do terremoto chamado Maquiavel, que enfatizava uma politica a ser travada corn 

base na guerra e na força, e para além das exigências morais e religiosas. Nesse sentido, a fun 

de se medir, sobretudo, corn Nicolau Maquiavel e Jean Bodin, Botero se utiliza de narraçôes e 

exemplificaçôes à exaustao, promovendo intensas comparaçôes, lançando mao de casos e 

423 « la logique politique considérée dans sa spécificité et pourtant compatible avec la logique ecclésiastique », 
ibid., p. 48. 
424 Ibid. , p. 49. 
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citaçoes coma verdadeiros argumentos de autoridade, a fim de estabelecer suas codificaçoes 

de boas praticas ao apropriado exercicio da arte de governar. Nesse mister, consoante 

Descendre aponta, auxilia-Ihe 0 fato de haver si do jesuita e professor de ret6rica, dai advindo 

seu vasto conhecimento dos textos classicos, bem assim a facilidade de expressa-Ios. Na 

medida em que Maquiavel trouxe uma interpretaçao da tradiçao de Roma, a fim de api ica-la 

ao seu tempo, Botero, de sua parte, também buscara, no ponto, fazer frente a Maquiavel, 

levando a cabo - por meio de sua razao de Estado - sua compreensao da tradiçao hist6rico

politica romana, adaptando-a a esta época de fins do século XVI. 

No mais, é importante perceber-se que, nas palavras de Descendre, em Botero, 

nem os ensinamentos antigos, nem os medievais, ou mesmo os contemporâneos seus podem 

reclamar uma precedência ou superioridade capaz de tornar os demais obsoletos ou inuteis. 

Da mesma forma, nao ha cidade ou pais que possa se expressar enquanto modela de governo 

ideal, capaz de silenciar os demais em suas experiências. Nesse ponto, a razao de Estado 

boteriana é eminentemente ecumênica. Seja nos romanos, nos turcos, nos chineses, nos 

portugueses, todos, a seu modo, sao pinçados e revelados coma exemplos adequados 

conforme a ocasiao 0 demanda. 0 professor de Lyon identifica ai, no piemontês, um traço da 

Companhia de Jesus, que advoga uma evangelizaçao levada a efeito de maneira indissociada a 

uma indispensavel abertura cultural. 

Esta rejeiçao à precedência de um modelo sobre outro, considerando em sua 

pluralidade os paradigmas, negando-se a privilegiar determinados espaços ou determinados 

tempos, traz consigo uma 16gica inserta em um principio unificador, que é, precisamente, 0 

Estado, 0 quaI - definido coma fermo dominio - devera ser estavel, permanente, conservado, 

exercendo seu poder sobre os povos de maneira s6lida, duradoura e inalteravel : " 0 Estado é 

essencialmente definido pela estabilidade de sua dominaçao (fermo dominio), por sua 

permanência, em estado, conservaçao e potência devem estar estreitamente ligadas"425. 

Mas yale salientar que 0 desenvolvimento do poder estatal esta, em Botero, muito 

mais voltado ao âmbito interno que externo do Estado. Ao contrario de uma politica ca1cada 

na necessidade de efetuar a guerra, conquistar, a fim de se promover 0 crescimento territorial 

do Estado, 0 fortalecimento e a independência deste, na tese boteriana, dar-se-ao a partir de 

um intenso cuidado no interior do Estado; e isso fundamentalmente a partir de dois aspectos: 

a primeira questao é 0 estabelecimento de um rigoroso controle, a fim de se evitarem revoltas 

e sediçoes. Nesse sentido, e lembrando 0 ja citado controle que 0 rei deve empreender em 

425 « l'État est essentiellement défini par la stabilité de sa domination (fermo dominio), par sa permanence, en 
l 'état, conservation et puissance doivent être étroitement liées », ibid., p. 51 . 
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relaçao a seus magistrados, Descendre diz que tal controle sera efetuado nao apenas em 

relaçao aos juizes, mas uma "tecnologia de controle" sera expandida a toda a comunidade, 

por conta de uma necessaria "exigência de segurança": "uma tecnologia de controle visando 

assegurar 0 repouso civil (quiete) e a obediência dos suditos,,426; trata-se da imagem 

"pan6ptica" do espelho - nao do miroir du prince, em que 0 principe virtuoso se olha e vê seu 

reflexo, mas de um espelho no alto de uma torre, don de 0 principe tudo vê sem ser visto e 

control a toda a sociedade427. 

Junta-se a este imperativo de segurança uma exigência de potencializaçao das 

forças estatais. TaI potencializaçao deve ser compreendida tanto em termos econômicos, 

quanto demograficos e, ainda, militares, em uma 16gica que se costumou conceituar coma 

mercantilismo. Nos Livros VII e VIII de De la raison d'État, encontram-se elementos basicos 

e fundamentais que viabilizaram 0 posterior florescer da economia politica, da estatistica e da 

demografia (dominios do conhecimento - antes que destinados a estear um crescimento 

territorial desenfreado, desmedido e desgovernado - mais vocacionados à independência e a 

perpetuaçao do poder do Estado em um contexto no quaI este se vê diante de inafastavel e 

instavel concorrência). 

Mas tais elementos nao podem conduzir à conclusao de que Botero estaria a 

idealizar um modelo econômico totalmente alternativo a um modela bélico. Em verdade, 0 

piemontês - conforme Descendre - conserva traços da teoria maquiaveliana, na medida em 

que aponta que a independência e a conservaçao do poder estatal apenas se darao, de fato, 

casa 0 Estado goze de um poder efetivo, capaz de promover a manutençao de sua força e a 

ausência de necessidade de proteçao oriunda do exterior. Dessa forma, Botero, c1assificara os 

Estados em pequenos, médios e grandes, de acordo corn suas respectivasforças e necessidade 

de apoio externo428• 

Nesse senti do, 0 conceito deforça ou independência real (que efetivamente exc1ui 

a necessidade de apoio exterior) esta nas antipodas de uma conceituaçao juridico-formal de 

soberania, marcando ai Botero sua distinçao em relaçao ao pensamento bodiniano, por 

exemplo: 

426 "une technologie de contrôle visant à assurer le repos civil (quiete) et l'obéissance des sujets", ibid. , p. 52. 
427 Ibid ., p. 52. 
428 « La petite seigneurie est ( ... ) celle qui ne peut se maintenir par elle-même, mais a besoin de la protection et 
de l'appui d'autrui ( .. . ) La moyenne est celle qui a assez de forces et d'autorité pour se maintenir sans avoir 
besoin du secours d'autrui ( ... ) J'appelle grands, enfin, ces États qui ont un avantage notable sur leurs voisins », 
BOTERO (2014), p. 68-69; em traduçao nossa: "0 pequeno senhorio é ( ... ) aquele que nao pode se manter por 
ele mesmo, mas tem necessidade da proteçao e do apoio de outrem ( ... ) 0 médio é aquele que tem forças e 
autoridade 0 bastante para se manter sem a necessidade do socorro de outrem ( ... ) Eu chamo grandes, enfim, 
estes Estados que tem uma vantagem notavel sobre seus vizinhos". 
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Ora, a independência é de dois tipos: urna exclui toda supremacia e toda 
superioridade e é desta forma que 0 papa, 0 imperador, os reis da França, da 
Inglaterra, da Polônia sào principes independentes; a outra independência 
exclui toda necessidade de ajuda e de apoio exterior, e desta forma sào 
independentes aqueles que têm forças superiores ou iguais àquelas de seus 
inimigos e rivais. Destas duas independências, a mais importante é a 
segunda, porque ela é substancial e intrinseca, ao passo que a outra é 
extrinseca e coma que acidental. A primeira faz de mim urn senhor absoluto 
e soberano, a segunda permite que eu seja poderoso, que minhas forças 
sejam suficientes à conservaçào de meu Estado e que eu seja 
verdadeiramente urn grande principe429• 

Em vez de um conceito juridico-formal de soberania, segundo 0 quaI rex 

superiorem non recognoscens, " 0 rei nao reconhece outro acima de si" (ignorada pelo 

piemontês, ante seu carater extrinseco e acidental), Botero prop5e um entendimento de 

natureza geopolitica e militar do poder estatal muito aproximado a Maquiavel, estando ai um 

ataque direto à teoria da soberania absoluta de Jean Bodin430
• 

Dessa forma, Descendre op5e-se à ideia de que Botero advogaria uma força 

estatal fundado apenas em elementos de ordem econômica, afastando de sua analise a questao 

militar431
• Nesse senti do, nada obstante toda sua analise atinente à necessidade de aumento da 

riqueza social e das finanças estatais, aos elementos hâbeis a levar a efeito 0 crescimento 

demografico e aos saberes do territorio, em ordem a promover-se 0 poder estatal, Botero, a 

partir de tal leitura, muito ao contrario de reprimir, estaria, ao revés, em verdade, a adotar a 

teoria militar de Maquiavel. 

5.2.7 Completude do Po der, Instituiçâo do Sa ber 

Yale ressaltar que a razao de Estado - definida coma 0 conhecimento dos meios 

apropriados à promoçao da conservaçao estatal - é concebida, em Botero, coma uma nova 

ciência do Estado; Estado este vislumbrado coma a perpetuaçao de uma dominaçao. TaI 

429 « Or l'indépendance est de deux sortes: l'une exclut toute suprématie et toute supériorité, et c'est de cette 
manière que le pape, l'empereur, les rois de France, d'Angleterre, de Pologne, sont princes indépendants; l'autre 
indépendance exclut tout besoin d'aide et d'appui extérieur, et de cette façon sont indépendants ceux qui ont des 
forces supérieurs ou égales à celles de leurs ennemis et de leurs rivaux. De ces deux indépendances, la plus 
importante est la seconde, parce qu' elle est substantielle et intrinsèque, alors que l'autre est extrinsèque et 
comme accidentelle. La première fait de moi un seigneur absolu et souverain, la deuxième permet que je sois 
puissant, que mes forces suffisent à la conservation de mon État et que je sois véritablement un grand prince », 
ibid., p. 318. 
430 DESCENDRE (2014), p. 53. 
43 1 Michel Senellart constata, na teoria econômica de Botero, a existência de um pensamento efetivamente 
altemativo ao paradigma maquiaveliano da guerra. Aponta que 0 piemontês promove uma substituiçào do 
modelo militar pelo modelo econômico. Tai sera visto na sequência. 
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"ciência do Estado" é levada a efeito de maneira diametralmente contraria ao que era tido 

coma uma ciência politica até entao, a civilis sapientia, uma "sapiência do jurista", que fazia 

irradiar sobre a comunidade imperativos juridicos e na quaI 0 homem da lei exercia um papel 

proeminente de garante da coesao social. Em um contexto acentuado por imperativos 

juridicos, valores transcendentes pairam acima dos individuos, nao havendo a ideia de um 

poder de fato efetivamente sendo exercido. Sao val ores coma a "razao", a "verdade", a 

"justiça", a "equidade", 0 "bem comum" que darao 0 norte à soberania para agir e ditar os 

rumos da sociedade; politica e direito aparecem fundidos na noçao de direito publico, e 0 

"Estado" nao goza de protagonismo, sem pre aparecendo atrelado a outras expressoes, 

genitivos, jamais sendo empregado de maneira sa: expressoes coma status reipublicae, status 

civitatis, status regni acentuariam ai nao 0 Estado, mas 0 estado do reino, 0 estado da "coisa 

publica ", a condiçao da comunidade politica, ou 0 "bem comum". 0 acento, portanto, estava 

na coisa publica, no reino, na comunidade, no bem comum, nao no pr6prio Estado. 

o "Estado da razao de Estado", diferentemente, "dit tout État et le tout de 

l'ÉtaC432
. Botero explicita uma reduçGo do politico ao estatal. Se, por um lado, a razao de 

Estado nao é senao a pr6pria politica, por outro, nGO ha politica senGO no Estado: "0 Estado 

devém nao somente 0 tema central da politica, ele dela é doravante a estrutura e 0 envelope, 

ele a constitui e a contém"433. 0 Estado manifesta ai esta nova conjuntura expressada na 

completude do poder; todos os âmbitos da vida da sociedade estao agora submetidos à 

decisGo politica434. 

No fundo de tal concepçao holistica do Estado da razao de Estado, Descendre 

assevera estar a obstinada preocupaçao corn a paz social, di ante das guerras civis e de 

religiao. Botero, nesse sentido, pavimenta 0 caminho para Hobbes 435, que, por sua teoria, 

manifesta também a preocupaçao que nutre em relaçao ao conseguimento da paz social, ante 

as sediçoes que experimentava em seu tempo, sediçoes em relaçao às quais, corn vistas ao seu 

desaparecimento, devem se empreender todos os esforços e se realizar todos os sacrificios. 

432 DESCENDRE (2014), p. 55. 
433 « L'État devient non seulement le sujet central de la politique, il en est désormais la structure et l'enveloppe, 
illa constitue et la contient », ibid ., p. 55. 
434 Ibid., p. 55. 
435 Descendre aponta, outrossim, inclusive, uma intluência de Botero em Thomas Hobbes, que, em De cive, ao 
tratar da realeza, define esta como "um senhorio sobre um grande numero de pessoas" (Ibid., p. 56). 0 excerto 
referido pelo professor de Lyon encontra-se na Parte II, Capftulo VIII, do De Cive, cuja passage m, na ediçào em 
Ifngua portuguesa, é versada nas linhas seguintes: "devemos sa ber, em primeiro lugar, por que meios se pode 
alcançar direito de domfnio sobre as pessoas dos homens. Onde um tal direito se obtém, existe uma espécie de 
pequeno reino; pois ser rei nada mais é do que ter domfnio sobre muitas pessoas" (HOBBES, Thomas. Do 
Cidadào. Traduçào de Renato Janine Ribeiro. Sào Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 135). De fato, tal 
conceituaçào afigura-se bastante aproximada à que 0 piemontês se utilizou para definir 0 Estado. 
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E, se, por um lado, é bem verdade que Botero naD coloca 0 individuo coma 

contraponto a um Estado absoluto, 0 piemontês, por outro lado, naD promove distinç5es ou 

discriminaç5es de individuos em grupos coma cidadaos e naD cidadaos, nobres e plebeus; ao 

contrario, trata todos em uma mesma denominaçao: i popoli, os povOS436
. Em Botero, naD ha, 

ademais, corpos intermediarios (como a familia ou 0 feudo) entre 0 povo e 0 Estado; em 

oposiçao a Jean Bodin, v.g., que mantém as casas ou as familias coma unidade fundamental à 

Republica437
. 

As teorias da razao de Estado, de modo geral, constituem um efeito importante da 

dissoluçao do paradigma da cristandade politica da Idade Média, a quai conservava unidos os 

dominios da moral, da teologia, do direito e da politica; elas buscam, neste contexto, tentar 

dar conta de tamanha transformaçao, ora acentuando diferenças, ora tencionando novas 

aproximaç5es e conciliaç5es. De igual sorte, a literatura da ramo de Estado deve medir-se 

corn 0 maquiavelismo, afigurando-se, nesse sentido, talvez, "uma tentativa de moralizaçao do 

'maquiavelismo', necessariamente imperfeita e incompleta, tomada entre a condenaçao do 

Secretario florentino e a impossibilidade de escapar do quadro traçado por suas obras"; 

Maquiavel, nesse permeio, aparece ai coma "forma de pensamento que toma nota e retira 

consequências da ruptura doravante consumada entre a ordem dos val ores fundadores da 

comunidade e a efetividade da vida politica,,438. 

Nao se concebendo a razao de Estado sob 0 estrito viés de derrogaçao das leis ou 

da moral corn vistas ao interesse publico ou ao bem comum, indo para além, ademais, da mera 

ode à autonomia da politica, 0 que vern a exsurgir da obra boteriana é esse imperativo de que 

o Estado (firme dominaçao sobre 0 povo) tudo alcance, tudo englobe, e que, nessa 

perspectiva, 0 politico, finalmente, se reduza ao estatal: 

o grande tema deste livro naD é entao a derrogaçao do direito ou da moral 
ordinana por razoes de utilidade publica, nem mesmo a aceitaçao da 
autonomia da politica. É antes bem a afirrnaçao da indistinçao entre 0 

politico e 0 estatal, da identidade entre 0 politico e a dominaçao exercida 

436 DESCENDRE (2014), p. 55. 
437 Conforme Bodin, a "Republica é um reto govemo de varios lares", BODIN (2012), p. 71, interessante 
verificar, ademais, 0 Capitulo II do Primeiro Livro, em que Bodin trata "Do lar e da diferença entre a Republica 
e a familia" (ibid., p. 81 e seguintes). No original, vemos tais itens em BODIN (1629), p. 1: « Répvbliqve est vn 
droit gouuemement de plusieurs mesnages, & de ce qui leur est commun, auec puissance souueraine » e capitulo 
II, p. 10: « Du mesnage, & la difference entre la Republique & la famille ». 
438 « une tentative de moralisation du 'machiavélisme' , nécessairement imparfaite et incomplète, prise entre la 
condamnation du Secrétaire florentin et l' impossibilité de sortir du cadre tracé par ses œuvres » ; « forme de 
pensée qui prend acte et tire conséquence de la rupture désormais consommée entre l'ordre des valeurs 
fondatrices de la communauté et l'effectivité de la vie politique», DESCENDRE (2014), p. 56-7. 
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sobre 0 povo por urna so instituiçao central legitima. A identificaçao do 
politico ao Estado, tal é entao a condiçao de urna nova ciência politica que, 
no momento mesmo em que ela afirma 0 papel chave do "segredo" nos 
processos de decisao (II, 7), se es força mais fundamentalmente a publicar e a 
promover os saberes que vaG tomar possivel a conservaçao da dominaçao, e 
constituir, em breve, os objetos proprios das ciências sociais modemas: 
populaç6es, riquezas e territorios439 . 

Observamos, assim, a partir da rica analise de Descendre, que, no limiar entre a 

construçao do Estado e 0 desenvolvimento dos saberes do mundo social atinentes ao Estado 

territorial, ai se encontra a clara originalidade e modemidade da teoria boteriana da razao de 

Estado. Os elementos teoricos desenvolvidos por Botero irao desaguar nas ciências que hoje, 

por excelência, atuam, ditam e interpretam a cena politica. Corn efeito, muitos dos aspectos da 

doutrina boteriana terao impacto direto e indisfarçavel nos séculos que se seguirao ao 

piemontês, chegando assim até nos. Conforme poderemos confirmar em Senellart, as 

concepç5es de referido autor jogam luzes sobre 0 nosso tempo, permitindo-nos, por meio de 

tais chaves interpretativas, alcançar portas que de outra forma teriam seu acesso ainda mais 

intrincado. 

5.3 GIOVANNI BOTERO SOB A PERSPECTIVA DE MICHEL SENELLART 

5.3.1 Estado e Razao de Estado em Giovanni Botero 

Michel Senellart, adjetivando Botero de um autor antimaquiaveliano, assevera 

que é tarefa do piemontês alçar a ragione di Stato à categoria de conceito. Entendida em 

Botero coma 0 conhecimento dos meios adequados à fundaçao, à conservaÇao e ao 

crescimento do Estado, a razao de Estado, todavia, conforme aponta Senellart, nao teria si do 

por tal autor inventada. Rodolfo de Mattei, coma vimos, aponta que os primeiros registros 

escritos do termo se encontrariam em Guicciardini (entre 1521 e 1523), e Friedrich Meinecke, 

de sua parte, observa que a expressao aparece em registros, pela prime ira vez, quase ao acaso, 

em 1547, quando 0 arcebispo Giovanni della Casa, em nome do Papa Paulo III e, pois, na 

condiçao de nuncio apostolico a Veneza, apresenta discurso ao imperador Carlos V, 

439 « La grande affaire de ce livre n'est donc pas la dérogation au droit ou à la morale ordinaire pour des raisons 
d'utilité publique, ni même l'acceptation de l'autonomie de la politique. C'est bien plutôt l'affirmation de 
l'indistinction du politique et de l'étatique, de l'identité du politique et de la domination exercée sur le peuple par 
une seule institution centrale légitime. L'identification du politique à l'État, telle est donc la condition d'une 
nouvelle science politique qui, au moment même où elle affirme le rôle clé du « secret » dans les processus de 
décision (II, 7), s'évertue plus fondamentalement à publier et à promouvoir les savoirs qui vont rendre possible 
la conservation de la domination, et constituer bientôt les objets propres des sciences sociales modernes : 
populations, richesses et territoires », ibid., p. 57. 
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solicitando a restituiçao da cidade de Piacenza. Meinecke consigna da seguinte forma 0 

discurso de della Casa, ao solicitar a entrega de Piacenza: 

Objetar-se-a sem duvidas, diz ele, que a "razào dos estados" a tanto se opôe, 
mas esta é uma opiniào que nào é nem cristà nem humana. Isto seria tratar a 
razào coma uma vestimenta vulgar de todos os dias que, por conveniência e 
honestidade, nào se coloca nas grandes ocasiôes. Ora, ela deve justamente se 
manifestar também nas grandes questôes da vida, e aquele que age contra ela 
age contra a natureza e contra Deus. Se a razào corn a quai se dirigem os 
Estados nào visa senào 0 interesse e 0 proveito em detrimento de toda outra 
lei, quai diferença ha entre os tiranos e os reis, entre os ho mens e os animais? 
Atualmente chama-se isto "utile ragion di stato" ecria-se assim dois tipos de 
razào, uma tortuosa, falsa e imoderada, nào aime jan do senào a rapina e a 
infâmia, e à quai se confia a direçào dos Estados, e outra simples, direita e 
firme que se mantém afastada do govemo e que se limita ao regramento dos 
processos. Ele se esforçava assim em fazer 0 imperador perceber que ele nào 
podia, de nenhuma forma, agir no sentido desta abominavel doutrina440• 

E que tal expressao nao é, de fato, inventada por Giovanni Botero esta evidente na 

propria carta dedicatoria que 0 piemontês apoe em seu livro para Wolfgang Théodoric, 

principe-arcebispo de Salzbourg (de 1587 a 1612), sobrinho do cardeal Mark Sittich von 

Hohenems e primo dos Borromeo, corn quem Botero entretinha estreita relaçao, conforme 

acima consignado. TaI pode ser verificado nos seguintes excertos (grifei): "Ai, entre outras 

coisas observadas por mim, uma muito me surpreendeu: ouvir todos os dias evocar-se a razào 

de Estado e citar, nesta matéria, ora Nicolau Maquiavel, ora Cornélio Tacito"; também: 

"Assim, colocando-me a percorrer um e outro autor, eu percebia, em suma, que Maquiavel 

funda a razào de Estado sobre 0 pouco de consciência e que 0 imperador Tibério disfarçava 

440 « On objectera sans doute, dit-il, que la "ragione degli stati" s ' y oppose, mais c'est là une opinion qui n'est ni 
chrétienne ni humaine. Ce serait traiter la raison comme un vulgaire habit de tous les jours que, par convenance 
et honnêteté, on ne porte pas dans les grandes occasions. Or elle doit justement se manifester aussi dans les 
grandes questions de la vie, et celui qui agit contre elle agit contre la nature et contre Dieu. Si la raison avec 
laquelle on dirige les Etats ne vise que l'intérêt et le profit au mépris de toute autre loi, quelle différence y a-t-il 
entre les tyrans et les rois, entre les hommes et les bêtes? De nos jours on appelle cela "utile ragion di stato" et 
l'on crée ainsi deux sortes de raison, l'une tortueuse, fausse et sans retenue, ne songeant que rapine et infamie et 
à qui l'on confie la direction des Etats, et l'autre, simple, droite et ferme que l'on tient éloignée du gouvernement 
et qu'on limite au réglement des procès. Il s'efforçait donc de faire sentir à l'empereur qu'il ne pouvait en 
aucune façon agir dans le sens de cette abominable doctrine », citado por MEINECKE (1973), p. 48. 0 texto 
original é encontrado nas seguintes linhas: "E perché alcuni, accecati nella avarizia e nella cupidità loro, 
affermano che Vostra Maestà non consentirà mai di lasciar Piacenza, checché disponga sopra cio la ragion civile, 
conciossiaché la ragion degli Stati no'l comporta, dico che questa voce è non solamente poco cristiana, ma ella è 
ancora poco umana ( ... ) perocché, se la ragione, con la quale gli Stati sono go vernati e retti, attende solo il 
commodo e l'utile, rotto e spezzato ogni altra legge ed ogni altra onestà, in che possiamo noi dire che siano 
differenti fra loro i tiranni ed ire, e le città ed i corsali, 0 pure gli uomini e le fiere? ( ... ) quell'utile, che oggi si 
chiama ragion di Stato ( . .. ). Invano adunque si affaticano coloro che fanno due ragioni, l'una torta e falsa e 
dissoluta e disposta a rubare ed a mal fare (ed a questa han posto nome ragion di Stato, ed a lei assegnano il 
governo de' reami e degli imperii) ; e l'altra semplice e diritta e constante (e questa sgridano dalla cura e dal 
reggimento delle città e de' regni, e caccianla a piatire ed a contendere tra i litiganti)", DELLA CASA, op. cit. , p. 
476 e seguintes. Disponivel em: <http://bivio .filosofia.sns.it/> e 
<http ://bivio .filosofia.sns.itlbvWorkPage .php?pbSuffix= 173%2C6317>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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sua tirania e sua crueldade por uma lei de majestade muito barbara"; e outrossim: "Mas 0 que 

me conduzia, nao tanto a me surpreender, mas a me encolerizar era ver que uma tao barbara 

maneira de govemar tivesse tamanho crédito que, sem vergonhas, se opunha ela à lei de Deus, 

chegando-se a dizer que certas coisas SaD licitas segundo a razao de Estado, outras segundo 

a consciência ,,441. 

Senellart aponta para a gênese incerta do termo, asseverando que autores falam de 

uma razao de Estado que é objeto de conversa inclusive nas camadas nao especializadas, entre 

carregadores de mercados e barbeiros: "Outros autores relatam que ela era objeto do falat6rio 

entre os carregadores no mercado, ou entre os barbeiros nos bares. Estranha noçao sem 

origem ( ... ), que circula em todas as camadas sociais, apaixona, divide, faz barulho"442. 

Nesse senti do, percebido por Botero que a razao de Estado ganha esta acepçao, 

designando uma arte de govemar que - inspirada em Maquiavel e em Tacito -

inescrupulosamente ultrapassa 0 direito e a moral e que, as sim, flerta corn a tirania, tal 

fenômeno faz corn que 0 piemontês, estarrecido corn a notoriedade alcançada por esta ideia de 

razao de Estado, venha a propor enquadrar tal conceito no contexto ortodoxo da ratio status 

(uma tentativa de frenagem e de retomo que, todavia, dara, em verdade, azo ao surgimento de 

uma nova concepçao da poIiticat43. 

A despeito de nao haver expressamente feito referência aos conceitos de razao de 

Estado e interesse, Nicolau Maquiavel é, por vezes, considerado coma aquele que os 

descobriu. Mas Senellart se pergunta, nesta toada, se, quanto ao termo "Estado", Maquiavel, 

finalmente, ai sim seria, indefectivelmente, 0 pai de tal noçao. Servindo-se das observaçoes de 

Federico Chabod, 0 fil6sofo francês assevera que Maquiavel, todavia, emprega, em momentos 

bastante raros, 0 termo "Estado" em sua acepçao modema. 0 termo, dessa forma, encontra na 

teoria do florentino intensa polissemia, referindo-se stato, por vezes, ao sujeito do poder (ao 

principe), em outros momentos, ao dominio sobre 0 quaI é exercida a dominaçao (territ6rio e 

populaçao), da mesma forma que também pode se referir à forma constitucional do govemo. 

441 « Là, entre autres choses observées par moi, l'une m'a fort étonné: entendre tout le jour évoquer la raison 
d 'État et citer en cette matière tantôt Nicolas Machiavel, tantôt Cornelius Tacite »; « Ainsi, m'étant mis à 
parcourir l'un et l'autre auteurs, je trouvai, en somme, que Machiavel fond la raison d'État sur le peu de 
conscience et que l'empereur Tibère palliait sa tyrannie et sa cruauté par une loi de majesté très barbare ( ... ) »; 
« Mais ce qui me conduisait non pas tant à m'étonner qu'à me courroucer était de voir qu ' une si barbare manière 
de gouverner fût tant en crédit qu'on l'opposât effrontément à la loi de Dieu, jusqu'à dire que certaines choses 
sont licites selon la raison d'État, d'autres selon la conscience », BOTERO (2014), p. 63-4. 
442 « D'autres auteurs rapportent qu'elle faisait l'objet du bavardage des portefaix au marché, ou des barbiers 
dans les cabarets. Etrange notion sans origine ( ... ), qui circule dans toutes les couches sociales, passionne, divise, 
crée du bruit », SENELLART, (1989), p. 56. 
443 Ibid., p. 56. 
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Outras vezes, stato significa 0 conjunto de todos esses elementos anteriores, dizendo respeito, 

a um s6 tempo, a po der, territ6rio, populaçao e constituiça0444. 

Diferente é a situaçao em Giovanni Botero: Estado, para Botero, é jirme 

dominaçao sobre os povos. 0 principe é considerado 0 trabalhador; 0 Estado, a matéria. 

Percebe-se que 0 Estado destaca-se da pessoa do principe, corn esta naD mais se confundindo. 

Mesmo que ainda naD se trate de uma personalidade abstrata e ficticia, naD esta mais 

identificado na pessoa do govemante, mas, mais propriamente, à relaçao que este entretém 

corn 0 povo. Pode-se dizer portanto, em outros termos, que Estado, em Botero, é a relaçao 

entre 0 principe e 0 seu povo. Uma relaçao de (firme) dominaçao. Senellart enfatiza que é esta 

relaçao mesma que sera a matéria sobre a quaI 0 principe (trabalhador) devera agir. A matéria, 

pois, naD se trata do territ6rio ou da populaçao, mas da relaçao de dominaçao. A partir dai, 0 

fil6sofo francês percebe a intensa complexidade de se conceber um principe que, implicado 

nesta relaçao, ainda assim possa lhe ser exterior: "toda a dificuldade, entao, é de exp li car 

coma 0 principe pode, ao mesmo tempo, estar compreendido nesta relaçao e dela permanecer 

exteri or,,445. 

Examinando tais definiçôes boterianas, Senellart constata ai claramente a 

utilizaçao das quatro causas de Aristoteles: 0 Estado é a causa material; 0 principe, a causa 

ejiciente. Quais seriam, entao, as causas formaI e jinal? Arist6teles ensina que um bem, por 

exemplo, naD tem sua verdadeira causa no artesao, mas na forma do bem cuja ideia 0 artesao 

guarda em si . Nesse senti do, a verdadeira causa de uma casa, v.g., naD esta no arquiteto, mas 

na forma cuja ideia este profissional mantém (nesse sentido, "casa vern de casa "); 

profissional este que naD é senan 0 instrumento para que a casa devenha real. Senellart avança 

o raciocinio, afirmando que esta forma é 0 equivalente do jim - "a forma da casa é 

necessariamente adequada ao fim contido na sua definiçao"446. Nesse sentido, 0 principe, 

enquanto trabalhador, devera agir sobre a matéria, 0 Estado, para a consecuçao de um fim. 

QuaI é este fim, perquirido na coletividade? Senellart aponta na seguinte direçao: 

o principe, por consequência, deve ser 0 obreiro de uma forma determinada 
pela fim imanente à sociedade. Fim este que nao reside no Estado mesmo 
porque, n6s vimos, ele nao é senao a matéria da açao politica. Ele consiste 
entao, segundo uma tradiçao antiga que atravessou a Idade Média, no bem 
publico (Arist6teles: koinè sumphéron (Pol. III, 6); utilitas communis, 
utilitas publica, salus publica, bonum commune nos autores medievais). 

444 SENELLART (1992), p. 33. 
445 « toute la difficulté, dès lors, est d ' expliquer comment le prince peut à la fois être compris dans cette relation 
et lui rester extérieur », ibid. , p. 34. 
446 « la forme de la maison est nécessairement adéquate au but contenu dans sa définition », ibid., p. 34. 
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Botero nao reduz mais este ultimo à justiça. Ele 0 assimila, no piano 
temporal, à paz civil e politica, à "sicurezza publica ". 
A ragion di stato seria entao a causa formai da politica enquanto ciência da 
segurança447. 

Entao, 0 cenario que se descortina é 0 seguinte: Estado, causa material; principe, 

causa eficiente; paz civil/segurança publica, causa final, e razao de Estado, causaformal. Mas 

Senellart identifica ai urna circularidade no raciocinio: na medida em que a razao de Estado é 

definida como "0 conhecimento dos meios proprios a fundar, conservar e fazer crescer urna 

tal dominaçao C dominio)", percebe-se que 0 Estado se apresenta tanto coma causa material, 

quanto coma causa final da arte de govemar: "Em outros termos, a relaçao de dominaçao, na 

medida em que ela assegura a segurança publica, nao tem outro objetivo senac se reforçar a si 

mesma indefinidamente. 0 Estado, garante da segurança comum, vela antes pela sua propria 

segurança,,448. E, na medida em que esta "propria segurança" acaba por identificar-se corn a 

segurança e a defesa dos interesses do proprio principe449, Botero termina Ca contragosto) por 

nao lograr desgarrar-se integralmente do circulo da soberania, denunciado por Michel 

F oucault450. 

Ademais, Senellart aponta, em Botero, a efetuaçao de dois deslocamentos em 

relaçao às teorias de Estado precedentes: (i) ha urn deslocamento do âmbito pratico para 0 

teorico, importando, de fato, a aquisiçao do saber indispensavel a conduzir 0 Estado. Nesse 

senti do, em vez de "0 que deve fazer 0 principe?", a pergunta sera "0 que deve ele saber?"; 

"principe bom é aquele que sabe". 0 rei deve ser sabedor, deve conhecer; deve conhecer os 

meios para bem govemar, deve conhecer, ademais, seus suditos, deve conhecer os atos de 

seus ministros, etc. E, mesmo que 0 tema do "principe sabedor" nao date da época de Botero, 

sendo-Ihe anterior - ja Joao de Salisbury tendo dito que "um principe iletrado é urn asno 

coroado,,45 1 
-, a tônica, agora, na teoria boteriana, nao se dara apenas em relaçao à sabedoria 

447 « Le prince, par conséquent, doit être l'ouvrier d'une forme déterminée par la fin immanente à la société. Fin 
qui ne réside pas dans l'Etat lui-même puisque, on vient de le voir, il n'est que la matière de l'action politique. 
Elle consiste donc, selon une tradition ancienne qui a traversé le Moyen Age, dans le bien public (Aristote: 
koinè sumphéron (Pol. III, 6) ; utilitas communis, utilitas publica, sa/us publica, bonum commune chez les 
auteurs médiévaux). Botero ne réduit plus ce dernier à la justice. Il l' assimile, sur le plan temporel, à la paix 
civile et politique, la 'sicurezza publica '. La ragion di stato serait alors la cause formelle de la politique en tant 
que science de la sécurité », ibid., p. 34-5 . 
448 « En d'autres termes, le rapport de domination, en tant qu'il assure la sécurité publique, n 'a pas d ' autre but 
que se renforcer lui-même indéfiniment. L'Etat, garant de la sécurité commune, veille d'abord à sa propre 
sécurité », ibid., p. 35 . 
449 Conforme Chabod, "10 stato era ancora il principe", CHABOD, Federico. Giovanni Botero. In Scritti sul 
Rinascimento. Torino: Einaudi, 1967. p. 325, citado por SENELLART (1992), p. 35. 
450 SENELLART (1992), p. 35. 
451 "Illiteratus rex coronatus asinus" (Policraticus) ; « Un prince illettré est un âne couronné », BOTERO (2014), 
p.116. 



204 

que deve ter 0 principe, mas, também e sobretudo, ao conhecimento efetivo que 0 principe 

deve ter de seu Estado, 0 saber efetivo acerca dos meios reais de que disp5e 0 Estado para que 

um bom govemo seja desenvolvido. Para Botero, a razao de Estado nao é outra coisa senao a 

ciência mesma do Estado, ou a politica452• TaI concepçao boteriana, ampla, acerca da razao de 

Estado, sera, nas palavras de Senellart, bastante criticada: Naudé, V.g., ira dizer que Botero, 

por meio de um mesmo termo, confunde 0 que seria a prudência ordinaria do que se 

afiguraria, de outra banda, a prudência extraordinaria. De igual sorte, Amelot de La Houssaye 

assevera que "claramente ha diferença entre a politica e a razao de Estado, esta nao sendo 

senao uma parte daquela ( ... ) A politica se desenvolve sobre principios comuns a todos os 

Estados, e a razao de Estado sobre principios particulares,,453. (ii) 0 segundo deslocamento é 

que a razao de Estado nao esta orientada tanto à fundaçao ou ao crescimento do Estado, 

quanto à conservaçào deste, buscando-se ai sua estabi!idade454 . Nesse senti do, a uma razao de 

Estado voltada à conquista e à guerra, Botero op5e uma razao de Estado mais orientada à 

estabilidade da coisa publica, aproximando-se da ideia medieval da ratio status, embora 

Senellart marque ai três diferenças de Botero em relaçao ao periodo da Idade Média, 

determinando assim um contexto nova: (i) retomo do sonho pacifista da Igreja pela 

humanismo erasmiano, de modo que seria dado nao mais conquistar e invadir paises, mas 

manter e administrar aquilo que de direito de cada um; (ii) politizaçao da guerra, deslocando

se de uma açao do principe voltada à busca de gloria para uma defesa dos interesses estatais, 

vindo dai 0 advento de uma diplomacia regular para 0 fim de tomar viavel um sistema de 

equilibrio ("ao aventureirismo do 'principe novo' maquiaveliano, op5e-se a moderaçao 

vigilante dos Estados antigos"455) e (iii) ascensao, desde 0 século XV, de uma economia 

monetaria e de um capitalismo de mercado, fenômenos que vao promover a modificaçao das 

estruturas estatais, a elevaçao da burguesia e 0 estabelecimento de novas formas de relaçao, 

baseadas na troca456. 

A. Palazzo, utilizando ainda 0 termo "estado" no sentido medieval de status e 

entendendo 0 termo coma "contrario ao movimento", assevera que "razao de estado é a 

452 Ibid ., p. 116. 
453 « il y a bien de la différence entre la politique et la raison d'Etat, celle-ci n'étant qu'une partie de l'autre ( ... ) 
La politique roule sur des principes communs à tous les Etats, et la raison d'État sur des principes particuliers », 
SENELLART (1989), p. 58, citando DE LA HOUSSAYE, Abraham Nicolas Amelot. Commentaire des dix 
premiers livres des Annales de Tacite, 1690, prefacio « Ce qu'est la raison d'Etat ». 
454 SENELLART (1989), p. 58. 
455 « à l'aventurisme du 'prince nouveau' machiavélien, oppose la modération vigilante des Etats anciens », ibid., 
p. 59. 
456 Ibid., p. 59. 
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essência da paz, uma regra orientada ao viver em repouso457
; a busca da paz, a instauraçao de 

um espaço de tranquilidade, de permanência, de estabilidade (em contraposiçao a uma ideia 

de movimento, geradora de destruiçao e desordem). Esta concepçao é compartilhada por 

Botero, para quem é tarefa extremamente dificil a conservaçao, a julgar pela 16gica do cielo 

vital, do crescimento e declinio, estipulaçôes que regem as coisas terrenas. Nesse senti do, 0 

dificil nao seria conquistar, crescer, mas conservar. Conservar 0 Estado e lutar-se contra as 

forças de destruiçao deste, tal se trata de uma tarefa quase sobre-humana. E dai Botero afirmar 

que se conquista pela força, mas se conserva pela sabedoria458
• Nesse sentido, 

contrariamente a Maquiavel, Botero entende que a razao de Estado nao reelama um 

crescimento ilimitado do poder, mas a colocaçao de tecnologias de autorregulaçao no interior 

deste Estado, a fim de que sua higidez reste preservada. A politica da conservaçGo, neste 

senti do, seria superior à politica da expansGo, na medida em que aquela lutaria contra as 

causas internas e externas459 da queda estatal, ao passo que esta lutaria apenas contra as 

457 « raison d'état est l'essence même de la paix et la règle de vivre à repos », ibid., p. 59. No original, em 
Palazzo, lê-se: "Ragion di stato è l'essenza della pace le parti, e requisiti de tutti gli officii, & essercitii, gradi, e 
conditioni, à veramente sarà vna regola, e norma, che guida, e modera tutte le predette co se al suo fine, che sarà 
l'acquisto di tal pace la sua ampliatione, e conseruatione Sarà dunque ragion di stato in quanto quello dice luogo 
limitato dal dominio, l'essenza, e parti dei detto luogo, che consistono in quelle cose, che sono spettanti, e 
pertinenti per necessità, vtilità, e diletto dei detto luogo al suo integro stato; e sarà anco ragion dell'istesso stato, 
tutte quelle regole, costumi, e modi di viuere, che si osseruano nell' istesso luogo per'stabilir la quiete, e 
tranquillità di quello ; e percià quando queste parti, e pertinentie, ouer questi ordini, e statuti sono turbati, e rotti, 
per ragion di stato, si dice, che si deue prender la difesa, finche si riducono nell'istesso ordine, & osseruanza, e 
nella pristina pace, & prima quiete" (PALAZZO, Giovanni Antonio. Discorso del governo e della ragion vera di 
stato. Veneza: Giovanni Antonio e Giacomo de Franceschi. 1606. p. 368-369) Em traduçao nossa: "Razao de 
estado é a essência da paz, as partes, os requisitos de todos os oficios e exercicios, graus e condiçoes, ou, 
verdadeiramente, sera uma regra, uma norma que guia e modera todas estas coisas mencionadas ao seu fim, que 
sera 0 conseguimento de tal paz, sua ampliaçao e conservaçao. Sera entao razao de estado, no que concerne ao 
lugar limitado pelo dominio, a essência, as partes de dito lugar, que consistem naquelas coisas que sao 
pertencentes e pertinentes por necessidade, utilidade, e conveniência de dito lugar, ao seu integro estado; e sera 
também razao desse mesmo estado, todas aquelas regras, costumes e modos de viver que se observam nesse 
mesmo lugar, para estabelecer a quietude e a tranquilidade deste; e, por isso, quando estas partes, pertenças, 
ordens, estatutos forem turbados, rompidos, por razao de estado, se diz que se deve tomar a defesa até que se 0 

reduzam a esta mesma ordem e observância, à antiga paz e primeira quietude". 
458 « Sans aucun doute, le plus important est de le conserver parce que les choses humaines vont naturellement 
tantôt en diminuant tantôt en augmentant, comme la lune à laquelle elles sont soumises, si bien que les maintenir 
en l'état quand elles ont augmenté et les soutenir de manière qu'elles ne diminuent et ne s'effondrent point est 
une entreprise qui requiert une valeur singulière et presque surhumaine. Et dans les acquisitions, l'occasion joue 
un grand rôle, ainsi que le désordre parmi les ennemis, et le travail d'autrui, tandis que préserver l'acquis est le 
fruit d'une vertu excellente. On acquiert par la force, on conserve par la sagesse, et si la force est partagée par un 
grand nombre, la sagesse n'appartient qu'à quelques-uns » (BOTERO (2014), p. 71-2); traduzimos da seguinte 
forma: "Sem nenhuma duvida, 0 mais importante é de 0 conservar porque as coisas humanas vaG naturalmente 
ora diminuindo ora aumentando, coma a lua à quai elas estao submetidas, de modo que as man ter em estado, 
quando elas aumentaram, e as sustentar, de ma ne ira que elas naD diminuam e naD desmoronem, é uma tarefa que 
requer um valor singular e quase sobre-humano. E, nas aquisiçoes, a ocasiao exerce um grande papel, da mesma 
forma que a desordem entre os inimigos, e 0 trabalho de outrem, ao passo que preservar 0 adquirido é 0 fruto de 
uma virtude excelente. Adquire-se pela força, conserva-se pela sabedoria, e, se a força é partilhada entre muitos, 
a sabedoria naD pertence senao a poucos". 
459 « De la même façon, la ruine des États est due à des causes internes ou externes: les causes internes sont 
l' incapacité du prince, due à son jeune âge ou à son incompétence, ou à sa stupidité, ou à la perte de sa réputation 
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causas extemas460. Conforme Botero, primeiramente, 0 Estado é corrompido internamente, 

para depois ser dominado por causas extemas461 . 

Dessa forma, a razao de Estado deve, nomeadamente, agIr sobre as causas 

internas, em termos de policia: assegurar a ordem estabelecida, a obediência, a tranquilidade 

publica; em uma conjuntura europeia dilacerada por guerras civis e de religiao, tratando-se tal 

do problema por excelência deste final de século XVI, sendo autorizado a Bodin afirmar que 

"nao ha peste mais perigosa às republicas do que a sediçao civil", afigurando-se a sediçao "0 

veneno que pode tomar os impérios e republicas mortais, os quais, de outra forma, seriam 

imortais"462. 

qui peut advenir de plusieurs manières. La ruine des États est due aussi à des causes intrinsèques, comme la 
cruauté du prince à l'égard de ses sujets, ou la luxure qui entache l'honneur, surtout celui d ' hommes nobles et 
généreux. ( ... ) Quant aux causes extrinsèques, ce sont les tromperies et la puissance des ennemis »; "Da mesma 
forma, a ruina dos Estados é devida a causas internas ou externas: as causas internas sao a incapacidade do 
principe, devida à sua jovem idade ou à sua incompetência, ou à sua estupidez, ou à perda de sua reputaçao que 
pode advir de varias maneiras. A ruina dos Estados é devida também a causas intrinsecas, como a crueldade do 
principe para corn seus suditos, ou a luxuria que mancha a honra, sobretudo aquela de homens nobres e 
generosos. ( ... ) quanto às causas extrinsecas, sao as trapaças e a potência dos inimigos", BOTERO (2014), p. 70-
1. « Les causes internes résident soit dans l' incapacité du prince (Botero ne dit pas si l'on peut déposer, au nom 
de la raison d'État, un prince incapable), soit dans l'insoumission des sujets ( ... ) Les causes externes sont ' les 
ruses, stratagèmes et la puissance des ennemis' », SENELLART (1989), p. 60-1 ; em traduçao nossa: "As causas 
internas residem seja na incapacidade do principe (Botero nao diz se se pode destituir, em nome da ramo de 
Estado, um principe incapaz), seja na insubmissao dos suditos ( ... ) As causas externas sao 'as astucias, 
estratagemas e a potência dos inimigos"'. 
460 Associada à ideia das causas externas e internas esta a teoria boteriana que sustenta dividirem-se os Estados 
segundo sua extensao (dai se podendo ter uma ideia quanto à duraçao do Estado). Os Estados pequenos sao mais 
suscetfveis de serem atingidos por causas externas, e os Estados maiores, de sua parte, sao como aves de rapina 
em relaçao aos pequenos, nestes incutindo elementos que irao determinar a destruiçao destes, desde seu interior; 
quanto aos Estados grandes, neles cresce a riqueza e corn ela também os vicios, os quais podem lhes levar à 
derrocada; os Estados mais duraveis seriam, nessa toada, os medianos (dos quais Veneza é 0 exemplo), nos quais 
ha uma conjuntura mais propicia ao equilibrio, embora tal equilibrio possa se afigurar fragil, ante a ambiçao do 
principe em se tornar um Estado grande. Nesse sentido: ''Nestas republicas médias, a ramo de Estado se 
confunde corn a estrutura mesma do Estado. Basta-Ihes permanecerem conformes à sua constituiçao para se 
conservarem, porque sua natureza - elas nao sao fracas 0 bastante para se verem atacadas, nem ricas 0 bastante 
para serem corrompidas - as preserva das causas externas e internas de destruiçao"; « Dans ces républiques 
moyennes, la raison d'Etat se confond avec la structure même de l'Etat. Il leur suffit de rester conformes à leur 
constitution pour se conserver, puisque leur nature - elles ne sont pas assez faibles pour qu'on les attaque, pas 
assez riches pour être corrompues - les préserve des causes externes et internes de destruction ». (SENELLART 
(1989), p. 61-2). 
461 « Mais quelles sont les causes les plus pernicieuses? Sans aucun doute, les causes internes, parce qu'il arrive 
rarement que des forces extérieures ruinent un État qui n'ait été auparavant corrompu par des causes 
intrinsèques» (BOTERO (2014), p. 71). Na medida em que a ramo de Estado boteriana se destina a agir, 
mormente, sobre as causas internas de destruiçao estatal, percebe-se que (nada obstante 0 piemontês sustentar 
serem os Estados medianos os mais estaveis) a doutrina de Botero é, nomeadamente, destinada aos Estados 
grandes, os mais suscetfveis de serem atingidos por este tipo de causas - os Estados sao corrompidos, 
prirneiramente, a partir do interior e, entao, tomados do exterior. (SENELLART (1989), p. 62). 
462 "0 outro ponto que 0 Principe sabio deve ter diante dos olhos é cortar as raizes e tirar as sementes das guerras 
civis para manter os suditos em boa paz e amizade uns corn os outros. Isso tem tal peso que muitos pensaram que 
era 0 Unico objetivo ao quai deve aspirar 0 bom legislador, pois embora se tenha banido corn frequência a virtude 
das Republicas para viver nu ma licenciosidade desenfreada de todos os prazeres, todos estao de acordo que nao 
ha peste mais perigosa para as Republicas que a sediçao civil, ja que ela acarreta a ruina comum dos bons e dos 
maus", BODIN (2012), t. IV, p. 90; também: a sediçao é "0 Unico veneno que pode tornar mortais os impérios e 
Republicas que de outra forma seri am eternos", BODIN (2012), t. V, p. 113. Tais passagens, no texto original, 
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5.3.2 0 Paradigrna da Guerra corn vistas à Prornoçao da Paz Civil 

A fim de se compreender 0 paradigma concebido por Botero corn vistas à 

conservaçao estatal e à manutençao da ordem, yale apontar 0 que consignado por Senellart 

quanta à promoçao da guerra e à necessidade de se haver um inimigo comum, de forma a se 

obter a paz civil. 

Na Idade Média, vige a ideia do repouso, da quietude, da estabilidade, da 

tranquilidade, da paz. É este 0 sentido de "status" em tal época. A teoria orgânica (concebida 

sobretudo por Joao de Salisbury463) trazia esta ideia de imutabilidade. Portanto, em tal tempo, 

ordem é repouso, imobilidade. 0 movimento, coma visto, é causa de destruiçao e morte. Deve-se 

almejar a quietude, a estabilidade, 0 conservar. Nesse sentido, a guerra é feita, almejando-se a 

paz, 0 repouso. Tais noçôes, conforme Senellart, saD profundamente abaladas pelos conflitos 

havidos nos séculos XIV e XV, momento a partir do quaI nao se afigura mais viavel pensar-se 0 

estabelecimento da ordem a partir da ideia de repouso. Por outro lado, a noçao de movimento da 

azo à ideia de mobilidade social, e corn isso à instalaçao de rebeliôes, sediçôes, revoltas. 

Nesse senti do, 0 problema que se coloca é: na medida em que naD se mostra mais 

possivel 0 estabelecimento da ordem corn base na ideia de repouso, coma estabelecer-se a ordem 

a partir da noçao de movimento? A saida estara no paradigma da guerra. Vma guerra naD mais 

feita corn 0 objetivo de buscar-se a paz, mas mna guerra continua, permanente, que faça corn que 

os suditos, no interior do Estado, mantenham-se ocupados e, dessa forma, sigam afastados de 

ideias de revolvimento do tecido social. A paz civil, por conseguinte, seria obtida a partir do 

emprego das armas, de maneira continua, contra algum inimigo extemo. Deve-se encontrar um 

inimigo, a fim de que, no interior do Estado, a estabilidade reine. Senellart, nesse senti do, assevera 

que "a guerra, assim, deveio um meio permanente de fortalecer a paz civil, desviando em direçao 

encontram-se em BODIN (1629), p. 582-583 e 760: « L'autre point que le sage Prince doit avoir devant les yeux, 
est de trancher les racines, et ôter les semences des guerres civiles, pour maintenir les sujets en bonne paix et 
amitié les uns envers les autres. Cela est de tel poids, que plusieurs ont pensé que c'était le seul but, auquel doit 
aspirer le bon législateur, car combien qu'on ait banni souvent la vertu des Républiques pour vivre en licence 
débordée à tous plaisirs, si est-ce que tous sont d'accord qu'il n'y a pestes plus dangereuses aux Républiques que 
la sédition civile, d'autant qu'elle tire après soi la ruine commune des bons et des mauvais» ; « la seule poison, 
qui peut rendre les Empires, et Républiques mortelles, qui autrement seraient éternelles ». 
463 0 quai, rememoremos, compreendia que "os padres sllo a alma; 0 rei, a cabeça; 0 conselho Real, 0 coraçllo do 
corpo polftico; os jufzes e os administradores das provfncias sllo os olhos, as orelhas e a Ifngua; os cavaleiros que 
protegem a sociedade sllo as mllos; os camponeses e os co merci antes, enfim, correspondem aos pés"; « les prêtes 
sont l'âme, le roi la tête, le conseil Royal le cœur du corps politique; les juges et les administrateurs des 
provinces sont les yeux, les oreilles et la langue ; les chevaliers qui protègent la société sont les mains ; les 
paysans et les marchands, enfin, correspondent aux pieds » (SENELLART (1989), p. 21). 
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ao inimigo exterior a violência contida no corpo social,,464, sendo as sim licito a Bodin conc1uir 

que: "0 meio mais belo de conservar um estado e preserva-Io de rebeliôes, sediçôes e guerras 

civis, e manter os suditos em boa amizade, é ter um inimigo que se possa enfrentar"465. 

A concepçao de "inimigo" afigura-se, assim, a pedra-de-toque a partir da quaI se 

engendrara a unidade politica no âmbito interno e se preservara a amizade entre os suditos. 

Tratando-se da primeira vez na hist6ria moderna em que a unidade estatal dar-se-a por meio 

do conceito de "inimigo", surge ai um nova conceito de guerra, cujo fun naD esta orientado à 

promoçao da paz. Enquanto que, na Idade Média, 0 conceito de caritas permitiria que, em 

nome do amor à patria e do interesse comum, prevalecente sobre 0 individual, se pudesse 

matar 0 inimigo, neste inicio da era moderna, deve-se encontrar um inimigo, corn 0 quaI 

duelar, tal se afigurara conditio sine qua non à manutençao da amizade entre os suditos466. 

Dessa forma, nada obstante 0 principe siga sendo representado por meio da ideia 

de pai de seus suditos, surgem doutrinas que vao advogar dever a teoria politica ser tratada, 

preferencialmente, tendo-se 0 binômio amigo-inimigo coma paradigma. À ideia de existência 

de um vinculo natural, familiar, fraternal, "todos somos suditos, irmaos, de um mesmo pai, 0 

principe" (pensamento do quaI provêm ideias coma (a) a indissolubilidade do liame fraternal 

e (b) a possibilidade de intensa rivalidade interna, sendo interessante lembrar, a prop6sito, 

conforme Agamben assevera em Stasis, que a guerra é inerente à familia467, as disputas entre 

irmaos afigurando-se as mais figadais e sanguineas ... ), opta-se, ora, ao revés, por uma ideia de 

vinculo de amizade, naD natural, passivel de ser rompido, vinculo este que tem em seu oposto 

a figura do inimigo (que, inclusive, pode, em dado momento, devenir amigo). 

Por conseguinte, é preciso encontrar-se um inimigo, a fun de que os suditos se 

mantenham, internamente, em ordem. 0 inimigo exterior mantém 0 vinculo de amizade interior 

entre os suditos; desaparecendo tal inimigo, os liames interiores de amizade restam 

comprometidos, e a possibilidade de revoltas se estabelece. A guerra, portanto, ganha novos 

contornos e justificativas. Senellart serve-se do pensamento do jesuita espanhol Juan de Mariana, 

para quem "a paz naD pode durar muito tempo se as armas naD forem empregadas contra povos 

464 « La guerre, ainsi, devint un moyen permanent de renforcer la paix civile, en détournant vers l'ennemi 
extérieur la violence contenue dans le corps social », ibid., p. 63. 
465 BODIN (2012). t. V. p. 112. No original, lê-se: « le plus beau moyen de conseruer vn estat & le garentir de 
rébellions, seditions, & guerres ciuiles, & d'entretenir les subiects en bonne amitié, est d'auoir vn ennemi auquel 
on puisse faire teste », BODIN (1629), p. 760. 
466 SENELLART (1989), p. 64. 
467 Agamben, prolongando as pesquisas de Nicole Loraux (La Cité divisée e La guerre dans la famille), vai 
perceber a guerra civil, Stasis, em Atenas, como uma guerra entre irmaos, uma guerra entre pais e filhos , uma 
guerra em familia, uma guerra em casa (visto ai como um autêntico campo de tensoes entre a oikos, a casa, e a 
polis, a cidade), AGAMBEN, Giorgio. Stasis. La guerra civile come paradigma politico. Torino: Bollati 
Boringhieri, 20 15d, p. 15. 
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estrangeiros,,468. Conforme Mariana, corn um pouco de imaginaçao, é precisa encontrar causas 

para se fazer a guerra, e, a fun de que os tributos dirigidos a financiar as atividades militares naD 

pesem demais sobre os suditos, é precisa que se lancem os soldados de guerra em guerra, e que, a 

partir de saques, pilhagens e tomadas de cidades, a guerra possa se alimentar dela mesma469. Uma 

guerra sem fim, levada a cabo sobretudo corn vistas à preservaçao da ordem interior. Convém, a 

prop6sito, retomar às observaç5es feitas por Senellart quanta à distinçao entre 0 pensamento 

autêntico de Maquiavel e aquele presente em um discurso do maquiavelismo, naD 

necessariamente coincidente corn 0 que 0 florentino, de fato, sustentava: no presente caso, mesmo 

que a concepçao da "guerra intermimivel" naD encontre eco direto no pensamento de Maquiavel, 

segundo 0 quaI fazer a guerra, de maneira continua e ininterrupta, seria algo impossive147o, ela 

dialoga diretamente corn 0 discurso do maquiavelism047 \ . E 0 ex-jesuita piemontês, de sua parte, 

chancela, ao menos parcialmente, este pensamento. Assevera que é precisa que 0 povo se ocupe, 

de maneira a naD restar ocioso e, assim, suscetivel a pensamentos e aç5es impr6prias à 

conservaçao do Estado. É nesse sentido que Botero se manifesta no item 3 do Livro Terceiro, item 

este intitulado "Des entreprises de guerre": 

Mas bem maior é a distraçao que traz as missoes militares, porque nada 
mantém mais em suspenso 0 espirito das pessoas do que as guerras 
importantes que se empreendem, seja para garantir a segurança das 
fronteiras, seja para estender 0 império e para conseguir justamente riquezas 
e gl6ria, seja para defender seus aliados, para ajudar seus amigos, ou para 
conservar a religiao e 0 culto divino, porque tais missoes veem concorrer 
todos aqueles que tem algum valor, pelo braço ou pelo bom conselho, e 
descarregam ai seus humores contra os inimigos comuns; 0 resto do povo 
segue 0 exército para 0 abastecer ou para todo outro serviço, ou bem 
permanece em casa, seja para rezar ao Senhor e fazer votos corn vistas à 
obtençao da vit6ria, seja para esperar corn impaciência as noticias da guerra 
e de seu resultado; de modo que nao subsiste no espirito dos suditos nenhum 
lugar para as revoltas, na medida em que eles estao ocupados, na açao ou no 
pensamento, por esta missa0472 • 

468 « La paix intérieure ne peut durer longtemps si les armes ne sont pas employées contre des peuples 
étrangers », SENELLART (1989), p. 65. 
469 Ibid ., p. 65. 
470 MAQUIAVEL, Nicolau. A Arte da Guerra. Traduçào de Eugênio Vinci de Moraes. Porto Alegre: L&PM, 
2008. p. 23. 
471 SENELLART (1989), p. 66. 
472 « Mais bien plus grande est la distraction qu'apportent les entreprises militaires, parce que rien ne tient plus 
en suspens l'esprit des gens que les guerres importantes que l'on entreprend, soit pour garantir la sûreté des 
frontières, soit pour étendre l'empire et pour acquérir justement richesses et gloire, soit pour défendre ses alliés, 
pour aider ses amis, ou pour conserver la religion et le culte divin, parce que de telles entreprises voient 
concourir tous ceux qui ont quelque valeur, par le bras ou le bon conseil, et déchargent là leurs humeurs contre 
les ennemis communs; le reste du peuple suit l'armée pour la ravitailler ou pour tout autre service, ou bien reste 
chez lui, soit pour prier le Seigneur et faire des vœux en vue d'obtenir la victoire, soit pour attendre avec 
impatience les nouvelles de la guerre et de son issue; si bien qu 'i l ne subsiste dans l'esprit des sujets aucune 
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E Botero acresce, citando Tacito, que ''facilior est inter ma/os consensus ad 

bel/um quam in pace ad concordiam" ("é mais facil, entre os maus, concordarem em fazer a 

guerra do que encontrarem a conc6rdia")473. Percebe-se que Botero se utiliza da nomenclatura 

"amigo", assim coma também 0 fara Bodin: "a guerra ao inimigo é um meio para manter os 

suditos em amizade"474. 

A fim de fundamentar seu ponto de vista, 0 ex-jesuita italiano traz coma exemplos 

(a) os romanos que, a fim de evitar sediçoes, "enviavam 0 exército para conduzir uma 

campanha contra inimigos e recolocavam assim em repouso os espiritos cheios de ira contra 

os nobres"; (b) os atenienses: a fim de que a juventude naD permanecesse em repouso, Cimon 

"fez armar duzentas galeras e as levou a mostrar seu valor contra os persas"; (c) os espanh6is 

e os franceses, ao tempo de Botero: aqueles, gozando de grande paz interior, na medida em 

que conduziam conquistas e guerras no exterior (tndias, Paises Baixos, contra os hereges, os 

turcos, os mouros); ao contrario, a França, em paz corn os outros Estados, experimentava, ao 

revés, intemamente, um periodo de intensas guerras civis; (d) igualmente, os otomanos, por 

meio de continuas missoes militares de conquistas e vit6rias, mantinham os suditos na 

quietude; (e) da mesma forma os suiços, "cujo govemo é essencialmente popular e entao 

sujeito a perturbaçoes, conservaram seu repouso, desde mais de trezentos anos ja, porque, 

dentre outras coisas, os mais audaciosos vao guerrear a serviço dos principes estrangeiros"; (f) 

por fim, serve-se de Tito Livio, que cita as seguintes palavras de Anibal: "Nulla magna civitas 

quiescere potest ; si foris ho stem non habet, domi invenit, ut praevalida corpora ab extemis 

causis tuta videntur, sed suis ipsa viribus onerantur" (traduzido por Descendre nas seguintes 

linhas: "Nenhuma cidade importante pode restar em paz; se ela naD tem um inimigo no 

exterior, ela descobre um no interior, da mesma forma que os corpos muito robustos, a 

despeito de estarem ao abri go de agressoes exteriores, desmoronam por suas pr6prias 

forças")475. 

place pour les révoltes, tant ils sont occupés, dans l'action ou dans la pensée, par cette entreprise », BOTERO 
(2014), p. 175. 
473 Ibid., p. 176. Descendre aponta que a frase correta, em Tacito, seria: "faciliore inter malos consensu ... ". 
474 « La guerre à l'ennemi est un moyen pour entretenir les sujects en amitié », conforme BODIN (2012), t. V, p. 
112 e BODIN (1629), p. 760. 
475 As citaçôes de referido paragrafo foram traduzidas a partir dos seguintes excertos: « envoyaient l' armée 
mener une campagne contre des ennemis, et remettaient ainsi en repos les esprits remplis de hargne contre les 
nobles »; « fit armer deux cents galères et l'emmena montrer sa valeur contre les Perses »; « dont le 
gouvernement est essentiellement populaire et donc sujet à des troubles, ont conservé leur repos depuis plus de 
trois cents ans déjà, parce qu'entre autres choses les plus hardis vont guerroyer au service des princes 
étrangers »; « Nulle cité importante ne peut rester en paix; si elle n'a un ennemi à l'extérieur, elle s'en découvre 
un à l'intérieur, à la façon dont les corps très robustes, tandis qu'ils sont à l'abri d'agressions extérieures, sont 
accablés par leurs propres forces », BOTERO (2014), p. 176-7. 
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Senellart percebe, em tais noçoes, que se esta em posiçao diametralmente oposta à 

concepçao antiga - a quaI os iluministas vao, mais tarde, novamente adotar - de que a 

coletividade teria 0 con dao de tornar os individuos melhores476. Na forma de pensar até aqui 

exposta, nao ha falar em uma moralizaçao do individuo por meio da organizaçao politica, a 

quaI é concebida, em ver da de, como um vinculo necessario em ordem a permitir a 

convivência e evitar a instauraçao da violência irrefreavel. Botero, nesse senti do, acompanha 

Maquiavel em seu pessimismo: "0 homem é um perigo para 0 homem,,477. Mas 0 pensador 

francês aduz que tal ideia boteriana, antes de configurar um partilhar do discurso do 

maquiavelismo, tem, em verdade, um forte componente religioso, compreendendo-se 0 ser 

humano, ai, como criatura que sucumbiu ao pecado e que, portanto, tem inarredavelmente em 

seu interior acalentado 0 desejo de violência, que precisa ser controlado. Dai que Senellart 

afirmara que "0 papel do Estado, entao, consiste nao mais a conduzir os homens em direçao a 

seu fim ético, mas a controlar esta violência"478. Mas de que forma promover esse controle? 

Nao haveria uma outra alternativa, para além da guerra externa, a fim de se apaziguarem os 

suditos, evitarem-se as revoltas e manter-se a ordem? Estar-se-ia fadado a encontrar-se um 

inimigo e a se levar a cabo esta guerra interminavel corn vistas a se manter a tranquilidade 

interior? Seria possivel sair dessa logica? Botero, conforme Senellart, mostrara uma via 

alternativa e original. 

5.3.3 Economia e Interesse 

Da economia. 0 filosofo francês observa que, em Aristoteles, 0 individuo é um ser 

politico por natureza, este nao logrando realizar seus fins senac na polis; a organizaçao politica, 

nesse passo, é essencial nao so para 0 viver, mas também para 0 viver hem, em outras palavras, 

para 0 viver feliz. TaI vida (boa) - na quaI, segundo Senellart, também esta englobada a 

autossuficiência econômica - realiza-se ftrndamentalmente na virtude, consubstanciada no lazer, 

tanto em relaçao ao trabalho quanta à vida politica479. Valendo-se do pensamento de Louis 

Antoine Léon de Saint-Just (1767-1794), Senellart vislumbra uma aproximaçao entre a concepçao 

de lazer em Aristoteles e "a delimitaçao liberal da esfera privada da felicidade"48o. Nesse sentido, 

a despeito do entendimento de Saint-Just, para quem a felicidade seria "uma ideia nova na 

476 SENELLART (1989), p. 66. 
477 « l' homme est un danger pour l' homme », ibid., p. 66-7. 
478 « Le rôle de l'Etat, alors, consiste non plus à conduire les hommes vers leurs fin éthique, mais à contrôler 
cette violence », ibid., p. 67. 
479 Ibid., p. 67. 
480 « la délimitation libérale de la sphère privée du bonheur », ibid., p. 68. 
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Europa,>481, Senellart assevera que tal concepçao, em verdade, exibe raizes mais profundas, 

provindo dos gregos. Ante a difusao dos escritos aristotélicos na Europa, tal ideia ressurge no 

século XVI e esta inserida nas teorias da rmo de Estado482. É dessa forma que Palazzo podera 

afirmar que "a razao de Estado naD deve consistir [para 0 principe] em adquirir e conservar sua 

pr6pria felicidade, mas a felicidade comum de todos os suditos,,483; Senellart vê ai que Palazzo 

acaba por definir 0 bem comum naD apenas coma aquele que promovera a justiça e a paz, mas 

também 0 bem-estar material484• É precisamente este ponto que Botero ira explorar em seu 

entendimento acerca da razao de Estado. 

Na Idade Média, aponta 0 professor francês, a expressao utilitas publica naD 

denotava senao de forma epis6dica a ideia de prosperidade; a felicidade exibia antes um 

carater religioso e moral. Sao Tomas de Aquino (interpretando Arist6teles em conexao corn as 

diretrizes cristas), assevera que 0 bem-viver esta ligado a uma vida virtuosa, naD se podendo 

481 Conforme 0 discurso proferido por ocasiao da apresentaçao do relatorio sobre 0 modo de execuçao do decreto 
contra os inimigos da Republica ao "Comitê da salvaçao publica" na Convençao Nacional, sessao de 3 de março 
de 1794 (grifamos): « Citoyens, je vous présente, au nom du comité de salut public, le mode d'exécution du 
décret rendu le 8 de ce mois contre les ennemis de la révolution. C'est une cause très généralement sentie, que 
toute la sagesse d'un gouvernement consiste à réduire le parti opposé à la révolution et à rendre le peuple 
heureux aux dépens de tous les vices et de tous les ennemis de la liberté. C'est le moyen d'affermir la révolution 
que de la faire tourner au profit de ceux qui la soutiennent et à la ruine de ceux qui la combattent. Identifiez-vous 
par la pensée aux mouvements secrets de tous les cœurs, franchissez les idées intermédiaires qui vous séparent 
du but où vous tendez. Il vaut mieux hâter la marche de la révolution que de la suivre au gré de tous les complots 
qui l'embarrassent, qui l'entravent. C'est à vous d'en détenniner le plan et d'en précipiter les résultats pour 
l'avantage de l'humanité. Que le cours rapide de votre politique entraîne toutes les intrigues de l'étranger. Un 
grand coup que vous frappez retentit sur le trône et sur le cœur de tous les rois. Les lois et les mesures de détail 
sont des piqûres que l'aveuglement endurci ne sent pas. Faites-vous respecter, en prononçant avec fierté la 
destinée du peuple français; vengez le peuple de douze cents ans de forfaits contre ses pères. On trompe les 
peuples de l'Europe sur ce qui se passe chez nous. On travestit vos discussions. Mais on ne travestit point les lois 
fortes; elles pénètrent tout à coup les pays étrangers comme l'éclair inextinguible. Que l'Europe apprenne que 
vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français; que cet exemple fructifie sur la 
terre; qu'il y propose l'amour des vertus et le bonheur! Le bonheur est une idée neuve en Europe» (SAINT
JUST, Louis Antoine Léon de. Rapport sur le mode d'exécution du décret contre les ennemis de la République 
présenté au nom du Comité de salut public à la Convention nationale à la séance du 13 ventôse an II (3 mars 
1794). Disponivel em: <http://antoine-saint-just.fr/textes/03-03-94.html>. Acesso em: 7 set. 2018. 
482 SENELLART (1989), p. 68. 
483 0 excerto se encontra na seguinte passagem no original: "la ragion di stato, non deue consistere in acquistare, 
e conseruare la propria felicità, ma la comune di tutti soggetti, essendo, che tra i popoli, e gli prencipi, quando fu 
trasferita la podestà di adminstrare, fu contratto vn tacito patto di società, dalla quale con l'obedienza, e beni de i 
soggetti, e con la bontà, sapienza, & imperio deI Prencipe risultasse vn comune, & vniuersal bene, che non è 
altro, che vna tranquillità di vita, & vna felicità aliena de moti de guerre esterne, & anco dall'interne dei delitti, 
dei litigi, e di miseria, e pouertà; hora con le predette attioni attendendo i Prencipi alli propri profitti, si viene ad 
abusare questa proprietà, e couenienza di patto, & à cessare il suo debito fine, & introdursi in luogo di quello 
l'infelicità, e trauagli della vita" (PALAZZO, op. cit. p. 376); em traduçao nossa: "A rauo de estado nao deve 
consistir em adquirir e conservar a pro pria felicidade, mas a comum de todos os suditos, sendo que, entre os 
povos e os principes, quando foi transferido 0 poder de administrar, foi contratado um tacito pacto de sociedade, 
do quaI corn a obediência e os bens dos suditos e corn a bondade, sabedoria e império do Principe, resultaria um 
bem comum e universal, que nao é outro senao uma tranquilidade de vida e uma felicidade alheia aos turnultos 
de guerra externa e também, no interior, aos delitos, à miséria e à pobreza; ora, corn a açao supramencionada, 
atendendo os Principes ao seu proprio beneficio, se vern a abusar desta propriedade e conveniência do pacto, e, 
por fim, a fazer cessar 0 seu débito e introduzir, em seu lugar dele, a infelicidade e os tormentos da vida". 
484 SENELLART (1989), p. 68. 
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confundi-Io corn a noçao de felicidade, impossivel de ser alcançada na vida terrena. A esta 

compreensao opor-se-a Boécio de Dacia (morto por volta de 1284), para quem 0 bem supremo 

sera a felicidade social (felicitas politica), mesmo que se trate ai ainda de uma felicidade 

intelectual, acessivel por intermédio da filosofia485. 

É no século XVI que afelicitas sai do dominio ético-religioso e adentra no âmbito 

socioeconômico. 0 viver bem devém bem-estar, e a vida virtuosa da lugar à tranquilafruiçào 

dos bens materiais486; teoria que Hobbes, no século XVII, acolhera nitidamente: «salus 

populi suprema lex », diz ele, aduzindo que "por este termo, salut, deve-se compreender nao a 

simples conservaçao da vida tal quaI, mas de uma vida - 0 tanto quanto se pode - feliz,,487. E, 

embora ai se possa identificar a distinçao aristotélica entre viver e viver bem, Hobbes, na 

sequência, nao promove qualquer alusao à virtude moral488. Ap6s asseverar que os individuos 

se reunem em sociedade a fim de que possam viver 0 mais agradavelmente que a condiçao 

humana lhes permitir, aponta para quatro grupos de comodidades da vida: (a) proteçao dos 

individuos face a inimigos extemos; (b) estabelecimento da paz no interior da organizaçao 

politica; (c) que os individuos possam enriquecer 0 quanto a segurança publica assim permitir; 

(d) que possam desfrutar de uma inocente liberdadé89. Nesse sentido: 

Enriquecer-se devém assim uma finalidade natural da vida social, e 0 que em 
Palazzo era ainda formulado coma uma condiçao negativa da felicidade 
comum, nao sofrer a miséria, enuncia-se aqui sob uma forma positiva, 
desfrutar, em tranquilidade, de suas riquezas49o

• 

A vida boa, outrora vislumbrada coma uma vida dirigida à excelência humana, 

acaba por identificar-se corn uma vida confortavel; uma ideia utilitarista de felicidade que, a 

partir do interior das doutrinas sobre 0 Estado, acabara por ensejar 0 surgimento de um nova 

campo do conhecimento: a economia. Mas, antes de devir dominio autônomo, aparecera coma 

integrantefundamental da razào de Estado. 

A preocupaçao corn um Estado detentor de uma politica econômica e produtor de 

riquezas (em contraposiçao ao Estado da Idade Média, apenas orientado à exploraçao de recursos) 

nao surgira senao a partir do século XIV. Os efeitos negativos advindos da Peste Negra de 1350 

485 Ibid ., p. 69. 
486 Ibid ., p. 69. 
487 SENELLART (1989), p. 69, citando pensamento hobbesiano contido em HOBBES, Thomas. Do Cidadào. 
Traduçào de Renato Janine Ribeiro . Sào Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 199. 
488 SENELLART (1989), p. 70. 
489 Ibid., p. 70. 
490 « S'enrichir devient ainsi une finalité naturelle de la vie sociale, et ce qui chez un Palazzo était encore 
formulé comme une condition négative de la félicité commune, ne pas souffrir de la misère, s'énonce ici sous 
une forme positive, jouir en repos de ses richesses », ibid., p. 70. 
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farao corn que se promova a regulamentaçao do mercado de trabalho, imprimindo-se medidas 

restritivas quanto a salarios, mobilidade de mao-de-obra, pobreza e ociosidade. A economia 

ingressa no cenario politico sob 0 viés do protecionismo. No século XVI, ja esta formada uma 

16gica doutrinâria econômica bastante pr6pria, que mais tarde sera adjetivada de mercantilistct9/. 

Trata-se 0 mercantilismo de uma doutrina por meio da quai se objetiva fortalecer 

o Estado por intermédio do desenvolvimento da atividade econômica de modo a viabilizar a 

obtençao de metais preciosos. Nesse senti do, 0 desenvolvimento da atividade econômica dar

se-a pela via do desenvolvimento da industria e das exportaçoes, 0 que fara corn que, ao 

territ6rio do Estado, aportem pessoas e riquezas. Dessa forma, a finalidade do Estado sera 

abundância de individuos e de metais preciosos. 0 circulo, entao, se forma: 0 que é finalidade 

para os mercadores (desenvolvimento da industria e das exportaçoes) sera meio para 0 Estado 

atingir seu fim (abundância de pessoas e de riquezas); por outro lado, pessoas e riquezas sao 

os meios para que haja produçao. Surgem ai os dois conceitos fundamentais para tal periodo: 

populaçào e moeda. De um lado, Estado poderoso sera Estado populoso. 0 poder estatal esta 

diretamente relacionado a um grande numero de individuos ativos. Isso atende a duas 

finalidades: a econômica e a militar. A fim de resolver a questao de coma melhor govemar tal 

fenômeno (a populaçao), surgem novas técnicas de controle, repressao, higiene e assistência. 

Tais temas nao sao vistos em Maquiavel (em oposiçao a Botero). Assim consigna Senellart a 

respeito do conceito de populaçào: 

491 Ibid ., p. 71. 

Corn este conceito, entretanto, vao se introduzir, na ciência do governo, 
novas técnicas de controle, de higiene, de assistência e de repressao 
ignoradas por Maquiavel. 0 problema essencial do principe maquiaveliano 
era 0 de afirmar sua dominaçao sem se fazer detestar pelo povo C ... ). Nisto 
ele recolocava, a seu modo, substituindo 0 calculo às virtudes, a questao 
c1assica dos Miroirs des princes: coma 0 rei, cuja funçao é ser temido, deve 
se fazer amar? Em Botero, este tema tradicional das relaçôes entre 0 
principe, detentor individual do po der, e 0 povo, sujeito coletivo de uma 
revolta possivel, ainda nao se apaga completamente. Mas Botero 0 
circunscreve no interior da problematica mais geral das relaçôes entre 0 
Estado e sua substância vivente, ativa, laboriosa, a populaçao. Deslocamento 
de objetivo: nao é mais 0 poder pessoal do principe, mas a potência coletiva 
do Estado que esta doravante em jog0492. 

492 « Avec ce concept, cependant, vont s' introduire dans la science du gouvernement de nouvelles techniques de 
contrôle, d'hygiène, d'assistance et de répression ignorées de Machiavel. Le problème essentiel du prince 
machiavélien était d'affermir sa domination sans se faire détester du peuple ( ... ). En cela il reposait à sa façon, 
substituant le calcul aux vertus, la question classique des Miroirs des princes: comment le roi, dont la fonction 
est d'être craint, doit-il se faire aimer? Chez Botero, ce thème traditionnel des rapports entre le prince détenteur 
individuel du pouvoir, et le peuple, sujet collectif d' une révolte possible, ne s'efface pas encore complètement. 
Mais il l'inscrit à l' intérieur de la problématique plus générale des rapports entre l'Etat et sa substance vivante, 
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Por outro lado, Estado poderoso é aquele que dispôe de moeda em abundância. 

Grande quantidade de moeda favorece 0 comércio e da conforto em casa de conflitos externos 

(seguindo-se a maxima "0 dinheiro é 0 nervo da guerra"). Mas coma se po de lograr metais 

preciosos afora a exploraçao direta em minas, V.g., nas Colônias espanhoIas, portuguesas ou 

francesas? QuaI seria a forma alternativa a tanto? TaI se dara por meio da industria e do 

comércio: exportarem-se ao maximo os produtos em troca de ouro e prata e reduzirem-se ao 

maximo as importaçôes, em ordem a se conseguir uma balança comercial favoravel. Botero 

afirmara que nao ha mina que se compare ao poder da industria493
. Nesse sentido, cinco 

diretrizes se afigurarao fundamentais ao pensador piemontês: (a) fazer crescer a popuIaçao; 

(b) intensificar a atividade desta; (c) favorecer a industria; (d) estimular 0 comércio exterior; 

(e) promover (e sempre incrementar) a acumulaçao de moeda494
. Senellart aponta ai os 

elementos precipuos de um "contradiscurso da razao de Estado" protagonizado por Botero, 

active, laborieuse, la population. Déplacement d'objectif : ce n'est plus le pouvoir personnel du prince, mais la 
puissance collective de l'Etat qui est désormais enjeu », ibid., p. 72-3. 
493 No item 3 (intitulado « De l' industrie »), assim consigna Botero a respeito: « Il n'est rien qui importe 
davantage, pour accroître un État et pour qu' il ait un grand nombre d'habitants et soit opulent en tout, que 
l' industrie des hommes et la multitude des arts ( ... ). Il en résulte un afflux d'argent, et de gens qui travaillent ou 
qui font négoce de ce qui est travaillé, qui distribuent des matériaux aux travailleurs, achètent, vendent, 
transportent d'un lieu à l'autre les fruits de l'ingéniosité et de l'artificieuse main de l' homme. ( ... ) Et parce que 
l'art rivalise avec la nature, certains me demanderont laquelle de ces deux choses importe le plus pour agrandir et 
peupler un lieu, de la fécondité du terrain ou de l' industrie des hommes. C'est l'industrie, indubitablement, 
d'abord parce que les choses produites par l'artificieuse main de l' homme sont plus nombreuses et de plus grand 
prix que les choses nées de la nature, car la nature fournit la matière et le sujet, mais la subtilité et l'art des 
hommes crée l'inénarrable variété des formes. ( ... ) Les revenus que l'on tire des mines de fer et du négoce de ce 
même fer font vivre une infinité de personnes que l'extraient, le purifient, le fondent, le vendent en gros et au 
détail, en fabriquent des machines de guerres, des armes de défense et d'attaque, d'innombrables outils pour 
l'agriculture, l'architecture et toutes sortes d'arts, pour répondre aux besoins quotidiens et aux innombrables 
nécessités de la vie, qui n'a pas moins besoin de fer que de pain. De la sorte, qui comparerait les revenus que les 
propriétaires tirent des mines de fer et le profit qu'en retirent, grâce à leur industrie, les artisans et les marchands, 
qui enrichissent ainsi incroyablement les princes par le biais de l'octroi, trouverait que l'industrie dépasse la 
nature et de très loin. ( ... ) La force de l'industrie est si grande qu'il n'est mine d'argent ou d'or en Nouvelle
Espagne et au Pérou qui puisse l'égaler », BOTERO (2014), p. 293-5. Em traduçao nossa: "Nao ha nada que 
importa mais - para fazer crescer um Estado para que ele tenha um grande numero de habitantes e seja opulento 
em tudo - que a industria dos homens e a multidao das artes ( ... ). Dai resulta um afluxo de dinheiro, e de pessoas 
que trabalham ou que fazem neg6cio do que é trabalhado, que distribuem materiais aos trabalhadores, que 
compram, vendem, transportam de um lugar para outro os frutos da engenhosidade e da artificiosa mao do 
homem. ( ... ) E porque a arte rivaliza corn a natureza, alguns me perguntarao quai das duas coisas importa mais 
para fazer crescer e povoar um lugar, a fecundidade do terreno ou a industria dos homens. É a industria, 
indubitavelmente, primeiro porque as coisas produzidas pela artificiosa mao do homem sao mais numerosas e de 
maior preço que as coisas nascidas da natureza, porque a natureza fornece a matéria e 0 sudito, mas a sutilidade e 
a arte dos homens criam a inenarrâvel variedade das formas. ( ... ) As receitas que se retiram das minas de ferro e 
do neg6cio deste mesmo ferro fazem viver uma infinidade de pessoas que 0 extraem, 0 purificam, 0 fundem, 0 

vendem, em bruto e em detalhe, dele fabricam mâquinas de guerras, armas de defesa e de ataque, inumerâveis 
ferramentas para a agricultura, para a arquitetura e para toda sorte de artes, para fazer frente às necessidades 
quotidianas e às inumeraveis carências da vida, que nao precisa menos de ferro do que de pao. Por conseguinte, 
quem viesse a comparar as receitas que os proprietârios extraem das minas de ferro e 0 proveito que dele retiram, 
graças à sua industria, os artesaos e os comerciantes, que enriquecem assim incrivelmente os principes pelo viés 
da outorga, perceberia que a industria ultrapassa a natureza, e de longe. ( ... ) A força da industria é tao grande que 
nao ha mina de prata ou de ouro na Nova-Espanha e no Peru que possa igualâ-Ia". 
494 SENELLART (1989), p. 74. 
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um discurso critico a Maquiavel e a seu "realismo", mas que também parte do real, nao se 

restringindo a apresentar concepçoes ideais, cinicas ou ideias, pura e simplesmente, moral

religiosas. Trata-se de um discurso positivo e pragmatico, atacando Maquiavel no mesmo 

piano no quai este optou por tecer sua doutrina495
. 

Do interesse. Botero - nada obstante compartilhe, em certa medida, do 

entendimento segundo 0 quai a guerra contra um inimigo extemo mantém os suditos 

ocupados e afastados da ociosidade ensejadora de sediçoes que podem levar à ruina estatal -, 

na leitura do fil6sofo francês, nao adota a guerra ao inimigo extemo coma pedra-de-toque 

para fins de assentar a tranquilidade e a paz no interior da organizaçao politica (até porque a 

força humana dedicada à atividade militar poderia, corn muito mais proveito, ser utilizada no 

incremento da atividade industrial). Nesse senti do, é preciso encontrar um modelo altemativo 

ao da guerra contra um inimigo extemo, e a categoria que substituira a ideia do inimigo 

extemo sera a do interesse. Ao modelo medieval de "solidariedade orgânica" e à unidade 

entretida pela ideia de guerra permanente se sobrepora 0 "interesse" coma nova fator de 

coesao social; 0 interesse apaziguara e trara tranquilidade ao interior da organizaçao 

politica496
. A uma visao do trabalho distanciada de seu aspecto religioso-penitencial, 

vislwnbrando-se 0 labor sob 0 viés de açao produtora de riquezas, somar-se-a uma concepçao 

de interesse legitimo de cada um a, pela atividade laborativa, enriquecer. Ao contrario de uma 

noçao em que se advoga que 0 interesse de cada quai é realizado ao se vislumbrar, se almejar 

e se realizar 0 interesse de todos (entendimento pr6prio a uma solidariedade orgânica, 

conforme Salisbury), agora, 0 acento estara na aspiraçao à realizaçao do proprio interesse 

individual. Sera a partir da realizaçao do interesse individual que 0 interesse da coletividade 

podera ser atingido. Inversao completa: 

495 Ibid., p. 74. 

o interesse individual nao é mais mediatizado pelo interesse de todos; ele 
rem ete diretamente ao individuo que acessa assim, fora de todo estatuto de 
direito, a existência politica. Todo 0 problema entao vai ser 0 de reconstruir 
o edificio social, e entâo um conceito do interesse comum, a partir desta 
ideia tautol6gica segundo a quai 0 interesse de cada um é 0 de velar por seu 
pr6prio interesse497 • 

496 "L' interesse acqueta tutti", « l'intérêt tient tout le monde en repos », BOTERO (2014), p. 174; " 0 interesse 
apazigua, mantém todos em repouso". 
497 « l'intérêt individuel n'est plus médiatisé par l' intérêt de tous ; il renvoie directement à l' individu qui accède 
ainsi, en dehors de tout statut de droit, à l'existence politique. Tout le problème alors va être de reconstruire 
l'édifice social, et donc un concept de l'intérêt commun, à partir de cette idée tautologique selon laquelle l' intérêt 
de chacun est de veiller à son propre intérêt », SENELLART (1989), p. 76. 
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Senellart se pergunta se, a partir de tal reviravolta promovida por Botero, 

favorecendo 0 interesse individual corn vistas à consecuçao do interesse coletivo, 0 piemontês 

nao estaria se aproximando, mais do que desejaria, do pensamento maquiavelian0498. 

Inclusive 0 pr6prio Botero afirma, em adendo de 1606 ao seu De la ragion di Stato, em parte 

intitulada Discorso della Neutralità, que, nos principes, a razao de Estado nao é muita coisa 

para além da razao de interesse499
. Mas, para além de, pura e simplesmente, se perquirir se 

Botero toma ou nao a noçao de Interesse de Maquiavel, muito mais apropriado, na visao de 

Senellart, para se responder a tal questiio é verificar que conclusoes cada quaI retira em 

termos de doutrina de govemo, a partir do lançar-se mao do Interesse. As conclusoes, nesse 

ponto, sao diametralmente opostas: ao passo que, em Maquiavel, 0 interesse é "agente de 

conflito" e operador de uma disputa incessante, calcada no desejo do principe à conquista e à 

dominaçao, a noçao de interesse, em Botero, ao revés, surge coma fator de coesao social: é 

pelo interesse de cada um que se lograni apaziguar a organizaçiio polftica, mantendo-se a 

coletividade longe de revoltas e sediçoes, por meio da intensa atividade industrial e comercial. 

o interesse incute 0 desejo de enriquecer, pacificando-se, pelo trabalho, assim, 0 tecido 

social. 

Em termos prâticos, esta noçao de interesse, em Botero, desenvolver-se-a a partir 

de duas exortaçoes: (i) desenvolvimento da industria humana (ai entendida toda atividade 

habil a produzir riqueza) e (ii) repressao da ociosidade. No que tange ao desenvolvimento da 

industria humana, Senellart aponta coma pano de fundo uma mudança de paradigma quanto à 

relaçao entre arte (technè) e natureza. Ao passo que, na Antiguidade, a técnica completaria a 

natureza, seguindo esta, complementando-a, corrigindo-a em determinados momentos, no 

inicio da Modemidade, tal paradigma mudara radicalmente, sustentando-se que, em verdade, 

a arte pode, nao apenas completar, mas transformar a natureza (nesse sentido advogou 

Francis Bacon)500. A arte nao completa, apenas, a natureza, mas este agir técnico, muito além, 

transformador da natureza, abre um âmbito de infini tas possibilidades. TaI é 0 que, de fato, 

se percebe da leitura do item "De l'industrie" do Livro VIII de De la raison d'État, ja citado 

alhures. Senellart percebe ai, em Botero, uma ruptura: "uma ruptura filos6fica corn a ideia de 

498 Senellart cita Frederico II, para quem « L' intérêt fait tout chez Machiavel» e Traiano Boccalini, que, critico 
de Botero, assevera, ao tratar do maquiavelismo, que « l'intérêt est le vrai tyran de l'âme de tyrans, et même des 
princes qui ne sont pas des tyrans» (Ibid., p. 76-7); em traduçoes nossas: "0 interesse faz, opera tudo em 
Maquiavel"; " 0 interesse é 0 verdadeiro tirano da alma de tiranos, e mesmo dos principes que naD SaD tiranos" 
499 "( .•• ) perche in coclusione, ragion di Stato è poco altro, che ragion d'interesse" (BOTERO, Giovanni. 
Aggiunte Fatte da Giovanni Botero Benese alla sua Ragion di Stato. Veneza: Nicolo Misserini, 1606. p. 68. 
Disponivel em: <https:/ /play.google.comlbookslreader?id=OvtF AQDbQe4C&hl=pt_ BR&pg=GBS.PP 1>. 
Acesso em: 4 dez. 2018). 
500 SENELLART (1989), p. 78. 
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uma natureza normativa"SOI, aIme jan do sempre 0 piemontês revelar a superioridade da 

técnica em relaçào à natureza, pronta a ser transformada pelas infini tas combinaçoes técnicas 

possiveis e disponiveis às màos humanas. É nesse senti do que Botero, quanta à "industria", 

nào apenas tratani das atividades de manufatura, mas também da agricultura. A batalha, agora, 

deve se dar em outro âmbito: (i) 0 soberano deve travar uma dura luta em relaçào às terras nào 

cultivadas, aos pântanos, às florestas , a fim de aproveitar ao maximo tais recursos; (ii) da 

mesma forma, critica aqueles que se colocam a fechar prado s, para fins de pastagem e cultivo, 

aproveitando, em proprio beneficio, rendimentos que provêm de coisas que devem ser 

publicas; e (iii) deve-se colocar os mendigos, vagabundos e condenados a trabalhar na terra, 

preparando 0 solo para 0 plantio. 

Quanto à condenaçào à ociosidade, Botero assevera que os miseraveis sào 

perigosos à tranquilidade publica, nào tendo nenhum interesse nesta. Vai se percebendo ai 

uma reviravolta quanto ao entendimento relativo aos pobres, os quais na Idade Média sào 

objeto de solidariedade e, agora, serào alvo de repressào. 0 aumento da pobreza no século 

XVI determina 0 desenvolvimento e adoçào de politicas quanto a tanto, 0 que vai repercutir 

na doutrina da razao de Estado (Maquiavel nào se confrontara corn um fenômeno coma este, 

dai seu silêncio a respeito). Ao passo que, à época medieval, a pobreza tem um significado de 

remissào de pecados ou de salvaçào para aquele que a assume de bom grado, dai exsurgindo 

temas como a daçào de esmolas e a caridade, no inicio da Modemidade a pobreza sera vista 

como uma ameaça à tranquilidade publica. Botero definira os pobres coma "peri go sos", os 

quais, ou devem ser exc1uidos ou devem ser destinados ao trabalho forçados02. A miséria sera 

deslocada do aspecta privado, da esmola, e passara a ser questiio de Estado: "Passa-se de um 

tratamento caritativo a uma terapêutica coercitiva da pobreza"S03. Ante a necessidade de 

manter-se 0 Estado populoso, Botero nào dara tanta atençào à exclusào do pobre quanto ao 

deferimento a este de um trabalho forçado. Para além de qualquer consideraçào de carater 

moral, Botero tratara tal questào pelo viés da policia e da eficacia. Saem de cena imperativos 

atinentes à salvaçào das aImas e entram exigências de utilidade publica. Duas formas de 

trabalho forçado sào verificadas: (i) a penitenciaria, por meio da quaI os mendigos sào 

considerados condenados e (ii) a integraçào na sociedade por intermédio do aprendizado 

obrigatorio de uma atividade. Incute-se obrigatoriamente 0 interesse pela tranquilidade 

publica, por meio da determinaçào de aprendizado de uma atividade laboral. Neste sentido, é 

501 « une rupture philosophique avec l'idée d' une nature normative », ibid ., p. 78. 
502 Ibid. , p. 8 1. 
503 « On passe d' un traitement caritatif à une thérapeutique coercitive de la pauvreté », ibid., p. 81 . 
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de rigor que todos trabalhem, uma vez que a atividade de todos, cada quaI a seu pr6prio 

interesse, é 0 fundamento da coesao social e do repouso publico. Senellart, a fim de explicitar 

o pensamento de Botero, as sim se manifesta: "forçar-se-a aquele que nao quer trabalhar a agir 

em seu pr6prio interesse, porque deste interesse depende a tranquilidade publica,,504. "Cuidar 

dos pobres", por conseguinte, sera, antes que Ihes assistir, caça-Ios e constrangê-los a 

trabalhar. Verifica-se, pois, que as politicas da assistência desenvolvidas ao longo do século 

XVII ecoarao grandemente nas doutrinas da razao de Estado, impactando, assim, diretamente 

no pensamento politico e na conformaçao, dessarte, do Estado modemo. 

Senellart sustenta, em mais de uma oportunidade, que muito antes de estarmos, 

neste periodo, di ante de uma disputa entre defensores e opositores de Maquiavel, esta-se, em 

verdade, di ante de um confronto "entre 0 maquiavelismo, coma tecnologia da habilidade 

principesca, fundada sobre a guerra, e uma arte diferente de govemar segundo 0 interesse do 

Estado"505. Nessa conjuntura, tendo sido Botero indigitado de, ap6s tanto 0 criticar, haver se 

rendido ao maquiavelismo - sobretudo em razao do Adendo de 1606 à sua Ragion di Stato, 

em que assevera, conforme ja citamos, que "ragion di Stato è poco altro, che ragion 

d'interesse" -, Senellart se indaga se 0 piemontês teria, de fato, verdadeiramente, sucumbido à 

teoria do florentino. Aponta que a resposta é negativa, e isso por quatro razoes: (a) mesmo 

que ao realismo maquiaveliano 0 interesse exerça um papel inegavelmente importante, 0 

termo esta ausente em Maquiavel, este vislumbrando sob 0 viés da necessità sua teoria corn 

vistas a mantenere la stato. 0 interesse aparece em Maquiavel por meio da pen a critica de 

Traiano Boccalini506. Nesse senti do, conforme Senellart, a "razao de interesse" afeiçoar-se-ia 

muito mais ao maquiavelismo do que propriamente ao discurso autêntico de Maquiavel. (b) 

Primeiramente utilizada em um sentido de reprovaçao, atrelada ao campo da usura e às 

praticas individuais, a palavra "interesse" passa por um intenso processo de modificaçao 

semântica, significando, antes, "dano causado" a alguém, até vir a se identificar, 

posteriormente, corn "0 que importa, interessa" a alguém. Ha ademais cruzamentos, v.g., dos 

val ores utilitarios do interesse corn aqueles, de carater moral, da utilitas medieval. Este 

processo, pois, mesmo que se possa compreender que dialoga corn as teses maquiavelianas, 

504 « on forcera celui qui ne veut pas travailler à agir dans son intérêt, puisque de cet intérêt dépend la tranquillité 
publique », ibid., p. 82. 
sos « entre le machiavélisme, comme technologie de l' habilité princière, fondée sur la guerre, et un art différent 
de gouverner selon l'intérêt de l'Etat », SENELLART (1992), p. 30. 
506 Conforme Senellart, Boccalini, em sua argumentaçào, vai apresentar uma nftida e manifesta oposiçào entre 
" interesse" e "bem publico": « L' intérêt est le vrai tyran de l'âme des tyrans, et même des princes qui ne sont pas 
des tyrans» ("0 interesse é 0 verdadeiro tirano da alma dos tiranos, e mesmo dos principes que nao san tiranos") 
e, ademais, « c'est l' intérêt qui meut leur langue, et non pas la justice ni l'amour du bien public » ("é 0 interesse 
que emudece sua Ifngua, e nao a justiça ou 0 amor ao bem publico"), ibid. , p. 31. 
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naD decorre exclusivamente dos pensamentos do florentino, motivo pelo quaI a ragion 

d 'interesse deve ser analisada sob um prisma mais amplo; Cc) Botero, ao tecer referida frase 

naD esta a fazer uma revisao do que entende por razao de Estado. Esta, antes, a tratar do 

aspecto da neutralidade, situaçao referente ao âmbito externo do Estado. Em sua época, em 

contrapartida, a razao de Estado estava muito mais vinculada ao âmbito interno do que 

propriamente ao externo, de modo que a acusaçao e a relaçao direta, imediata e apressada para 

corn Maquiavel no ponta parecem restar fruto de uma descontextualizaçao do pensamento de 

Botero, na medida em que a razào de interesse "nao coloca entao em questao a concepçao 

boteriana da razao de Estado. Ela, antes, marca os limites desta"S07. Finalmente, Cd) 

importante ressaltar que, quanto ao âmbito interno, Botero considerara 0 interesse dos suditos, 

ao contrario de Maquiavel C que leva em conta exclusivamente 0 interesse do principe); 

interesse este que refletira naD 0 desejo de dominaçao, de conquista, de poder C coma no 

florentino), mas a vontade de enriquecer e, por tal meio, lograr-se a pacificaçao social. 

Escreve ele que « l'intérêt tient tout le monde en repos »S08. SeneIIart assevera, nesse sentido: 

"Passagem do politico ao econômico, ao interior de uma doutrina mercantilista que faz da 

riqueza 0 instrumento da potência"s09. 

Dessa forma, SeneIIart crê que, em Botero, esboça-se - antes que um sucumbir ao 

maquiavelismo - um processo de ultrapassagem a este, processo este que culminara, no 

século XVIII, corn as doutrinas econômicas. Nesse passo, A Riqueza das Naçoes de Adam 

Smith sera considerado por SeneIIart coma 0 verdadeiro Antimaquiavel do IIuminism05/ o. 

De toda sorte, SeneIIart entende naD se tratar de tarefa singela tencionar-se 

destacar a razao de Estado boteriana, tanto em relaçao à ratio status medieval quanta à ragion 

d 'interesse maquiaveliana. É que 0 stato, mesmo se distinguindo da pessoa fisica do principe, 

continua sendo compreendido coma stato "do" principe. 0 Estado é esta relaçao de 

dominaçao que 0 principe entretém corn seus suditos Ca relaçao, a firme dominaçao, por meio 

da quaI os interesses do soberano saD defendidos). Esta firme dominaçao é manejada pelo 

principe, atentando para a dupla significaçao do termo dominio: dominaçao e propriedadesll . 

Nesse sentido, SeneIIart vai entender que a razao de Estado, em Botero, esta inserida dentro 

desta logica senhorial, propria ao entendimento que 0 termo "Estado" ganhava neste final de 

507 « ne remet donc pas en question la conception botérienne de la raison d'Etat. Elle en marque plutôt les 
limites », ibid., p. 31-2. 
508 BOTERO (2014), p. 174. 
509 « Passage du politique à l'économique, à l' intérieur d' une doctrine mercantiliste qui fait de la richesse 
l' instrument de la puissance », SENELLART (1992), p. 32. 
510 Ibid ., p. 32. Conforme Conforme ROSANVALLON, Pierre. Le libéralisme économique. Histoire de l' idée de 
marché. Paris: Seuil, 1989. p. 57 e seguintes. 
511 SENE LLART (1992), p. 35. 
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século XVI (0 fil6sofo francês, no ponto, yale-se de Blandine Barret-Kriegel, que acentua a 

ideia do senhorio, dominium, enquanto "po der em propriedade"SI2). Mas, uma vez 

compreendido 0 Estado coma dominaçêio, propriedade, nao estariamos ai diante de um poder 

polftico desp6tico? 

Senellart afirma que Botero é 0 primeiro a empregar 0 termo govemo "desp6tico", 

quando assim 0 faz em Relationi universali, para descrever 0 Império Otoman05l3 . Para que 

um govemo possa ser adjetivado de despotico, é necessario que haja uma dominaçao 

absoluta, em um dado territorio, submetendo-se a populaçao à servidêio. Ha um senhor que 

reina sobre escravos, portanto, imprimindo seu poder por meio do medo. Diante de tais 

elementos, evidenciando uma verdadeira tirania, perce be-se que 0 déspota esta muito mais 

aparentado à figura do principe maquiaveliano. Nao se trata, pois, evidentemente, da razao de 

Estado concebida por Botero (em Botero, nao ha uma dominaçao absoluta, mas uma 

dominaçao firme; nao ha servos, mas suditos; e esta firme dominaçao, na teoria boteriana, nao 

tem coma pedra-de-toque 0 medo, mas a satisfaçêio dos interesses, de modo a preservar a 

qui etudeS 14). Senellart conclui que a razao de Estado boteriana é, sim, de natureza 

patrimonial, mas nao se trata de uma razao de Estado desp6tica. 

512 « la seigneurie, ou dominium, est "la puissance en propriété" », Ibid., p. 35 ; concepçao tomada a partir de 
BARRET -KRIEGEL, op. cit., p. 43 e seguintes (referida auto ra se apoia, no ponto, em Charles Loyseau: « La 
seigneurie, dit Loyseau dans une percutante définition qui fascinera l'historiographie du XIXe siècle, c'est "la 
puissance en propriété" »). Nesta perspectiva, é possivel identificar uma consonância de entendimento entre 0 

que mencionado por Senellart e 0 que exposto por Descendre. 
513 « Le gouvernement des Ottomans est de fait despotique, parce que le Grand Turc est tellement maître de 
toutes les choses comprises dans les limites de son domaine que les habitants s'appellent ses esclaves et non pas 
ses sujets; nul n'est maître de lui-même, de la maison qu'il occupe, ni de la terre qu'il cultive ( ... ) ; et il n'est pas 
un seul grand personnage qui soit sûr de sa vie ni de l'état dans lequel il se trouve, sinon par la grâce du Grand 
Seigneur. Celui-ci maintient un pouvoir aussi absolu par deux moyens: désarmer les sujets, et tout mettre entre 
les mains de renégats, prélevés en leur enfance dans ses Etats par le moyen de la dîme» (BOTERO, Giovanni. 
Relazioni universali. Veneza, 1592, 2a parte, livro IV, citado por VALENSI, Lucette. Venise et la Sublime 
Porte: la naissance du despote. Paris: Hachette, 1987. p. 143, conforme SENELLART (1992), p. 36). Em 
traduçao nossa: "0 governo dos Otomanos é, de fato, desp6tico, porque 0 Grande Turco é, de tal modo, mestre 
de todas as coisas compreendidas nos limites de seu dominio que os habitantes se chamam seus escravos e nao 
se us suditos; ninguém é mestre de si mesmo, da casa que ocupa, nem da terra que cultiva ( ... ); e nao hâ um s6 
grande personagem que esteja seguro de sua vida ou do estado no quaI se encontra, senao pela graça do Grande 
Senhor. Este mantém um poder tao absoluto por dois meios: desarmar os suditos, e tudo colocar nas maos de 
renegados, tomados em sua infância, nos seus Estados, por meio do dizimo"; e, no original, lê-se: "Govemo. Il 
govemo degli Ottomani è affato despotico ; perche il Gra Turco è in tal modo padrone d'ogni cosa compresa 
entro i confini deI suo dominio, che gli habitati si chiamano suoi schiavi, non che sudditi; e niuno è padrone di se 
stesso, non che della casa, ove egli habita, 0 deI terreno, ch'egli coltiva, eccetto alcune casate, che furono 
premiate, e privilegiate da Maometto II in Constantinopoli; e non è nissuno personaggio cosi grande, che sia 
sicuro della vita sua, non che dello stato, nel quale egli si trova, se non per la gratia deI Gran Signore. Egli poi si 
mantiene in questo dominio, cosi assoluto con due mezi, cioè co'l torre affatto l'arme a' sudditi, e co'l metter 
ogni cosa in ma no di rinegati, tolti per via di decima da gli stati suoi nella loro fanciullezza" (BOTERO, 
Giovanni. Relationi universali. Veneza: Appresso 1 Giunti, 1640. p. 356-7). 
5 14 Ressalto, aqui, duas passagens interessantes de De la raison d'État. A prirneira se encontra no item 4 do Livro 
Primeiro, item este intitulado "Des causes de la ruine des États", em que, inclusive, 0 medo aparece atrelado à 
crueldade, uma das causas intrinsecas de ruina do Estado. No ponto, Botero compara duas causas intrinsecas de 
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Mas Senellart se pergunta se - orientada ao conhecimento dos meios pr6prios a, 

sobretudo, conservar este Estado, que é a firme dominaçao (dominio, seigneurie) sobre os 

povos - esta razao de Estado boteriana nao traduziria, em verdade, bem pouca coisa outra que 

a soberania enunciada por Jean Bodin (0 quai aproxima os termos seigneurie e souveraineté). 

Afinal, tratar-se-ia a razao de Estado boteriana de uma razao de Estado ancorada na 

soberania? 

o professor francês assevera que a intençao de Botero é a de, nitidamente, afastar

se da 16gica da soberania bodiniana. Ao passo que Maquiavel classifica os Estados segundo 

seus respectivos regimes (monarquias, republicas) ou segundo sua antiguidade (princip ados 

hereditarios ou novos) e ao passo também que Bodin, a seu turno, distingue as formas 

politicas (monarquica, aristocrata e popular) conforme 0 tipo de soberano, Giovanni Botero, 

em De la ragion di Stato, vai diferenciar os Estados, unicamente, em funçao de sua extensiio 

(os Estados sao divididos em pequenos, médios e grandes). Nao ha critério de ordem juridica, 

hist6rica ou quanta à origem, 0 critério utilizado por Botero é 0 espadal515• Mas Senellart 

aponta que Botero vai alargar sua analise quanto ao Estado, entendendo-o finalmente coma 

uma entidade complexa (que, por 6bvio, vai muito além da adoçao do simples critério 

espacial) em suas outras duas ob ras (Cause della grandezza delle dttà, 1588, e Relazioni 

universali, 1592-95). Em tais livros 0 Estado aparece coma ente que engloba uma pluralidade 

de elementos, de relaçoes e de finalidades 516
• 

ruina, a crueldade e a luxuria. Aponta que a luxliria é mais perigosa, pois, ao contnirio da crueldade, nào faz 
surgir 0 medo, mas desprezo . De todo modo, Botero assevera que 0 medo é uma decorrência fragil, pouco 
duradoura: « la cruauté engendre la haine envers celui qui en fait usage, mais aussi la crainte, alors que la luxure 
engendre la haine et le mépris. Ainsi la cruauté voit-elle la haine s'opposer à elle, mais elle est confortée par la 
peur, encore que faiblement, parce qu'elle dure peu, tandis que la luxure n'a aucun soutien, car jouent contre elle 
la haine et le mépris ; en outre, la cruauté prive de leurs forces ou de la vie ceux qu'elle frappe, ce que ne fait pas 
la luxure »; "a crueldade engendra 0 6dio contra aquele que dela faz uso, mas também 0 medo, ao passo que a 
luxliria engendra 0 6dio e 0 desprezo. Assim, a crueldade vê 0 6dio se opor a ela, mas ela é confortada pelo 
medo, ainda que fragilmente, porque este dura pouco, ao passo que a luxuria nào tem nenhum sustento, uma vez 
que contra ela se voltam 0 6dio e 0 desprezo; ademais, a crueldade priva de suas forças ou da vida aqueles que 
ela fustiga, 0 que nào faz a luxuria" (BOTERO (2014), p. 70-1). A segunda passagem esta no item 1 (intitulado 
Des manières de traiter le peuple) do Livro III. 0 povo deve ser tratado, sobretudo, pela via da satisfaçào dos 
se us interesses, por meio da abundância, da paz e da justiça. Antes que imprimir medo ao povo, deve-se 
satisfazê-lo, sacia-lo corn bons produtos a bom mercado, e deixa-lo livre das preocupaçoes pr6prias à ocorrência 
de uma guerra civil ou de invasoes por inimigos extemos. Mas, para que haja tal satisfaçào, é precisa que haja 
paz e justiça. Nào se aprecia 0 pào se houver preocupaçào. Botero observa que 0 povo é instavel e sequioso de 
novidades. Dessa forma, a fim de se lograr a paz, 0 principe deve promover a distraçào popu1ar, do contrario, 0 

povo vai buscar novidades e distraçoes por si mesmo, inclusive derrubando 0 govemo. Nesse passo, um povo 
bem entretido e distraido, nào deseja mudar 0 govemo. Dai a necessidade de se promover jogos e espetaculos, os 
quais trazem distraçào e, corn eles, a pacificaçào social (BOTERO (2014), p. 169-173). 
515 SENELLART (1992), p. 37. 
516 « L'Etat y apparaît comme une totalité complexe, englobant une multitude d'éléments (prince, population, 
territoire, ressources, forces, etc.), de relations (domination, antagonisme, équilibre, échange, circulation, etc.) et 
de finalités (puissance, sécurité, prospérité, bonheur, etc.) » (Ibid., p. 37). Em traduçào nossa: "0 Estado aparece 
ai coma uma totalidade complexa, englobando uma multidào de elementos (principe, populaçào, territ6rio, 
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Objetivando afastar-se do historicismo de Maquiavel e, ao mesmo tempo, de um 

poder politico vislumbrado sob um ponta de vista eminentemente juridico, tal quaI Bodin 0 

faz, Botero acaba por assumir um viés descritivo e, através deste, exp or uma analise do poder 

estatal e do governo corn base na apresentaçao de uma infinidade de dados e de elementos 

politico-sociais, aproximando-se a um trabalho que, mais tarde, sera denominado de 

estatistica. Federico Chabod sugere, e Senellart tende a parcialmente corn ele concordar, que 

a ânsia de recolher dados, em um trabalho "estatistico", estaria relacionada ao fato de querer 

medir-se corn Maquiavel, mas sem a mesma envergadura de pensamento. Nesse sentido, ao 

passo que Maquiavel, em sua genialidade, teria se dedicado intensamente ao agir politico 

(descurando de aspectos de ordem econômica); Botero, a seu turno (por um pensamento 

curioso e sem coesao), haveria tencionado combatê-Io a partir da analise de dados econômicos 

dos Estados5I7. Mas isso nao é suficiente a explicar a teoria boteriana e sua originalidade 

frente ao maquiavelismo. A fim de explicar tal questao, Senellart vai estabelecer a hip6tese de 

se encontrar, em Botero, uma raZQO de Estado conservadora. 

Botero se encontra em uma encruzilhada, na quaI assume a tarefa de propor uma 

atividade de govemo a partir da conciliaçao de duas exigências, a bem dizer, contradit6rias: 

(a) a exigência politica: é fundamental, a fim de garantir a existência do Estado, que este 

tenda ao maxima de poder possivel; (b) a exigência eclesiastica: 0 poder do Estado deve ser 

vigoroso e intenso, mas nao pode ser tamanho a ponta de impedir a existência e açao de outra 

autoridade, que lhe deve ser, ainda, superior, a autoridade da Igreja5I8 . Dai que Botero procura 

encontrar uma forma de harmonizar estes dois imperativos: 0 principe deve ostentar um poder 

tal que lhe permita exercer sua dominaçao na relaçao para corn seus suditos; todavia, este 

poder nao pode ser absoluto, a ponta de impedir a açao da autoridade eclesiastica. 0 po der 

abso/uto vai se manifestar por dois vieses: (i) pelas armas: a força e a violência permitirao a 

instalaçao de um poder absoluto, corn base no paradigma da guerra, buscando-se um poder 

afirmado na conquista (esta é a soluçao desp6tica, maquiaveliana) e (ii) pela lei: a soluçao 

juridica, por meio da quaI 0 poder absoluto é exercido através da soberania (tese bodiniana). 

Botero, desejando escapar de ambas as soluç6es (a da violência desp6tica e a da lei soberana), 

encontra a saida em um Estado que, por sua dominaçao, favoreça a açao da indus tria. A fim 

de garantir a conciliaçao entre a açao politica e a eclesiastica, sera fundamental que haja uma 

dominaçao sobre os povos, mas tal dominaçao nao pode ser abso/uta (impedindo a autoridade 

recursos, forças, etc.), de relaç5es (dominaçào, antagonismo, equilfbrio, troca, circulaçào, etc.) e de tinalidades 
(potência, segurança, prosperidade, felicidade, etc.)". 
517 Ibid., p. 38. 
518 Ibid., p. 38. 
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da Igreja), sendo suficiente que esta dominaçao sejafirme (0 Estado éfirme dominaçao sobre 

os povos): "0 império da violência ou da lei reclama um dominio assoluto. É suficiente, 

entretanto, um dominio fermo, uma firme dominaçao, para fazer crescer a potência fun dada na 

industria, na quaI os suditos eles mesmos encontram seu interesse,,519. Nesse senti do, a 

doutrina boteriana da razao de Estado vai contra tanto a ragion d'interesse maquiaveliana 

quanta a teoria bodiniana da soberania. Para além de um "calculo hâbil" ou da "manifestaçao 

de uma vontade superior", a razao de Estado em Botero se trata de um "saber técnico que 

emprega 0 principe, obreiro de seu proprio Estado, para aumentar sua potência através da 

prosperidade comum,,520. 

Botero, assim, teoriza a partir da realidade concreta, daquilo que diagnostica e 

constata diante de seus olhos, propôe-se a formular uma teoria de govemo que escape às duas 

formas de dominaçao absoluta - tanto do paradigma da guerra quanto do da lei soberana -, 

encontrando tal na força da industria. Dessa forma, dominaçao firme, poderosa, 

autossuficiente, mas nao absoluta521. 

Afastando-se da ragion d'interesse maquiaveliana, a ideia de uma dominaçao 

firme, estavel e autossuficiente aproxima 0 pensamento boteriano à noçao de ratio status 

medieval, na quai concebida a ideia de status coma estabilidade, firmeza, permanência, 

imutabilidade, quiete: 

Encontrar as forças suficientes para assegurar a autossuficiência do Estado: 
tal é, creio eu, a f6nnula da razào de Estado boteriana, mais pr6xima da ratio 
status medieval do que da ragion di Stato maquiaveliana. Razào estatal, 
regra de estabi lidade, principio de pennanência que encontra seu modelo 

5 \9 « L'empire de la violence ou de la loi réclame un dominio assoluto. Il suffit, en revanche, d'un dominio 
f ermo, d' une ferme domination, pour accroître la puissance fondée sur l'industrie, à laquelle les sujets eux
mêmes trouvent leur intérêt », ibid., p. 39. 
520 « savoir technique que met en œuvre le prince, ouvrier de son propre Etat, pour augmenter sa puissance à 
travers la prospérité commune », ibid., p. 39. 
52 \ Nesse sentido, vale a pena relembrar 0 que dito por Botero no item 2 (intitulado « Si le prince doit ou non 
aguerrir ses sujets ») do Livro IX, agora sob a perspectiva da dominaçao firme versus dominaçao absoluta 
(grifei) : "Or l'indépendance est de deux sortes : l'une exclut toute suprématie et toute supériorité, et c'est de 
cette manière que le pape, l'empereur, les rois de France, d'Angleterre, de Pologne, sont princes indépendants; 
l'autre indépendance exclut tout besoin d'aide et d' appui extérieur, et de cette façon sont indépendants ceux qui 
ont des forces supérieurs ou égales à celles de leurs ennemis et de leurs rivaux. De ces deux indépendances, la 
plus importante est la seconde, parce qu'elle est substantielle et intrinsèque, alors que l'autre est extrinsèque et 
comme accidentelle. La première fait de moi un seigneur absolu et souverain, la deuxième permet que je sois 
puissant, que mes forces suffisent à la conservation de mon État et que je sois véritablement un grand prince. Or 
je ne pourrai jamais être indépendant de cette deuxième façon sans disposer de forces propres» (BOTERO, 
(2014), p. 318-9). Afora 0 ultimo periodo - 0 quai poderia ser versado para 0 português do seguinte modo, "Ora, 
eu nao poderia jamais ser independente desta segunda forma sem dispor de forças pr6prias" -, a traduçao do 
restante da passagem esta contida no item "5.2.6 Fontes e independência". 
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mais acabado, entretanto, niio na ordem hienirquica da sociedade feudal, mas 
na organizaçiio milenar de urn império im6vel: a China522• 

E Senellart, concedendo na tese de que Botero escolheu, coma altemativa ao 

paradigma maquiaveliano da guerra, 0 modela econômico, culmina por lançar uma provocadora 

questào, apontando a hipatese de 0 piemontês haver, corn sua teoria, aberto caminho para uma 

outra espécie de despotismo, quiça ainda mais implacavel: "fazendo da passagem ao econômico a 

(rnka altemativa ao despotismo maquiaveliano, a razao de Estado boteriana nào preparou ela 0 

terreno para um nova despotismo - 0 do Estado administrativo modemo?,,523. 

5.4 GlOV ANNI BOTERO SOB 0 PONTO DE VISTA DE FRIEDRICH MEINECKE 

Apas tratar de Paolo Paruta (1540-1598), sustentando que transigir, 

contrabalançar, mudar as amizades corn frequência, aguardar 0 instante mais apropriado para 

lograr 0 aumento de poder - e, se possivel, sem derramamento de sangue -, tais sendo 

métodos adequados à conservaçào de Estados em liberdade, e apas discorrer sobre Scipione 

Ammirato (1531-1601), que, em seus Discorsi sopra Cornelio Tacito, aconselha os soberanos 

a se contentarem corn suas fronteiras (asseverando que Veneza arriscou-se a perder sua 

liberdade, quando se achou em vias de sucumbir à tentaçào de expandir seu reino para toda a 

Italia) e critica, assim, a adoçào de uma desenfreada "politique de la puissance", Meinecke 

tece algumas linhas sobre 0 legado de Giovanni Botero. 0 historiador alemào assevera que 

esses pensadores italianos da segunda metade do século XVI, infcio do século XVII, 

acalentavam um medo em relaçào às grandes potências da época e um espirito conservador, 

renunciando às grandes empreitadas, tendendo a finalidades moderadas, de conservaçào, de 

522 « Trouver les forces suffisantes pour assurer l'autosuffisance de l'Etat: telle est, je crois, la formule de la 
raison d ' Etat botérienne, plus proche de la ratio status médiévale que de la ragion di Stato machiavélienne. 
Raison statique, règle de stabilité, principe de permanence qui trouve son modèle le plus achevé, cependant, non 
dans l'ordre hiérarchique de la société féodale, mais dans l'organisation millénaire d'un empire immobile: la 
Chine », SENELLART (1992), p. 39-40. 0 professor francês aduz que é à época dos fisiocratas que a China 
assumira 0 status de modela por excelência de organizaçào politica permanente, atemporal, dotada de 
estabilidade perpétua. Um imperativo de estabilidade perpétua e permanência que pode, inclusive, ao seu 
extremo, dar azo à pr6pria negaçào da açiio politica. A prop6sito, Senellart aponta duas quest5es: (i) 0 famoso 
principio do laissez faire , representado na observaçào de Quesnay, que, interpelado sobre 0 que faria se fosse 0 

rei, responde: "Monsieur, je ne ferais rien" e (ii) a apologia do despotismo, levada a efeito pelos fisiocratas (0 
poder racional devendo se conformar à ordem natural das coisas), ibid., p. 40-1 . 
523 « en faisant du passage à l'économique la seule alternative au despotisme machiavélien, la raison d'Etat 
botérienne n'a-t-elle pas préparé le terrain à un nouveau despotisme - celui de l'Etat administratif moderne? », 
ibid., p. 41. 
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manutençao de equilibrio. TaI era 0 espirito de tais doutrinadores, e Meinecke afirma que se 

tratava Botero do mais conservador dentre eles524. 

Percebe-se na escrita de Meinecke um pensamento bastante critico em relaçao a 

Botero, transparecendo, inclusive, uma indigitaçao de cinismo ao discurso do piemontês. É 

sintomatico que, em uma obra que beira as quatrocentas paginas, 0 historiador alemao nao 

dedique mais que quatro paginas especificas, além de pouco mais que meia duzia de outras 

pingadas e esparsas referências a referido fil6sofo. Meinecke chega mesmo a asseverar que, 

comparado a Maquiavel, 0 cérebro de Botero é mediocre525. Nao haveria, na obra de Botero, 

ângulos ou arestas nos quais 0 leitor pudesse se ferir, coma no casa de Maquiavel. 0 livro 

mais célebre de Botero, Della ragion di Stato, apresentar-se-ia coma um alimento facil a 

digerir, de sabor agradavel e que gozava de um publico tanto entre membros das cortes coma 

para além destas, entre os amantes das questôes politicas. Desprovido do descompromisso 

pr6prio à liberaçao das amarras concernentes à profissao de uma fé, à adoçao de uma religiao 

(como no casa da obra do florentino) , desprovido, ademais, da envergadura discursiva de 

Maquiavel, Della ragion di Stato, na 6tica de Meinecke, cuidava-se de um suposto 

contraveneno ao pensador de Florença, dado a 1er aos membros da corte devotos da 

Contrarreforma, atentando 0 historiador alemao que Botero, todavia, nao deixava de 

aproveitar as ideias maquiavelianas naquilo que entendia uteis a seus prop6sitos de 

harmonizaçao do politico ao eclesiastico. 0 historiador alemao sublinha um tom de 

"pregador", constatado em referido livro, um pregador que bem saberia dosar dignidade, 

doçura e severidade. Nesse passo, fazia-se apreciar por espanh6is e defensores da 

independência e liberdade venezianas. 

Meinecke observa que Botero, desde as primeiras paginas, procura retirar 0 efeito 

sulfuroso e daninho do pensamento de Maquiavel em relaçao à ideia de razao de Estado, 

asseverando se tratar esta do meio pelo quaI se faz crescer e se conserva um Estado. E se se 

perguntasse 0 que seria mais importante, fazer crescer ou conservar um Estado, Botero opta 

pela segunda alternativa, na medida em que "se adquire pela força, mas se conserva pela 

sabedoria"; "muitos sac capazes de usar a força, poucos a sabedoria"526. Sobre os Estados, 

Meinecke acentua que Botero opta por uma classificaçao territorial, definindo-os como 

"pequenos", "médios" e "grandes", aduzindo serem os mais apropriados os Estados "médios", 

na medida em que os pequenos naD teriam po der, facilmente sucumbindo à potência dos 

524 MEIN ECKE, op. cit. , p. 68. 
525 Ibid., p. 68. 
526 Ibid ., p. 69. 



227 

grandes, ao passo que estes, de sua vez, despertariam a inveja de seus concorrentes, estando 

sempre expostos às empreitadas de dominaçao destes. 

Meinecke, ademais, assevera que um dos pontos fortes do pensamento de Botero é 

a sustentada concordância que deve haver entre os interesses da Igreja e uma polftica realista. 

Nesse sentido, 0 historiador alemao observa que se poderia apontar coma lema do 

entendimento boteriano: "Marcha de acordo corn a Igreja e tu te encontraras bem,,527. 

Ademais, Meinecke ressalta 0 entendimento de Botero, no senti do de que as decis6es do 

principe deveriam ser precedidas pelo exame do casa por um "conselho de consciência", 

composto por doutores em teologia. Mas 0 historiador pondera que Botero tinha experiência 

suficiente para saber que as concordâncias entre a habilidade nos neg6cios publicos e as 

exigências da piedade nao eram muito faceis de se lograrem. Conforme Meinecke, Botero 

buscava esconder "a verdadeira natureza da razao de Estado", embora nao pudesse dissimular 

que, a bem ver as coisas, "a essência imutavel de toda atividade polftica era 0 interesse egoista 

do principe ou do Estado"528. E é nesse passo que 0 historiador alemao vai acentuar a questao 

do inferesse em Botero. Assevera que, se 0 piemontês levasse a cabo uma reflexao mais 

aprofundada, tal 0 faria incutir muitas duvidas sobre a pretensa harmonia entre os interesses 

do Estado e os deveres para corn a Igreja; nada obstante, restringiu-se e contentou-se a 

encorajar os principes a nao instituirem uma razao de Estado que contraditasse a lei divina e a 

nao levantar, assim, "altar contra altar". Mas Botero, na leitura de Meinecke, chega mesmo, 

ao fim de seu livro, a denunciar uma polftica baseada unicamente sobre 0 interesse. Nesse 

sentido, assim se pronuncia Meinecke, em citaçao a Botero: 

Hoje, diz ele, os principes nao podem mais levar a efeito grandes missoes 
corn uns, porque eles estao excessivamente divididos pela diferença de seus 
interesses, ao passo que outrora, nos tempos heroicos das Cruzadas, podia-se 
associar, sem outra preocupaçao que a honra de Deus. Os imperadores 
gregos barraram a rota aos cruzados. Quai foi a consequência disto? Os 
bârbaros começaram por caçar os nos sos da Asia e subjugaram, na 
sequência, os gregos. "Eis 0 fruto da modema politica"529. 

De igual sorte, Meinecke asse vera que a esta mesma causa Botero, em momento 

posterior, teria atribuido 0 declfnio da França: "A França, havendo se aproximado dos turcos e 

527 "Marche d' accord avec l'Eglise, tu t'en trouveras bien", ibid., p. 69. 
528 "l'essence immuable de toute activité politique était l' intérêt égoïste du prince ou de l'Etat", ibid ., p. 69. 
529 « Aujourd'hui, dit-il, les princes ne peuvent plus mettre sur pied de grandes entreprises communes, parce 
qu'ils sont trop divisés par la différence de leurs intérêts, tandis qu 'autrefois, aux temps héroïques des Croisades, 
on pouvait s'associer, sans autre préoccupation que l'honneur de Dieu. Les empereurs grecs barrèrent la route 
aux Croisés. Quelle en fut la conséquence ? Les Barbares commencèrent par chasser les nôtres d'Asie et 
soumirent ensuite les Grecs. "Ecco il frutto della modema politica" », ibid. , p. 70. 



228 

dos huguenotes, a fé se relaxou, porque 'uma vez que se reconduz toda coisa a uma 'ragion di 

stato' desarrazoada e bestial, destroem-se os liames das aImas e a uniao dos povos na fé,,'S30. 

o historiador alemao assevera, nada obstante, que, a despeito da defesa boteriana 

da imperiosidade de se promover uma harmonizaçao entre uma politica do interesse e as leis 

eclesiasticas, 0 piemontês saberia perfeitamente da dificuldade em fazê-Io, concedendo que, 

no fim das contas, imperaria, indubitavelmente, a satisfaçao do interesse: 

As teorias de Botero podiam assim servir de breviario a confessores 
catolicos que se ocupavam da politica. Pregava-se a submissào do interesse 
pessoal à honra de Deus e proclamava-se, 0 que nem sempre era exato, a 
harmonia do interesse pessoal corn a honra de Deus e, para terminar, se 
preciso 0 fosse, constatar-se-ia, em um dar de ombros ou gemendo, a vitoria 
do interesse pessoal sobre todas as outras forças da vida. Mas estas 
contradiç5es refletiam exatamente a politica que praticavam as cortes da 
Contrarreforma53 1 • 

Todavia, para além da questao eclesiastica, Meinecke credita, ademais, ao 

humanismo de Botero sua impossibilidade em extrair as ultimas consequências de suas 

experiências vividas e daquilo que discorre em sua obra. Tomava liçoes de pensadores da 

Antiguidade, sem se perguntar se as questôes por eles enfrentadas tinham ressonância nessa sua 

época de inicio da idade modema. Esta concepçao humanista, segundo Meinecke, nao apenas 

privilegiava a Antiguidade, mas compreendia que eventos da historia, formas de govemo e modos 

de vida sac passiveis de encontrar semelhantes e de repetirem-se de maneira incessante no tempo; 

nesse sentido, Botero privilegiaria nao os acontecimentos que lhe sac contemporâneos, mas "as 

Historias antigas, 'pois, dizia ele, elas abarcam toda a vida do mundo",532. 

5.5 LIMIAR 

o pensamento de Giovanni Botero nos permite vislumbrar corn clareza a 

bipolaridade da maquina govemamental de Giorgio Agamben. Em Botero, se observa ja corn 

nitidez a tensao entre, de um lado, dominio e, de outro, administratio. 

530 « La France s'étant rapprochée des Turcs et des huguenots, la foi se relâcha, car "lorsqu'on ramène toute 
chose à une 'ragion di stato' déraisonnable et bestiale, on détruit les liens des âmes et l'union des peuples dans la 
foi" », ibid., p. 70. 
53 1 « Les théories de Botero pouvaient ainsi servir de bréviaire à des confesseurs catholiques s'occupant de 
politique. On prêchait la soumission de l'intérêt personnel à l'honneur de Dieu et l'on proclamait, ce qui n'était 
pas toujours exact, l' harmonie de l'intérêt personnel avec l'honneur de Dieu et, pour finir, s'il le fallait, on 
constatait, en haussant les épaules ou en gémissant, la victoire de l'intérêt personnel sur toutes les autres forces 
de la vie. Mais ces contradictions reflétaient exactement la politique que pratiquaient les cours de la Contre
Réforme », ibid., p. 70. 
532 « les Histoires anciennes, 'car, disait-il, elles embrassent toute la vie du monde' », ibid., p. 71 . 
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A uma: na doutrina do piemontês, percebemos uma razao de Estado que se 

manifesta coma soberania. Em contraposiçao a uma definiçao juridico-formal de soberania 

(de Jean Bodin, v.g.), Botero assevera que 0 Estado deve ser, real e efetivamente, forte, 

estavel e independente (e a razao de Estado fundamentalmente propiciara a realizaçao deste 

desiderato). Alias, a "estabilidade" e a "força" encontram -se reveladas na propria definiçao 

boteriana de Estado: Estado é ''firme dominaçiio" sobre os povos. De um lado, deve haver 

jirmeza, estabilidade, conservaçiio, perpetuidade; de outro lado, deve haver um dominio, 

dominaçao (0 que rem ete claramente à imposiçao, à coerçao, à ameaça e, eventualmente, ao 

agir violento). 0 dominio, a proposito, deve ser "jirme", e nao "absoluto", permitindo ai, ao 

ensejo, a influência eclesiastica - instância que, na visao de Botero, deve gozar de evidente 

preponderância, mesmo na economia da politica; nesse senti do, por exemplo, é 0 idealizado 

"Conselho de Consciência" que 0 principe deveria fazer prevalecer sobre 0 proprio Conselho 

de Estado nas deliberaç6es quanto aos rumos da organizaçao politica estatal. Yale mencionar 

que Botero, ao utilizar a noçao dominio é, inclusive, criticado por juri stas da época, que viam 

ai uma forma extrema (e, até mesmo, indevida) de exercicio do poder, estando, e.g., dominio 

estreitamente associado a uma dominaçao de carater patrimonial, a ideia aproximando-se a 

uma relaçao senhor (dominus) e escravo. Na leitura de Bodin, por exemplo, 0 termo poderia 

ensejar uma concepçao de assujeitamento proxima à da monarquia sen ho rial (dominatus) e, 

no limite, à da propria tirania. 

Quanto à conservaçiio, Descendre, por meio de fina analise, aponta que, em 

Botero, ha uma sutil virada argumentativa, bastante importante, relativamente a tal aspecto: 

segundo a doutrina do piemontês, nao estaria em questao estritamente a busca da conservaçao 

da comunidade, mas sim do Estado; diferença notavel: a preservaçao a ser perquirida é, de 

fato, a da "firme dominaçao sobre os povos" (conservaçao esta cujo saber constitui-se 

precisamente na raziio de Estado) . É nesse senti do que - ante esta dominaçiio, que deve ser a 

todo custo conservada, e que deve mesmo ser feita crescer - 0 uso da força, se necessario, 

esta amplamente autorizado533• Ai notamos uma indisfarçavel aproximaçao a Maquiavel. A 

533 A utilizaçao da força pode ser vista, por exemplo, quando Botero trata dos insubmissos. 0 piemontês asse vera 
que, se, mesmo ap6s se haver lançado mao de tentativas no sentido de conduzir os insubmissos à verdade e de 
enquadra-los ao senhorio, tais se afiguraram inexitosas, "é precisa se armar da resoluçao de Pinarius" (prefeito 
de Enna que, tendo ouvido rumores sobre uma possivel rebeliao, mandou massacrar a populaçao), conforme 
BOTERO (2004), p. 212. Ademais, Botero argumenta que, « si les Arabes, appelés Almohades, qui 
commencèrent à régner en Espagne au temps d'Alphonse VII, ne permettaient qu ' aucun chrétien ne vive parmi 
eux, mais les forçaient à devenir mahométans ou les faisaient cruellement mettre à mort, pourquoi ne pourrions
nous pas chasser de chez nous ceux dont nous désespérons d'obtenir conversion et repos? » ; em traduçao nossa: 
"se os arabes, chamados almôades, que começaram a reinar na Espanha no tempo de Alfonso VII, nao permitiam 
que nenhum cristao vivesse entre eles, mas os forçavam a se tomar maometanos ou os davam cruelmente a 
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prop6sito, nos aponta Descendre que a ideia de uma violência que esta na constituiçao da 

pr6pria organizaçao politica (derivando-se dai uma ideia de violência institucionalizada) é 

concepçao que ja encontra alicerce e respaldo entre os te6ricos cristaos da Idade Média, 

citando-se, neste ensejo, os escritos de Francesco Guicciardini. Dessa forma, a açao violenta, 

impositiva, de coerçao esta devidamente sufragada por Botero e inc1uida em sua noçao de 

razao de Estado. 

Em relaçao a este polo da soberania, pertinente observar, de outra parte, que, em 

Botero, naD ha distinçao entre os individuos, entre nobres e plebeus, cidadaos e nao-cidadaos, 

o piemontês falando estritamente em i popoli, os povos, suditos em uma mesma relaçêio de 

dominaçao para corn 0 monarca. Percebe-se ai um germe do principio da igualdade de todos 

frente ao poder soberano (0 que sera, na sequência, evidenciado pela doutrina de Thomas 

Hobbes). Nesse sentido, por esse viés, temos uma razao de Estado devidamente identificada 

corn 0 polo da soberania. 

A duas: percebemos que a ramo de Estado boteriana nos conduz, ademais, à 

tensêio da maquina bipolar agambeniana. Ragione, à época de Botero, naD raro, era associada 

à ideia de direito; ratio e ius entabulando uma correspondência bastante verificâvel. Mas, a 

partir da leitura boteriana, ser-nos-ia autorizado concluir, naD sem ironia, que a "razêio" de 

Estado, em Botero, poderia ser traduzida coma wn "direito" do Estado no quaI 0 direito 

mesmo restou defenestrado. Consoante nos apontou Descendre, no Estado boteriano, ha um 

"silêncio ensurdecedor" em relaçao à lei; 0 direito, em Botero, é alijado a segundo pIano, é 

dizer, 0 Estado se rege de outra forma, por uma racionalidade que lhe é pr6pria, por uma 

ramo que se afigura divers a da razao ordinaria. É nesse sentido que, em Botero, ragione naD 

se associara diretamente à concepçao de direito, mas, antes, à ideia de arte, competência, 

oficio, conhecimento dos meios pelos quais se logra conservar esta firme dominaçao chamada 

Estado. E, entao, começamos a perce ber 0 deslocamento. Deixando-se de considerar esta 

correspondência entre ratio e ius, entre ragione e diritto, acaba-se por deixar em segundo 

pIano a questao dos limites ao exercicio do poder (queira-se ou nao, uma questao juridica); 

esvai-se a exigência de 0 poder ser exercido por intermédio da lei, garantia formaI ao 

exercicio da autoridade; outrossim, yale lembrar que a teoria boteriana acaba por fazer 

empalidecer as funçoes da magistratura, evidente garanti a juridica e possivel limitaçao ao 

poder (também afeta, nomeadamente, ao âmbito da soberania). Nesse momento, levando-se 

morte, por que nao poderiamos nos expulsar de nossas terras aqueles em relaçao aos quais perdemos a esperança 
de obter conversao e repouso?" (ibid., p. 226). 
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em conta a l6gica bipolar, percebemos que a razao de Estado esta a caminhar na tènue linha 

de indiscemibilidade entre govemo e soberania. Ao passo que, de um lado, 0 afastamento dos 

limites ao exercicio do poder pode desaguar, no extremo, v.g., em um agir tirânico (em 

essència, violento e impositivo), a desconsideraçao das exigèncias juridicas, de outra parte, 

conduz a uma açao esteada notadamente no governo dos comportamentos, na administraçào e 

conduçao das vidas humanas, no conhecimento dos meios habeis a ensejar 0 fortalecimento e 

a conservaçao da dominaçao estatal (trata-se - antes que de uma questao juridica - de uma 

questao de ordem cientijica e, sobretudo, governamental, inserta em um âmbito de 

discricionariedade nada desprezivel; e isto esta sufragado em Botero). Assim, a falta de 

garanti as juridicas e 0 descaso quanta à magistratura - mesmo que a pretexto de fortalecer a 

soberania - podem também ser lidos sob 0 viés da assunçao de um menosprezo - e 

consequente distanciamento - em relaçao ao polo (juridico) da soberania. Uma açao politica 

operada nesse limiar de indiscemibilidade entre govemo e soberania (um sobrepondo-se ao 

outro), Agamben nos alerta: 0 resultado po de ser letal. 0 govemante ("sabio" e "prudente "), 

deslocando-se nessa zona cinzenta, naD podera tombar na tentaçao tirânica; conduzindo as 

condutas de seu povo, devera, nesse cenario, privilegiar uma razao de Estado govemativa e 

que apenas, na situaçao de exceçao, recaia em direçao ao agir soberano. 

Como exemplo do pensamento de Botero acerca de uma razao de Estado que se 

desloca nessa zona indiscemivel entre soberania e adm in istratio , podemos citar os 

lineamentos do piemontès para fins de se dissuadirem os potenciais revoltosos: Botero lembra 

do conselho que Marco Terèncio Varrao deu a Hostilio, no sentido de depositar todas as 

esperanças de manter os toscanos na paz e na lealdade, fazendo corn que lhes fosse impossivel 

entrar em rebeliao, mesmo que as sim 0 quisessem - etai poderia ser feito por très formas: (i) 

desonra-los, (ii) reduzir-lhes as forças ou (iii) retirar-lhes os meios habeis a viabilizar que se 

unissem534• 0 piemontès, nessa toada, assevera que, basicamente, os potenciais revoltosos 

podem ser dispersados de duas formas: de um lado, se pode fazer desaparecerem a coragem e 

a vontade de os potenciais revoltosos entrarem em acordo em relaçao ao desiderato funesto. 

Por outro lado, se pode privar-Ihes as faculdades de assim proceder. Botero, dessa forma, 

arrola sugestôes a respeito: (i) desfazer os elos de parentesco e demais liames estreitos dos 

potenciais revoltosos; (ii) retirar a reputaçao de seus chef es e deserda-los; (iii) deslocar suas 

nobrezas para outros lugares; (iv) interditar reuniôes religiosas e os meios habeis à promoçao 

de tais reuniôes (por exemplo, evitar 0 uso do sino, de forma a naD poderem se reunir 

534 Ibid., p. 212. 
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rapidamente ante um chamado); (v) na medida em que a palavra é elemento que solda a unÏi10, 

interditar 0 uso de lingua que naD seja a lingua do reino; (vi) criar fossas e canais nas cidades 

de modo a tomar dificil 0 rapido deslocamento e 0 decorrente ajuntamento de um grande 

numero de pessoas, sem que se possa antes promover um agir govemamental preventivo à 

sediçao (nesse sentido, Botero da 0 exemplo de Veneza, cuja qui etude ele credita, em grande 

medida, à infinidade de canais que naD permitem senao a muito custo 0 ajuntamento de um 

grande numero de pessoas); (vii) 0 piemontês assevera, ademais, ser desejavel, a fim de 

dissuadir eventuais revoltosos, construir cidadelas. Mas se nenhuma dessas formas for 

suficiente para evitar a rebeliao dos insubmissos, é precisa os dispersar e os desterrar, 

banindo-os para outros paises535
. Aqui se percebe uma razao de Estado que age na zona 

cinzenta, entre aç5es de govemo e de soberania; no limite, a ra zao de Estado afigura-se 

violenta, se necessârio for; uma ra zao de Estado que caminha, pois, nesse tênue limiar. 0 

indisfarçavel deslizamento em direçao ao polo soberano pode ser visto, por outro lado, 

quando Botero ventila 0 "tribunal secreto" de Carlos Magno; aqui, de fato, a razao de Estado 

envereda para 0 caminho da exceçao soberana: a fim de desencorajar os potenciais revoltosos, 

é adequado neles inserir a desconfiança e a suspeita e, para tanto, é bem -vinda a utilizaçao de 

espi5es e agentes fieis ao reino que poderiam se inserir em segredo no meio da populaçao. 

Botero, entiio, a prop6sito, lembra da forma coma Carlos Magno manteve os povos de 

Vestfâlia na quietude. 0 piemontês assevera que Carlos Magno instituiu um "tribunal 

secreto", giudicio occulta, para além dos tribunais ordinârios. 0 piemontês descreve este 

tribunal e seu desiderato nas seguintes linhas: 

535 Ibid., p. 223-5. 

Este tribunal era composto por pessoas leais e sinceras, de uma prudência e 
de um valor excepcionais, aos quais este excelentissimo principe deu 
autoridade e poder de fazer mOITer de maneira expedita, sem outra forma de 
processo e como bem Ihes agradasse, nao importa quem Ihes parecesse 
culpado de perjurio ou de irreligiao; e, a fim de que estes crimes pudessem 
ser descobertos, havia, além dos juizes, espi5es, eles também incorruptiveis, 
que, permanecendo na provincia sem levantar suspeitas, observavam 0 que 
cada um fazia ou dizia e prestavam contas aos juizes; estes, onde quer que 
encontrassem um culpado, prontamente 0 levavam à morte, e se via 0 

culpado pendurado e morto antes de se saber quai crime ele havia cometido. 
Este tribunal secreto conteve maravilhosamente a instabilidade destes povos, 
porque ele procedia em um tal segredo e corn uma tamanha severidade que 
ninguém via como dele escapar, senac vivendo honestamente, e ninguém 
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tinha confiança 0 bastante para se abrir e manifestar seus sentimentos a seus 
companheiros536• 

Percebe-se aqui, corn c1areza, 0 deslizar da razao de Estado em direçao ao polo 

soberano, Botero apresentando açôes impositivas, ameaçadoras e violentas, no intuito de, 

assim, manter a preservaçao estatal e a qui etude da organizaçao politica. Nesse senti do, 

identificamos aqui, portanto, uma razao de Estado que opera na tensao, ora pendendo a um 

Jade; ora, a outro. Verifiquemos agora a terce ira situaçao, também devidamente aquilatavel 

em Botero; 0 flagrante e indiscutivel pender da razao de Estado em direçao ao polo 

govemamental. 

A três: (i) A este "silêncio ensurdecedor em relaçao à lei", (ii) ao afastamento 

quanto às imposiçôes juridicas e (iii) à definiçao de Estado e razao de Estado em termos nao 

juridicos (0 que chegava a ser acintoso aos juristas da época), sorne-se 0 fato de que, em 

Botero, dispensar a justiça seria manter a ordem e a qui etude (tal seria feito, sobretudo, por 

intermédio da açao govemativa). Antes de tudo: a ja mencionada instituiçao judiciaria deve 

ser instrumentalizada e estar a serviço dessa economia politica e da regulaçao social, 

tratando-se defunçao auxi/iar do po der, no eminente objetivo de manter a quietude. Devera 0 

juiz aplicar a lei, a quaI se constitui no entendimento do principe, provindo deste diretamente. 

Utilizando-nos da expressao antes do tempo, poderiamos aqui qualificar 0 juiz coma "la 

bouche de la loi ", pontuando-se que esta "lei", in casu, nao representa senac aquilo que 

agrada ao monarca. Vale asseverar, en passant, que essa instrumentalizaçao do direito e das 

instituiçôes juridicas, a prop6sito, nao pode deixar de fazer eco hodiemamente e dialogar corn 

a realidade que hoje vemos em um Estado ditado por razôes de segurança. Botero, assim, vai 

compreender que ao direito e a seus opera dores deve ser conferida uma tarefa de policia, 

administraçao e manutençao da ordem publica537• Podemos afirmar que a açao judiciaria, 

portanto, resumir-se-ia a uma atividade de governo. E aqui começa a aparecer, efetivamente, 

o outro Jade da moeda. Vale observar que a teoria boteriana refutara aos juizes 0 papel 

536 « Ce tribunal était tenu par des personnes loyales et sincères, d'une prudence et d' une valeur exceptionnelles, 
auxquelles cet excellentissime prince donna autorité et pouvoir de faire mourir expéditivement, sans autre forme 
de procès et comme il leur plairait, quiconque leur paraîtrait coupable de parjure ou d'irréligion; et afin que ces 
crime puissent être découverts, il y avait, en plus des juges, des espions, eux aussi incorruptibles, qui, tout en 
demeurant dans la province sans éveiller les soupçons, observaient ce que chacun faisait ou disait et en rendaient 
compte aux juges ; ceux-ci, en quelque lieu qu'ils trouvent un coupable, le faisaient promptement mettre à mort, 
et l'on voyait le coupable pendu et mort avant de savoir quel crime il avait commis. Ce tribunal secret contint 
merveilleusement l' instabilité de ces peuples, parce qu'i l procédait en un tel secret et avec une telle sévérité que 
personne ne voyait comment il pourrait s'en garder, sinon en vivant honnêtement, et que personne n'avait assez 
confiance pour s'ouvrir et manifester ses sentiments à ses compagnons », ibid., p. 223. 
537 Botero sustenta nao apenas a necessidade de 0 principe se valer de espi5es para fiscalizar seus jufzes, mas que 
tarnbém espi5es auxiliem os jufzes, imiscuindo-se na populaçao, a fim de detectar eventuais focos de 
insubmissao ou insurreiçao (consoante acima venti lado). 
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primeiro e eminente de promoçào da coesào social (cuidam-se os juizes de instrumento, 

funçào auxiliar do poder); 0 papel da coesào social, para além do âmbito judiciario, sera 

garanti da, sobretudo, pela via eclesiastica; a Igreja assumira, dessa forma, por excelência, 

referida tarefa fundamental. Corn efeito, a Ecclesia precisa - neste momento em que ja se 

pressente e se antevê a possibilidade de ruptura "Estado"-Igreja - buscar um pensamento 

altemativo em relaçào a esta estatalidade que se encontra em formaçào, um pensamento que 

garanta seus interesses; exatamente nesse ponta se insere a teoria boteriana; nào partindo de 

uma linguagem da lei, mas de uma codificaçiio dos saberes indispensaveis ao bom governo 

estatal. 0 Conselho de Consciência, corn efeito, desempenharia esse papel, conferindo uma 

direçào de consciência, seja em relaçao ao principe seja em relaçào aos suditos, assim 

garantindo 0 bom governo. A açao da Igreja deve ser garante de um repouso social, obtido 

nomeadamente pela via econômica, da industria e da satisfaçào dos interesses. Chega-se, 

entào, ao ponto em que se revela corn maior nitidez a face govemativa da razào de Estado 

boteriana: Botero, por meio de uma contribuiçào extremamente original, sustenta, a proposito, 

o carMer absolutamente fundamental de um conjunto de saberes especificos, destinados a 

propiciar a prosperidade e a conservaçào estatal. Nessa toada, 0 piemontês rejeita considerar a 

razao de Estado coma uma mera teoria de derrogaçiio de normas (ponto eminentemente afeto 

ao polo da soberania). Ao contrario, indo além deste aspecto derrogatorio, Botero concebe 

uma razào de Estado verdadeiramente coma uma arte de governar, arte esta que informa e 

que também normatiza538 (a atualidade de tal pensamento é evidente). A razào de Estado, em 

Botero, pois, trata-se de uma ciência do governo, entendida, a um so tempo, coma codificaçiio 

do agir politico e soma dos saberes necessarios à administraçiio do Estado (Estado que, no 

entender do piemontês - à diferença de Maquiavel -, vai encontrar na açào econômico-

538 Nesse sentido, podemos ver, por exemplo, tais indicios de açao govemamental quando 0 piemontês esta a 
discorrer sobre a forma de tratar 0 povo. Algumas orientaçoes e advertências SaD assim expostas em De la raison 
d'État: primeiramente, deve-se promover a abundância, a paz e a justiça. 0 povo deve ter viveres a bom preço; 
que naD Ihe faite 0 pao. Mas a abundância naD pode ser aproveitada se se esta ante à ameaça de violência de um 
inimigo extemo, portanto, devem ser garantidas ao povo a paz e a justiça. Ademais, 0 povo é sempre instavel e 
desejoso de novidades, devendo-lhe ser dadas distraçoes. Se 0 povo naD é distraido pelo principe, por diferentes 
meios, ele vai buscar os meios por si proprio, inclusive derrubando 0 Estado e 0 govemo. Nesse sentido, 
soberanos sabios inserem diferentes meios de distraçao ao seu povo, e tanto melhor se tais meios puderem 
exercitar a virtude do espirito e do corpo. Outrossim, segundo Botero, tanto mais os espetaculos forem sérios e 
honestos, mais atrairao e deleitarao 0 povo. A felicidade à quai visam estas distraçoes reside em duas coisas: 0 

prazer e a honestidade (dessa forma, deve haver uma correspondência corn 0 real, sendo ai, em consequência, a 
trapaça malvista). Botero observa, ante tais questoes, que, a fim de distrair 0 povo, ele vai preferir a tragédia à 
comédia. Mas, sobretudo, 0 piemontês ressalta que os espetaculos religiosos SaD ainda mais graves e 
maravilhosos, pois fazem 0 povo participar do sagrado e do divino. 0 pensador asse vera, a prop6sito, que 
Aristoteles mesmo, na Politica, aconselhava 0 govemante a praticar sacrificios solenes (Ibid., p. 169 e 
seguintes). 
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industrial, 0 seu paradigma de desenvolvimento e de preservaça0539
). A radio de Estado 

boteriana acaba, assim, por englobar a politica como um todo. A atualidade desse 

pensamento é realmente impressionante, podendo ser aquilatadas diversas de suas assinaturas, 

a permearem instituiçoes que operam na contemporaneidade. 

Ainda a prop6sito do polo governamental da razao de Estado boteriana, vale 

anotar, outrossim, que, nos Livros VII e VIII de De la raison d'État, consoante acima 

exposto, encontram-se elementos basicos e fundamentais que viabilizaram 0 posterior 

florescer da economia politica, da estatistica e da demografia - justamente os saberes que vao 

ensejar 0 desenvolvimento da governamentalidade, a constituiçao da biopolitica das 

populaçoes, tal quaI Foucault assim teorizou. Estaria ai, portanto, 0 germe de tal questiio e a 

manifesta originalidade boteriana. A razao de Estado, entendida coma 0 conhecimento dos 

meios habeis a propiciar a conservaçao estatal, é concebida, em Botero, coma uma nova 

ciência do Estado - poderiamos ai mesmo asseverar: uma Polizeiwissenschaft antes do 

tempo ... Alias, conectado a esta questao, calha observar que, segundo Botero, primeiramente, 

o Estado é corrompido internamente, para depois ser dominado por causas externas. Dessa 

forma, a razao de Estado deve, nomeadamente, agir sobre as causas internas, em termos de 

policia: assegurar a ordem estabelecida, a obediência, a tranquilidade publica540
. 

Vale, nesse passo, realçar a conclusao de Senellart, que vai diretamente ao 

encontro de uma teoria boteriana aproximada ao polo governativo, e que, demais disso, 

aponta, de maneira surpreendente, ja em Botero, 0 paradigma que se afigurara predominante 

na atualidade: 0 da segurança publica, ob servando a razao de Estado coma ciência da 

segurança. Senellart observa que Botero nao reduz 0 bem comum à justiça, mas 0 assimila, 

no pIano temporal, à paz civil e politica, à "sicurezza publica ", tratando-se a razao de Estado 

da causa formaI da politica, enquanto "ciência da segurança " 541. De fato, nao ha coma negar: 

a razao de Estado em Botero é administraçao, é organizaçao, é fiscalizaçao, é preservaçao da 

ordem publica, é ciência da segurança publica. 

539 Conforme a leitura de Michel Senellart. 
540 É verdadeiramente surpreendente a atualidade de tais conclus5es, sendo surpreendente, outrossim, a conexao 
que 0 ponto pode ensejar corn 0 pensamento foucaultiano , nos termos do que se vera no Capitulo 7. 
54\ Nesse sentido 0 ja mencionado excerto: « Le prince, par conséquent, doit être l'ouvrier d'une forme 
déterminée par la fin immanente à la société. Fin qui ne réside pas dans l'Etat lui-même puisque, on vient de le 
voir, il n'est que la matière de l'action politique. Elle consiste donc, selon une tradition ancienne qui a traversé le 
Moyen Age, dans le bien public (Aristote : koinè sumphéron (Pol. III, 6) ; utilitas communis, utilitas publica, 
salus publica, bonum commune chez les auteurs médiévaux) . Botero ne réduit plus ce dernier à la justice. Il 
l'assimile, sur le plan temporel, à la paix civile et politique, la 'sicurezza publica '. La ragion di stato serait alors 
la cause formelle de la politique en tant que science de la sécurité », SENELLART (1992), p. 34-5. 
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Todavia, consoante conc1uiu Senellart, apoiando-se nos ensinamentos 

aristotélicos, Botero nao conseguiu fazer 0 movimento completo e se desgarrar totalmente do 

âmbito da soberania. Consoante explicitamos alhures e ora sinteticamente retomamos, na 

medida em que, em relaçao à arte de govemar, 0 Estado é causa material; 0 principe, causa 

ejiciente; a paz civil, a segurança publica, a causa jinal, e a razao de Estado, a causa formaI, 

Senellart identifica ai um problema: sendo a razao de Estado definida coma "0 conhecimento 

dos meios pr6prios a fundar, conservar e fazer crescer uma tal dominaçao", percebe-se que 0 

Estado se apresenta tante coma causa material quanto coma causa jinal da arte de govemar. 

Nesse ponto, 0 pensador francês observa que "a relaçao de dominaçao, na medida em que ela 

assegura a segurança publica, nao tem outro objetivo senac se reforçar a si mesma 

indefinidamente. 0 Estado, garante da segurança comum, vela antes pela sua pr6pria 

segurança"542. Corn efeito, resta evidente a razao de Estado enquanto "cuidado de si estatal" 

(e este parece-nos ser um dos problemas mais eminentes na atualidade). E, na medida em que 

esta "pr6pria segurança" acaba por se identificar corn a segurança e a defesa dos interesses do 

principe543, Botero, assim, termina por nao conseguir se desvencilhar de todo do circulo da 

soberania. 

Assim, perce be-se, corn efeito, em Botero, um movimento de tensao nesta 

bipolaridade. 0 pêndulo ora faz corn que a razao de Estado se identifique corn 0 agir 

soberano, ora coincidira, sem reservas, corn a arte de governar; afinal, conforme a definiçao 

boteriana, trata-se do saber acerca dos meios habeis a conferir-se adequado funcionamento ao 

pr6prio Estado, garantindo-se a segurança publica, ainda que este Estado reste, em medida 

nada negligenciavel, subordinado à Igreja Cat6lica. Yale observar, outrossim, que, nao se 

concebendo a razao de Estado sob 0 estrito viés de derrogaçao das leis ou da moral corn vistas 

ao interesse publico ou ao bem comum, indo para além, ademais, da mera ode à autonomia da 

politica, 0 que vern a exsurgir da obra boteriana é esse imperativo de que 0 Estado (firme 

dominaçao sobre 0 povo) tudo alcanee, tudo englobe (a razao de Estado é a politica inteira), e 

de que, nessa perspectiva, 0 politico, jinalmente, se reduza ao estatal544. Tai ponta - seja dito 

en passant - é analisado corn mestria por Marcel Gauchet, consoante se vera no capitulo 

seguinte. 

542 « En d'autres termes, le rapport de domination, en tant qu'il assure la sécurité publique, n'a pas d'autre but 
que se renforcer lui-même indéfiniment. L'Etat, garant de la sécurité commune, veille d'abord à sa propre 
sécurité », ibid ., p. 35. 
543 Conforme Chabod, "10 stato era ancora il principe", In: SENELLART (1992), p. 35. 
544 Este entendimento, frise-se, sera contundentemente atacado por G. Agamben. 
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Apresentando-se a nos, a priori, coma um genuino contraponto a Maquiavel, coma 

um teorico critico, cujo trabalho estaria orientado à neutralizaçao dessa "razao do Infemo", 

propria à hecatombe j/orentina, parece-nos, entretanto, haver, alfim, certa procedência no que 

diagnosticado por Meinecke sobre a existência de traços maquiavelianos no pensamento de 

Botero. Yale mencionar, a proposito, que 0 piemontês (como visto no entendimento de Senellart) 

nao logrou se afastar de todo do modelo da soberania, acabando a preservaçao da segurança do 

Estado por encontrar-se ainda em correspondência corn a segurança do proprio principe. Lembre

se, a razlio de Estado, em Botero, identificada corn a politica inteira, é concebida enquanto saber 

destinado a fundar, preservar e fazer crescer uma dominaçao charnada Estado, e que, para fins de 

promover a preservaçao de tal dominaçao, pode, indubitavelmente, recorrer ao agir impositivo, 

coercitivo e violento. Botero, ademais, esta de acordo corn 0 pensamento de que, em relaçao aos 

negocios estatais, opera uma racionalidade propria, distinta da razao ordinaria. Em outros 

respeitos, yale lembrar a observaçao de Descendre, no senti do de que Botero nao teria renunciado 

inteiramente ao paradigma militar, aproximando-se a Maquiavel (vale lembrar que 0 piemontês 

busca uma soberania real e efetivamente forte e independente em relaçao aos Estados 

circunvizinhos; em Botero, é indubitavelmente, vislumbrada uma situaçao de disputa), nao 

havendo, pois, uma substituiçao integral da logica do afrontamento e do paradigma militar pelo 

paradigma econômico-industrial. Por outro lado, yale referir que, tanto em Botero quanto em 

Maquiavel, 0 interesse é categoria fundamental : "l 'interesse acqueta tutti "545. E, nesse sentido, a 

investigaçao esquadrinhada por Stéphane Bonnet sobre um "Botero maquiaveliano" nos é, a 

proposito, de grande valia546
. 

Por outro lado, yale observar 0 seguinte: conforme aponta Senellart, a questao das 

relaç5es entre 0 principe, detentor individual do poder, e 0 povo, sujeito coletivo de uma revolta 

possivel, nao é assunto afastado das analises boterianas, estando, ao contrario, nelas presente. 

Neste ponto, haveria tarnbém uma aproximaçao a Maquiavel; mas ha uma aproximaçao para, logo 

em seguida, no proximo passo, ser marcada uma relevante diferença; Botero haveria incIufdo tal 

tematica em uma problematizaçao de maior alcance: coma entreter as relaç5es do Estado para 

corn sua substância vivente, ativa: a populaçao. Veja-se, portanto, que, conforme Senellart 

apontou, Botero ja concebe 0 tema da populaçao, elemento que, por excelência, dara ensejo à 

conformaçao da govemamentalidade tal quaI a aquilatamos nos tempos atuais. Nesse senti do, ao 

invés de a finalidade direta ser 0 poder do principe (temâtica maquiaveliana), estar-se-ia, em 

545 BOTERO (2014), p. 174. 
546 BONNET, Stéphane. Botero machiavélien ou l' invention de la raison d'Etat. Les études philosophiques, 
Paris, n. 66, p. 315-329, 2003. 
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Botero, nomeadamente, ante 0 problema da potência coletiva desta estatalidade que se fonna: 

Estado poderoso seria 0 Estado rico, industrial e populoso. Outrossim, percebemos, estampada no 

pensamento de Botero, uma clara preocupaçao quanto à perda de intluência eclesiastica e à 

construçao de uma "outra religiao", precisamente uma "religiao estatal", confonnando uma 

transcendência de todo terrena, erigindo um outro altar em frente ao altar cat6lico547. TaI 

fenômeno, corn efeito, ja era claramente antevisto pela piemontês, e parece-nos ser, precisamente, 

neste ponto, que esta uma das principais criticas boterianas a um pensamento maquiaveliano que 

busca desgarrar 0 agir estatal de toda intluência pr6pria ao âmbito religioso e moral; construir uma 

organizaçao polftica em tais tennos, a um homem eclesiastico, nao poderia senan se afigurar um 

disparate e uma completa heresia. De qualquer fonna, talvez Botero, no fim, acabe por conceder 

mais do que queira a Maquiavel. 

A religiao seguira em pauta em nosso pr6ximo t6pico, no quaI buscaremos expor um 

"embate entre dois discursos" - um privilegiando a autonomia; 0 outro, a heteronomia. Para 

explicitar a relaçao de tal tema corn 0 conceito da razao de Estado, serviremo-nos dos 

ensinamentos de Marcel Gauchet. Gauchet apontara que as disputas discursivas em tomo do 

conceito da razao de Estado encontrar-se-iam inseridas em um âmbito mais amplo, atinente à 

pr6pria fonnaçao e confonnaçao do Estado, em sua acepçao modema (dando, nesse passo, razao 

também a Senellart e Descendre). A disputa pela razao de Estado é a disputa em toma do Estado, 

desta entidade que, em ampla medida, vai tomar 0 lugar da religiao (religiao esta que, segundo 

Gauchet, acabara por nao mais lograr "organizar" a sociedade) e vai se convolar em uma 

autêntica religiiio integralmente terrena; uma transcendência de todo imanente. Os discursos 

referentes à razao de Estado exibiriam, assim, nesse contexto, uma importância de ordem 

fundamental, confonne Gauchet 0 analisara, corn fina perspicacia. Poder-se-a vislumbrar, 

ademais, a importância do cristianismo nesse processo de aquisiçao da autonomia humana e de 

fonnaçao desta religiao de todo imanente em que se transfonnou a estatalidade. 

547 Carl Schmitt, por sinal, vai nos alertar que "todos os conceitos centrais da modema teoria do Estado sao 
conceitos teol6gicos secularizados", conforme SCHMITT (2009), p. 37. TaI pensamento, a prop6sito, é 
sufragado por Giorgio Agamben, 0 quaI nos assevera que a ideia do sagrado foi integralmente transferida do 
âmbito teol6gico para 0 âmbito politico, determinando, assim, 0 surgimento de espaços - "polfticos", a priori -
que nao podem ser tocados pelo individuo comum, lugares, instituiçoes, objetos que devem permanecer 
separados, apartados, fora do comércio comum, tal fenômeno operar-se-ia por meio da assinatura da 
secularizaçào, conforme ROlZ, Castor M. M. Bartolomé. Giorgio Agam ben, controvérsias sobre a 
secularizaçào e a profanaçào politica. Sao Leopoldo: Revista IHU On-Line, Ed. 414, 15.04.2013. Disponivel 
em: <http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=co m _ content&view=article&id=4881 &>. Acesso em: 
13 dez. 2018. 
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« Si Dieu existe, le cardinal de Richelieu 
devra répondre de beaucoup de choses. 

Sinon [ ... J mafoi, il aura bien réussi dans la vie ». 
Papa Urbano VIII, ao saber da morte de Richelieu548 

Assentadas algumas das ideias basilares em torno do conceito de razao de Estado, 

sobretudo levando-se em conta a otica boteriana, parece-nos chegado 0 momento de tratar da 

operaçao do conceito da razao de Estado, a partir de outro norte, quaI seja, aprofundar este 

embate que a luta em torno do conceito de razao de Estado talvez tenha deixado camuflar: 0 

embate em torno de duas vis5es (politicas) de mundo, um embate entre os âmbitos da 

imanência e da transcendência. E assim 0 faremos a partir da analise levada a cabo por 

Marcel Gauchet, a quaI nos parece, no ponto, plasmada de incontestavel mestria. E, nesse 

diapasao, apos analisada a questao boteriana, a escolha de se aportar, nesse momento, 0 

pensamento gauchetiano sobre 0 surgimento do Estado e 0 embate em torno destas duas 

vis5es politicas de mundo, se da em funçao de um pequeno punhado de raz5es. A primeira 

delas: parece-nos de extrema relevância, para 0 presente percurso, 0 estudo genealogico feito 

pelo pensador em relaçao à formaçao do Estado moderne (0 que calha neste instante); parece

nos fundamental sua analise acerca desse poder politico que, neste inicio da era moderna, ao 

personificar-se na figura (divina) do rei, acaba justamente por desencadear um processo que 

potencializa a cisao entre os mundos transcendente e imanente e confere grande ensejo à 

autonomia humana - a proposito, nomeadamente, nos aparece digna de nota, aqui, nesse 

momento, sua interpretaçao historica em relaçao ao Estado francês. Em segundo lugar, revela

se a nos apropriado, ademais, trazer, nesse instante, a constataçao de Gauchet, no sentido de 

que, ao tempo da discussao em relaçao à razao de Estado, estamos, em verdade, diante de um 

forte embate discursivo em torno da propria conceituaçao do Estado, disputa esta que 

justamente os escritos em torno do conceito da razao de Estado vao nos propiciar enxergar (e, 

nesse ponto, notamos uma certa continuidade no que concerne à analise proposta por Romain 

Descendre em relaçao a Giovanni Botero). Outrossim, as ideias gauchetianas relativas à 

passagem da heteronomia à autonomia, relacionadas ao processo de conformaçao da 

subjetividade humana, nos parecem - além de fundamentalmente importantes - oportunas, na 

548 Conforme KlSSINGER, Henry. Diplomatie. Traduçao de Marie-France de Paloméra. Paris: Fayard, 1996. p. 
49. 



240 

medida em que conferem, a nosso juizo, uma relevante preparaçao para a analise da razao de 

Estado a partir do pensamento de Michel Foucault, 0 quaI, corn efeito, vera na passagem do 

paradigma pastoral ao paradigma da razao de Estado (e parece-me, aqui, haver, ao menos, 

uma evidente conexao), também um efetivo processo de conformaçao da subjetividade do 

individuo; e yale ressaltar: ha ai um processo de subjetivaçao do quaI, ao fim e ao cabo, 

somos herdeiros. Por fim, revelam-se a nos sumamente importantes as observaç6es de 

Gauchet quanta à interpretaçao da açao politica e à tensao publicidade-segredo, na quaI 

referida açao encontra-se inserta. TaI nos propiciara, ao empos, uma adequada compreensao 

da fundamental analise foucaultiana acerca da instituiçao da policia. Dessarte, sao estas as 

raz6es que nos impulsionaram a tratar de referido tema, a partir do pensamento gauchetiano, 

precisamente no presente moment0549 da tese. 

6.1 A RAZÂO DE EST ADO: UMA AÇÂO POLITICA QUE SE ABRE À 

INTERPRETAÇÂO 

Marcel Gauchet nos aponta que as ideias se colocam, por vezes, coma genuinos e 

insubstituiveis documentos historicos. TaI ocorre corn 0 corpus respeitante à razao de Estado. 

Trata-se de uma autêntica fonte habil a permitir a compreensao daquela conjuntura fatica de 

intensas transformaç6es politicas que se desenrolava por conta do surgimento da entidade 

estatal. Tais textos, respeitantes à razao de Estado, escritos na virada do século XVI para 0 

século XVII, propiciam a compreensao de uma verdadeira mudança de paradigma. Ha uma 

evidente reviravolta na forma de pensar a politica. 0 filosofo francês fala de uma "mutaçao 

mental" que permitiu ao Estado ser assim nominavel. Nesse sentido, esse corpus da razao de 

Estado nos permite encontrar um caminho adequado em ordem a propiciar uma melhor 

compreensao no que toca às mudanças havidas nesse momento de inicial conformaçao do 

Estado modemo. 

Gauchet entende a literatura da razao de Estado coma uma (polissêmica) 

construçao teorica de reaçêio, de resposta di ante da nova realidade politica que entao surgia. 

Cuida-se de uma tentativa de dominaçêio desta nova conceitualidade propria da razao de 

Estado, mas também uma tentativa de salvaçêio do dominio de saber destes teoricos, dominio 

este seriamente abalado pelo surgimento desta nova conjuntura politica (vê-se isso, v.g., 

claramente no pensamento de Botero). Nesse senti do, os teoricos politicos, percebendo 0 

549 Promovendo-se talvez um consciente (mas, de repente, escusavel) desrespeito às regras cronol6gicas - em 
favor, quiçà, de uma ideia mais aproxirnada ao tempo oportuno, kairos, aproveitando-se este embate entre 
imanência e transcendência .. . 
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surgimento de urn nova campo politico e de ideias, buscarao urna apropriaçào do conceito de 

razao de Estado, corn vistas a garantir a manutençao de seu espaço de influência e de saber, e 

nesse sentido os escritos atinentes à razao de Estado, enquanto literatura reativa, perm item 

urna adequada compreensao, a urn s6 tempo, do sistema que morre e do nova sistema que esta 

nascend0550
. 

o pensador francês afirma que a literatura da razao de Estado, ademais, permite 

compreender urn fenômeno que, nao raro, é tratado nao mais que de modo lateral e 

instrumental, mas que, em verdade, se afigura fundamental na inteligência do que de fato se 

sucedeu à época do surgimento do Estado modemo, quaI seja, 0 término das guerras de 

religiào na França. No crepusculo de tais eventos, tao desconcertantes quanto sangrentos, 

idealizou-se, a fim de garantir a paz social, urna autoridade que fosse provida de uma 

legitimidade até entao jamais vista; uma autoridade que retirasse sua legitimidade diretamente 

de Deus, sem intermediarios; autorizada diretamente pela divino, tal autoridade deveria ser 

soberana, absoluta em relaçao a todo e qualquer membro desta coletividade cuja paz 

impendia assegurar, devendo, ademais, esta autoridade ancorar-se em um Estado que [he 

garantisse 0 carater de permanência e de autossuficiência terrena. Nesse senti do, revolve-se, 

a urn s6 tempo, a relaçào da autoridade para corn Deus e para corn os suditos. Trata-se de 

uma autoridade transgressora: transgressora do modela cristao, transgressora das balizas 

politicas até entao validas, transgressora da articulaçao entre aquém e além, transgressora da 

representaçao da coletividade e da pr6pria imagem do poder55
\ . Estes sao os fenômenos que, 

na 6tica gauchetiana, a literatura da razao de Estado nos permite mais bem compreender. 

Estas exigências de urn poder soberano, absoluto, independente e permanente, 

advogadas corn contundência pelos Politicos franceses, foram frontalmente criticadas e 

atacadas pel os te6ricos da "boa razao de Estado". Conforme Gauchet, a envergadura que esta 

revoluçao religiosa e metafisica da politica tomou nos anos 1600 pode ser comparada à 

Revoluçào Mecanicista, que, a prop6sito, paralelamente se encontrava em curso, ambas tendo 

o mesmo pano de fundo: distanciamento de Deus em relaçao ao mundo terreno, em relaçao à 

coletividade de individuos. E a possibilidade de discemir tal evento, em termos politicos, se 

da precisamente a partir da analise do contradiscurso que faz frente a estes ventos de 

mudança: 0 discurso teorico da razào de Estado. TaI discurso vai servir coma autêntico 

espelho, por meio do quaI se pode mais bem analisar 0 reflexo de tais acontecimentos; ou 

550 GAUCHET, Marcel. État, monarchie, public. Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, v. 20, 1998, 
p. 2. Disponfvel em: <http://ccrh.revues.org/2530>. Acessado em: 30 set. 2016. 
55 1 Ibid., p. 1-2. 
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coma uma acurada lupa, através da quai referidos eventos se descortinam de maneira mais 

verificâvel. 

Nesse sentido, 0 problema central e por excelência do século XVII sera 

precisamente coma fazer frente e adaptar-se a esta nova entidade que surgi a, 0 Estado 

moderno, que revolve seja a religiao, seja as formas ja consolidadas de vida social, seja 0 

pr6prio liame entre os individuos. É dessa forma que, repelindo critica que Ihe é endereçada 

por Michel Senellart, Gauchet vai entender viavel reunirem-se em uma analise, sob 0 mesmo 

pano de fundo, v.g., temas tao diversos coma a policey e 0 Wohlfahrtstaat alemaes, de um 

lado, e as doutrinas da razao de Estado dos te6ricos cat61icos contrarreformistas, de outro552
• 

Embora diversos, tais temas nao se encontram em descontinuidade, sendo a questao por detras 

a mesma: 0 surgimento do Estado e suas implicaçôes nas articulaçôes supramencionadas; 

coma lidar corn esse evento553
. Nesse sentido, a fim de ilustrar seu ponto de vista, 0 pensador 

francês afirma que se afigura fundamental, para uma boa marcha, buscar carregarem -se e 

manterem-se as duas extremidades da corrente, tencionando-se relacionar a unidade de wna 

problematica à diversidade de respostas viaveis de se aportarem, a depender das especificas 

conjunturas faticas ou temporais ai operantes554
. 

552 Yale observar que, para Foucault, também fez sentido aproximar-se 0 estudo da policey e do Wohlfahrtstaat 
às teorias da razào de Estado, conforme se percebe em FOUCAULT (2004), p. 319 e seguintes, 0 que, no 
capitulo seguinte, ventilaremos. 
553 « La question est de savoir si la spécificité, indiscutable, va jusqu'à la discontinuité, dont je doute - Michel 
Senellart ne l'affirme d'ailleurs pas, si je le lis bien. Le geste intellectuel dont sort la policey est-il radicalement 
hétérogène à la sphère d'intention des théories de la raison d'État ? Ou bien ne participe-t-il du même 
mouvement de pensée, tout en empruntant des accents différents du fait d'abord du décalage dans le temps, de 
l'enracinement dans un autre moment, avec d'autres tâches à l'ordre du jour (la Guerre de Trente ans est passée 
par là), et du fait ensuite de l'inscription dans un autre cadre religieux, avec d'autres traditions politiques? Les 
théoriciens italiens s'approprient le mot pour rejeter la chose. Seckendorff rejette le mot et la chose. ( . .. ) [La 
police y] ne s'entend, au vrai, que comme alternative à la double dissociation qui mine le monde de l'État selon la 
raison d'État, sous l'effet de l'émancipation de l'appareil de puissance et de l'autonomisation de ses fins 
temporelles. La policey, elle, comme plus tard le Wohlfahrtstaat, offrent le contre-modèle d'une intégration des 
instruments de la puissance au sein d'une communauté demeurant ordonnée au bien commun, en même temps 
que d'une conciliation des voies du bien-vivre en ce monde avec le souci du salut dans l'autre monde », 
GAUCHET (1998), p. 3. Em traduçào nossa: HA questào é saber se a especificidade, indiscutivel, vai até a 
descontinuidade, 0 que eu duvido - Michel Senellart, alias, nào 0 afirma, se eu 0 leio bem. 0 gesto intelectual do 
quai sai a policey é ele radicalmente heterogêneo à esfera de intençào das teorias da razào de Estado? Ou bem 
nào participa ele do mesmo movimento de pensamento, tomando emprestado acentos diferentes, em funçào , em 
primeiro lugar, da variaçào no tempo, do enraizamento em um outro momento, corn outras tarefas na ordem do 
dia (a Guerra dos Trinta Anos passou por ai), e em virtude, ademais, da inscriçào em um outro contexto 
religioso, corn outras tradiç5es politicas? Os te6ricos italianos se apropriam da palavra para rejeitar a coisa. 
Seckendorff rejeita a palavra e a coisa. ( . . . ) [A policey] nào se compreende, verdadeiramente, senào coma 
alternativa à dupla dissociaçào que mina 0 mundo do Estado segundo a razào de Estado, sob 0 efeito da 
emancipaçào do aparelho de poder e da autonomizaçào de seus fins temporais. A policey, ela, coma mais tarde 0 

Wohlfahrtstaat, oferecem 0 contramodelo de uma integraçào dos instrumentos do poder no seio de uma 
comunidade que permanece ordenada ao bem comum, ao mesmo tempo que de uma conciliaçào das vias do 
bem-viver neste mundo corn a preocupaçào da salvaçào no outro mundo". 
554 Ibid., p. 3. 
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E, a fim de que esta nova entidade estatal se forje, Gauchet aponta que uma 

ressignificaçlio de antigos elementos afigurar-se-a fundamental. Elementos novos passam 

através dos antigos; 0 pensador lembra, a prop6sito, de Christophe Blanquie, 0 quaI afirma 

que "avant d 'être un État, la France/orme une monarchie "555. Os elementos que inovam se 

dao em concerto corn elementos tradicionais, estes sendo, por vezes, alvo de intensa 

ressignificaçao. Gauchet anota, alias, v.g., que a impessoalidade do Estado vai se estabelecer 

corn base justamente na ressignificaçao do poder personificado do soberano. 

o pensador francês, assim, vislumbra 0 Estado em uma "corrente nocional", 

estando vinculado, de um lado, ao elo da soberania e, de outro, ao elo do direito divino; ha 

um terceiro elo, ademais, relacionado: 0 elemento da dinastia, aspecta de carMer tradicional, 

mas que aqui vai passar por intensa redefiniçao. A dinastia, por meio da quaI se exibe uma 

continuidade hereditaria do trono, vai se vincular à existência de um direito divino, que opera 

independentemente da vontade e da intervençao humana, determinando-se, de maneira direta, 

quem sera sagrado rei. A prop6sito, Gauchet traz à baila 0 casa de Henrique de Navarra, cuja 

assunçao ao trono francês, a despeito da desaprovaçao de Roma, dar-se-a a partir de tais 

premissas. A legitimidade se da por via hereditaria e por direito divino. A prerrogativa à 

Coroa da-se sem intervençlio humana, sem intermediarios, apenas por determinaçao divina e 

pela sangue que corre nas veias do herdeiro. Ha, nesse senti do, uma fusao de pensamento 

profano e religioso, teologia juridica e politica, que se constituira em alicerce ao pensamento 

do absolutismo. 0 fiI6sofo francês observa que, por meio desta redefiniçao de elementos 

tradicionais, V.g., 0 principio de direito divino vai estabelecer uma "complexa supremacia 

religiosa do po der politico"SS6. 0 conceito da dinastia alia-se ao direito divino, apoiando, 

assim, 0 carater independente, absoluto e permanente do Estado. Dessa forma, a instituiçao 

dinastica, que, à primeira vista, poderia se apresentar coma um reforço à influência 

eclesiastica, vai se revelar, em verdade, um revolvimento e subverslio desta, na medida em 

que veicula a interpretaçao de um poder transmitido ao rei diretamente por Deus, sem 

intermediarios, sem intervençoes humanas e, em decorrência, sem interferências diocesanas. 

Gauchet observa, ademais, 0 ressurgimento do principio da encarnaçlio, na 

medida em que avança esta abstraçao juridica, 0 evento estatal. A determinaçao da sagraçao 

do rei por meios diretamente divinos, a um s6 tempo, concentra a legitimidade, de maneira 

exclusiva, na entidade real (fonte da quaI se servira a teoria da soberania) e, além disso, 

fortalece 0 poder personificado, ostentando a investi dura do rei um carater pessoal. É em 

555 Ibid., p. 3. 
556 Ibid., p. 4. 
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virtude de sua pessoalidade e singularidade que 0 rei assumira seu mister; tal compreensao, 

nitidamente, vai favorecer 0 entendimento - 0 quaI se vera aplicavel, inclusive, no século 

:xx557 - que advogara a existência de uma identificaçao, sem reservas, entre soberano e 

direito; a palavra do soberano é diretamente lei. Gauchet, de igual sorte, lembra, nessa toada, 

a lei de devoluçiio da Coroa, por meio da quaI é estabelecida a indisponibilidade desta. A 

Coroa naD se trata de uma propriedade do monarca ou de um conselho, transmitindo-se por 

meios especificos. 0 rei naD tem 0 poder de ceder a Coroa ou de da-la a uma potência 

estrangeira, por exemplo. Nao pode abdicar ou se demitir. A partir de tallei se estabelece que 

o rei é veiculo de um principio que 0 transcende, ao mesmo tempo em que se afigura 

exc/usivo depositario deste principi0558. 0 fil6sofo, portanto, nos aponta para 0 

desenvolvimento de um intrincado e complexo processo que articula pessoalidade e 

impessoalidade. 

Autêntico representante visivel de uma entidade invisivel, 0 rei, ademais, afigura

se conditio sine qua non para a pr6pria existência desta entidade, a quaI naD subsiste sem 0 

monarca. Nesse sentido, esta entidade esta contida na pessoa tangivel do rei, Gauchet 

asseverando, ademais, que "mais 0 rei é 0 agente de uma funçao impessoal, mais ele a exerce 

personificando-a. A liberaçao do Estado soberano coma entidade independente se efetua em 

intima ligaçao corn uma reinvençao do poder encarnado"559. 

A figura do absolutismo é uma forma politica extremamente dificil a se capturar; 

a personificaçao divina no monarca, diferentemente do que se poderia pensar, exibe, em 

verdade, na 6tica gauchetiana, um carMer dessacralizante. Isso porque apenas é concebida 

uma figura coma tal se a participaçao camaI e espiritual do humano no divino é interditada560. 

557 Nada intermediava 0 Duce e 0 Führer do nomos. Eichmann, a prop6sito, fazia questao de enfatizar que as 
palavras do Führer eram diretamente a lei, tinham força-de-Iei, Gesetzeskraft, conforme AGAMBEN (2018b), p. 
205: "le parole deI Führer hanno forza-di-Iegge". 0 Duce e 0 Führer apresentavam-se, a um s6 tempo, coma 
nomos e anomia, direito e sua suspensao, ius(titium) viventes, a pr6pria personificaçao do estado de exceçao; nao 
representavam, assim, meramente, funç5es, cargos publicos ou magistraturas constitucionalmente conferidos, 
nao eram simplesmente detentores de uma Uuridica) potestas, mas da ancestral auctoritas (atributo que permitia 
ao Senado romano declarar 0 tumultus, suspender 0 direito e retirar a potestas), caracterizada pela força, pela 
potência habil a suspender ou reativar 0 direito. 0 direito, a lei estao concentrados, assim, in casu, na pr6pria 
pessoa do soberano. Agamben, utilizando-se do pensamento de Heinrich Triepel, vai asseverar que a autoridade 
do Führertum nao esta fundada na ordem juridica, mas em seu carisma pessoal. Conceitua-se 0 Führer por 
aspectos de ordem psicol6gica ("vontade enérgica, consciente, criativa") e por sua coesao ao tecido social; " 0 

carMer original e pessoal de seu poder sao fortemente enfatizados". 0 poder autoritario-carismMico emana da 
pessoa mesma do Führer, tal quaI magia; carisma este que vai coincidir corn a neutralizaçào da lei, consoante 
AGAMBEN (2018b), p. 246. 
558 GAUCHET (1998), p. 4. 
559 «Plus le roi est l'agent d'une fonction impersonnelle, plus il l'exerce en la personnifiant. Le dégagement de 
l'État souverain comme entité indépendante s'effectue en liaison intime avec une réinvention du pouvoir 
incarné », ibid., p. 4. 
560 Ibid., p. 5. 
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o processo de destacamento dos dois mundos, da separaçao, da cisao entre as instâncias, se 

faz aqui sentir. Na mesma medida em que 0 monarca se traduz na imagem de Deus na terra, 

tal apenas pode se dar se houver dai um afastamento inapelavel do Deus dos céus. Se Deus 

age no instante da designaçao do principe, uma vez operada esta e conferido 0 cetro, de 

imediato e sem demora, a entidade divina sai de cena. 

o pensador aponta para uma contradiçao intrinseca, a existência de uma mescla de 

elementos antigos e novos, tradicionais e inovadores, que se entremeiam, por vezes de 

maneira paradoxal. Da mesma forma que nao haveria elemento modemo puro - sem pre se 

misturando a aspectos antigos, os quais ancoram 0 modemo - , nao ha, ademais, elemento 

arcaico que, por ressignificaçao, nao possa servir de instrumento e de veiculo para aç6es 

inovadorasS61 . É nesse sentido que Gauchet compreende 0 corpus da razao de Estado, um 

nucleo de contradiçao que, ao mesmo tempo em que reativa elementos antigos, da vazao a que 

aç6es inovadoras possam operar. Ao mesmo tempo em que recupera 0 poder encamado, visto 

a partir do viés da posse, afastado da compreensao da coletividade e de uma regra comum, 

envolto em uma aura de segredo, a razao de Estado vai se apresentar coma veiculo 

viabilizador de intensas inovaç6es politicas, tomando 0 poder decifravel, objeto de discussao, 

deliberaçao, podendo-se, a partir dai, interpretar - mesmo que à distância - as aç6es 

emanadas da autoridade soberana; a razao de Estado "participa da criaçao das condiç6es de 

uma apropriaçao coletiva do poder"S62; a razao de Estado vai dar ensanchas à inovaçao 

politica por excelência: 0 surgimento do Estado modemo, instância que, finalmente, ira se 

destacar tanto da pessoa do govemante coma da dos govemados, conformando 0 que sera 

chamado, posteriormente, principio da impessoalidade. 

o pensador francês an ota que um objeto, antes de ser conhecido, deve ser 

cognoscivel, e, na presente situaçao, ha uma "organizaçao cognitiva" que se implementa de 

maneira precedente e condicionante a uma "apropriaçao social"s63. 0 corpus da razao de 

Estado vai justamente viabilizar esta colocaçao em forma da politica, permitindo que esta 

devenha passivel de cogniçiio. Esta cogniçao da politica pode ser vista, de acordo corn 

Gauchet, por exemplo, analisando-se a questao do interesse. De um lado, 0 fil6sofo francês 

assevera que, no século XVII, nao ha analista destes interesses que possa ser considerado 

coma alheio, exterior, coma um observador "desinteressado" em relaçao a esses interesses, os 

quais, todavia, impende sejam interpretados desde fora. Mas, por outro lado, pode-se de se jar 

561 Aqui va le recordar, a proposito, 0 que dito por Agamben, nesta mesma linha, no ensaio "0 que é 0 

contemporâneo?", conforme expusemos na Introduçào do presente trabalho. 
562 "elle participe de la création des conditions d'une appropriation collective du pouvoir", ibid., p. 5. 
563 Ibid., p. 5. 
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esta exterioridade, ter interesse em investiga-Ia, em analisar a questao politica da forma tao 

exterior quanto possivel assim 0 for564
. A questao que aponta Gauchet, todavia, é que nao é 

suficiente querer examinar a açao politica, é preciso poder fazê-Io. A novidade, conforme 0 

fil6sofo, é que esta demanda encontra, na teoria da razao de Estado, também uma oferta565• A 

açao politica se transmuda em açao passivel de decifraçao, ela pode agora ter seu caminho 

reconstituido, a fim de que se analisem 0 interesse, a razoabilidade, a legitimidade, a 

justificaçao; uma açao politica votada ao segredo, mas que, precisamente também por esta 

via, se abre às multiplas interpretaç6es. Ha critérios, ha lentes através das quais a açao do 

poder vai se afigurar passivel de cogniçao. É a partir desta conjuntura que pode se forjar um 

observador interessado neste "desinteressar-se". Gauchet esta convencido de que, no século 

XVII, havia, por um lado, um bom nlimero de pessoas encarregadas em analisar, examinar, 

interpretar a açao do poder a partir desta exterioridade, tao mais afastadas quanto possive!. É 

no objeto mesmo e em suas propriedades que vai se engendrar 0 "observador imparcial" da 

açao politica566
• Além de pessoas cujo oficio era justamente buscar decifrar a açao politica 

"desde fora", ha de se destacar que essa nova realidade politica se abre à interpretaçao de 

inumeros outros "analistas", os pr6prios suditos. A coisa publica devém decifravel, passivel 

de discussao, de interpretaçao, de debate. Tais interpretaç6es nao se fazem, tao somente - ou 

quiça nem de maneira proeminente - pelas vias oficiais, mas, muito mais diretamente, por 

meio de escritos de mem6rias, por narrativas, pela literatura, pela teatr0567
, 0 quai, por 

intermédio de suas encenaç6es, testemunha os acontecimentos politicos. 

o pensador francês, nesse senti do, aponta para três estagios que poderiam ser 

vislumbrados nesse processo de engendramento do espaço publico: a primeira etapa seria a da 

"objetivaçiio da politica" (onde estaria situada, efetivamente, a razao de Estado); 0 segundo 

momento seria aquele em que se forjaram as ferramentas de decifraçiio da açao politica (de 

564 De igual modo, pode-se citar os agentes de Estado, funcionarios, que, imbufdos de um interesse geral, 
buscam compreender as ordens emanadas da autoridade, a fim de que, bem interpretando-as e compreendendo
as, mais bem executem as determinaçoes e sigam as açoes do poder. 
565 Ibid ., p. 6. 
566 « C'est dans l'objet même et ses propriétés que la position de l'observateur impartial trouve à se construire, 
position qui relève par nature du projet, et jamais du fait acquis, contrairement à ce que l'institutionnalisation 
ultérieure de la démarche tend à nous faire croire », ibid., p. 6. Traduzimos da seguinte forma: HÉ no proprio 
objeto e em suas propriedades que a posiçào do observador imparcial encontra sua construçào, posiçào que 
emerge por natureza do projeto, e jamais do fato adquirido, contrariamente ao que a institucionalizaçào ulterior 
do processo tende a nos fazer crer". 
567 « Le théâtre s'impose, à l'âge de l'État de la raison d'État, comme l'un des lieux éminents où les ressorts 
normalement cadrés de l' action des Princes se trouvent donnés à voir et à concevoir» (Ibid., p. 7). Em traduçào 
nossa: "0 teatro se impoe, à época do Estado da razào de Estado, como um dos lugares eminentes em que as 
essências normalmente enquadradas da açào dos Prfncipes sao dadas a ver e a conceber". 
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maneira exterior a esta) e, em terceiro lugar, 0 instante em que se investiu nestas ferramentas 

no campo da atuaUdade politica568. 

6.2 ARAZÂO DE ESTADO E 0 EMBATE ENTRE DOIS SISTEMAS: 0 SURGIMENTO 

DO EST ADO COMO UMA RELIGIÂO DE TODO TERRENA 

Gauchet nos aponta que 0 discurso te6rico da razao de Estado se trata de um 

discurso reativo, um contradiscurso, realizado em resposta a um fenômeno que surgi a e se 

intensificava na segunda metade do século XVI e inicio do século XVII. Nesse diapasao, 0 

fil6sofo enfatiza que, embora Botero tenha sido, qui ça, 0 primeiro a tratar do tema de maneira 

sistematizada e teorizada, nao é ele que cunha a expressao "razao de Estado", coma ele 

mesmo 0 reconhece: em sua obra Della Ragion di Stato, esta 0 autor, em verdade, refletindo 

sobre uma expressao que se propagava, que estava a se difundir nos mais longinquos reinos, 

uma expressao, em certa medida, popularizada. Como vimos, Friedrich Meinecke aponta 

estar em Della Casa 0 primeiro testemunho, em registro escrito, do uso da locuçao "razao de 

Estado,,569, ao passo que Rodolfo de Mattei sugere estar em Guicciardini 0 primeiro registro 

de autêntica utilizaçao do termo (ainda que na variante pluralizada: "ragione degli Stati " 57'0. 

De toda sorte, ha um consenso no sentido de que a "razao de Estado" se tratava de uma 

expressao que se encontrava, à época, "na boca do povo", que era dita "aos quatro ventos", 

por todos os cantos, inclusive por pessoas nao letradas e sem especializaçao em matéria 

politica57 1. Tai fenômeno nao podia senao deixar completamente atônitos os te6ricos e 

estudiosos dos afazeres juridicos, politicos e filos6ficos. 

Nesse sentido, 0 discurso da razao de Estado cuidava-se de um discurso reativo, 

que objetivava se apropriar de uma expressao que penetrava flagrantemente no uso popular; 

buscava assim este discurso de resposta dominar esta expressao, trazê-Ia para 0 campo 

tradicional, conhecido, técnico-politico, domesticando seus efeitos, neutralizando seus 

aspectos mais polêmicos e inovadores. Gauchet observa que, malgrado estes te6ricos 

objetivassem manter seu campo de açao, de influência, de convicç6es, de ascendência, 

criticavam a razào de Estado justamente por meio da utilizaçào desta mesma expressào; é 

dizer, embora criticassem 0 uso desmesurado e desprovido de técnica da locuçao, tal 

568 Ibid. , p. 7. 
569 MElNECKE, op. cit., p. 48. 
570 MATTEI, op. cit. , p. 1-6. 
57 1 Neste sentido delineamos a questlio nas paginas iniciais do presente trabalho. 
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expressao era-Ihes, em contrapartida, irresistivel, e nao podiam negar a difusao do termo, sua 

penetraçao e intluência. 

Demais disso, 0 fil6sofo francês percebe uma contradiçao neste discurso reativo: 

na mesma medida em que os adeptos deste indigitavam de "maquiaveliano" - ou 

"maquiavélico" - 0 discurso falado e nao-especializado, apontavam, em contrapartida, 

também para uma irrefreâvel difusao da expressao, a quaI era dita por toda parte. 0 pensador 

se indaga se seria, de fato, possivel um discurso autenticamente "maquiavélico" (tal quaI 0 

acusavam os adeptos da corrente reativa) encontrar tao ampla difusao e intluência nos mais 

variados circulos sociais. Ora, uma penetraçao de tamanha magnitude, coma a explicitada por 

estes te6ricos, seria compativel corn a adjetivaçao de "discurso maquiavélico"? Seria possivel 

pensar-se em um "maquiavelismo de massa"? Seria possivel pensar-se, corn relaçao a esta 

difusao, inclusive nas camadas menos letradas da populaçao, que este fenômeno viria dos 

livros, ou ainda, mais especificamente, dos livros de um unico autor em especifico, Nicolau 

Maquiavel? Para Gauchet, outra é a questao aqui travada; outra é a disputa que se joga neste 

contexto. A força deste discurso falado tem a ver corn um outro fenômeno, no quaI as teses 

maquiavelianas estao por certo inseridas, mas nao constituem senao um elemento entre 

diversos outros; a energia deste discurso falado tem a ver corn 0 surgimento do proprio 

Estado e os efeitos que este fenômeno estava a irradiar. 

Antes que na abstraçao das ideias, as mudanças da forma politica se deram, 

sobretudo, no calor dos fatos, no âmbito da prâtica politica. E é nesse sentido que Gauchet 

entende bastante elucidativo tecer uma "geografia do pensamento" que se constituia naquela 

época. Assevera que a Itâlia dos inicios do século XVI vai se constituir em um autêntico 

laborat6rio no quaI se forma uma "reforma proto-estatal", sendo, por outro lado, na França 

que se reuniram as condiçôes para que 0 Estado efetivamente pudesse nascer em seus 

elementos indispensâveis e fundamentais: 0 fim das guerras de religiao, a violência 

implementada pela Liga Cat6lica, a restauraçao da autoridade real e a oposiçao à dominaçao e 

à intluência provindas do tlanco espanhol traduziram as condiçôes hâbeis a que se 

conformasse, segundo Gauchet, a noçao estataI572• 

Os te6ricos da razao de Estado, criticos à utilizaçao desmesurada do termo, vao 

verificar, nessa toada, um clarividente perigo na ideia de uma prâtica politica baseada no 

exercicio do poder encamado; uma açao govemativa estatal que em si se bastasse afigurava

se, na visao deI es, uma completa heresia. Movimentos coma articulaçao entre religioso e 

572 GAUCHET, Marcel. L'État au miroir de la raison d'État : la France et la chrétienté. In: ZARKA, Yves
Charles (Org.). Raison et déraison d'État. Paris: PUF, 1994. p. 198-9. 
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politico, concepç6es naclOnals versus comunidade universal, interesse do Estado versus 

primazia do bem comum, destacamento entre poder espiritual e poder temporal, tais foram 

fenômenos percebidos pelos estudiosos da Italia da Contrarreforma, provin do dai, 

especialmente, 0 primeiro e contundente contra-ataque, buscando-se evitar 0 colapso dos 

pressupostos que, desde ha muito, sustentavam prâtica e pensamento politicos tradicionais. 

Nesse sentido, 0 alvo por excelência de Giovanni Botero sera justamente a França 

dos Politicos, os quais advogavam ardentemente a necessidade de balança, equilibrio de 

poder. É a estes que Botero indigitara direta e nomeadamente a acusaçâo de maquiavelismo. 

Conforme Gauchet, se ha um afrouxamento da politica modema, censurado por Botero, este 

afrouxamento tera lugar, nomeadamente, "no pais em que 0 'interesse do Estado' conduz, em 

seu interior, a dissociar a pertença civil da crença religiosa, e, no exterior, a quebrar a unidade 

cat61ica"m. E, a despeito da ausência, na literatura de panfleto na França, da noçâo de razao 

de Estado, esta ideia sera precisamente a base sobre a quaI se erigira a concepçâo de Estado 

no espaço publico neste periodo das guerras de religiâo. Gauchet trata a razâo de Estado coma 

o "implicito constituinte" dos eventos politicos da época574
• 

Mas ha um longo périplo até que 0 conceito de "Estado" chegue à sua gênese 

modema (que nâo é senâo, por outro lado, apenas 0 alvorecer de um processo que che gara ao 

zênite no século XIX, corn a conformaçâo conceitual do Estado nos termos nos quais n6s hoje 

o vislumbramos). 0 inicio desse périplo pode ser, de maneira fun dam entaI, localizado no 

inicio do século XVI na Italia, contexto do quaI Botero e seus correligionarios serâo herdeiros 

e assumirâo, por outro lado, certos limites. Conforme Gauchet, nem Maquiavel nem 

Guicciardini fazem uso do conceito Estado em sua noçâo modema. Botero, da mesma forma, 

também nâo 0 fara. Nenhum deles chega à definiçâo do Estado coma instância autônoma, 

independente, destacada tanto da pessoa do govemante quanta da pessoa do govemado. 

Botero define 0 Estado coma uma firme dominaçGo sobre os povos. Na esteira do que 

apontado por Senellart, Botero compreende 0 Estado coma uma relaçGo entre soberano e 

suditos575
, mas ainda nâo coma instância autônoma, independente em relaçâo a ambos. 0 

Estado, em Botero, portanto, nâo é instância autônoma e independente. Nesse passo, a 

despeito dos primeiros lineamentos serem localizaveis em solo italiano, é nas monarquias 

atlânticas (Fran ça, Espanha e Inglaterra) que - ante 0 avanço institucional, material e 

573 "dans le pays où 'l'intérêt de l'Etat' conduit, au-dedans, à dissocier l'appartenance civile de la croyance 
religieuse, et au-dehors, à briser l'unité catholique", ibid., p. 207. 
574 Ibid., p. 201. 
575 SENELLART (1992), p. 34. 
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simb6lico, aliado a uma proficua produçao juridica - se darao ensanchas ao desenvolvimento 

do conceito de Estado em seu sentido moderno. 

o Estado é a instância na quaI se condensara a novidade teol6gico-politica do 

século XVI. Ha uma rearticulaçao entre humano e divino, um afastamento do divino, 0 que 

vai alterar 0 estabelecimento dos limites do poder e a conceituaçao da autoridade sobre os 

individuos integrantes de uma coletividade. TaI é explicado por Gauchet a partir do exemplo 

francês atinente aos conflitos de religiao e à posterior busca de recuperaçao da unidade. 

Corn efeito, 0 discurso (reativo) da razao de Estado objetivara combater 0 

surgimento de uma instância politica autônoma, completamente destacada e independente da 

influência religiosa. 0 ana de 1589 é aquele em que, na Italia, Botero esta publicando seu 

Ragion di Stato e, na França, esta-se frente a eventos dramaticos que desencadearao uma 

inflexao na linguagem politica em direçao à noçao moderna de Estado. 0 monge dominicano 

Jacques Clément, em 1 de agosto, comete regicidio, assassinando Henrique III. TaI fato 

desencadeia 0 estagio derradeiro das guerras de religiao, trazendo a questao da sucessao do 

trono, 0 quaI teria, naquele momento, coma legitimo herdeiro um huguenote, Henrique de 

Navarra576. Conforme Gauchet, neste momento é "0 Estado mesmo" que vai promover 0 

desenlace da questao, colocando-se coma reconciliador, na figura daquele que encarna 0 

poder; Henrique de Navarra converte-se e, entao, tornar-se-a Henrique IV rei da França. 

Nestes anos 1580, yale lembrar, ja ecoavam as ideias do politico Jean Bodin, 0 quaI, premido 

pela horror descortinado em 1572 corn 0 massacre da Noite de Sao Bartolomeu, conceitua sua 

ideia de soberania em seus Les six livres de la République em 1576 (valendo apontar que 

Bodin é um pensador bastante critico às ideias de Maquiavel). No mesmo ana de 1576, 

Innocent Gentillet lança seu Anti-Maquiavel, atacando as recomendaç5es do florentino que 

teriam orientado a camificina de seus companheiros huguenotes. A prop6sito, Gauchet realça 

a diversidade de interpretaçao e de convicç5es abarcadas pelo antimaquiavelismo, que tanto 

vai a1cançar os afetos à Companhia de Jesus Botero e Possevino, quanta 0 huguenote 

Gentillet e 0 politico Bodin577, 0 quai, inclusive, tera sua obra incluida no Index em 1593. 

Por sua vez, a doutrina do direito divino dos reis, rejeitando a interferência da Igreja 

em uma investidura reputada proceder "imediatamente" da vontade de Deus (e somente Dele), 

afirma-se em resposta às impetuosas tentativas, provindas de Roma, buscando uma retomada de 

576 TaI questao se encontrava pend ente de soluçao deste 1584, com a morte do Duque de Anjou, evento que, 
considerados os termos da Lei Sâlica, conferia a Henrique de Navarra a condiçao de legitimo sucessor do trono, 
situaçao escandalosa para os cat61icos fervorosos, os quais nao poderiam compactuar com tal desfecho, cat61icos 
estes que acabaram por formar a Liga Cat61ica (da quaI, a prop6sito, pertencia Clément), com a finalidade de 
fazerem valer suas convicçôes em detrimento da possibilidade de assunçao do trono par um protestante. 
577 GAUCHET (1994), p. 204. 
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sua influência no âmbito politico. As investidas que buscavam garantir uma maior interferência 

eclesiastica na ordem politica sofrerao um duro golpe desferido, em 1585, por Pierre de Belloy, 0 

quaI advertirâ, em seu Apologie catholique, que "A Republica nao esta dentro da Igreja, mas, ao 

contrario, a Igreja esta dentro da Republica"578. Nesta mesma toada, Gauchet destaca a apariçao, 

em 1588, do Terceiro Livro dos Ensaios, momento em que 0 "Estado" ingressa na tematica de 

Michel de Montaigne, 0 que em muito contribuirâ para a popularizaçao do termo579. De fato, 

abrindo-se aqui um parêntese, ao analisar referida obra de Montaigne, podemos perceber 0 

emprego da palavra "estat", "estado", ainda corn inicial minuscula, mas ja, embrionariamente, 

conduzindo à ideia de uma entidade politica (embora a expressao ainda concorra fortemente corn 

outros termos coma "republica", ou simplesmente 0 adjetivo "publico", ou, ainda, 0 termo 

"policia"). Ao versar a obra para 0 francês moderno, Guy de Pernon580 vai conferir grande 

amplitude ao termo "Estado", inclusive procedendo a substituiçoes e inclusoes da expressao, 

coma ele mesmo deixa assim entrever em nota de rodapé explicativa581
. 

(a) Nesse sentido, vemos, em tal versao em francês moderno, por exemplo, 0 

termo "Estado" substituindo outras expressoes, ou sendo acrescido, em passagens coma as 

seguintes582
: ao passo que, no original, nao se vislumbra 0 termo "Estado": « Quant à moy, & 

ma parolle & ma foy, sont, comme le demeurant, pieces de ce commun corps : leur meilleur 

effect, c'est le seruice public: ie tiens cela pour presupposé »583 ; Guy de Pernon, de sua vez, 

versa para 0 francês moderno a passagem nas seguintes linhas: « En ce qui me concerne, ma 

parole et ma loyauté font, comme le reste, partie de ce corps commun: l'État, et la meilleure 

façon d'agir, c'est d'être aux affaires publiques - je tiens cela pour acquis »584. 

578 «La République n'est pas dans l'Eglise, mais au contraire l'Eglise est dans la République », conforme 
GAUCHET (1994), p. 207. 
579 Ibid., p. 204-5. 
580 Nascido em 1937, Guy de Pemon é literario e tradutor. Doutor em lingufstica, mestre de conferências junto à 
Universidade de Nantes, consagrou cinco anos de sua vida (2003-2008) ao trabalho de versar, para 0 francês 
moderno, os Ensaios de Michel de Montaigne. Desde entao, trabalha em traduçôes de Dante Alighieri, Lucrécio, 
Emily Dickinson e Béroul (conforme <http://www.editions-glyphe.com/auteur/guy-de-pemon/>. Acesso em: 02 
mar. 2019). Aqui sera utilizada a ediçao de 2014 do Livro III dos Ensaios. 
58 1 Guy de Pernon previne-nos da seguinte forma: « Le mot "État" ne figure pas dans le texte. Mais traduire, c' est 
aussi parfois expliciter (comme souvent, D. M. Frame se contente, lui, de transcrire: "parts of this common 
body"). Je rejoins d'ailleurs en cela l'opinion de P. Villey ([50] t. III, p. 796, note 9) »(MONTAIGNE, Michel 
de. Les Essais. Livre Ill. Traduçao para 0 francês moderno de Guy de Pemon. Pernon-éditions, 2014. p. 18. 
Disponfvel em: <http: //guydepernon.com/site_ 4/PUBLIC-NUMLIVRES/ESSAISIIII-trad.pdt>. Acesso em: 29 
jan. 2019). 
582 Neste ponto, em funçao das comparaçôes a serem feitas e a fim de, consequentemente, facilitar a 
compreensao, deixaremos as passagens em francês no corpo do texto, promovendo as respectivas traduçôes 
(nossas) em notas de rodapé. Traduziremos a partir das passagens de Guy de Pernon. 
583 MONTAIGNE (1598), p. 818. 
584 MONTAIGNE (2014), p. 18; "Quanto ao que me concerne, minha palavra e minha lealdade fazem, coma 0 

resto, parte deste corpo comum: 0 Estado, e a melhor forma de agir é estar nos assuntos publicos - eu dou isto 
por certo". 
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Da mesma forma, no original, resta assim disposto: 

La fin de cettuy cy est excusable, si aucune le pouuoit estre. Mais le profit de 
l'augmentation du reuvenu publique, qui seruit de pretexte au Senat Roman 
à cette orde conclusion, que ie m'en vay reciter, n'est pas assez fort pour 
mettre à garand vne telle iniustice585

• 

Enquanto Guy de Pemon apresenta 0 excerto nas seguintes linhas: 

La fm que poursuivait Timoléon serait justifiable si quelque fin que ce soit 
pouvait l'être. Mais l'avantage constitué par l'augmentation des revenus de 
l'État, que le sénat romain prit pour prétexte de la décision inique que je vais 
raconter, ne saurait suffire à excuser une injustice comme celle-là586• 

Igualmente, no original: « Que sçait-on, si Platon ordonnant apres d'autres republiques 

bien instituees, que les hommes, femmes, vieux, ieunes, se presentent nud à la veuë les vns des 

autres, en ses gymnastiques, n'a pas regardé à cela? » 587; e na traduçao: « Peut-être bien que Platon 

a pensé à cela en ordonnant, après d'autres États bien organisés, que les hommes, les femmes, les 

jeunes et les vieux se présentent nus dans les gymnases à la vue de tous? »588. 

Também, no original: « Quant à la confusion des enfans, outre ce que les plus 

graues legislateurs l'ordonnent & l'affectent en leurs republiques, elle ne touche pas les 

femes, où cette passion est ie ne sçay comment encore mieux en son siege » 589; ao passo que, 

na traduçao: « Quant à la mise en commun des enfants, outre que les plus sérieux législateurs 

l'ordonnent et la souhaitent dans leurs États, elle ne touche pas les femmes, chez qui la 

jalousie, je ne sais pourquoi, est encore mieux enracinée que chez les hommes »590. 

(b) Por outro lado, vern os, efetivamente, 0 emprego do termo "estado" em 

passagens originais, como as que, exemplificativamente, seguem: « La solitude locale, à dire 

verité, m'estend plustost, & m'eslargit au dehors: ie me iette aux affaires d'estat, & à 

l'vniuers, plus volontiers quand ie suis seul »591. E na traduçao de Guy de Pemon: «La 

585 MONTAIGNE (1598), p. 823 . 
586 MONT AIGNE (2014), p. 23-4 ; "0 fim que Timoleào perseguia seria justificavel se qualquer fim pudesse sê-
10. Mas a vantagem constitufda pelo aumento das rend as do Estado, que 0 Senado romano tomou por pretexto 
para a decisào infqua que eu vou contar, nào poderia ser suficiente para escusar uma injustiça coma aquela". 
587 MONTAIGNE (1598), p. 887. 
588 MONTAIGNE (2014), p. 99; "Talvez Platào tenha pensado nisso ao ordenar, depois de outros Estados bem 
organizados, que os homens, as mulheres, os jovens e os velhos se apresentem nus nos ginasios aos 01h05 de 
todos". 
589 MONTAIGNE (1598), p. 892. 
590 MONTAIGNE (2014), p. 104; "Quanto à colocaçào em comum das crianças, além dos mais sérios 
legisladores 0 ordenarem e 0 desejarem em seus Estados, ela nào concerne às mulheres, nas quais 0 ciume, eu 
nào sei por que, esta ainda mais enraizado que nos homens". 
59 1 MONTAIGNE (1598), p. 847. 
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solitude de ma demeure, au vrai, me prolonge plutôt, elle me pousse vers le dehors, je me 

plonge plus volontiers dans les affaires d'État et dans le vaste monde, quand je suis seul »592. 

19ualmente: « Car en mon voisinage, nous sommes tantost par la longue licence de 

ces gueres ciuiles, enuieillis en vne forme d'estat si desbordee, Quippe ubifas versum atque nefas, 

qu'à la verité, c'est merueille qu'elle se puisse maintenir »593 ; e na traduçao: « Car dans le 

voisinage, nous sommes installés à présent dans une forme d'État si déréglée, Juste et injuste 

ensemble confondus, que c'est vraiment un miracle qu'elle puisse encore se maintenir »594. 

No original : 

Non par opmlOn, mais en verité, l'excellence & meilleure police, est à 
chacune nation, celle soubs laquelle elle s'est maintenue. Sa forme & 
commodité essentielle despend de l'vsage. Nous nous desplaison volontiers 
de la condition presente: Mais ie tiens pourtant, que d'aller desirant le 
commandement de peu, en vn estat populaire: ou en la monarchie, vne autre 
espece de gouuernement, c'est vice & folie. Ayme l'estat tel que tu le vois 
estre, S 'il est royal, ayme la royauté, S'il est de peu, ou bien communauté, 
Ayme l'aussi, car Dieu t'y afaict naistre595• 

E em Guy de Pernon: 

Ce n'est pas une simple opinion, c'est la vérité: le meilleur, le plus excellent 
gouvernement pour chaque nation, c'est celui sous lequel elle a vécu et s'est 
maintenue. Nous nous plaignons volontiers de notre condition présente; 
mais je considère pourtant que de souhaiter remettre le pouvoir à quelques
uns, dans un état populaire, ou bien vouloir une autre sorte de gouvernement 
quand on est en monarchie, c'est une faute et une folie. 
Aime l 'état tel que tu le vois être ; 
S'il est royal, aime la royauté, 
S 'il est de peu, ou bien communauté, 
Aime-l(e) aussi, car Dieu t'y afait naître596. 

592 MONTAIGNE (2014), p. 53; "A solidào de minha permanência, em verdade, antes me prolonga, ela me 
empurra para fora, eu mergulho, mais voluntariamente, nos assuntos de Estado e no vasto mundo quando eu 
estou sozinho". 
593 MONTAIGNE (1598), p. 989. 
594 MONTAIGNE (2014), p. 215 ; "Porque, na vizinhança, nés estamos presente mente instalados em uma forma 
de Estado tào desregrada, Justa e injusto juntos confundidos, que é verdadeiramente um milagre que ela possa 
ainda se manter". 
595 MONTAIGNE (1598), p. 990. 
596 MONTAIGNE (2014), p. 217; "Nào é uma simples opiniào, é a verdade: 0 melhor, 0 mais excelente govemo 
para cada naçào é aquele sob 0 quai ela viveu e se manteve. Nés nos lamentamos facilmente sobre a nossa 
condiçào presente; mas eu considera, entretanto, que de se jar confiar 0 poder a alguns, em um estado popular, ou 
bem desejar uma outra sorte de govemo, quando estamos na monarquia, isto é um erra ou uma loucura. Ame 0 

estado tal como tu 0 vês ser; se ele é real, ame a realeza, se ele é de poucos, ou bem de comunidade, ame-o 
também, porque Deus ai tefez nascer". 
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No original: « Rien ne presse vn estat que l'innouation : le changement donne seul 

fonne à l'iniustice, & à la tyrannie »597 ; e na traduçao: « Rien n'est plus mauvais pour un état 

que l'innovation: le changement à lui seul apporte l'injustice et la tyrannie »598 . 

Da mesma fonna, no original: 

Quiconque propose seulement d'emporter ce qui le masche, il demeure 
court: car le bien ne succede pas neccessairement au mal: vn autre mal luy 
peut succeder, & pire comme il adueint aux tueurs de Cesar, qui ietterent la 
chose publique à tel poinct, qu'ils eurent à se repentir de s'en estre meslez. A 
plusieurs depuis, iusques à nos siee les, il est aduenu de mesmes. Les 
François mes contemporanees sçauent bien qu'en dire. Toutes grandes 
mutations esbranlent l' estat, & le desordonnent. Qui viseroit droit à la 
guarison, & en consulteroit auant toute oeuure, se refroidiroit volontiers d'y 
mettre la main599. 

E em Guy de Pernon: 

Quiconque se propose seulement d'ôter ce qui le fait souffrir n'atteint pas 
son but, car le bien ne succède pas nécessairement au mal: un autre mal peut 
lui succéder, et même pire. C'est ce qui arriva aux assassins de César, qui 
amenèrent l'état à un tel point qu'ils eurent à se repentir de s'en être mêlés. Et 
c'est aussi ce qui est arrivé à plusieurs autres, jusqu'à notre époque. Les 
Français, mes contemporains, pourraient bien en parler. Toutes les grandes 
mutations bouleversent l'état, et le mettent en désordre. Qui chercherait à 
guérir l'État directement, mais réfléchirait avant de tenter quoi que ce soit, 
verrait se refroidir son intention d'y porter la main60o • 

De igual sorte, no original: « Nous ne sommes pas pourtant à l'auanture, à nostre 

dernier periode. La conseruation des estats, est chose qui vray-semblablement surpasse nostre 

intelligence »601 ; e em referida traduçao: « Nous ne sommes peut-être pas, pourtant, parvenus 

à notre tenne. La pennanence des états est quelque chose qui, probablement, se situe au-delà 

de notre intelligence »602. 

Da mesma fonna, no original: 

597 MONTAIGNE (1598), p. 991. 
598 MONTAIGNE (2014), p. 218; ''Nada é pior para um estado do que a inovaçao: a mudança apenas lhe traz 
injustiça e tirania". 
599 MONTAIGNE (1598), p. 991-2. 
600 MONTAIGNE (2014), p. 218; "Qualquer um que se proponha a somente retirar aquilo que faz sofrer nao 
atinge seu objetivo, porque 0 bem nao necessariamente sucede ao mal: um outro mal pode the suce der, e mesmo 
pior. Foi 0 que aconteceu aos assassinos de César, que levaram 0 estado a um tal ponta que tiveram de se 
arrepender de naquilo estarem metidos. E é também 0 que aconteceu a muitos outros, até à nossa época. Os 
franceses, meus contemporâneos, poderiam bem falar disso. Todas as grandes mutaçoes transtornam 0 estado e 0 

colocam em desordem. Quem procurasse curar 0 Estado diretamente, mas retletisse antes de tentar 0 que quer 
que fosse, veria se esfriar sua intençao de le var a cabo". 
601 MONTAIGNE (1598), p. 993. 
602 MONTAIGNE (2014), p. 219; ''Nos talvez, entretanto, nao chegamos a nosso termo. A permanência dos 
estados é aIgo que, provavelmente, se situa para além de nossa inteligência". 
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Or tournas les yeux par tout, tout croulle autour de nous: En tous les grands 
estats, soit de Chrestienté, soit d'ailleurs, que nous connoissons, regardez y, 
vous y trouuerez vne euidente menasse de changement & de ruyne : Et sua 
sunt illis incommoda, parquet per omnes Tempestas 603. 

E em Guy de Pemon: 

Or, si nous regardons autour de nous, nous voyons que tout s'écroule; dans 
tous les grands états que nous connaissons, de la Chrétienté ou d'ailleurs, si 
on y regarde de près, on trouve une évidente menace de changement et de 
ruine: Ceux-là ont aussi leursfaiblesses, Une même tempête les menace604 • 

(c) Outra questao, a prop6sito, bastante interessante - e que vem a dar razao a 

Foucault (como 0 veremos no pr6ximo t6pico) - é que, analisando 0 emprego do termo 

"estado" por Montaigne, nos deparamos, ademais, com a utilizaçao da palavra "policia" para 

fins de designar 0 que hoje compreendemos por "govemo", ou mesmo por "Estado" (como jâ 

mencionamos); 0 termo "policia", portanto, sendo utilizado em sua acepçao ampla e geral (tal 

quaI relatado por Foucault). Alguns exemplos: 

No original (em interessante excerto): 

Desquelles qualitez, qui osteroit les semences en l'homme, destruiroit les 
fondamentales conditions de nostre vie : De mesme, en toute police, il y a 
des offices necessaires, non seulement abiects, mais encores vicieux : Les 
vices y trouuent leur rang, & s'employent à la cou sture de nostre liaison: 
comme les venins à la conseruation de nostre santé. S'ils deuiennent 
excusables, d'autant qu'ils nous sont besoin, & que la necessité camune 
efface leur vraye qualité: il faut laisser ioüer cette partie, aux citoyens plus 
vigoureux, & moins craintifs, qui sacrifient leur h5neur & leur conscience, 
comme ces autres anciens sacrifierent leur vie, pour le saut de leur pays : 
Nous autres plus foibles prenas des roles & plus aysez & moins hazardeux : 
Le bien public requiert qu'on trahisse, & qu'on mente, & qu'on massacre: 
resignons cette commission à gens plus obeissans & plus soupples605

• 

o trecho é assim versado por Guy de Pemon: 

Si on ôtait en l'homme les germes de ces comportements, on détruirait du 
même coup les conditions fondamentales de notre vie. De même en est-il 
dans toute société: il y a des fonctions nécessaires qui sont non seulement 
abjectes, mais même vicieuses; les vices y trouvent leur place et jouent un 
rôle pour jointoyer l'ensemble, comme les poisons sont employés pour 

603 MONTAIGNE (1598), p. 994. 
604 MONTAIGNE (2014), p. 221; "Ora, se olhamos em nosso entomo, nos vemos que tudo se afunda; em todos 
os grandes estados que nos conhecemos, da Cristandade ou de outros lugares, se ai olhamos de perto, 
encontramos uma evidente ameaça de mudança e de ruina: Aqueles ai têm também suas fraquezas, uma mesma 
tempestade os ameaça ". 
605 MONTAIGNE (1598), p. 811-2. 
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préserver notre santé. S'ils deviennent excusables parce que nous en avons 
besoin et que l'intérêt général atténue leur véritable nature, il faut en laisser 
la responsabilité aux citoyens les plus solides et les moins craintifs, qui leur 
sacrifient leur honneur et leur conscience, comme d'autres, dans les temps 
anciens, sacrifièrent leur vie pour le salut de leur pays. Nous autres, qui 
sommes plus faibles, prenons des rôles plus faciles et moins dangereux; le 
bien public attend qu'on trahisse, qu'on mente, qu'on massacre: laissons 
donc cette tâche à des gens plus obéissants et plus souples606 • 

19ualmente, no original: 

La iustice en soy, naturelle & vniuerselle, est autrement reiglée, & plus 
noblement, que n'est cette autre iustice speciale, nationale, contrainte au 
besoing de nos polices: Veri iuris germanaeque iustitiae solidam & 
expressam effigiem nullam teneinus umbra & imaginibus vtimur607. 

Ena traduçao: 

La Justice "en soi", naturelle et universelle, est réglée autrement, et plus 
noblement, que ne l'est cette autre justice, particulière et nationale, soumise 
aux nécessités de nos états. "Nous n 'avons pas de modèle solide et précis 
d'un véritable droit et d'une justice authentique ; nous nous servons 
d'images et d'une ombre"608. 

De igual forma, no original: « Nostre police se porte mal. Il en a esté pourtant de 

plus malades, sans mourir. Les dieux s'esbatent de nous à la pelote, & nous agitent à toutes 

mains »609; e em Guy de Pemon: « Notre État se porte mal. Il y en a eu pourtant qui étaient 

plus malades, et qui n'en sont pas morts. Les dieux jouent à la bal1e avec nous, et nous lancent 

dans tous les sens »610. 

Fechando tais parênteses e prosseguindo na argumentaçao, vale referir, nesse 

sentido, que, quando Botero entra na França, em 1599, por meio da traduçao de Chappuys, as 

606 MONTAIGNE (2014), p. 10; "Se retinissemos do homem os germes destes comportamentos, destruirfamos 
simultaneamente as condiç5es fundamentais de nossa vida. Da mesma forma é em toda sociedade: ha funç5es 
necessarias que sao nao somente abjetas, mas mesmo viciosas; os vicios encontram ai seu lugar e exercem um 
papel de cimentar 0 conjunto, coma os venenos sao empregados para preservar nossa saude. Se eles se tornam 
escusaveis porque n6s deles precisamos e 0 interesse geral atenua sua verdadeira natureza, é preciso deixar a 
responsabilidade por eles aos cidadaos mais s61idos e os menos medrosos, que sacrificam sua honra e sua 
consciência, coma outros, nos tempos antigos, sacrificaram sua vida pela salvaçao de seu pais. N6s, que somos 
mais frageis, tomemos papeis mais fâceis e menos perigosos; 0 bem publico espera que se traia, que se minta, 
que se massacre: deixemos, entao, esta tarefa a pessoas mais obedientes e mais d6ceis". 
607 MONTAIGNE (1598), p . 817. 
608 MONTAIGNE (2014), p. 17; "A Justiça 'em si', natural e universal, é regulada de outro modo, e de ma ne ira 
mais nobre, que 0 é esta outra justiça, particular e nacional, submissa às necessidades de nossos estados. 'Nos 
nào temos modelo solido e preciso de um verdadeiro direito e de uma justiça auténtica; nos nos servimos de 
imagens e de uma sombra' n. 

609 MONTAIGNE (1598), p. 993. 
610 MONTAIGNE (2014), p. 220; "Nosso Estado vai mal. Entretanto, houve aqueles que estavam mais do entes e 
que disso nao morreram. Os deuses conosco jogam bola e nos lançam em todos as direç5es". 
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bases da noçao modema de Estado ja se encontram assentadas. 0 "rei da razào" ja esta sendo 

entronizado e, em sua pessoa, ja "é 0 Estado que reina"611. Neste mesmo 1599, La Popelinière 

vai apresentar loas ao Estado, adjetivando-o de "guardiao de nossos bens, vidas e honras", "a 

mais louvavel e necessaria instituiçao ja introduzida para a manutençao desta sociedade 

humana,,612. É nesse contexto que operara a razao de Estado, coma assevera Gauchet: "É em 

funçao deste Estado doravante poderosamente instalado que a razao de Estado vai sair da 

sombra e oficialmente florescer. A expressao vai devir um dos vetores privilegiados da 

univers al difusao da nova linguagem da polftica,,613. 

o filosofo francês aponta que, depois de um quarto de século de conflitos 

religiosos, 0 Estado vai se colocar coma pacificador. Trata-se de uma vitoria da razao de 

Estado, dos politicos, que ardentemente almejavam 0 fim das guerras de religiao. E 0 Estado 

conferira tangibilidade a uma dupla aspiraçao: uma aspiraçao de carater nacional, em relaçao 

ao exterior; e uma aspiraçao unificadora, em relaçao ao interior. Ha uma tendência ai que 

prevaleça uma fidelidade ao Estado, de maneira preponderante à fidelidade religiosa, 

conforme se vê no adagio, provindo do pensamento dos politicos, "0 Estado naD esta na 

religiao, mas a religiao no Estado"614. 

Perce be-se, portanto, uma inversao em relaçao ao momento anterior; inversao esta 

que apenas vai chegar ao seu termo, segundo Gauchet, corn a ocorrência de uma autêntica 

transferência de religiosidade para 0 Estado. 0 Estado, dessarte, sera plasmado de um carater 

religioso. Nao se estabelecera, assim, simplesmente, uma oposiçao entre valores seculares, de 

um lado, e val ores religiosos, de outro; 0 que havera, em verdade, sera uma tensào entre duas 

formas de religiosidade. 

Nesse sentido, corn a assunçao de Henrique de Navarra ao trono da França, 

tomando-se Henrique IV, 0 Estado devém um fim religioso em si mesmo; ha, portanto, ai um 

processo de inflexao em direçao à instauraçao de uma outra religiao, de todo terrestre. 

Conforme Gauchet, 0 Estado recebe seu nome ao mesmo tempo em que devém uma 

verdadeira religia0615 . Na mesma medida em que a doutrina do direito divino do rei afasta a 

mediaçao eclesiastica, ela também opera coma genuina fonte de religiosidade, intrinseca à 

realeza estatal. 

611 « c'est l'Etat qui règne », GAUCHET (1994), p. 205. 
612 « gardien de nos biens, vies et honneurs» ; « la plus louable et nécessaire institution qui fut oncques 
introduite pour l'entretien de cette société humaine », ibid., p. 205. 
613 « C'est en fonction de cet Etat désormais puissamment installé que la raison d'Etat va sortir de l'ombre et 
faire officiellement florès . L'expression va devenir l'un des vecteur privilégiés de l'universelle diffusion du 
nouveau langage de la politique », ibid., p. 205. 
614 « L'Etat n'est pas dans la religion, mais la religion dans l'Etat », ibid., p. 207. 
615 Ibid., p. 207. 
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Os conflitos religiosos e as cis5es dai decorrentes imp5em a necessidade de que 

apareça uma terceira instância, a quaI devera se impor de maneira inafastavel, em ordem a pôr 

fim aos conflitos616; nessas lutas, desprovidas de qualquer miseric6rdia, ha um unico val or a 

se perseguir: a salvaçiio. Dai a necessidade de que se imponha um tertium, uma terceira 

instância que personifique esse poder inapelavel e inafastavel. Construir-se-ao ai dois 

principios, aparentemente contradit6rios, que inaugurarao uma tensao no interior des se 

processo de legitimaçao do poder politico. A uma personificaçiio do rei correspondera um 

principio de impessoalidade do Estado, que se legitima por si mesmo, qualquer que seja 0 

detentor do poder. 

A fim de se sagrar rei da França, Henrique de Navarra promove, conforme 

Gauchet, um "salto perigoso": subordina suas convicç5es pessoais aos interesses do Estado e 

- dec1arando a famosa frase « Paris vaut bien une messe »617 - se con verte ao catolicismo, a 

fim de devir rei; 0 rei existe para 0 Estado, e nao 0 Estado para 0 rei6I8• A sagraçao de 

Henrique IV, em 27 de fevereiro de 1594, tem 0 sentido de sagraçao do proprio Estado e, 

corn ele, de uma determinada raziio de Estado619• Ha um desvio teol6gico de ordem capital, 0 

corpo politico eleva-se acima dos indivfduos e se toma pessoa moral. Ultrapassa-se, assim, a 

existência humana; ha uma perpetuidade, uma perenidade, uma continuidade no tempo. 0 

Estado é "uma destas entidades que nao morre jamais". Cui da-se 0 Estado de uma daquelas 

pessoas "angelomorfas", "invisiveis", que paIram aClma da existência humana, 

transcendentes, mas uma transcendência de todo terrestre, é uma duraçao humana elevada, 

acima do individuo620
. 

Gauchet aponta que, ao falar de um "Estado em si", Bodin tem em mente, 

justamente, este princfpio intrinseco de consistência, para além das autoridades, dos 

individuos que exercem 0 poder, daqueles que executam as ordens, daqueles que obedecem. 

Ha uma existência independente, uma instância autônoma, acima das pessoas, ai se operara a 

ideia de uma transcendência temporal. 

Todavia, conforme acima dito, este movimento, tao logo emerge, acaba se 

interrompendo, por volta de 1600, quando uma outra tendência, em sentido inverso, se 

apresenta. Trata-se agora de preservar a continuidade de um outro corpo politico, 0 corpo 

politico do rei. A preocupaçao corn 0 poder dinastico acaba por introduzir a ideia firme de 

616 Ibid., p. 208. 
617 "Paris vale bem uma missa". 
618 Ibid., p. 209. 
619 Ibid., p. 209. 
620 Ibid., p. 210. 
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personificaçêio do poder no rei. E dessa forma Gauchet aponta que por dois séculos 

coexistirao em franca tensao duas concepçoes extemadas a partir das célebres maximas: 

"l'État, c'est moi" e "Je meurs, mais l'État subsistera toujours,,621. 

Mas 0 mais fundamental, na leitura de Gauchet, é 0 que 0 fil6sofo chama de uma 

"redefiniçêio religiosa do politico " ou "redefiniçêio politica do religioso"; ha uma redefiniçao 

da relaçao entre céu e terra, entre aquém e além. 0 aspecto religioso, metafisico do politico é 

que verdadeiramente 0 intriga. No entendimento do fil6sofo, 0 nascimento do Estado se da 

coma resultado do desenlace, na ordem polftica, da crise de mediaçao deflagrada pela 

Reforma, no âmbito religioso622. As aspiraçoes da Igreja de se constituir coma exclusiva 

mediadora das relaçoes entre aquém e além sao atacadas de maneira inapelavel corn a 

autonomizaçao do âmbito terrestre. 

Ha um fechamento da esfera humana sobre si mesma, afastando 0 di vi no em uma 

"alteridade radical". Nesse sentido, a relaçao que corn Deus se descortinara coma viavel é 

uma relaçao direta e interior. A natureza da autoridade politica é, consequentemente, afetada. 

No rigor da terminologia, Gauchet assevera que nao ha mais "sacralidade" (entendida coma 

possibilidade de se apresentar coma emanaçao substancial do além). 0 principe e 0 

magistrado sao doravante "designados" por Deus, sao "de direito divino", mas nao 

"participam" do divino, seguem pertencentes à esfera terrena da humanidade. Instala-se uma 

crise de mediaçao, do vinculo entre aquém e além, uma crise que Gauchet cunha de 

"ontoI6gica"623. Diante desse afrontamento sem apelo no âmbito religioso, a saida vai surgir 

no âmbito politico. A redefiniçêio da autoridade terrena vai produzir a estabilizaçao da 

relaçao corn 0 além. A instância politica é reordenada e alçada a patamar similar à instância 

do poder espiritual. A esfera religiosa tem agora diante de si uma alteridade que Ihe afronta e 

que se arvora a estar em pé de igualdade corn sua concorrente. Ao mesmo tempo em que a 

instância religiosa é preservada, ela se coloca coma totalmente outra em relaçao à instância 

politica. 0 encontro corn Deus se dara em foro intimo; a relaçao corn 0 divino esta 

conservada, mas é total mente outra, em comparaçao corn a conjuntura politico-estataI624. 

Nesse sentido 0 âmbito humano-terreno se fecha em si mesmo, nao concebendo nada que lhe 

esteja acima. As instâncÎas se colocam coma separadas, em pé de igualdade, dignas de 

importância igualmente. 0 Estado é precisamente 0 conceito desta passagem à superioridade 

62 \ "0 Estado sou eu"; "Eu morro, mas 0 Estado sempre subsistira", ibid., p. 210. 
622 Ibid., p. 21!. 
623 Ibid., p. 21!. 
624 Ao passo que a Igreja demanda uma prâtica da fé em 'comunidade', 0 Estado vai recomendar ao individuo 
que sua fé no espiritual seja praticada individualmente, em sua consciência, em foro intimo, pois corpo social, 
essencialmente, se dara por meio da intervençao estatal. 
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de ordem absoluta625
. Nao mais "sagrado", mas "absoluto ". 0 "sagrado 'l, mesmo que 

indique uma distinçao, aponta para uma superioridade metafisicamente "relativa 'l, admitindo 

graus. Por mais elevado que seja, 0 sagrado se gue subordinado a algo, àquilo que 0 sagra. Ha 

ai uma hierarquia, que admite graus superiores àquilo que é sagrado. TaI nao ocorreria no 

poder "de direito divino". Nesse caso, ha uma superioridade perfeita, nao se admitindo graus 

superiores em seu âmbito. Em relaçao à superioridade terrena, ha uma superioridade 

correspondente, a espiritual, mas esta nao é hierarquicamente superior àquela. Ambas sao 

dignas e iguais, cada quaI em seu especifico âmbito; correspondência e separaçao de 

instâncias, uma ao lado da outra, em patamar de igualdade. Dessa forma, ao lado da instância 

religiosa, relaçao do di vi no corn as aImas, dada de maneira intima, individual, interior 

(instância esta que nao estaria comprometida, mas preservada e, até mesmo, em tese, 

fortalecida, diante do firme e clara estabelecimento de seu âmbito precisa de açao), ao lado 

desta instância, portanto, colocar-se-ia agora uma outra instância, independente em relaçao 

àquela, igualmente digna de relevo e importância, e que, em sua relaçao corn os individuos no 

corpo politico-social, vai se imbuir de uma outra religiosidade, de todo propria, uma 

religiosidade terrena, estabelecendo uma outra relaçao do individuo corn 0 divino, uma 

relaçao outra que aquela de sua salvaçao individual626
. É a implementaçao desta estrutura 

paradoxal que nos permite, segundo Gauchet, compreender coma cristaos devotos e 

fervorosos puderam, sem cinismo ou tribulaçôes, se entregar também, de todo coraçao, ao 

zelo e ao culto do Estado627. 

A Gauchet, assim, nao basta simplesmente apontar para a ingenuidade na ideia de 

"laicizaçao" ou, ainda, lembrar das especulaçôes teologicas dos Padres, na Idade Média, em 

relaçao ao conceito de soberania, é necessario, para além disso, atentar para este fenômeno 

capital que é a "revoluçao religiosa do politico" ou "revoluçao politica do religioso", que 

toma corpo no final do século XVI e que dita 0 tom e 0 ritrno desta verdadeira transferência 

de atributos e prerrogativas da autoridade espiritual à autoridade temporal, e fornece a esta 

soberania herdada sua significaçao definitiva e especificamente moderna. Poder-se-ia ai 

estabelecer uma conexao corn a teoria agambeniana, lançada a partir das ideias de Carl 

Schmitt (para quem os principais conceitos da politica moderna sao conceitos teologicos 

secularizados), segundo a quai impende promover-se a apuraçao das assinaturas teol6gicas 

625 GAUCHET (1994), p. 212. 
626 Yale lembrar que, nesta outra relaçao religiosa, terrena, seguirâ operando uma exigência de "salvaçao", em 
outros terrnos; 0 brocardo salus populi suprema lex esto segue vigente, a partir de uma perspectiva de conduçao 
e salvaçao do corpo, uma salvaçao terrena, propiciada pelo Estado. 
627 GAUCHET (1994), p. 212. 
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existentes nos dispositivos inerentes à maquina soberano-governamental, que a permitem 

funcionar. Imperioso tomar-se consciência da dimensao teologica inerente ao politico. 

É a partir da elevaçGo metaflsica do poder temporal, que se reclama coma uma 

instância propria em relaçao à esfera espiritual, que se pode compreender adequadamente as 

concepç5es de preeminência interna e independência externa, proprias do conceito de 

soberania e 0 proprio significado do Estado moderno. Corn este destacamento entre 

instâncias, a soberania se reivindica plena, e a autoridade politica, referência exclusiva e 

inapelavel (ai a conformaçao do Estado). Passa-se de uma era do divino a outra, de uma 

época ontol6gica a outra. Descolamento e separaçao inexoravel entre aquém e além, visivel e 

invisivel, natural e espiritual (0 mecanicismo e a ciência moderna nos dao a dimensao de tal 

movimento )628. 

Outrossim, a diferença Estado-suditos é pensada sob nova viés. Ha agora uma 

superioridade absoluta, em relaçao à quai os individuos nao podem ter senao 0 mesmo 

estatuto; os individuos sao idênticos em relaçGo ao Estado, capturando-se ai 0 fundamento do 

principio da igualdade na soberania; uma igualdade abstrata, que se desimporta em relaçao a 

atributos, qualidades, distinç5es especificas629. Gauchet, todavia, aponta que esta ideia de 

separaçao coma constitutiva do Estado, separaçao entre individuos, de um lado, e soberania, 

de outro, deve ser vista cum grano salis. Isso porque é imperioso que esta mesma logica da 

soberania imponha uma ideia de unidade. 0 poder soberano é aquele da coeSGO social, capaz 

de promover a quietude; tal apenas se organiza se houver unidade do corpo polftico. Ambas as 

ideias, portanto, aparentemente contraditorias (um corpo polftico unitario, mas, ao mesmo 

tempo, dotado de uma separaçao entre soberania absoluta e suditos, iguais entre si), devem 

coexistir. 

Relacionada a tal logica se coloca a ideia de um corpo politico separado e 

independente em relaçao ao exterior. A comunidade politica é imbuida de uma autarquia; 0 

crescimento da comunidade deve expressar-se em correspondência ao crescimento de Deus, 

ou seja, um "crescimento indefinido da plenitude terrestre e humana,,630. Toca-se ai no ponta 

fulcral do fundamento religioso e metaflsico do fato nacional, sendo deste indissociavel 

628 Ibid., p. 213. 
629 Aqui opera, a meu ver, mais uma vez, 0 indicio de correspondência entre soberania terrena e soberania 
espiritual. Consoante acima ja exposto, ao estabelecer uma cisao entre divino e terreno, entre aquém e além, a 
cristandade marca-se pela ideia de que somos todos irmaos, filhos de um mesmo Pai, sem distinçao; inclusive, 
sendo de se frisar que aquele que buscar a distinçao, sera censurado, sera preterido, sera punido, conforme 
percebemos, exemplificativamente, em Mt 20,16 e Lc 14, 11. 
630 GAUCHET (1994), p. 214. 
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ademais a ideia de um Estado visto coma dinâmico631 . Nesse sentido, exsurgira a ideia de um 

crescimento indefinido do Estado, 0 "Estado do conceito" é aquele que persegue sem cessar 0 

aumento da potência. Nesse sentido, a universalidade se dara "intra muros ", sera buscada no 

perimetro das fronteiras; para além deste espaço, esta-se fadado ao cenario concorrencial, de 

pluralidade de Estados, cada quaI buscando imprimir processos que assegurem a escalada de 

seu po der, ideia esta absolutamente destoante na concepçao de reuniao de todos em um 

império ultimo e universal, associado à l6gica crista; nesse senti do, para Gauchet, "a 

emergência do conceito de Estado, em outras palavras, e este naD é 0 seu aspecto menos 

importante, é indissociavel da ruina da societas christiana,,632. Por conseguinte, resta 

inafastavel a pluralidade de corpos politicos, que devem se achar em um cenario de um tênue, 

mas imprescindivel, equilibrio, balança de poder. 

o fil6sofo francês introduz, a prop6sito, uma interessante relaçao deste fenômeno 

do surgimento do direito divino dos soberanos e 0 pensamento da Segunda Escolastica, mais 

precisamente a compreensao daquele que foi um dos mais destacados pensadores da 

Contrarreforma: 0 jesuita Francisco Suarez. 

Em um rapido relato biografico, yale mencionar que Suarez nasce em Granada no 

ana de 1548 e ingressa na Companhia de Jesus em 1561, quando se encontrava a estudar em 

Salamanca. Em tal cidade, mais tarde, lecionaria teologia (também assim 0 fazendo em 

Valladolid e Roma). Éna condiçao de professor de filosofia em Seg6via, durante os anos de 

1571 e 1574, que sua fama se difundira por toda a Espanha633
• Em 1597, é chamado a lecionar 

na Universidade de Coimbra, exercendo suas funçoes docentes, em tal instituiçao, até 1616, 

momento em que se retira e vai residir na casa da Companhia de Jesus da capital portuguesa, 

acabando por falecer no ana seguinte. 

A ob ra suareziana trazida aqui à analise por Gauchet, para fins de exemplificar 0 

debate em toma da teoria do direito divino do rei, trata-se precisamente do tratado Defensio 

631 Ibid., p. 214. 
632 « L'émergence du concept de l'Etat, autrement dit, et ce n'est pas son moindre aspect, est indissociable de la 
ruine de la societas christiana », ibid., p. 214. 
633 "foi na regência dos cursos de Segovia que a fa ma de Suarez começou a dilatar-se por toda a Espanha. 
Tratava os altos problemas da filosofia corn tallargueza e sublimidade de vistas, e encarava-os sob aspectos tao 
cheios de novidade, que os cadernos de seus discfpulos, onde se continham as liç5es por ele ditadas, foram 
procurados corn empenho: deles se extrairam copias, que em breve se difundiram por toda a parte. Além disso, a 
sua aula era freqüentada por numerosos ouvintes, entre os quais se contavam os mais notaveis religiosos de todos 
os Conventos e Colégios de Segovia. Nao admira pois, que a inveja aguilhoasse os ânimos de alguns, até entao 
apontados como abalizados mestres; misérias da vaidade humana!" (V ASCONCELOS, Antonio de. Escritos 
Varias - Volume II, la ed., Coimbra: Universidade de Coimbra, 1988. p. 169, conforme nos aponta BOEIRA, 
Marcus. Suarez e os problemas politicos da modernidade. In: SUAREZ, Francisco. Defesa da Fé Catolica. 
Traduçao de Luiz Astorga e Tiago Gadotti. Porto Alegre: Concreta, 2015. p. 20). 
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Fidei Catholicae et Apostolicae adversus Anglicanae sectae errores (Defesa da Fé Cat6lica e 

Apost6lica contra os erros da seita anglicana). 

Mencionado tratado é confeccionado por Suarez quando este se encontrava 

lecionando em Coimbra, sendo publicado em 1613. Escreve-o a pedido do Papa Paulo V, a 

prop6sito da situaçao que era enfrentada pelos cat6licos no reino da Inglaterra, pela menos 

desde 1534. A rainha Elizabete 1 compreendia, a prop6sito da teoria do direito divino dos 

soberanos, que os suditos ingleses (todos, sem exceçao) deviam a ela juramento de fidelidade 

total. Tai espécie de juramento implicava reconhecer a autoridade da rainha tanto em relaçao 

aos bens materiais, temporais, quanto em relaçao aos bens espirituais. Em outras palavras, os 

suditos cat6licos ingleses deveriam renunciar à autoridade do Papa em relaçao aos bens 

espirituais; renunciar à fé cat6lica e professar a fé anglicana. Eis 0 te or do juramento: 

Eu, N.N., inteiramente testifico e declaro em minha consciência que a rainha 
é a unica soberana govemadora tanto deste reino da Inglaterra quanto de 
todos os outros dominios e regioes de Sua Majestade, nao menos em todas as 
coisas e causas espirituais e eclesiasticas do que nas temporais, e que 
nenhum principe, pessoa, prelado, estado ou potentado extemos têm, de 
facto ou de jure, alguma jurisdiçao, poder, superioridade, preeminência ou 
autoridade eclesiastica ou espiritual neste reino. E por isso renuncio e 
repudio todas as jurisdiçoes, poderes, superioridades e autoridades 
extemas634 • 

Os cat6licos, portanto, viam-se em uma constrangedora situaçao, forçados a jurar 

fidelidade à rainha inclusive no que toc asse aos bens espirituais, em detrimento da obediência 

de consciência, no ponto, à autoridade papal. Desejavam, nesse sentido, jurar fidelidade à 

soberana apenas no que competisse ao piano temporal, reservando-se a promover 0 devido 

juramento, quanta aos bens espirituais, ao sucessor de Pedro. Ora, tal hip6tese era 

terminantemente obstaculizada pela Coroa inglesa, ao argumento da teoria do direito divino 

dos reis; a transferência de poder se daria diretamente de Deus para 0 monarca, sem açao de 

intermediarios, sem intervençao humana; a admissao de um juramento ao papa ia de encontro 

a tal pensamento e enfraquecia, nessa toada, 0 poder da Coroa em relaçao a seus suditos. 

Assim, ante a recusa da rainha em permitir 0 juramento de obediência de consciência ao papa 

no que respeitasse ao piano espiritual, os cat6licos recorreram à Santa Sé, solicitando ao 

Bispo de Roma uma tomada de posiçao a respeito. 

Nesse fnterim, em 1603, a rainha Elizabeth morre, e uma lufada de esperança 

contagia os cat6licos, que ha muito aguardavam por este momento e ansiavam por uma 

634 SUAREZ, Francisco. Defesa da Fé Cat6lica. Traduçao de Luiz Astorga e Tiago Gadotti. Porto Alegre: 
Concreta, 2015. p. 181. 
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eventual mudança de posiçâo, por parte do monarca vindouro, em relaçâo ao tema, e a 

situaçâo parecia se apresentar alvissareira635
. Nada obstante, ao assumir 0 trono, Jaime VI da 

Esc6cia, devindo Jaime l, rei da Inglaterra, acaba por acolher e adotar manifestamente a 

doutrina do direito divino dos reis, em detrimento a uma interpretaçâo favoravel à cisâo entre 

os âmbitos espiritual e temporal. Compreendendo que sua funçâo soberana cumulava tanto os 

bens materiais, quanta os bens espirituais, intensifica, ainda mais, a pressâo sobre os 

cat6licos, exigindo-Ihes, de maneira clara, inconteste e incontomavel, fidelidade exclusiva à 

soberania inglesa, ampliando sobremaneira 0 juramento anterior da rainha Elizabeth, 

conforme se percebe: 

Eu, N.N., verdadeira e sinceramente reconheço, professo, testifico e declaro 
em minha consciência perante Deus e 0 mundo, que nosso soberano senhor, 
o rei Jaime, é rei soberano e verdadeiro deste reino e de todos os outros 
dominios e terras de Sua Majestade, e que 0 papa, nem por si mesmo, nem 
por outra autoridade qualquer da Igreja, ou da Sé Romana, nem por qualquer 
intermédio com quaisquer outros, nao tem poder nem autoridade para depor 
o rei, ou para dispor dos dominios ou dos reinos de Sua Majestade, ou para 
conceder a algum principe estrangeiro autoridade para danifica-lo ou para 
invadir suas terras, ou para exonerar nenhum de seus suditos da obediência 
e sujeiçao à Sua Majestade, ou para dar licença a nenhum deles para portar 
armas contra ele, semear 0 tumulto, ou causar qualquer violência ou dano à 
pessoa de Sua Majestade, ao Estado, ao regime, ou a quaisquer de seus 
suditos sob os seus dominios. Igualmente juro de coraçao que, nao obstante 
qualquer declaraçao ou sentença de excomunbao ou privaçao, feita ou 
concedida - ou que haja de ser feita ou concedida - pelo papa ou por seus 
suces sores, ou por qualquer autoridade derivada, ou que alega ser derivada 
de le ou de sua Sé, contra 0 dito rei, seus herdeiros ou sucessores, e nao 
obstante qualquer absolviçao dos ditos suditos com relaçao à sua obediência, 
ainda assim prestarei fidelidade e verdadeira obediência à Sua Majestade, 
aos seus herdeiros e sucessores, ( ... ) creio, e resolvo em minha consciência, 
que nem 0 papa, nem outro qualquer, tem poder de isentar-me deste 
juramento ou de qualquer parte sua. Juramento que reconheço ter sido 
legitimamente apresentado a mim por uma autoridade justa e plena, e 
renuncio a todas as concessôes e dispensas em contrâri0636 • 

635 "Jaime VI da Esc6cia, filho de Maria Stuart (cat6Iica), foi erigido ao trono corn 0 tftulo de Jaime 1, ap6s longa 
expectativa dos cat61icos ingleses, desejosos de que 0 reinado de Elizabete terminasse. A esperança dos fiéis de 
Roma se justificava ante as promessas feitas pelo monarca em carta endereçada a Henry Howard, conde de 
Northampton, importante personagem do perfodo e defensor da casa dos Stuart, onde prometia 'atuar em 
conformidade corn 0 direito e respeitando todos aqueles que lhe obedecessem e aceitassem estar ao seu serviço'. 
Acrescentava-se a isso 0 fato de que Robert Cecil era 0 principal articulador e defensor dos direitos hereditarios 
de Jaime VI ao trono, tendo negociado amplamente corn os cat61icos ingleses, particularmente corn os jesuftas, a 
ascensào pacffica do monarca escocês ao reinado, em troca de liberdade de consciência e tolerância religiosa" 
(BOElRA, op. cit., p. 24). 
636 suAREz, op. cit., p. 182-3. 
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Corn a morte da rainha Elizabeth e a assunçao ao trono de Jaime 1 a situaçao dos 

cat6licos, portanto, piora, intensificando-se tal processo de exigência de prestaçao de 

obediência de consciência integral e irrestrita ao rei. 

o rei, assim, fundamenta a justificativa da necessidade de juramento integral 

por parte dos cat6licos no fato de estar nele, rei, depositada a unidade das autoridades 

politica e espiritual. Recebendo seu poder diretamente de Deus, havendo uma 

transferência dire ta de poder do divino para a sua pessoa, exercendo sua autoridade sobre 

todo 0 povo inglês, tanto no que concerne ao pIano temporal quanto espiritual, nao haveria 

outra saida aos cat6licos senao prestarem obediência ao rei sob esses dois ângulos de 

poder. Nao haveria como, na visao do monarca, existirem dois juramentos de fidelidade, 

duas prestaç5es de obediência de consciência. A origem do poder esta em Deus 637, e ele 0 

transfere diretamente ao rei , sendo, pois, 0 poder deste de direito divino e exigivel, em sua 

totalidade, dos respectivos suditos. Ha, pois, ai uma defesa do direito divino do monarca, 

este era 0 ponta de vista do rei inglês. 

Paulo V, dessa forma, nao tem outra alternativa senao solicitar a intelectuais da 

Igreja à época uma resposta para tal questao. Francisco Suarez, entao, a pedido do papa, 

exp5e a questao em todas as suas nuances no tratado de apologética Defensio Fidei 

Catholicae, por meio do quaI apresenta como, à luz da teologia e da filosofia escolastica, tal 

questao solucionar-se-ia. Dois saD os problemas atacados por Suarez em seu tratado: (i) a 

origem do poder dos reis e das autoridades e (ii) 0 fundamento do juramento de fidelidade. 

Relativamente ao primeiro problema, Suarez, tomando posiçao ja bastante 

consolidada na Igreja, asse vera que a origem do poder esta em Deus (como dito na Carta de 

Sao Paulo aos Romanos). Mas, se a origem do poder esta em Deus, este transfere 0 poder para 

a sociedade civil. A ideia de a origem do poder estar em Deus pressup5e uma transferência 

para aquele que, do ponta de vista teol6gico, constitui sua imagem e semelhança, ou seja, os 

individuos. Irnagem e semelhança do Criador, tais individuos seri am os fiéis depositarios do 

poder divino, e teriam uma espécie de autolegitimaçêio do poder do ponta de vista social, 

quando da celebraçao do pacto de associaçao entre esses individuos. Este 0 magistério de 

Suarez. Relativamente à formaçao do corpo social, a pr6pria sociabilidade natural dos seres 

humanos ja implicaria sustentar e aceitar que a natureza polftica ja é justificada de pronto 

(percebe-se ai um claro acento aristotélico). Nesse senti do, 0 po der, originado em Deus, vai 

nao para os reis, mas para a sociedade, e esta, entao, ai sim, por um pacto de sujeiçao, 

637 Fundamentaçao provinda de Sao Paulo, em sua Carta aos Romanos, conforme Rm 1, 16. 
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transfere pareialmente seu poder para 0 monarca, a fun de que este possa exercê-Io, por sua 

autoridade, dentro de certos limites pactuados no inicio. Nesse senti do, a origem do poder dos 

reis, segundo 0 magistério da Igreja, nunca sera uma origem direta, mas sempre indireta. 

Importante salientar, nessa perspectiva, ademais, que a origem indireta do poder do principe 

frente à origem direta do poder da sociedade leva à conc1usao de que 0 campo de atuaçao da 

autoridade politica do monarca sem pre sera um campo de açao limitado, limitado pelo direito 

natural e frente aos bens espirituais, proprios à Igreja. No que for comum aos bens materiais 

e aos bens espirituais, entâo se buscaria um consenso, um acordo, entre a autoridade politica e 

a autoridade espiritual. 

Quanto ao segundo problema, 0 do juramento de fidelidade, Suarez aponta 

para a existência de quatro tipos de juramento de fidelidade : (i) juramento de fidelidade à 

autoridade politiea, trata-se do juramento que a propria sociedade faz apos 0 pacto de 

sujeiçao, relativamente ao rei; é dizer, dentro destes limites, 0 rei po de legitimamente agir, 

e à sociedade cabe 0 respeito devido à autoridade constituida; nesse sentido ha um 

juramento de fidelidade do ponto de vista politieo e social; (ii) juramento de fidelidade 

eclesiastieo, prestaçao de obediência exclusivamente ao papa; (iii) juramento misto, 

quando a sociedade jura fidelidade ao rei no que atinente aos bens temporais e jura 

fidelidade ao sucessor de Pedro no que con cern ente aos bens espirituais, quanto aos 

cat6licos, por 6bvio; (iv) juramento de fidelidade eamuflado, seria 0 juramento de 

fidelidade que, tomando a autoridade politica coma 0 fator de legitimaçao, exige, por 

consequência disso, uma fidelidade relativamente aos bens espirituais, que nao estao no 

aeordo, desbordando-se do paeto, pois. Ou seja, 0 que 0 rei Jaime 1 estabeleceu para os 

catolicos da Inglaterra, da mesma forma que sua antecessora, baseou-se em grande medida 

nessa quarta modalidade de juramento de fidelidade, é dizer, 0 rei Jaime 1 exigiu dos 

cat6licos da Inglaterra um juramento de fidelidade nao apenas sob sua autoridade politica, 

o que seria de todo legitimo, mas, demais disso, sobre os bens eclesiasticos espirituais, 

que competiam ao papa. Dessa forma, Suarez demonstra que, neste âmbito, dos bens 

espirituais, os catolicos ingleses estavam livres da obediência ao monarca, nos termos do 

magistério eclesiastico, devendo fidelidade de consciência, no ponto, unicamente ao papa. 

Esta é a tese central exposta no Defensio Fidei. 

Gauchet toma este magistério de Suarez e, surpreendentemente, aponta coma a 

defesa da tradiçao pode ser uma das vias mais evidentes de veiculaçao e ratificaçao, em 

certo modo, do nova que surge. Neste senti do, 0 fil6sofo francês assevera que 0 

granadino, advogando a existência de uma transferência sem retorno de parte do poder ao 
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monarca, acaba, por outro lado, por devidamente reconhecer a separaçiio das instâncias e 

legitimar 0 po der da autoridade politica, exercido de maneira destacada do po der da 

Igreja. 0 fil6sofo francês afirma que tal se afigura uma notavel contribuiçao (quiça, por 

vias obliquas ... ) à efetiva instalaçao do conceito de Estado. Ademais, ao asseverar que um 

poder é adequado quando transferido do corpo social para 0 soberano, Suarez acaba por 

conferir os lineamentos de que, em tais condiç5es, 0 poder sera exercido de maneira 

legitima e por um fundamento legitimo. De outra banda, a ideia de um poder que é 

transferido a partir e pela sociedade ao soberano toma compreensivel a diferença que, 

desde 0 principio, deve haver entre um poder, erigido em tais condiç5es, e um povo, que 

deve respeita-Io. Acaba, assim, a te se suareziana por contribuir grandemente para a 

obtençao do mesmo resultado advogado, V.g., pelos politicos franceses. É dai que Gauchet 

vai conc1uir que: "a defesa da tradiçao pode ser uma das vias mais seguras da inovaçao. 

Falar de reaçao ao surgimento do Estado pode ser um convite a detectar 0 trabalho do 

nova no seio daquilo que aparentemente 0 contesta,,638. 

Yale lembrar que, mesmo nos dias de hoje, revém a questao da origem e da 

transferência do poder. Em nivel local, por exemplo, nao é in6cuo lembrar que 0 

presidente brasileiro Michel Temer, ante um dos momentos mais conturbados de seu 

govemo, apelou para a legitimidade de seu poder, fazendo referência ao fato de Deus 0 

haver ali colocado639
. De igual sorte, 0 presidente Jair Bolsonaro, 0 quaI se val eu, em 

campanha, do lema "Brasil acima de tudo e Deus acima de todos", fez questao -logo ap6s 

a votaçao eleitoral que 0 sagrou govemante do pais - de evocar, em oraçao corn seus 

colaboradores, pre ce, solicitando a proteçao de Deus ante 0 poder que, naquele instante, 

estava-Ihe sendo transmitid0640. Corn efeito, referida discussao nao é de nenhum modo 

in6cua, ainda hoje repercutindo em procederes e discursos de chefes de Estado, que 

funcionam coma verdadeiras assinaturas destes embates. 

638 « Comme quoi la défense de la tradition peut être l'une des voies les plus sûres de l'innovation. Parler de 
réaction à l'émergence de l'Etat, ce peut être une invite à détecter le travail du nouveau au milieu de ce qui 
apparemment le conteste », GAUCHET (1994), p. 215. 
639 Michel Temer, no momento de maior turbulência de seu govemo, em 27 de junho de 2017, apela para a 
legitimidade divina do poder: "Tenho orgulho de ser presidente. Convenhamos, é uma coisa extraordinaria. Para 
mim é algo tocante. E algo que, nao sei coma Deus me colocou aqui, dando-me uma tarefa dificil, mas 
certamente para que eu pudesse cumpri-Ia. Especialmente pelos avanços que meu govemo praticou e nao 
permitirei que me acusem de crimes que jamais cometi" (tal discurso esta disponfvel, e.g., nos seguintes 
endereços e letrônicos: <https ://exame.abril.com.br/brasillconfrra -a- integra-do-pronunc iamento-de-miche 1-
temer/> ; <https://noticias.uo l.com. br/politica/ultimas-noticias/20 1 7/06/27 /nao-sei-como-deus-me-colocou-aqui
diz-temer-em-pronunciamento.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018) . 
640 BOLSONARO, Jair Messias. Pronunciamento Oficial do Presidente Jair Bolsonaro. Mountain View: 
Google, 2018. Disponfvel em: <https://www.youtube.com/watch?v=nJ_iKZOtkPg>. Acesso em: 13 jan. 2019. 
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6.3 0 EST ADO DA RAZÂO DE EST ADO 

Na França de 1610, precisamente no dia 14 de maio, 0 rei Henrique IV sucumbe à 

faca de François Ravaillac na rue de la Ferronerie em Paris. Corn dois golpes certeiros, 0 

regicidio esta consumado, evento que instalara uma grave e profunda tensao em solo francês, 

situaçao que perdurara pel os anos seguintes, mormente diante da incerteza quanto à regência, 

na medida em que 0 primeiro filho de Henrique IV corn Maria de Médici, que mais tarde 

deviria 0 rei Luis XIII, se encontrava, entao, ainda na tenra idade de oito anos. 

Se, de um lado, à época, os cat6licos rej eitavam a tese absolutista do poder, 

sustentando a necessidade de haver uma correlaçao entre assuntos politicos e religiosos (0 

poder nao podendo se bastar e extrair sua integral legitimidade exclusivamente do âmbito 

terreno, sem 0 crivo eclesiastico) - advogando-se, inclusive, a possibilidade de se considerar 

legitimo 0 cometimento de um tiranicidio por motivaç6es religiosas -, por outro lado, 0 

Terceiro Estado, em 1614, apresentava aos Estados Gerais proposta legislativa, visando 

promover a separaçao completa dos assuntos de Estado em relaçao aos assuntos eclesiasticos, 

objetivando, assim, evitar qualquer ingerência da Igreja nas aç6es politicas. Referida 

empreitada, evidentemente, nao poderia ser aceita pela corpo eclesiastico, 0 quaI promovera 

forte reaçao a tal investi da, argumentando justamente que nao haveria coma se buscar uma 

legitimidade absoluta e transcendente do poder fora da mediaçao da Igreja. 

Em 1624, ascende ao posta de Primeiro Ministro de Luis XIII - rei este que conta, 

entao, pouco mais de vinte anos de idade - Armand Jean du Plessis, 0 Cardeal de Richelieu; 

tal evento fara explodir a tensao. Corn Richelieu, a razào de Estado sera dejinitivamente 

entronizada, categoricamente sendo assentada na seara publica em solo francês 641 . A politica 

adotada por Richelieu nao podera deixar de ferir os cat61icos fervorosos. Referido cardeal 

buscara aliança corn hereges para fazer frente à influência espanhola, acabando por comprar a 

possibilidade clara de um afrontamento direto corn a Santa Sé. As alianças corn os hereges 

passarao pela "casamento inglês" da irma do rei corn 0 principe de Gales, pela acordo corn 

calvinistas holandeses, pelo auxilio ao general luterano Mansfeld e pelo afrontamento às 

trop as papais; tudo feito por interesse de Estado, 0 qual- segundo 0 entendimento do cardeal 

- se sobrepunha a qualquer outro interesse, uma vez que "uns sao os interesses de Estado que 

vinculam os principes; outros, os interesses da salvaçao de nossas almas,,642. Diferenças 

64 1 GAUCHET (1994), p. 217. 
642 « autres sont les intérestz d'estat qui lient les princes et autres les intérestz du salut de nos âmes », PLESSIS, 
Armand Jean du (Richelieu, cardinal duc de) . Lettres, instructions diplomatiques et papiers d 'État du Cardinal 
de Richelieu. M. Denis-Louis-Martial Avenel (org.). Paris: Imprimerie Impériale. 1853. t. 1: 1608-1624. p. 225 . 
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religiosas nao teriam qualquer importância, se fosse para resguardar 0 interesse do Estado (à 

época, sobretudo, defendê-lo contra 0 avançar da potência espanhola). Em Discours des 

Princes et Estats de la Chrétienté plus considérables à la France selon leurs diverses qualités 

et conditions (1623), Richelieu assim se posiciona em relaçao à doutrina do interesse: "os 

principes no mundo governam-se apenas pelos interesses e nao se movem senac à impulsao 

da boa ou ma sorte dos outras, segundo as ocorrências favoraveis ou contrarias", e ademais: 

"todos os principes e Estados da cristandade nao sujeitos ou partidarios da Espanha têm 

interesse em formar um necessario contrapeso a ela,,643; a prop6sito, dez anos mais tarde, 0 

duque de Rohan, em seu Intérêt des princes, vai afirmar que "os principes comandam os 

povos, e 0 interesse comanda os principes. 0 conhecimento deste interesse é tao elevado em 

relaçao ao conhecimento das aç5es dos principes quanto estes mesmos estao acima dos 

povoS,,644. Nesse sentido, Gauchet e Meinecke acentuam fortemente para a preponderância do 

interesse do Estado (em detrimento da intluência eclesiastica) no governo de Richelieu. 

Da mesma forma que na década de 1590, nos anos 1620, as exigências da 

confissao cat61ica e a necessidade de preservaçao do corpo polltico irao se afrontar e farao do 

Estado um problema, problema este plasmado na questao da razao de Estado. TaI pode ser 

aferido nas palavras de Richelieu ao embaixador Schomber: " ... divididos na fé, n6s 

permanecemos unidos em um principe, a serviço do quaI nenhum cat61ico é tao cego a ponto 

de, em matéria de Estado, estimar mais um espanhol do que um francês huguenote" 645. No 

âmbito interno, a partir de 1630, Richelieu vai promover uma implacavel neutralizaçao de 

seus criticos e opositores, corn um uso alargado do conceito de lesa-majestade e a imposiçao 

de castigos preventivos, a fim de reduzir drasticamente as resistências ao seu governo. 0 

implacavel autoritarismo posta em marcha por Richelieu, impondo um governo forte, em solo 

francês, é definido corn acuidade por Thuau: 

Relativamente nuançado no que toca aos nobres e burgueses, 0 autoritarismo 
de Richelieu é muito mais rude em relaçao ao povo. Os sentimentos de 
piedade ou a simples preocupaçao de humanidade sao, em Richelieu, 
fraquezas nao conhecidas. A ideia de sacrificios consentidos é total mente 
estranha ao pensamento da época. Certamente, os sacrificios sac impostos 

643 « ce qu'il y a de princes au monde ne se gouverne que par les intérêts et ne se meut qu'au branle de la bonne 
ou mauvaise fortune des autres, selon les occurrences favorables ou contraires »; « tous les princes et Etats de la 
chrétienté non. sujets ou partisans d'Espagne ont de l' intérêt à lui former un contrepoids nécessaire », 
MEINECKE (1973), p. 139-150. 
644 « Les princes commandent aux peuples, et l' intérêt commande aux princes. La connaissance de cet intérêt est 
d'autant plus relevée par-dessus celle des actions des princes qu'eux-mêmes le sont par-dessus les peuples ... », 
GAUCHET (1994), p. 218. 
645 « divisés en la foi, nous demeurons unis en un prince au service duquel nul catholique n'est si aveugle 
d'estimer en matière d 'Etat un espagnol meilleur qu'un français huguenot », ibid., p. 219. 
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desde cima. Se as entranhas de Richelieu se emocionam é unicamente pelo 
Estado e, coma 0 diz Hay du Chastelet, a seus olhos, a "necessidade do 
povo" vern depois da "necessidade dos neg6cios publicos". Sem duvida, 0 

alivio do povo é uma das preocupaç6es essenciais do rei. Mas a conjuntura 0 

obriga a pospor a realizaçào daquele para mais tarde. 0 estado de 
necessidade constrange Richelieu a submeter 0 povo a um regime severo: 
médico enérgico, ele entende "cura-Io, emagrecendo-o". ( ... ) a fllTI de 
abarcar, na sua diversidade, a atitude do Poder em relaçào ao povo, ao lado 
dos preâmbulos das ordenanças reais, que fazem sem pre apelo às 
consideraç6es mais elevadas, é preciso colocar os relat6rios de intendentes 
endereçados ao Chanceler Séguier. Estes escritos administrativos, ao menos 
os que concemem às revoltas, mostram as efetivas dificuldades enfrentadas 
pelos funcionarios do rei. Os intendentes ai exp6em suas dificuldades e, por 
vezes, seus escrupulos. Mas a preocupaçào corn 0 serviço do rei supera neles 
todas as outras raz6es. É entào no interesse do povo, é claro, que eles se 
aprontam a utilizar a maneira forte. Um deles defme assim a piedade viril 
que merecem os descontentes: " ... é ter verdadeiramente piedade deles 
recoloca-Ios em repouso pel os meios que restam". Um outro inclina-se ao 
recurso puro e simples da força: " ... entre nossos furiosos, nossos esrupidos e 
nossos barbaros, um tiro de canhào e um exemplo de justiça persuadiriam 
melhor do que mil silogismos"646. 

E, se sua fé e comprometimento corn a cristandade naD poderiam, em tese, ser 

postos em questao (na medida em que Richelieu se tratava, rematadamente, de um homem da 

Igreja), tal situaçao coexistia, surpreendentemente, corn uma genuina devoçiio ao Estado 

(enquanto homem de Estado). Em algo coma uma sintonia, Gauchet percebe naD haver 

elementos de laicidade no pensamento do eximio ministro: "0 que é feito para 0 Estado é feito 

para Deus, 0 quaI é a base e 0 fundamento daquele", es creve ele em Le testament politiqué47• 

Richelieu justamente vislumbra estas duas instâncias, as quais deverao se harmonizar. Ao 

lado da fé cat6lica, por meio da quaI 0 individuo deve, por devoçao a Deus, buscar sua 

salvaçao no pIano sobrenatural, ha uma esfera terrena, a estatal, dotada de regras pr6prias, 

646 « Relativement nuancé à l'égard des nobles et des bourgeois, l'autoritarisme de Richelieu est beaucoup plus 
fruste à l'égard du peuple. Les sentiments de pitié ou le simple souci d ' humanité sont, chez lui, des faiblesses 
inconnues. L'idée de sacrifices consentis est totalement étrangère à la pensée de l'époque. Il est bien entendu que 
les sacrifices sont imposés d'en haut. Si les entrailles de Richelieu s'émeuvent, c'est uniquement pour l'État et, 
comme le dit Hay du Chastelet, à ses yeux, la "nécessité des peuples" passe après la "nécessité des affaires". 
Sans doute le soulagement du peuple est une des préoccupations essentielles du roi. Mais la conjoncture l'oblige 
à en remettre la réalisation à plus tard. L'état de nécessité contraint Richelieu à soumettre le peuple à un régime 
sévère: médecin énergique, il entend "le guérir en l'amaigrissant". ( ... ) a fin d'embrasser dans sa diversité 
l'attitude du Pouvoir en face du peuple, à côté des préambules des ordonnances royales, qui font toujours appel 
aux considérations les plus hautes, il faut placer les rapports d'intendants adressés au Chancelier Séguier. Ces 
écrits administratifs, ceux du moins qui concernent les révoltes, montrent les difficultés réelles auxquelles se 
heurtaient les fonctionnaires du roi. Les intendants y exposent leurs difficultés, et parfois leurs scrupules. Mais le 
souci du service du roi l'emporte chez eux sur toutes autres raison. C'est donc dans l'intérêt bien entendu du 
peuple qu'ils s'apprêtent à utiliser la manière forte. L'un d'eux définit ainsi la pitié virile que méritent les 
mécontents: " .. . c'est avoir véritablement pitié d 'eux que de les remettre en repos par les moyens qui restent" . 
Un autre incline au recours pur et simple à la force: " ... parmi nos furieux, nos stupides et nos barbares un coup 
de canon et un exemple de justice persuaderaient mieux que mille syllogismes" », THUAU, op. cit. p. 364-6. 
647 « ce qui est fait pour l'Etat est fait pour Dieu qui en est la base et le fondement », GAUCHET (1994), p. 220. 
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acima da quaI nao ha outra e que esta ocupada de uma outra salvaçao, a salvaçào do Estado -

e aqui e agora, no mundo terreno. Em seu Advis donné au Roy après la prise de la Rochelle 

pour le bien de ses affaires (documento de 13 de janeiro de 1629), 0 Cardeal assim assevera: 

"os Estados nao têm substância depois deste mundo, sua salvaçao é a presente ou 

nenhuma,,648. É neste sentido que, em contraposiçao ao pensamento politico que era 

chancelado pela Santa Sé - que pugnava pela instalaçao de um Estado cristao universal e 

ultimo - , Richelieu vai advogar ser imprescindivel haver um equilibrio de poder, uma 

p1uralidade de Estados, susten tan do, ademais, que a intluência da Igreja em nada sena 

arranhada por conta de ta1 fato: 

A razao e a experiência nos mostram, escreve ele, que é preciso para 0 bem 
da Igreja que haja equilibrio entre os principes temporais, de modo que, na 
igualdade destes, a Igreja possa subsistir e se manter em suas funçôes e em 
seu esplendor; de outro modo, 0 papa naD poderia ser, coma deve, pai 
comum de todos os principes cristaos, mas seria constrangido a ser servo e 
simples capelao do mais poderos0649• 

Da instância das disputas protagonizadas pelos Estados, no pIano temporal, a 

Igreja se encontra afastada, em nada Ihe fragilizando a existência de ta1 conjuntura, muito ao 

contrario. Conforme ta1 concepçao, nas disputas terrenas, a Igreja nao deve se imiscuir, nao 

tendo senao a ganhar corn a autonomia das potências temporais e a balança de poder; ante 0 

equilibrio e a igualdade entre os Estados, 0 papa poderia mais bem exercer sua influência e 

suas funçoes de moderaçao e composiçao. 

Quanto a esta "salvaçao", vale lembrar, ademais, conforme Gauchet enfatiza, que 

os servidores dos Estados engajam-se em urna salvaçao que nao é a deles, mas é a desta 

entidade de todo terrena. Gauchet aponta, coma ponto fundamental, esta captaçào da religiào 

pelo Estado, no momento mesmo em que, nada obstante, se aprofunda esta cisao entre as duas 

esferas. 0 Estado é a1çado ao grau de suprema autoridade, autoridade independente e 

absoluta, 0 que faz corn que seja legitimo, inclusive, ao homem de Estado "bater de frente", 

afrontar uma autoridade espiritual que se imiscua nos interesses estatais, desbordando de seu 

bem definido campo de açao. É nesse sentido, ademais, que 0 Estado pode fazer valer suas 

648 « les Etats n'ont pas de substances après ce monde, leur salut est présent ou nul », PLESSIS, Armand Jean du 
(Richelieu, cardinal duc de) . Lettres, instructions diplomatiques et papiers d 'État du Cardinal de Richelieu . M. 
Denis-Louis-Martial Avenel (org.). Paris: Imprimerie Impériale. 1858. t. III : 1628-1630. p. 195. 
649 « La raison et l'expérience nous montrent, écrit-il, qu'il faut pour le bien de l'Eglise qu'il y ait balance entre 
les princes temporels, en sorte que dans leur égalité l'Eglise puisse subsister et se maintenir en ses fonctions et 
en sa splendeur; autrement le pape ne pourrait être, comme il se doit, père commun de tous les princes chrétiens, 
mais serait contraint d'être serf et simple chapelain du plus puissant », ibid., p. 220, citando PLESSIS, Armand 
Jean du (Richelieu, cardinal duc de). Mémoires du cardinal de Richelieu, Paris: Société de l'Histoire de France, 
1921. t. V, p. 293. 
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nonnas acima das leis provindas do corpo ec1esial, restando, assim, guamecido de uma 

legitimidade transcendente, sobrenatural650. A prop6sito, vale mencionar 0 pensamento de 

Hay de Chastel et, para quem, confonne Thuau, "a heresia politica é tao, senao mais, perigosa 

que a heresia religiosa"651. Tai fenômeno, confonne Gauchet, surpreendentemente, pennitira 

que cristaos fervorosos se tomem zeladores e servi dores dessa entidade religiosa terrestre, 

agindo sem escrupulos a seu favor, dando até mesmo a pr6pria vida. Este 0 verdadeiro 

mistério do Estado652. 

o Estado assim chega à sua denominaçao por meio de um processo que nao po de 

ser senao também um processo religioso, do que é inseparavel a ideia da razao de Estado, 

direcionada nomeadamente a fazer frente às pretensoes de universalidade provindas das 

exigências ec1esiais. Mas, ao enfrentar esta entidade religiosa ec1esial, tal nao impedira, por 

outro lado, a razao de Estado de adentrar em um cenario plasmado de uma autêntica 

religiosidade, de todo pr6pria. Etal, confonne Gauchet, é visto de maneira hialina, no 

implacavel ministério de Richelieu. Percebe-se, dessa fonna, que as reaçoes contra 0 

aparecimento deste que se constituira no "mais frio de todos os monstros frios,,653 nao se 

afiguraram sem razao, na medida em que se instalou um processo desconcertante que 

revolveu tanto 0 piano material, temporal, quanta 0 âmbito metafisico, espiritual. 

6.4 TORNAR 0 EST ADO RACIONAL: 0 PENSAMENTO COMO DEFESA 

Gauchet aponta, aSSlm, que a imputaçao de "maquiavelismo" a detenninados 

setores do pensamento esta relacionada a esta autonomizaçào do raciocinio politico, caindo 

bem ai, a prop6sito, a adjetivaçao de "ateismo", direcionada por aqueles que defendiam a 

conjunçao politica-Igreja. A ruptura que 0 fenômeno instalava tinha a ver corn a fonna de 

percepçao do liame da sociedade, corn a passagem de uma época do divino a outra, 

substituiçao de uma economia metafisica por outra654. É em funçao desta conjuntura que se 

desenrolara a réplica dos te6ricos da razao de Estado. 0 embate, pois, vai ser sistema contra 

650 « En son élévation au rang de suprême autorité dans son ordre, élévation qui le fonde le cas échéant à 
combattre de front une autorité spirituelle sortie de son rôle, ou bien à imposer sa loi par dessus la conviction des 
fidèles, il gagne une manière de légitimité surnaturelle », GAUCHET (1994), p. 220-1. Em traduçao nossa: "Em 
sua elevaçao à categoria de suprema autoridade em sua ordem, elevaçao que 0 fundamenta, caso necessario, a 
combater de frente uma autoridade espiritual que saia do seu papel, ou a impor sua lei acima da convicçao dos 
fiéis, ele ganha uma forma de legitimidade sobrenatural". 
65 1 « Pour Hay l' hérésie politique est aussi, sinon plus, dangereuse que l' hérésie religieuse », THUAU, op. cit., p. 
364. 
652 GAUCHET (1994), p. 221. 
653 FOUCAULT (1 994b), p. 827. 
654 GAUCHET (1994), p. 221. 
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sistema. E esta resposta nao sera univoca, unissona, homogènea. Diferirao as estratégias de 

afrontamento deste nova: desde a radical rejeiçao até a tentativa de integraçao do novo, 

alcançando, dominando e neutralizando seus aspectos mais sulfurosos. Sublinhemos très 

pontos fundamentais deste processo: 

(i) Vale repisar e enfatizar que a teorizaçao da razao de Estado vern da resposta, 

do lado reativo ao fenômeno fatico, à "razao de Estado falante", "das ruas". Sao os criticos 

dessa razao de Estado que possuirao as ferramentas te6ricas habeis a transformar a expressao 

(falada) em objeto de conceituaçao e teorizaçao. Botero e seus correligionarios possuem urna 

s61ida tradiçao de pensamento e empregarao todo 0 seu arsenal te6rico para fazer expurgar 

esta heresia da cena politica. Os defensores desta razao de Estado falada, das ruas, no mais 

das vezes, nao dispunham de elementos te6ricos de tamanho quilate, habeis a fazer frente a 

urna tradiçao de pensamento eclesiastico tao s6lida e estabelecida; nao dispunham de meios 

para além da justificaçao pragmatica, para além dos fenômenos que viam e que exigiam deles 

aç5es na pratica; nao dispunham de ferramentas ensejadoras a urna reflexao capaz de 

conceber, dogmatizar, explicitar teoricamente aqueles movimentos que percebiam e que os 

conduziam a agir. 

Dessa forma, nesta virada do século XVI para 0 XVII, é pela campo oposto que a 

fissura se afigurara verificavel, é pela lado dos criticos que a razao de Estado sera constatavel 

e mais bem aquilatados os seus efeitos; a razao de Estado, assim, se mostrara mais perceptivel 

justamente a partir do campo que busca neutraliza-la, abarca-Ia, alcança-Ia, domestica-Ia, 

reinscrevè-Ia, domina-la, precisamente a partir do campo que ela objetiva, em verdade, 

subverter655 . 0 fil6sofo francès assevera que "a teoria da razao de Estado é 0 pensamento do 

Estado desde fora, ai onde ele nao existe, à luz daquilo que sua afirmaçao efetiva tende a 

destruir,,656. 

E Gauchet se pergunta por que tal resistència se da a partir da Italia. Segundo ele, 

a localizaçao das primeiras teorizaç5es acerca da razao de Estado em solo italiano se da por 

uma conjunçao de fatores: urna experiència fatica surpreendente, por meio da quaI a Italia 

escapa à "coagulaçao das monarquias territoriais", além de urna rica literatura657. Por outro 

lado, reanimada - pela Concilio de Trento - a te se da monarquia universal, a Espanha se 

coloca coma modelo, em contraposiçao à França, dilacerada por conflitos e avida por 

promover a imposiçao dos interesses de Estado. TaI é visto, por exemplo, a partir da pena do 

655 Ibid., p. 222. 
656 « La théorie de la raison d'Etat, c'est la pensée de l'Etat du dehors, là où il n'existe pas, à la lumière de ce que 
son affirmation effective tend à détruire », ibid., p. 224. 
657 Ibid ., p. 222. 
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italiano Giovanni Botero, 0 quaI, conforme ja referimos, ao tratar das missoes de guerra e da 

necessidade de se guerrear no exterior para se conservar a paz no interior, claramente se 

coloca ao lado da Espanha, tendo-a coma modelo, em contraposiçao à França: 

E se n6s consideramos atentamente aquilo que, em nosso tempo, faz corn 
que a Espanha viva em perfeito repouso e que a França esteja mergulhada 
em perpétuas guerras civis, n6s veremos que isto provém em parte do fato de 
que a Espanha esta ocupada corn guerras estrangeiras e corn miss6es 
longinquas, nas Indias, nos Paises-Baixos, contra os hereges, contra os 
turcos e os mouros, onde sao empregados sejam os braços, sejam os espiritos 
dos espanh6is: sua patria gozou assim de uma paz muito grande e desviou 
em direçao a outros lugares todos os hurnores pecantes. Ao contrario, a 
França, estando em paz corn os estrangeiros, se voltou contra ela mesma e, 
nao tendo outro pretexto, tomou aquele da heresia de Calvino e de urn novo 
Evangelho que anuncia, por toda parte em que se faz ouvir, 0 luto, nao a 
alegria, 0 horror da guerra, nao a paz, e preenche os espiritos de furia e raiva, 
nao de boa vontade658 • 

(ii) A segunda questiio é que a revoluçao religiosa e metafisica do Estado é 

confessionalmente neutra, dividindo tanto cat6licos, quanta protestantes. Nao bate de frente 

contra a estrutura dogmatica da religiao, mas altera a forma de compreender e acolher a 

confissao. Gauchet a chama de uma "revoluçêio invisivel "659; dai naD se poder localizar ou 

associar a reaçao dos te6ricos a urna {mica religiao ou causa religiosa. A revoluçao divide 

devotos, a favor e contra; ha cat6licos que vao advogar pela necessidade de haver uma 

separaçao entre os bens espirituais e os bens temporais, assim coma havera protestantes que 

vao sustentar a necessidade de haver urna unidade, em uma hierarquizaçao na quaI os bens 

espirituais se colocariam no degrau mais elevado. À mingua de encontrar uma palavra melhor, 

Gauchet assevera tratar-se ai de urna questao de "sensibilidade"66o. E, neste processo de 

disputa da razao de Estado, ha três pontos capitais a serem perscrutados: (a) 0 modo de 

ligaçao entre 0 poIitico e 0 religioso; (b) a forma do corpo politico; (c) a inscriçao dos fins na 

ordem poIitica. 

65 8 Versamos referida passagem para 0 português a partir da traduçao francesa elaborada por Descendre, 
delineada nos seguintes termos: « Et si nous considérons avec attention ce qui fait que, de notre temps, l'Espagne 
vit en parfait repos, et que la France est plongée dans de perpétuelles guerres civiles, nous trouverons que cela 
provient en partie du fait que l' Espagne est occupée à des guerres étrangères et à des entreprises lointaines, dans 
les Indes, aux Pays-Bas, contre les hérétiques, contre les Turcs et les Maures, où sont employés soit les bras, soit 
les esprits des Espagnols: leur patrie a ainsi joui d'une très grande paix et détourné vers d'autres lieux toutes les 
humeurs peccantes. Au contraire, la France, étant en paix avec les étrangers, s' est retournée contre elle-même et, 
n' ayant d'autre prétexte, a pris celui de l'hérésie de Calvin et d'un nouvel Évangile qui annonce, partout où il se 
fait entendre, le deuil, non la joie, l'horreur de la guerre, non la paix, et emplit les esprits de fureur et rage, non 
pas de bonne volonté », BOTERO (2014), p. 176-7. 
659 GAUCHET (1994), p. 224. 
660 Ibid ., p. 224. 
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(a) Quanto ao primeiro item, viu-se, em Richelieu, que a fé nao era, de nenhuma 

forma, desrespeitada; 0 cardeal, enquanto homem da Igreja, preservava sua incondicional 

devoçao. Ocorre que havia um outro âmbito, um outro campo, corn principios e imperativos 

proprios, campo no quaI a fé nao saberia operar. Todavia, Gauchet aponta que nao se poderia 

adjetivar este outro campo simplesmente de "lai co" ou "nao-religioso". Tratava-se de uma 

outra forma de servir a Deus, por meio da satisfaçao de exigências integralmente seculares, 

terrenas. Para os defensores do Estado, haveria duas vias de serviço di vi no, ao passo que, para 

os teoricos criticos da razao de Estado, haveria som ente uma. Para aqueles, haveria duas 

instâncias, independentes, separadas; para estes, haveria unidade, hierarquizaçao, corn 

precedência ao âmbito espiritual. 0 conflito, pois, se coloca entre duas vis6es diferentes 

acerca do liame entre aquém e além. Para a visao tradicional, nesta continuidade, unidade 

hierarquizada, a instância terrestre se en contra subordinada à celeste; para os defensores do 

Estado, ao contrario, haveria disjunçao, dissociaçao entre os âmbitos, um nao se comunicando 

diretamente corn 0 outro. 

Gauchet constata que, quando Botero, por exemplo, sugere a criaçao de um 

"Conselho de Consciência" (formado por doutores em teologia e direito canônico), ao quaI 

estaria subordinado, em suas deliberaç6es, 0 Conselho de Estado, é a esta interpretaçao do 

liame entre espiritual e temporal que ele esta chamando atençao. É uma "organizaçao de 

mundo" pela quaI ele esta advogando, cuja teorizaçao deveria destruir a heresia da politica 

modema, heresia esta que buscaria "erigir uma razao de Estado contraria à lei de Deus", 

colocando "altar contra altar"661. Gauchet, corn sua perspicacia, nao deixa de dar todo 0 

relevo à expressao "aZtar contra altar", que nao saberia ter designado de maneira mais 

apropriada 0 fenômeno que se descortinava di ante destes contemporâneos do alvorecer da era 

modema. E esta nova religiao de todo terrena que se levantava nao deixava menos 

escandalizado .oum bom calvinista de ortodoxia teocratica,,662 que um cristao fervoroso; a 

ideia - para além da salvaçao humana - de uma autêntica "salvaçao do Estado" causava 

ojeriza e comoçao ao fiel ardoroso. Sao, pois, du as economias do divino, duas concepç6es de 

fé que se afrontam, em sistema contra sistema. 

(b) A promoçao deste deslocamento de uma economia do divino a outra determina 

uma outra alteraçao: modificaçao da economia do liame social; a questao da coesiio (e este é 0 

segundo aspecto). A existência de uma unidade hierarquizada entre 0 temporal e 0 espiritual 

66 \ "dresser une raison d'Etat contraire à la loi de Dieu, comme autel contre auter', BOTERO (2014), p. 157; 
GAUCHET (1994), p. 225. 
662 Ibid., p. 225. 
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determina a necessidade de se haver uma coesao intrinseca dos corpos e das comunidades 

particulares, e, ademais, que estes se encontrem em uma perspectiva de se inserirem em uma 

comunidade humana universal. Conforme Gauchet nos aponta, é precisa ter em mira esta 

ultima reuniao - esta societas christiana, esta ultima comunidade, que reunira todos os povos 

dos impérios - para que se consiga compreender "a conjunçao instituidora do visivel corn seu 

fundamento invisivel,,663 . Nesta perspectiva, desde comunidades pequenas, coma a famflia, 

até comunidades mais vastas, coma reinos, dentro desta 16gica, ha ai uma hierarquia, um 

escalonamento de pertenças. 

o Estado surge, subvertendo ambas as articulaç6es. 0 universal, agora, é 

realizado intra muros, nas fronteiras do corpo social, trata-se de um universal que se opera nas 

dimens6es de uma comunidade particular; ademais, 0 Estado "dissolve a legitimidade das 

outras pertenças comunitarias, a começar pela comunidade de fé,,664 (embora nao deixem de 

existir, elas sofrem um rebaixamento, sao menoscabadas, perdem a vocaçao de liame social, 

deixam de funcionar coma elemento de coesao social, tem sua importância natural 

drasticamente reduzida). Entao, ao mesmo tempo em que, por um lado, 0 Estado quebra 0 

principio (escatoI6gico) da reunHio no corpo politico ultimo e universal, por outro, faz 

esvairem-se, em seu interior, as comunidades que naturalmente operavam coma n6s sociais, 

que promoviam naturalmente a conjunçao, a reuniao dos individuos, a coesao do corpo social. 

As comunidades encontram-se, agora, no Estado, 0 quaI se instala, avocando para si 0 

monop6lio da coesao social665. Quebra-se 0 dogma cristao da universalidade do império 

ultimo e compromete-se a estabilidade e solidez destas comunidades. Dai nasce 0 corpo 

politico, do desenraizamento e do afastamento da comunidade de fé e da transformaçao do 

liame social. Consoante Gauchet: 

663 « la conjonction instituante du visible avec son fondement invisible », ibid. , p. 226. 
664 « dissout la légitimité des autres appartenances communautaires, à commencer par la communauté de foi », 
ibid., p. 226. 
665 Ibid., p. 226. ° dilaceramento das comunidades naturais é indubitavelmente catapultado no contexto 
contemporâneo de operabilidade do Estado securitario. Corn efeito, a organizaçao comunitaria é fiscalizada e 
monitorada de muito perto pelos agentes estatais (citando-se apenas um exemplo por todos, yale observar a 
dificuldade titânica enfrentada pelas radios comunitarias para lograrem funcionar em solo brasileiro, sendo, nao 
raro, interditadas por razoes de segurança ... ). E, coma se pode ver a partir de Gauchet, tal vocaçao "oficial" de 
dissoluçao das organizaçoes comunitarias remonta às origens da estatalidade. Nesse sentido, yale mencionar as 
palavras de Daniel Arruda Nascimento, que, trazendo à baila 0 pensamento de Roberto Esposito, assim nos 
ensina: "A segurança sempre esteve na pauta do Estado, rnesrno que a sua eleiçao significasse a irnpossibilidade 
da comunidade de relaçoes. '0 Estado-Leviata coincide corn a dissociaçao de todo liarne cornunitario . Corn a 
aboliçao de quaisquer relaçoes sociais estranhas ao comércio vertical proteçao-obediência' . Sacrificou-se a 
cornunidade para se obter segurança. No fundo, a cornunidade do sacrificio se inverte no sacrificio da 
cornunidade", NASCIMENTO, Daniel Arruda. Em torno de Giorgio Agamben: sobre a politica que nào se vê. 
Sao Paulo: LiberArs, 2018a. p. 79. 
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É preciso retornar à sua violência original para conceber a repulsa que 0 

egoismo de wn gênero novo, reivindicado pelos praticantes da balança do 
poder, pôde inspirar, virando-se resolutamente as costas às perspectivas da 
unidade e da conc6rdia entre os homens, em beneficio de wna irredutivel 
rivalidade, de todos os instantes, entre as potências aferradas cada quai na 
busca de seu pr6prio interessé66. 

Nao é apenas a possibilidade perspectivada pela comunidade crista que resta, em 

realidade, comprometida, é a pr6pria possibilidade de se imaginar uma espécie outra de 

coeSGO social fora do Estado. A partir do paradigma que esta para se instalar, nGo existe 

conjunçGo dos individuos senGO no Estado; esta é a constataçao estarrecedora. 

A ideia de soberania, neste sentido, sera de fundamental importância. Permitira, a 

um s6 tempo, a instalaçao de um monop6lio do liame social (dissipando as comunidades 

naturais, dissolvendo a vocaçao destas no que tange à promoçao da coesao social), 

idealizando, assim, uma "universalidade intra muros", e, no âmbito externo, fara frente às 

demais potências, neste nova cenario que emerge, caracterizado pela pluralidade de Estados, 

concorrência e balança de poder. 0 Estado se imp5e, do ponto de vista da disputa no âmbito 

externo, e se coloca coma ùnica fonte de genuina coesao social no âmbito interno; a 

universalidade se dara a partir dele, Estado (e no interior dele). Desagrega assim as demais 

comunidades; nas palavras do pensador francês, "0 surgimento do Estado nao desorganiza 

apenas a ordenança da sociedade universal, ele transtorna também a intima composiçao do 

liame entre os seres,,667. É dizer: muda a forma dos individuos se relacionarem, altera-se 

mesmo 0 pr6prio modo coma as pessoas enxergam 0 estar em comunidade. Em igual norte 

nos aponta Thuau: 

Assim, 0 endurecimento do poder que se faz sentir sob Richelieu 
corresponde nao som ente a wna evoluçao quantitativa, a wn progresso em 
severidade, mas sobretudo a wna evoluçao qualitativa. 0 poder cessa de ser 
wna autoridade natural que se exerce no seio de comunidades naturais. Ele 
devém wna construçao artificial que suplanta os elementos naturais da 
sociedade. A este respeito, ele exerce 0 papel de wn agressor da ordem 
estabelecida668. 

666 «Il faut retourner à sa violence d'origine pour concevoir la répulsion qu'a pu inspirer l'égoïsme d'un genre 
nouveau revendiqué par les praticiens de la balance du pouvoir, tournant résolument le dos aux perspectives de 
l'unité et de la concorde entre les hommes au profit d'une irréductible rivalité de tous les instants entre des 
puissances enferrées chacune dans la poursuite de son seul intérêt », GAUCHET (1994), p. 226. 
667« L'émergence de l'Etat ne bouscule pas que l'ordonnance de la société universelle, elle bouleverse autant 
l'intime composition du lien entre les êtres », ibid., p. 228. 
668 «Ainsi le durcissement du pouvoir sensible sous Richelieu correspond non seulement à une évolution 
quantitative, à un progrès en sévérité, mais surtout à une évolution qualitative. Le pouvoir cesse d'être une 
autorité naturelle s'exerçant au sein de communautés naturelles. Il devient une construction artificielle qui 
supplante les éléments naturels de la société. A cet égard, il joue le rôle d'un agresseur de l'ordre établi », 
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E, se, de um lado, os te6ricos da razao de Estado irao, c1aramente, denunciar esta 

quebra da unidade e este movimento de dissoluçao dos liames naturais das comunidades, em 

um processo de desagregaçao das coesôes até entao sentidas, as estruturas estatais 

emergentes, a seu turno, buscarao se fazer sentir por toda parte, devendo se capilarizarem ao 

maximo, por toda a extensao territorial do corpo politico; um embate franco e aberto entre 

sistemas. 

(c) a terceira questao fundamental é a atinente aos fins politicos. Aqui Gauchet 

observa a perspicacia de Giovanni Botero. 0 piemontês ataca os defensores da razao de 

Estado, acusando-os de se desviarem do bem universal, fim por excelência. Aponta que 

jamais tais pessoas, simpaticas à politica do equilibrio de poder, irao buscar um bem 

univers al, 0 bem da coletividade, mas sempre estarao a perquirir bens particulares, é dizer, 0 

proveito de poucos, em detrimento da coletividade. Botero chega mesmo a questionar a 

pr6pria possibilidade de, nesse nova modo de pensar a politica, se conseguir chegar a um bem 

universal, comum. Assevera 0 pensador italiano que, aos adeptos de uma politica da balança 

do poder, a questao dos fins que devem ser a1cançados pela politica se toma algo de somenos 

importância, na medida em que 0 que yale, em realidade, é este equilibrio, este peso e 

contrapeso de forças. Relegada a pIano secundario a questao dos fins, do conseguimento do 

bem comum, 0 Estado devém um fim em si mesmo669, algo absolutamente inaceitavel aos 

THUAU, op. cit., p. 363 . A questào da destruiçào, no âmbito intemo, da coesào social pr6pria às comunidades 
naturais e da desarticulaçào, no âmbito extemo, da polftica oriunda de Roma, atinente ao pensamento 
escatol6gico de implementaçào do Império cristào, ultimo, universal e definitivo (que visualizava na Espanha 0 

seu modelo), é citada, algumas paginas ap6s, quando Thuau tenciona encontrar explicaç5es para 0 autoritarismo 
de Richelieu: "Se nos interrogamos sobre as origens desta mentalidade autoritaria, notamos que ela se explica, 
em uma larga medida, pelas circunstâncias hist6ricas. Um homem de Estado contemporâneo nos oferece uma 
reflexào sobre este assunto: '0 que foi sempre, 0 que pode ser a força da ditadura? Senào uma grande ambiçào 
nacional ou bem 0 medo de um povo ameaçado?' [De Gaulle, Mémoires]. N6s encontramos ai uma explicaçào 
valida para a época de Richelieu e aplicavel a uma França ameaçada pela Espanha e pressentindo, por outro lado, 
o grande destino que estava aberto à sua frente. 0 autoritarismo de Richelieu nào é entào simplesmente aquele de 
um regime policial e sua brutalidade visa outra coisa que a exclusiva manutençào da ordem estabelecida. É, no 
maximo, em relaçào às massas que ele se restringe à tarefa puramente negativa de as manter em respeito. Mas 
elas absolutamente nào contavam entào e eram os subumanos da época. Em relaçào à sociedade organizada, este 
autoritarismo traduz a vontade de destruir as solidariedades infranacionais, da mes ma forma que ele destr6i a 
solidariedade supranacional da Res publica christiana ". No original, lemos: « Si l'on s'interroge sur les origines 
de cette mentalité autoritaire, on remarque qu'elle s'explique dans une large mesure par les circonstances 
historiques. Un homme d'État contemporain nous offre un sujet de réflexion à ce sujet : "quel fut jamais, quel 
peut être le ressort de la dictature? Sinon une grande ambition nationale ou bien la crainte d'un peuple 
menacé ?" [De Gaulle, Mémoires]. Nous trouvons là une explication valable pour l'époque de Richelieu et 
applicable à une France menacée par l'Espagne et pressentant, d'autre part, le grand destin qui était ouvert 
devant elle. L'autoritarisme de Richelieu n'est donc pas simplement celui d'un régime policier et sa brutalité vise 
autre chose que le seul maintien de l'ordre établi. C'est tout au plus à l' égard des masses qu ' il se borne à la tâche 
purement négative de les maintenir en respect. Mais elles ne comptaient guère alors et c'était là les sous-hommes 
de l' époque. A l'égard de la société organisée, cet autoritarisme traduit la volonté de détruire les solidarités infra
nationales de la même façon qu'il détruit la solidarité supra-nationale de la Res publica christiana », THUAU, 
op. cit. , p. 366. 
669 GAUCHET (1994), p. 228. 
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criticos da razao de Estado. Nesse sentido, 0 surgimento do evento estatal promove uma 

mudança no regime de pensamento, "uma transformaçao radical do papel da finalidade na 

inteligência do real,,67o. Uma revoluçao que esta de par corn a revoluçao cientifica, por meio 

da quaI 0 finalismo é defenestrado, adotando-se 0 mecanicismo; altera-se profundamente a 

forma de enxergar e analisar os fenômenos naturais671 . Da mesma forma, a revoluçao 

metafisica por meio da quaI 0 Estado vern a lume é uma revoluçao intelectual, que altera 0 

modo de as pessoas se organizarem socialmente e, mesmo, de compreenderem esta 

organizaçao social; muda 0 catalisador intelectivo da coesao social. 

Mas Gauchet alerta que, no âmbito politico, naD se pode simplesmente suprimir a 

questao dos fins. A politica reclama fins, de modo que uma concepçao pura e simplesmente 

mecanicista em politica seria absurdamente insatisfat6ria. Na leitura do fil6sofo, poder-se-ia, 

no limite, conceber, coma correspondente a este esvaecimento do finalismo, uma 

reorganizaçao, uma rearticulaçao entre ordem efins, mas naD uma eliminaçao total da questlio 

dos fins na politica. Nesse senti do, se a concepçao cristli, de sua parte, compreende que a 

ordem dos individuos, a organizaçao politica deve se conformar a partir de um perspectivar 

das finalidades que a ela sao inerentes, V.g., 0 bem comum, os fins condicionando a ordem; no 

pensamento modemo, a seu tumo, a ordem assumir-se-a coma conditio sine qua non à 

obtençao dos fins. Na inteligência de Gauchet, a ordem naD se toma tanto um fim em si, mas 

uma condiçao inarredavel, por meio da quaI se deve obrigatoriamente passar para que se 

obtenha 0 fim politico, a prosperidade coletiva; a ordem adjudica-se 0 atributo de condiçao 

inafastavel à consecuçao dos fins: 

o politico envolvido nos jogos do equilibrio naD persegue, de fato, a 
potência de seu Estado por ela mesma; ele naD a trata, assim, senao no piano 
do método; sua obtençao naD representa senao wn momento, mas 0 

momento obrigatorio do quai apenas pode advir 0 bem comwn; se este 
método exige ser visado coma wn fim em si mesmo, fora e acima de toda 
outra consideraçao, é porque ele é 0 pré-requisito e a fonte da prosperidade 
coletiva. Da mesma forma, a organizaçao do corpo politico reclama ser 
concebida nela mesma, na sua logica intrinseca e no seu elemento proprio, 
coma puro efeito de composiçao interna, destinado a produzir a plena e 
perfeita coesao do conjunto sobre a base das unicas propriedades primordiais 
das partes - é dizer, no caso, os direitos originarios inerentes ao ser mesmo 
dos ~itomos individuais672 • 

670 « une transformation radicale du rôle de la finalité dans l'intelligence du réel », ibid., p. 229. 
671 Ibid., p. 229. 
672 « Le politique embarqué dans les jeux de l'équilibre ne poursuit pas en fait la puissance de son Etat pour elle
même ; il ne la traite de la sorte qu'au plan de la méthode; son obtention ne représente qu'un moment, mais le 
moment obligatoire dont peut seul découler le bien commun; si elle exige d'être visée comme une fin en soi, 
hors et au-dessus de tout autre considération, c'est parce qu'elle est le préalable et la source de la prospérité 
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Nesse sentido, em uma comunidade s6lida, consistente e bem organizada, a ordem 

se coloca coma condiçao inarredavel para a consecuçao do bem viver e da prosperidade 

coletiva. Na perspectiva gauchetiana, a noçao de direito naD toma meramente 0 lugar da 

noçao de bem, substituindo-a; 0 que ocorre é que a construçao da ordem de direito se 

autonomiza relativamente à reflexao acerca dos fins. Mas fins continuam existindo, e a 

ordem, considerada em si mesma, é meio - imprescindivel - à consecuçao destes fins; etaI 

ordem, evidentemente, deve se dar pela Estado. Sejam quais forem os fins, ordem deve 

existir, coesao deve se implementar, etaI se dara, inafastavelmente, por meio do Estado. Esta 

relegaçao dos fins a um pIano secundario fara emergir acusaçoes e adjetivaçao de "ateismo". 

TaI relegaçao se fara sentir no pIano das açoes concretas, no calor dos fatos; Botero e seus 

correligionarios, enxergando tal fenômeno, deverao tecer suas teorias e atacar frontalmente 

referida concepçao corn os olhos (rutilos) voltados à situaçao concreta, analisando um corpo 

social que esta modificando seu paradigma de organizaçao e sua forma de coesao. 

Ha, nesse senti do, uma mudança no âmbito da pratica e também uma alteraçao do 

ponta de vista do pensamento; altera-se a forma de pensar-se 0 politico e a organizaçao da 

sociedade, a coesao indispensavel para 0 bem viver. A empreitada à quaI irao se lançar, corn 

toda sua força, os te6ricos criticos da razao de Estado justamente buscara reconduzir 0 

pensamento a estes fins perdidos (ou, no melhor dos casos, alijados, deixados em pIano 

secundario), lembrar e atentar para os fins indispensaveis a que uma comunidade deve estar 

vinculada, naD se podendo autonomizar a ordem ou pensar-se uma organizaçao politica 

desprovida de fins; 0 Estado deve ter fins; fins estes, à toda evidência, em consonância corn as 

diretrizes cristas: 

Todo 0 esforço dos te6ricos da razao de Estado, diante disso, vai consistir 
em, justamente, rememorar 0 Estado de suas raz5es de ser. Contra esta 
desrazao da politica que autonomiza a conservaçao do poder e 0 crescirnento 
da potência coma fins em si mesmos, reconduzir 0 bem comum ao centro da 
definiçao do Estado, reordenar a politica aos fins que, apenas eles, podem 
Ihe dar sentido673 • 

collective. De la même façon, l'organisation du corps politique demande à être conçue en elle-même dans sa 
logique intrinsèque et son élément propre, comme pur effet de composition interne, destiné à produire la pleine 
et parfaite cohésion de l'ensemble sur la base des seules propriétés primordiales des parties - c'est-à-dire en 
l'occurrence les droits originaires inhérents à l'être même des atomes individuels », ibid., p. 229-230. 
673 « Tout l'effort des théoriciens de la raison d'Etat, en regard, va consister à rappeler l'Etat, justement, à ses 
raisons d 'être. Contre cette déraison de la politique qui autonomise la conservation du pouvoir et l'accroissement 
de la puissance comme des buts en soi, ramener le bien commun au centre de la définition de l'Etat, réordonner 
la politique aux fins qui seules peuvent lui donner sens », ibid., p. 231. 
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Por conseguinte, ao passo que os defensores do evento estatal buscam desconectar 

a organizaçao social da busca de fins que possam se atrelar à intluência eclesiastica, os 

te6ricos criticos da razao de Estado objetivarao reordenar esta comunidade politica aos fins 

elementares e sem os quais uma coletividade naD pode - em sua visao - minimamente se 

sustentar. A disputa se faz em um mesmo campo, pendendo-se para um ou para outro lado, 

conforme 0 acento que se dê a um ou a outro aspecto. Gauchet exemplifica tal ponta corn a 

exposiçao de Botero sobre a questao da prosperidade material. A perquiriçao de recursos 

materiais e humanos e 0 desenvolvimento da industria terao coma finalidade, em Botero, a 

busca dafelicidade publica. Nesse sentido, Botero - corn extrema acuidade - desloca 0 eixo, 

deixando de justificar 0 desenvolvimento econômico na busca da força, do crescÎmento do 

po der, da potência, per se; redireciona 0 alvo e fundamenta sua concepçao corn base em fins 

que se lhe afiguram legitimos e mais apropriados ao entendimento da tradiçao cristâ. Dessarte, 

descortinam-se duas correntes de pensamento, que se op5em sobre os mesmos temas, 

pendendo para um tlanco ou outro, conforme a tônica (v.g., da mesma forma que 0 

desenvolvimento da economia pode sustentar-se a partir de perspectivas coma 0 bem comum, 

a felicidade publica, a prosperidade coletiva, pode, também, ao revés, viabilizar apura e 

simples busca da extensao de riquezas, per se, desconectada de toda e qualquer finalidade 

imediata). 

(iii) As reaç5es à "razao de Estado falada", "das ruas", assumlram matizes 

diversos, de acordo corn a confissao religiosa professada pela pensador critico ou sua 

concepçao filos6fico-politica. A necessidade de reconhecer a inelutâvel penetraçao da ideia 

no interior do corpo social - vindo tal quai uma onda avassaladora que arrebata e traz consigo 

tudo 0 que encontra pela caminho - e as diferentes estratégias que buscaram fazer frente a tal 

novidade, promovendo uma captura do conceito, para 0 fim de puramente rejeita-lo, ou 

mesmo apropriar-se dele corn a finalidade de efetuar uma neutralizaçao de seus pontos mais 

criticos e daninhos à manutençao do status quo, tais aspectos determinaram uma diversidade 

de respostas e de criticas, tal quai multifacetada era, a seu tumo, esta novidade politica que 

surgla. 

A diversidade de respostas e a necessidade verificada, por vezes, por alguns 

te6ricos no sentido de reconhecer a importância e a proeminência desta ideia que se revelava 

acabaram por suscitar reaç5es e criticas. A apropriaçao de uma expressao notoriamente traz 

contradiç5es. Pactuar até certo ponto corn a linguagem do inimigo levanta desconfianças e 

incompreens5es. Até que ponta naD se esta concedendo demais? Até que ponta naD se esta ao 

final admitindo, mesmo que parcialmente, as teses do adversario? Fazer uso da estratégia de 
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se apropriar da razao de Estado para, em um segundo momento, contraditar 0 inimigo suscita 

a suspeita de simpatia secreta ou fascinaçao involuntaria em relaçao à doutrina deste. Havera, 

pois, claras variaçoes nas abordagens. Botero, por exemplo, suscitara fortes reaçoes e criticas 

ante teses coma 0 reconhecimento da pertinência da questao do interesse (que, "nas 

deliberaçoes dos principes, 0 interesse supera qualquer partido,,674, da mesma forma que, entre 

os suditos, 0 interesse "pacifica a todos,,675); ou 0 pensamento - ja antes citado - de que é 

necessario fazer a guerra além-fronteiras para acabar nao a encontrando no interior 

(contrapondo, assim, as situaçoes de Espanha e França); ou ainda, sua doutrina de 

crescimento das forças do Estado, por meio da quaI deve-se conhecer 0 fenômeno desde seu 

interior, reconhecer os elementos inelutaveis, a fim de eliminar os pontos transgressores e, 

entao, canaliza-Ios em direçao a uma doutrina compativel corn a fé e corn os imperativos 

cristaos; tais pensamentos levantaram profunda duvida e desconfiança de se estar muito 

concedendo ao maquiavelismo. 

Gauchet, as sim, di ante das diferentes abordagens, nesse movimento de rejeiçao da 

razao de Estado, agrupa as teses em duas correntes principais. Vma, de carater moderado, 

mais alinhada a Botero, concede, em aspectos especificos, a extraordinariedade da politica, 

mas, para logo em seguida, tencionar domina-la e reencaminha-Ia a uma interpretaçao mais 

tradicional; uma apropriaçao do conceito que busca integrar a novidade e neutraliza-Ia em 

seus aspectos mais sulfüricos e desbordantes das exigências cristas. Estariam também nesse 

grupo Ammirato, Campanella e Boccalini. A segunda corrente teria uma nuance mais 

conservadora, entendendo por reafirmar a ortodoxia e dissolver os aspectos transgressores 

desta novidade em uma compreensao aristotélica e crista, rejeitando in limine uma concessao 

de maior espaço à novel ideia, tratando esta coma uma completa e rematada heresia. Entre os 

representantes deste pensamento mais ortodoxo estariam Frachetta, Bonaventura, Palazzo e 

Zuccolo676. 

Nesse senti do, diante da realidade politica que se colocava, de carater 

multifacetado, a razao de Estado, assim coma 0 proprio Estado, impondo-se a partir de uma 

intensa polissemia, nao poderia haver senao, em contrapartida, reaçoes também diversas, 

ambiguas e polissêmicas. A diversidade das reaçoes estaria diretamente relacionada, pois, à 

poliédrica natureza dos objetos que se constituiam nos alvos a serem atacados. 

674 BOTERO (1599), p. 67-8 e BOTERO (2014), p. 123 . 
675 « Aux délibérations des princes, l'intérêt emporte tout parti» ; « apaise tous », GAUCHET (1994), p. 232-3. 
676 Ibid. , p. 233-4. 
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6.5 SEGREDO E PUBLICIDADE 

Corn a estatalidade surgindo, modificam-se as condiçoes de se analisar e 

compreender 0 polftico, entrando em cena, pois, a questao do interesse. E uma das mais 

paradoxais consequéncias desta realidade estatal que emerge é a difusao do discurso do 

segredo e do carater extraordinario dos atos de govemo nos espaços publicos. Um Estado que 

deseja se impor frente às estruturas comunitarias tradicionais deve se expandir e capilarizar 

seus atos e praticas até os mais longinquos rincoes, até os lugares mais afastados do centro do 

poder. Nesse senti do, 0 Estado, de um lado, (i) precisa publicizar, dar a conhecer suas açoes, 

difundir ao maximo suas determinaçoes. Outrossim, em contrapartida, (ii) precisa - de forma 

in conteste - impor seus atos, de maneira a que sejam cumpridos sem malOres 

questionamentos. Os atos precisam se estabelecer inquestionavelmente. Nesse sentido, 

àqueles a quem os atos sao direcionados deve ser interditada a indagaçao acerca do "porqué"; 

havendo, assim, conhecimento da imposiçêio e interdiçêio ao questionamento. 0 Estado da 

razao de Estado é aquele que - nada obstante, de um lado, se sirva do segre do para fins de 

impor seus atos de maneira inquestionavel, em ordem a promover a satisfaçao dos interesses 

de Estado -, por outro lado, traz 0 principio da publicidade à politica, é aquele que reune 

todas as condiçoes para 0 exsurgimento desta publicidade, em uma contradiçao - constitutiva 

desta nova realidade - que yale a pena observar. 

Se, de um lado, os agentes estatais podem levar a cabo seus atos, amparados 

unicamente na justificaçao de pratica da açao corn base no segredo, proprio aos interesses de 

Estado, por outro lado, tais justificativas abrem a açao estatal à decifraçêio e às exigéncias por 

conhecimento; as determinaçoes e açoes estatais, cuja justificaçao esta envolta em uma aura 

de segredo, para fins de satisfaçao dos interesses de Estado, permitem, em contrapartida, a 

qualquer um (ante 0 imperativo de publicidade) se perguntar sobre a efetiva satisfaçao ou nao 

- em determinado casa - do interesse de Estado. 0 argumenta que excepciona (satisfaçao de 

interesses de Estado) é justamente aquele que abre a açao à sindicabilidade. Se é a "lei do 

interesse" que deve guiar a pratica dos atos das autoridades, estes atos devém, entao, 

decifraveis, seu caminho é reconstituivel, sua pratica pode ser criticada, interpretada, 

examinada, sua validade pode ser aferida e posta à prova. 

A lei do interesse, coma ja destacamos alhures, é sufragada, inclusive, por Botero, 

que, no Livro II de seu Della Ragion di Stato, aconselhando os principes, diz: "0 interesse é 

aquele que ultrapassa todo partido", por esta razao, 0 principe "nao deve se fiar na amizade, 

nas afinidades, nas alianças, nem em nenhum outro liame em que aquele que corn ele trate 
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nao tenha coma base 0 interesse,,677. Nesta mesma toada, Rohan assevera que: "0 principe 

pode se enganar, seu Conselho pode se corromper, mas apenas 0 interesse nao pode faltar, 

segundo ele for bem ou mal compreendido, ele conserva ou arruina os Estados"678. 

Percebe-se que 0 interesse do Estado deve estar acima dos vinculos, das amizades, 

das alianças, este interesse nao pode faltar, deve ser bem compreendido pelo bom govemante. 

Nesse sentido, 0 interesse esta acima das paixoes, das apreciaçoes de carater meramente 

subjetivo; mas, se as açoes da estatalidade devem se ater às objetivas exigências guiadas pela 

lei do interesse, tal aferiçao se toma passivel de ser feita por qualquer um, todo sujeito 

devindo, pois, juiz do ato de govemo. Aquele que se der ao trabalho de tomar as informaçoes 

e os dados relevantes diante de si, poderâ reconstruir 0 caminho percorrido até a pratica do 

ato, até a tomada da decisao, e, assim, proceder a um julgamento a respeito da satisfaçao ou 

nao - e decretar a observância ou nao - da lei do interesse neste ou naquele casa concreto. 

Independente daqueles que agem na cena politica, uma verdade objetiva ai surge e, 

forçosamente, se toma acessivel e aquilatavel desde a perspectiva de um terceiro que observa. 

Gauchet anota que talvez este seria um ponto extremamente interessante de 

distinçao entre 0 ato praticado do ponto de vista da necessità maquiaveliana e 0 ato praticado 

por interesse de Estado. A necessità maquiaveliana estaria muito mais atrelada à pessoa do 

principe, afigurando-se muito mais voluvel, modificando-se conforme a pessoa do detentor do 

poder; 0 interesse de Estado, de sua vez, traduz uma ideia destacada da pessoa do govemante, 

provida de um certo grau de objetividade, dotada de um carater muito mais estavel679• 0 

Estado, enquanto entidade suprapessoal, permite que seus interesses sejam aquilatados de 

modo mais objetivavel, aferivel, decifravel, destoando do puro e cambiante interesse da 

pessoa do detentor do poder. Dessa forma, 0 conhecimento adequado do interesse do Estado 

traduzir-se-ia no enigma a ser desvendado, significando a diferença entre a prosperidade e a 

derrocada (nos exatos termos de Rohan). 

o principe, neste senti do, estaria submetido às exigências do Estado, aos 

imperativos dessa lei do interesse. Cria-se um espaço de dialogo entre rei e suditos, ambos se 

677 Traduçao nossa para passagem que Chappuys versa ao francês nos seguintes termos: « Le Prince tiéne pour 
chose resoluë, qu'es deliberatiôs des Princes, l' interest est celuy qui surmonte tout party. Et pour cete cause, il ne 
se doit fier en amitié, en affmité, ny ligue, ny en aucun autre lien, auquel quiconque traicte auec luy, ne doit 
auoir fondement d'interest », BOTERO (1599), p. 67-8; e Descendre, de sua vez, nas seguintes linhas: « Qu'il [le 
prince] tienne pour établi que dans les décisions des princes, l'intérêt l'emporte sur tout autre parti. C'est 
pourquoi il ne doit pas se fier à l'amitié, aux affinités, aux alliances ou à tout autre lien dont celui qui traite avec 
lui ne tirerait aucun intérêt », BOTERO (2014), p. 123. 
678 « Le Prince peut se tromper, son Conseil peut être corrompu, mais l'intérêt seul ne peut manquer, selon qu'il 
est bien ou mal entendu, il conserve ou ruine les Etats », In: GAUCHET (1994), p. 236. 
679 Ibid., p. 236. 
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encontrando, em principio, à mesma distância desta pedra-de-toque objetiva, por meio da quaI 

se julga se uma determinada açào politica satisfez ou nào as exigências proprias ao interesse 

de Estado. Instala-se urn espaço de comunicaçào, de aferiçào e de compreensào dos atos 

govemativos; uma nova organizaçào do campo politico se estabelece. A açào politica que, 

mesmo envolta em segredo, deve satisfazer os imperativos do interesse confere urna 

objetividade à questào, trazendo a contragosto urna publicidade e uma discussào inauditas e 

inesperadas. Entendidos os elementos em jogo na cena politica, todos se veem hâbeis a opinar 

a respeito: 

A "absolutizaçao" do Estado, exteriorizando a referência sobre a quaI ele se 
regula, objetivando a norma que rege sua conduta, toma conhecivel 0 

conhecimento sobre 0 quaI lhe é determinado estabelecer-se. Mais 0 Estado 
age segundo a razao de Estado, mais sua açao esta, em principio, aberta à 
investigaçao, tida por previsivel e decifravel, exposta à apreciaçao do 
"publico". Mais havera comerciantes ou carregadores a sobre ela discutir; 
mais se encontrarao pessoas sem qualidades, em uma palavra, a dar sua 
opiniao - bem ou mal fundada, pouco importa. 0 que conta é 0 sentimento 
de acessibilidade que este discurso testemunha e, por tras disso, a 
identificaçao do ponta de vista do Estado que 0 carrega680• 

A partir de tal conjuntura, justificar-se-a uma açào, do ponta de vista publico, se 

esta açào satisfizer a lei do interesse do Estado. 0 espaço publico se constitui modemamente a 

partir da instituiçào da possibilidade de decifraçào das aç6es politicas. 

Vale observar que, quando Gauchet faz mençào ao estabelecimento de um ponto 

de vista do publico do interior mesmo do proprio Estado, 0 filosofo nào esta falando de um 

processo direto, consciente, refletido, deliberado neste sentido. Trata-se, em verdade, de um 

efeito reverso, provindo, sobretudo e justamente, da adotada politica do segredo. É por meio 

da adoçào de estratégias e técnicas de demonstraçào e evidenciaçào de que existem aç6es que 

nào devem ter seus meandros desvelados que se desenvolve, em efeito reverso, 0 fenômeno 

da publicizaçào: 

Quando ( ... ) falarnos da instituiçao de um ponto de vista do publico do 
interior mesmo do Estado, nao evocarnos naturalmente nada coma uma 
finalidade consciente ou um proceder deliberado. Apontarnos a resultante de 
um processo em que nao som ente ela nao é visada coma tal, mas que se 

680 « L'''absolutisation'' de l'Etat, en extériorisant la référence sur laquelle il se règle, en objectivant la norme qui 
régit sa conduite rend connaissable la connaissance sur laquelle il lui est enjoint de s'établir. Plus l'Etat agit 
selon la raison d'Etat, plus son action est dans le principe ouverte à l'investigation, tenue pour prévisible et 
déchiffrable, exposée à l'appréciation du "public". Plus il y aura de boutiquiers ou de portefaix pour en discuter; 
plus il se trouvera de gens sans qualités, en un mot, pour donner leur avis - bien ou mal fondé, peu importe. Ce 
qui compte, c'est le sentiment d'accessibilité dont ce discours témoigne et, derrière, l'identification au point de 
vue de l'Etat qui le porte », ibid., p. 237. 
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desenvolve, em oposlçao, sob 0 signo de uma subtraçao ostentosa dos 
"mistérios do Estado" à inteligência dos povos. Colocamos em evidência um 
efeito induzido que vai ao reversa das intenç5es manifestadas. 
Porque 0 Estado da razao de Estado é antes um discurso de autoridade, que 
enuncia uma pretensao ao indiscutivel, em nome do segredo681• 

Na literatura panfletaria politica potencializada por Richelieu se veem numerosos 

exemplos desta minuciosa justificaçao, por vezes vinda de maneira extremamente sutil e 

perspicaz, sobre a incognoscibilidade dos atos de Estado. No Discours de 1625 (documento 

em cujo te or teria 0 cardeal diretamente intervindo), por meio do quaI se tenciona justificar a 

aliança promovida pelo rei da França corn hereges, 0 tema do segredo é assim exposto: 

Compete aos ministros do Estado julgar se é verdadeiro que a aliança do rei 
corn os holandeses seja necessaria para se opor aos maus designios da 
Espanha em relaçao a este reino; 0 que depende do conhecimento de coisas 
infini tas que 0 vulgar naD pode discemir, no que ele deve se apaziguar e 
submeter seu julgament0682 • 

Ante 0 pretensioso desejo do publico vulgar de conhecer os desfgnios conti dos nas 

aç5es estatais e de discerni-Ios, 0 fil6sofo francês aponta que é mesmo utilizada uma 

linguagem de direito divino, aparentando-se os segredos aos mistérios sagrados. É 0 que se 

nota em Le Catholique d 'Etat, no quaI Jérémie Ferrier menciona que "'0 segredo do gabinete 

dos grandes' deve ser misticamente reverenciado da mesma forma que um ' santuario"'683; em 

relaçao a referido texto, Thuau, a prop6sito, assim se pronuncia: 

Desde 1625, 0 Catholique d 'État extrai do direito divino dos reis 0 dever de 
obediência absoluta dos suditos. Àqueles que poderiam ser desviados por 
uma 'Teologia facciosa' ele lembra que é Jesus Cristo que ordenou a 
submissao total ao Estado e que os suditos naD devem penetrar no santuario 
do Estad0684 • 

68 1 « Quand ( . . . ) on parle de l'institution d ' un point de vue du public de l' intérieur même de l'Etat, on n'évoque 
naturellement rien comme un dessein conscient ou une démarche délibérée. On pointe la résultante d'un 
processus où non seulement elle n' est pas visée pour telle, mais qui se déploie, à l'opposé, sous le signe d' une 
soustraction ostentatoire des « mystères de l'Etat» à l'intelligence des peuples. On met en évidence un effet 
induit qui va au rebours des intentions affichées. Car l'Etat de la raison d'Etat, c'est d'abord un discours 
d' autorité énonçant une prétention à l 'indiscutable au nom du secret », ibid ., p. 239. 
682 « C'est aux ministres de l'Etat de juger s' il est vrai que l'alliance du roi avec les Hollandais soit nécessaire 
pour s'opposer aux mauvais desseins de l'Espagne sur ce royaume ; ce qui dépend de la connaissance de choses 
infinies que le vulgaire ne peut discerner, en quoi il se doit apaiser et soumettre son jugement », ibid., p. 239. 
683 « "Le secret du cabinet des grands" doit être mystiquement révéré à l'égal d'un "sanctuaire" », citado por 
GAUCHET ( 1994), p. 240. 
684 « Dès 1625, le Catholique d 'État tire du droit divin des rois le devoir d'obéissance absolue des sujets. A ceux 
qui pourraient être éj?;arés par un 'Théologie factieuse ' il rappelle que c'est Jésu~-Christ qui a ordonné la 
soumission totale à l'Etat et que les sujets n' ont pas à pénétrer dans le sanctuaire de l'Etat », THUAU, op. cit. , p. 
362. 
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Bossuet também aponta em idêntico norte: "0 segredo é a alma dos conselhos ... 

(ele) é uma imitaçao da sabedoria profunda e impenetravel de Deus,,685. 

Nesse senti do, os mistérios de Estado teriam verdadeira correspondência corn os 

mistérios divinos, cujos designios nao eram dados a conhecer, mas a aceitar. A normatividade 

estatal, assim coma os mandamentos divinos, exige submissao, acolhimento, acatamento. 

E Gauchet aponta que esta reivindicaçao de transcendência nao é algo 

simplesmente acess6rio e secundario, mas, ao contrario, c1aramente fundamental, na medida 

em que 0 Estado da razào de Estado é aquele que surge a partir desta passagem de uma 

economia divina a outra, é aquele que reivindica zelo, devoçao, respeito solenes a es sa 

religiao de todo terrena. Ha ai uma autonomizaçao, uma dissociaçao entre instâncias, a 

instância estatal correspondendo, no mundo tangivel, em exatas medidas, ao que a instância 

espiritual opera no âmbito suprassensivel. É nesse senti do que a autoridade inexoravel e 

inafastavel deste segredo, ao quai nao se pode acessar, constituira elemento chave nesse 

processo de estabelecimento e fortalecimento desta instância (também religiosa) que surge. 

Trata-se de uma entidade religiosa terrena, provida de seus designios, mistérios, segredos, os 

quais somente é dado aos suditos acatar. 

Todavia - coma ja ventilado -, esta dimensao vai rec1amar uma outra. As 

exigências de envolverem-se estas aç6es em segredo, por interesses de Estado, deterrninarao, 

justamente coma reverso, uma publicidade sem igual dos motivos pelos quais se deve assim 

proceder. Em um desencadeamento de efeito totalmente nao desejado, os esforços 

empreendidos sem cessar, pelos agentes de Estado, para justificar 0 segredo das aç6es, por 

interesse de Estado, ensejarao uma abertura à decifrabilidade das condutas estatais, dan do azo 

ao que mais tarde se conforrnara coma principio da publicidade. Gauchet assim exp6e a 

respeito: 

o segredo se volta, tendenciosamente, ao seu contrario. A mesma força que 
fundamenta, por um lado, os condutores do Estado a defender um 
entrincheiramento sem discussào nem apelo, consagra, por outro lado, suas 
aç6es à decifrabilidade, partindo à controvérsia. Eles ignoram isso de tal 
forma, alias, que 0 mantêm na mais alta conta, como a preocupaçào 
propagandista do ministério Richelieu vai atesta-lo a uma escala até entao 
desconhecida. A contradiçào nào esta apenas entre a ambiçào subjetiva e as 
consequências objetivas: ela esta no coraçào do comportamento dos atores. 
Raramente teremos visto pessoas tào persuadidas da necessidade e da 
legitimidade do segredo na conduta dos neg6cios se preocuparem tanto em 

685 « Le secret est l'âme des conseils ... (il) est une imitation de la sagesse profonde et impénétrable de Dieu », 
citado por GAUCHET (1994), p. 240,0 texto original pode ser lido em BOSSUET, Jacques-Bénigne. Politique 
tirée des propres paroles de l 'Écriture sainte. Bruxelas: Jean Leonard, 1721 . p. 184. Disponivel em: 
<https://gallica.bnf.fr/ark:112 148/bpt6k97638426/t268.image.textelmage>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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defender a legitimidade de sua linha de conduta e em justificar os motivos 
desta686 . 

Sao os proprios encarregados de justificar 0 segredo da açao, por raz5es de 

Estado, que chamarao 0 publico ao debate, que justificarao as aç5es em segre do por interesse 

de Estado, chegando-se ao cumula mesmo de se engajarem a "convencer dito publico de que 

nao ha nada a conhecer daquilo a proposito do que ele é convocado,,687. 

Em Le Catholique d'Etat, sobre a guerra de Valteline, Ferrier advoga nao saber 

muito sobre 0 caso, tampouco lhe ser dado conhecer a respeito: " ... Eu nao quero entrar no 

mérito deste caso. Eu nao tenho presunçao 0 bastante para falar daquilo que é desconhecido; e 

eu nao tenho parte 0 suficiente nos gabinetes para 0 saber e 0 representar 

verdadeiramente ... "688; Ferrier fala de um tema "que deve permanecer oculto na nuvem 

espessa que cobre a conduta, os designios e os conselhos dos grandes,,689. Em seguida, entao, 

defende abertamente a aliança da França corn os hereges gris5es. 

A compulsao propagandista é vista por Gauchet coma resposta, e uma resposta 

claramente desproporcional e antecipadora a um fenômeno que nao tinha tamanha 

abrangência, amplitude e espessura. Mas ha também, segundo Gauchet, nas propagandas 

panfletarias, a vocaçao de legitimidade às aç5es publicas. Segundo ele, é inerente à açao 

politica colocar-se à prova no publico, submeter-se à apreciaçao no espaço public069o. A 

propaganda da esse suporte, e corn isso fortalece tanto a legitimidade quanto a exigência de 

publicidade; anunciar-se publicamente a açao estatal corn fundamento no interesse de Estado 

é conferir legitimidade e validade à pratica adotada. 

E 0 segredo, conforme Gauchet, ostenta uma dimensao muito particular. Nao é 

apenas feito para ser decifrado a partir de fora, mas também para ser divulgado no interior. 

Nesse sentido, ha uma dimensao de divulgaçlio no segredo. Nao é apenas feito para nao ser 

686 « Le secret se retourne tendanciellement en son contraire. Le même ressort qui fonde par un côté les 
conducteurs de l'Etat à exciper d' un retranchement sans discussion ni appel, voue par l'autre côté leurs 
entreprises à la déchiffrabilité et partant à la controverse. Ils l'ignorent si peu, d'ailleurs, qu'ils en tiennent le 
plus grande compte, comme la préoccupation propagandiste du ministère Richelieu va l'attester à une échelle 
jusqu 'alors inconnue. La contradiction n' est pas qu'entre l'ambition subjective et les conséquences objectives : 
elle est au cœur du comportement des acteurs. Rarement aura-t-on vu gens aussi persuadés de la nécessité et de 
la légitimité du secret dans la conduite des affaires se soucier autant de plaider le bien-fondé de leur ligne de 
conduite et d'en justifier les motifs », GAUCHET (1994), p. 240-l. 
687 « convaincre ledit public qu'il n'a pas à connaître de ce à propos de quoi on le convoque », ibid., p. 241. 
688 « ... Je ne veux pas entrer dans le fonde de cette affaire. Je n'ai pas assez d'outrecuidance pour parler de ce qui 
l'est inconnu; et je n'ai pas assez de part aux cabinets pour la savoir et la représenter au vrai ... ». In: 
GAUCHET (1994), p. 241. 
689 « ce qui doit rester caché dans la nuée qui couvre la conduite, les desseins et les conseils des grands ». In: 
GAUCHET (1994), p. 241. 
690 Ibid ., p. 242. 
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divulgado (e, até mesmo, inclusive, é inerente desta divulgaçao correr 0 risco de poder se ver 

difundida por toda parte ... ). Se se mente, é preciso que, em algum lugar, seja dita a verdade, 

corn 0 fito de justificar a mentira perpetrada por razoes de Estado. Ai percebemos a 

contradiçao performativa na literatura maquiaveliana, na medida em que a dissimulaçao, a 

mistificaçao, 0 mascaramento estao de par, jâ de pronto, corn a aplicaçao dos devidos 

antidotos, revelando-se a açao dissimuladora, desmistificando-se 0 mistificado, desvelando-se 

o que estava mascarad0691 . 

Gabriel Naudé, por exemplo, oscila entre condenar e conferir loas a Maquiavel 

por haver desvelado os mais recônditos segredos dos principes. A hesi taçao contradit6ria é 

vista em Naudé também na confecçao de suas Considérations, em que poe a nu intensos 

segredos de Estado e nao vê altemativa outra senao divulgâ-los, mesmo que assim 0 faça em 

segredo; sao apenas doze restritos exemplares em sua primeira ediçao (1639). Veja-se que, 

falando de algo bastante estrito à época, os segredos de Estado, ele - irresistivelmente - nao 

vê meio senao de pô-los em escrito e publicâ-los (criando, assim, inexoravelmente, as 

condiçoes para que 0 texto pudesse vir a ser amplamente difundido, como, de fato, 0 foi 

algumas décadas depois, em 1667)692. Oscila-se, assim, entre a guarda e a divulgaçao do 

segredo, entre 0 respeito reverencial e a profanaçao completa dos mistérios de Estado. 

o Estado da razao de Estado é, pois, repleto de tensoes e contradiçoes, sendo tal 

exemplificado no tema do interesse, na manutençao do segredo e na exigência de publicidade; "0 

que fundamenta a separaçao do politico é simultaneamente 0 que fundamenta sua apropriaçao"693. 

E as oposiçoes nao se dao apenas entre agentes de Estado, de um lado, e povo de outro, mas 

atravessam e separam os agentes entre si e também os suditos entre si, coma é possivel claramente 

perceber nas tendências à hierarquizaçao-universalizaçao ou separaçao das instâncias. 

E este processo de publicizaçao do Estado da razao de Estado ainda segue em 

marcha e inconcluso. A tensao e 0 jogo entre 0 segredo e 0 publicizâvel ainda estao em 

disputa, em plena quadra694. Conforme Gauchet, é precisa que "0 Estado da razao de Estado, 

691 Ibid., p. 242-3 . 
692 Ibid., p. 243. 
693 « Ce qui fonde la séparation du politique est simultanément ce qui fonde son appropriation », ibid., p. 243 . 
694 Um exemplo desta disputa, em solo brasileiro, pode ser visto na ediçào de decreto presidencial, publicado em 
24 de janeiro de 2019, 0 quai teve por objetivo aumentar 0 roi de funcionarios habilitados a atribuir sigilo a 
dados governamentais (inclusive 0 sigilo de natureza ultrassecreta, que permite a ocultaçào de informaçoes por 
25 anos). Tai providência tencionou alterar substancialmente as diretrizes pr6prias à Lei de Acesso à Informaçào, 
concebida, em 2012, justamente para conferir maior transparência aos atos estatais, conforme se verifica em 
BRASIL. Decreto nO 9.690/2019. Disponivel em: http://www.in.gov.br/web/guestlmaterial
/asset-IJublisherlKujrwOTZC2Mb/content/id/60344275/do 1-20 19-0 1-24-decreto-n-9-690-de-23-de-janeiro-de-
2019-60344059>. Acesso em: 29 jan. 2019. Referida medida foi revogada pelo presidente da Republica no dia 
27 de fevereiro de 2019, ante a repercussào negativa causada na sociedade e a reaçào do poder legislativo. Outro 
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pura e simplesmente, se dissipe na consagraçao do principio de publicidade. N6s 

absolutamente naD prestamos mais atençao a isso, absorvidos que estamos pela evidência do 

direito que nos abre os arcanos do poder,,695. Poderiamos adicionar ai "apenas alguns des ses 

arcanos nos sao dados a conhecer pelo direito" ... ; qui ça sao apenas abertos aqueles "dados a 

conhecer", em um constante e minucioso jogo de velar e desvelar ... Corn efeito, é nessa 

evidenciada tensao entre, de um lado, urn agir estatal sombrio e, de outro, urna açao tend ente 

à publicizaçao, à decifraçao dos mistérios do Estado, que se descortina 0 jogo do polftico, 

mesmo na cena democratica dos dias hodiemos696. 

6.6 0 SER HUMANO CONDENADO ASER AUTÔNOMO 

Por fim, solicitamos vênia para promover urn pequeno desvio argurnentativo e 

apresentar 0 importante entendimento de Marcel Gauchet sobre 0 processo de aquisiçao da 

autonomia humana, tema que, sem duvidas, esta muito conectado ao processo de formaçao do 

Estado. A passagem da heteronomia para a autonomia e 0 consequente desvencilhamento do 

individuo em relaçao aos processos religiosos e tradicionais sao temas fundamentalmente 

expostos pela pens.ador francês em sua obra Le Désenchantement du monde, na quai 0 autor 

faz uma hist6ria "politica" da religiao. As analises, feitas por Gauchet, em relaçao ao 

conceito da razao de Estado, ganham ai nova luz interpretativa se vislumbradas a partir das 

lentes pr6prias a esta leitura polftica da religiao, levada a cabo pelo pensador francês. Corn 

efeito, percebemos que as convicçoes e os desdobramentos realizados pelo fil6sofo em toma 

da razao de Estado encontram ai um forte assento conceitual. Ademais, afigura-se interessante 

perceber que, malgrado seja confessadamente ateu, Gauchet confere urn lugar de todo 

especial à religiao nesse processo de desenvolvimento hist6rico-polftico da humanidade (até 

os nossos dias). E, nessa toada, yale lembrar, a prop6sito, que Giorgio Agamben, de igual 

sorte, também destina urn espaço bastante privilegiado à religiao em seus trabalhos filos6fico

juridico-polfticos (religiao esta que - Agamben naD cessa de realçar - encontrava-se, na 

origem, umbilicalmente ligada ao direito, e, evidentemente, também à polftica). É nesse 

passo, ademais, que referida analise gauchetiana calha in casu: podemos perceber urn 

exemplo que po de ser citado é 0 da decretaçào de sigilo, pelo govemo brasileiro, das informaçoes que baseiam a 
proposta de emenda à Constituiçao respeitante à chamada Reforma da Previdência (conforme 
<https ://www l . fo Iha. uo I.co m. br/mercado/20 19/04/governo-decreta-sigi lo-so bre-estudos-q ue-embasam-reforma
da-previdencia.shtml>. Acesso em: 08 de outubro de 2019). 
695 « l'Etat de la raison d'Etat se soit purement et simplement résorbé dans la consécration du principe de 
publicité. Nous n'y prêtons plus guère d'attention, absorbés que nous sommes par l'évidence du droit qui nous 
ouvre les arcanes de la puissance », ibid., p. 244. 
696 Ibid., p. 244. 
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entrecruzamento das teses de Gauchet corn as desenvolvidas pelo filosofo italiano (nada 

obstante seus evidentes pontos de divergência), coma teremos a oportunidade de perceber no 

ultimo capitulo do presente trabalho. 

o momento durante 0 quaI 0 filosofo francês escreve Le Désenchantement du 

monde é marcado pelo fim do perfodo durante 0 quaI se verificou a forte intluência do 

marxismo, e Gauchet, a bem dizer, nunca foi um marxista; insere-se, em verdade, em uma 

posiçao contraria a referida corrente de pensamento. E, a proposito, 0 que seria a religiao para 

o marxismo? 0 marxismo vê, na religiao, uma forma de alienaçao, uma ideologia, uma falsa 

consciência, algo que naD corresponde à realidade. Para esta teoria, a realidade esta na historia 

real, material, naD em uma "fantasmagoria religiosa"; a religiao provém da infraestrutura, 

trata-se de uma mistificaçao, cuida-se do "opio do povo"; a religiao é uma legitimaçao da 

dominaçao, um fator de intluência, conduz 0 miseravel oprimido a aceitar sua condiçao por 

meio da criaçao de um outro mundo: "se você naD esta bem aqui, se você naD esta contente 

aqui, ora, bem, ha um outro mundo, e você sera, entao, feliz la, depois desta vida aqui". Marx 

considera que a religiao, tanto quanta 0 Estado, naD tem realidade, é uma produçao da classe 

dominante e que, em um dado momento, tende a desaparecer697
. 

Os anos 1970 foram marcados pela crença de que a religiao estaria desaparecendo, 

esvaindo-se. Punha-se em marcha um processo de "secularizaçao", de saida da religiao; sua 

importância e dignidade estariam relegadas a um pIano secundario. A religiao seria uma 

ilusao, uma mistificaçao que ia se esvanecer. Entretanto, quanto mais se sai a da religiao, mais 

a religiao devinha interessante intelectualmente e um tema privilegiado do pensamento; nesta 

toada, Gauchet assevera: 

Paradoxo: ha dois séculos, a religiao nao cessou de perder em peso na vida de 
nossas sociedades; ao mesmo tempo, ela nao cessou de ganhar em importância e 
profi.mdidade aos olhos de seus te6ricos, quanto à sua fimçao no seio das 
sociedades. Mais n6s nos liberamos de seu dominio, mais ela retrospectivamente 
nos parece ter estado no coraçao do dispositivo coletivo698• 

697 A ironia é que 0 marxismo, aplicado na pratica, também vai se demonstrar uma "religiao" (terrestre). 0 
marxismo, embora critique esta " invençao" de um outro mundo, acaba por trazer este outro mundo à realidade da 
imanência, produzindo uma relaçao inteiramente terrestre corn este "além" e estabelecendo uma logica 
horizontal, em vez de vertical. Esta concepçao é manejada por meio do conceito de historia: a historia tem um 
fim, que é este outro mundo (terrestre), 0 desaparecimento das classes na sociedade, e este fim da um sentido à 
historia. Ha, assim, uma finalidade, um alvo, um objetivo que deve ser perseguido; a sociedade sem classes se 
coloca como um céu na terra. 
698 « Paradoxe: depuis deux siècles, la religion n'a cessé de perdre en poids relatif dans la vie de nos sociétés; 
dans le même temps, elle n'a cessé de gagner en importance et en profondeur, aux yeux de ses théoriciens, quant 
à sa fonction au sein des sociétés. Plus nous nous dégageons de son emprise, plus elle nous paraît 
rétrospectivement avoir été au cœur du dispositif collectif », GAUCHET, Marcel. La démocratie contre elle
même. Paris: Gallimard, 2002. p. 27. 
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Quest5es que se colocam a partir dai descortinam-se, V.g., coma seguintes: por 

que a religiao deveio tao importante na historia da sociedade? Por que as sociedades saD 

fundadas sobre a religiao? Havia a explicaçao marxista, mas começava-se a pô-la em questao. 

É no contexto destas interrogaç5es e em funçao da convicçao de que a religiao "faz senti do", 

"da um senti do" , que a pesquisa de Marcel Gauchet vai se desenvolver. 

Para Gauchet, nos estamos em um processo inexoravel de "sortie de la religion". 

A sociedade moderna é aquela na quaI este longo processo de saida da religiao ganhou força e 

aceleraçao. Na inteligência de referido filosofo, a fim de poder compreender este processo, é 

necessario nao somente opor-se a teorias que buscam renovar uma apologia da fé e relativizar 

os liames, atenuar a intluência sobre 0 homo religiosus do que lhe circunda, mas também, e 

sobretudo, ficar alerta, por outro lado, à ilusao que nos fornece 0 ateismo, no que concerne a 

um pensamento que sustenta que a religiao nao é nada além do que uma alienaçao, uma 

fantasmagoria, uma mistificaçao, algo absolutamente desconectado da realidade social e 

historica. 0 autor de Le Désenchantement du monde as sim ensina: 

A hipoteca a levantar, entao, é dupla. Nao basta inscrever-se, falsamente, 
contra a reconstruçao apologética ditada pelos interesses da fé, que, para 
salvar a perpetuidade trans-hist6rica do homo religiosus, relativiza, tanto 
quanto pode, suas vinculaçoes e suas dependências em relaçao ao contexto. 
E preciso, da mesma forma, se desprender da ilusao na quai 0 ateismo nos 
mergulha, dando-nos espontaneamente a pensar que 0 verdadeiro da 
dinâmica coletiva se opera forçosamente à parte e abaixo destas emanaçoes 
fantasmag6ricas, que muito talvez dela digam sobre a psicologia profunda da 
espécie humana ou sobre 0 funcionamento selvagem do pensamento, mas 
muito pouco sobre a natureza do liame social e sobre 0 motor real da 
hist6ria. A tela esticada por este postulado de inconsistência nao é menos 
opaca do que a primeira. Talvez ela nos esconda mesmo mais certamente 
ainda aquilo que é uma sociedade estruturada pela religiao e aquilo que é a 
religiao considerada em funçao de seu ponta primordial de aplicaçao na 
realidade699 • 

A fim de compreender estas afirmaç5es, afigura-se importante sublinhar a 

distinçao feita por Gauchet entre religiéio e crença. Segundo 0 filosofo, 0 homem moderno 

699 « L'hypothèque à lever est donc double. Il ne suffit pas de s'inscrire en faux contre la reconstruction 
apologétique dictée par les intérêts de la foi, qui, pour sauver la perpétuité transhistorique de ['homo religiosus 
relativise autant que faire se peut ses attaches et sa dépendance envers le contexte. Il faut tout autant se 
déprendre de l'illusion où l'athéisme nous plonge, en nous donnant spontanément à penser que le vrai de la 
dynamique collective se joue forcément à part et au-dessous de ces émanations fantasmagoriques, qui en disent 
long peut-être sur la psychologie profonde de l'espèce humaine, ou sur le fonctionnement sauvage de la pensée, 
mais fort peu sur la nature du lien social et sur le moteur réel de l'histoire. L'écran tendu par ce postulat 
d'inconsistance n'est pas moins opaque que le premier. Peut-être même nous cache-t-il plus sûrement encore ce 
que c'est qu'une société structurée par la religion et ce que c'est que la religion considérée en fonction de son 
point primordial d'application dans la réalité », GAUCHET, Marcel. Le Désenchantement du monde. Une 
histoire politique de la religion. Paris: Gallimard. Collection FoliolEssais, 2005. p. 14-15. 
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nunca cessou de crer. Entretanto, 0 senti do desta crença vai se modificar profundamente. Nao 

se crê mais em uma religiao organizadora da politica da sociedade. A crença deveio hoje uma 

questao intima, particular, interior a cada individuo. Neste sentido, a sociedade modema -

mesmo se ela é constituida por pessoas que creem - é uma sociedade na quaI a religiao niio 

mais organiza, naD mais orienta, naD define as praticas e os destinos politicos 700. Neste 

senti do, nada obstante 0 fato de sem pre haver crentes (pessoas que creem em seus coraçoes, 

em suas aImas, interiormente), a sociedade modema naD é mais govemada pela religiao. Este 

pensamento gauchetiano vai ser duramente criticado por Paul Valadier, 0 quaI acusani 0 

pensador francês de ter esquecido, em sua analise, 0 casa dos Estados Uni dos, uma sociedade 

modema na quaI - malgrado todo 0 desenvolvimento, todo 0 progresso la existente - a 

religiao permanece, de todo modo, extremamente viva. Gauchet vai responder à critica da 

seguinte forma: 

Mas é, corn efeito, exatamente a eles [os Estados Unidos] que eu pensava, ao 
falar de uma sociedade que "comporta uma maioria de crentes, mas que a 
crença nao organiza". É preciso compreender, evidentemente, 0 que 
organizar quer dizer. Eu nao quero, a partir dai, negar 0 papel sociol6gico 
Ïmenso da religiao. 0 que eu tenho em vista coma organizaçao se situa em 
um nivel incomparavelmente mais profundo - formas de poder, formas do 
liame entre os seres, formas da inscriçao nas coisas, formas do pensar70I • 

Para Gauchet, a religiao, em sua essência, é encontrada nas sociedades 

"primitivas". Estas sociedades ditas primitivas, arcaicas, que vao perdurar até 0 século XX, 

sao chamadas por Lévi-Strauss de "sociedades frias", em contraposiçao às sociedades 

"quentes", que advieram a partir da invençao da escrita e do Estado e que fazem da historia 0 

motor de seu desenvolvimento702
• As sociedades arcaicas - ditas "frias" por Lévi-Strauss -

700 Nao podemos deixar aqui de pensar, em um contraponto, no fenômeno verificado atualmente em solo 
brasileiro, no que toca à indiscutlvel influência que a religiao exerce nos rumos politicos nacionais ... 
701 « Mais c'est très exactement à eux [les États-Unis] que je pensais en parlant d 'une société qui "comporte une 
majorité de croyants, mais que la croyance n'organise pas" . Il faut s'entendre, évidemment, sur ce qu'organiser 
veut dire. Je ne veux pas nier par là le rôle sociologique immense de la religion. Ce que j 'ai en vue comme 
organisation se situe à un niveau incomparablement plus profond - formes de pouvoir, formes du lien entre les 
êtres, formes de l'inscription dans les choses, formes du penser », GAUCHET (2002), p. 85. 
702 Conforme CANTIN, Serge. Aux sources du Désenchantement du monde de Marcel Gauchet. Éléments pour 
une généalogie. Studies in Religion / Sciences Religieuses, Thousand Oaks, v. 34, n. 3-4, p. 496-513, 2005, p. 
502 ; Lévi-Strauss, a respeito, assim se manifesta: « Il ne faudrait donc pas distinguer des sociétés 'sans histoire' 
et des sociétés 'à histoire' . En fait toutes les sociétés humaines ont une histoire, également longue pour chacune 
puisque cette histoire remonte aux origines de l'espèce. Mais, tandis que les sociétés dites primitives baignent 
dans un fluide historique auquel elles s'efforcent de demeurer imperméables, nos sociétés intériorisent, si l'on 
peut dire, l'histoire pour en faire le moteur de leur développement », CHARBONNIER, Georges. Entretiens 
avec Claude Lévi-Strauss. Paris: Union générale d'éditions, 1969. p. 45 . Em traduçao nossa: "Portanto, nao seria 
adequado distinguirmos sociedades 'sem historia' e sociedades 'historicas'. Em verdade, todas as sociedades 
humanas têm uma historia, igualmente longa para cada uma, porque esta historia remonta às origens da espécie. 
Mas, ao passo que as sociedades ditas primitivas se banham em um fluido historico ao quai elas se esforçam por 
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sao as sociedades religiosas em sua essência, conforme Gauchet. Em funçao deste 

pensamento, que sustenta que a religiao, em sua realizaçao maxima, estaria no principio e que 

a historia da humanidade demonstraria, em seu percurso, até 0 advento da nossa era modema, 

um declinio do religioso, Paul Valadier acusara Marcel Gauchet de engendrar um 

hegelianismo invertid0703
, que mostraria 0 perecimento do fenômeno religioso, outrora puro. 

Isto poderia permitir a Gauchet, na interpretaçao de Valadier, de justificar, de forma 

perspicaz, sua posiçao "contraria" à religiao (e sobretudo contraria ao cristianismo ... ). 

Valadier assim afirma: 

Esta identificaçao da essência e do primitivo permite colocar em seguida 
uma historia da degradaçao da forma pura até seu apagamento. Mas coma 
assentar este hegelianismo ao contrario, para 0 quai totalidade e 
cumprimento estao no principio e nao mais no termo final, nos primitivos e 
nao no cristianismo? Por um terceiro postulado, a bem dizer central. 3. A 
religiao pura é aquela que mostra "a verdade de sua eficiência social" (p. 
38); é "0 momento de sua dominaçao sem partilha" sobre 0 social, marcado 
pela oposiçao ao desenvolvimento da cisao. Onde existiu uma tal 
dominaçao?704 

A profundez deste hiato entre as sociedades « frias » e as sociedades « quentes » 

pode ser visto, por exemplo, na chegada dos europeus na América. No Novo Continente, estes 

encontraram sociedades primitivas, pessoas que nao valorizavam 0 progresso, a historia em 

tais termos, mas, ao contrario, valorizavam a repetiçao do mesmo, 0 mito, 0 imutavel, a 

fidelidade ao passado. A historicidade é, para estas pessoas, uma deterioraçao, um dano, uma 

perdiçao. Os europeus encontram, assim, seres de ta! modo diferentes de sua concepçao 

historica europeia que nao podem senao negar-se a reconhecer estes seres como, de fato, 

humanos 705. 

o processo de saida da religiao, no quai a sociedade modema se encontraria hoje 

de maneira muito acentuada, trata-se, segundo Gauchet, de um processo longo e que teve seu 

permanecerem impermeaveis, nossas sociedades interiorizam - se assim se pode dizer - a historia para fazer dela 
o motor do seu desenvolvimento". 
703 CANTIN, op. cil., p. 504. 
704 « Cette identification de l' essence et du primitif permet de poser ensuite une histoire de la dégradation de la 
forme pure jusqu'à son effacement. Mais comment asseoir cet hégélianisme inversé pour lequel totalité et 
achèvement sont au principe et non plus au terme final, chez les primitifs et non dans le christianisme? Par un 
troisième postulat, à vrai dire central. 3. La religion pure est celle qui montre 'la vérité de son efficience sociale' 
(p. 38) ; c'est ' le moment de sa domination sans partage' sur le social, marqué par l'opposition au déploiement 
de la scission. Où a existé une telle domination? », GAUCHET (2002), p. 74. 
705 É justamente esta percepçao que se tem ao 1er, v.g., a Carta de Pero Vaz de Carninha, quando da chegada 
portuguesa ao Brasil, conforme CAMINHA, Pero Vaz de. A Carla de Pero Vaz de Caminha. Disponivel em: 
<http://objdigital.bn.br/Acervo _ Digital/livros_ eletronicos/carta.pdt>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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começo ha aproximadamente cinco mil anos. A apariçao do Estado, por volta de 3000 a. c.706, 

corta a historia em dois e estabelece uma forma inteiramente nova de pôr em relaçao a 

sociedade e a religiao. Paulatinamente 0 "Outro religioso" vai cessar de ser anterior e exterior 

ao âmbito humano e vai começar a penetrar no interior deste; 0 corte que, nas sociedades 

"frias", definia uma separaçiio entre os individuos presentes e seus ancestrais, entre 0 agora e 

o passado, que deve ser respeitado, entre a pessoa e uma ordem que deve ser reverenciada e 

aceita, este corte garanti a a unidade da sociedade e estabelecia uma igualdade entre seus 

integrantes; este corte, em funçao do advento do Estado, termina por ser removido, ensejando

se a apariçao de uma cisao que agora se coloca no interior da sociedade mesma, estabelecendo 

as relaç5es de poder e dividindo os homens em governantes e governados. 0 Estado instala 

as sim uma hierarquia, as divis5es sociais, 0 poder de alguns, que deverao entao, em nome da 

divindade, comandar os outros. 0 que surge, corn 0 advento do Estado, é "um lento, mas 

irresistivel processo de imanentizaçao e de autonomizaçao do liame social,,707. 

Neste momento, os individuos começaram pouco a pouco a sair da religiao. 0 

estabelecimento das separaç5es entre os go vernantes e os governados, das cis5es entre aqueles 

que ordenam e aqueles que devem obedecer, este fenômeno, tao proprio do aparecimento do 

Estado, é, segundo Gauchet, 0 principio deste processo lento e graduaI de saida da religiao. 

Neste sentido, 0 filosofo francês sustenta: 

A religiao, sob sua forma a mais pura e sistematica, esta no começo, neste 
mundo pré-Estado, tal coma suas poucas areas privilegiadas de 
sobrevivência, da América à Nova Guiné, nos permitirao formar uma 
imagem concreta - precaria, certamente, carregada de incertezas sem 
remédio, mas para sem pre perturbadora, em sua fragilidade, às nossas 
tranquilas certezas de civilizados. Tao logo nos encontramos na orbita da 
dominaçao institucionalizada, nos estamos no seio de um universo no quaI 0 
religioso, em sua radicalidade originaria, en contra-se em questao, exposto 
que esta ao fogo de uma maquina que desloca os horizontes de vida, 
pensamento e açao, cuja dinâmica nao mais cessara de estremecer e afrouxar 
seu domini0708

• 

706 Percebe-se, nesta acepçao, que, para Gauchet, 0 "Estado" nao se limita ao momento modemo. 
707 "un lent mais irrésistible processus d ' immanentisation et d'autonomisation du lien social", CANTIN, op. cil., 
p. 502. 
708 « La religion sous sa forme la plus pure et la plus systématique est au départ, dans ce monde d'avant l'État, tel 
que ses quelques aires privilégiées de survivance, de l'Amérique à la Nouvelle-Guinée, nous auront permis de 
nous former une image concrète - précaire, assurément, grevée d' incertitudes sans remède, mais à jamais 
bouleversante, dans sa fragilité, pour nos quiètes certitudes de civilisés. Dès qu 'on se trouve dans l' orbite de la 
domination institutionnalisée, on est au sein d'un univers où le religieux dans sa radicalité originaire est en 
question, exposé qu ' il est au feu d' une machine à déplacer les horizons de vie, de pensée et d'action dont la 
dynamique ne cessera plus d' ébranler et de desserrer son emprise », GAUCHET (2005), p. 21-22. 
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Importante sublinhar que, em Gauchet, a religiao é essencialmente politica. E, 

durante milênios, nomeadamente até 0 advento do Estado, ela exerceu, antes de tudo, este 

papel politico. Ela 0 efetuou por meio de um regime de heteronomia, que traduz a ideia de um 

regramento que é exterior à organizaçao dos individuos, que vern de fora, que é dado e que 

estes 0 recebem. Ha entao uma lei que vern de fora, do outro, da divindade. Um tal regime de 

heteronomia engloba 0 ser humano e faz corn que este se perceba coma uma parte do todo que 

lhe é anterior, que é imutavel e que deve ser honrado, respeitado, obedecido e que nao lhe 

convém questionar. Esta divindade que age por meio da heteronomia se en contra em intima 

relaçao corn 0 mundo da imanência e 0 define, de tal maneira que se constata uma fusao entre 

o mundo divino e 0 mundo terrestre. Os deus es estao no mundo, e1es agem no mundo, 0 

mundo é, entao, encantado. Nao convém domina-Io, mas acolhê-Io. E, uma vez que os deus es 

estao no mundo, nao ha necessidade de haver intermediarios, intérpretes privilegiados, a 

relaçao se estabelece diretamente entre 0 homem e 0 deus, entre a comunidade e a divindade. 

As pessoas sao uma parte de um todo, estao inseridas em um todo, imutavel, que lhes é dado e 

que elas devem acolher, ao quaI el as de vern obedecer e se submeter. 

É interessante notar que Gauchet percebe ai, nestas sociedades primitivas regidas 

pela heteronomia, a existência de uma escolha profundamente misteriosa, uma "escolha 

arbitraria", feita pel os povos ditos arcaicos. Seria coma se, sabendo dos riscos e dos perigos 

inerentes ao fato de assumirem sua historia, esses povos escolhessem rejeitar sua entrada no 

processo de desenvolvimento historico, coma se eles "decidissem inconscientemente" por 

parar, por se conter, recusando encarregar-se da historia e devir autônomos, modemos. Neste 

diapasao, embora este processo historico, pouco a pouco, se imponha e chame 0 humano 

primitivo a integra-Io, este ser humano - em funçao desta escolha misteriosa e enigmatica -

parece (irremediavelmente) entrar na historia, mas "de costas ", "en se tournant littéralement 

le dos à elle-même "709. Assim, "permanecer uma sociedade essencialmente religiosa", isto 

significaria, de alguma forma, fazer esta escolha arbitraria, inconsciente, seria "optar pela 

religiao", pela heteronomia. Gauchet fala de um individuo que, em uma tal sociedade 

primitiva, escolhe possuir, mas de todo consentindo corn seu desapossamento ("posséder en 

consentant à sa dépossession "). E estaria ai, nesta escolha "ambigua", "paradoxal", a chave 

para compreender a religiao em sua propria essência7lO
• Paul Valadier vai criticar duramente 

709 GAUCHET (2002), p. 41 . 
710 « Car ce choix de se posséder en consentant à sa dépossession, en se détournant du dessein de dominer la 
nature et de légiférer pour son propre compte au profit d' un autre dessein, celui-là de s'assurer d'une identité de 
part en part définie et maîtrisée, c 'est la religion dans son essence même » (GAUCHET (2005), p. 18). 
Traduzimos esta passagem da seguinte forma: "Porque esta escolha de possuir, consentindo corn seu 
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esta tese da existência de uma "decisao", de uma "escolha arbitraria" pela religiao. Este 

pensador sustenta que Gauchet, afinnando isto, da a compreender que uma tal decisao pela 

religiao seria, a bem dizer, um grande equivoco inicial, um pecado original cometido por 

aqueles que aderiram ao religioso; esta "opçao inexplicavel" seria uma espécie de handicap 

provisorio, do quaI se deveria buscar livrar-se, Valadier tenninando por insinuar que, talvez, 

Gauchet teria por objetivo, corn esta tese, conc1uir que todas as escolhas pela religioso, 

mesmo as atuais, seriam uma fonna para 0 individuo de recusar entrar na historia e agir corn 

autonomia711
• Em resposta a Valadier, Gauchet vai afinnar: 

Admitir que haja esco\ha é admitir que, no principio, uma outra atitude que a 
religiosa é possive\. É preciso entào que nào haja escolha, apenas sendo 
recepciomivel uma concepçào, integrando 0 sentido do sagrado coma 
necessidade constitutiva e permanente do ser humano. 1sto nào estabe\ece a 
contrario a exatidào das ideias que eu proponho. 1sto define simplesmente as 
condiçoes de possibi\idade de\as no piano dos pressupostos suscetiveis de 

desapossamento, desviando-se do projeto de dominar a natureza e de legiferar por sua propria conta em beneficio 
de um outro projeto, aquele de garantir uma identidade de parte a parte detinida e dominada, isto é a religiao na 
sua essência mesma". 
7 11 « Mais du coup on aboutit à l' invraisemblable affirmation d'une irrationalité complète, d'une option arbitraire 
que l' humanité aurait faite de la religion, 'quelque chose comme une décision ou un choix' (p. 33), en réal ité une 
apparence de décision, puisque cet 'acte' s'identitie à une sorte de handicap (provisoire ?) de l'humanité, option 
inexplicable due 'à une très remarquable difficulté à assumer ce qui constituait [l'histoire]' (p. 41), une sorte 
d'entrée (de l'humanité) dans l'histoire 'en se tournant littéralement le dos à elle-même'. Option devant laquelle 
l'interprète avoue ses ' présentes limites' et son inaptitude à 'maîtriser intellectuellement' ce phénomène. Mais 
malgré les formules embarrassées, on ne sort pas de l'idée que si l'on ne peut plus expliquer le religieux en le 
dissolvant dans une structure élémentaire, son existence dans l' histoire relève d'un acte irrationnel et arbitraire: 
choix qui est une bévue (puisque, le faisant, on tourne le dos à l'histoire) [ ... ] Ici encore ce qui ne se comprend 
pas soi-même (l'option religieuse qui marque toute l'histoire jusqu'à nous ... ) est compris par un bon lecteur qui 
sait, parce qu'il est placé à la [rn de l'histoire de la méprise, même s'il avoue ne pas tout savoir: il en sait 
suffisamment en tout cas pour savoir que le religieux relève d' un péché originel dont il n'est pas dupe, lui du 
moins. Dire qu'il sait est une façon de parler; il croit savoir plus exactement, grâce à un système de projection 
de soi qui lui permet de remonter à un acte aberrant comme s'il en était le contemporain. Projection surprenante 
à moins qu'elle ne soit que le voile mis sur la thèse, plus indécente si elle était affirmée comme telle, que tout 
choix religieux même actuel est une façon pour l' homme de refuser d'assumer son histoire » (VALADIER, Paul. 
Sur la religion. Un échange avec Paul Valadier. In: GAUCHET (2002), p. 70-71). Em traduçao nossa: "Mas de 
repente se chega à inacreditavel atirmaçao de uma irracionalidade completa, de uma opçao arbitrâria que a 
humanidade teria feito pela religiao, 'algo como uma decisao ou uma escolha' (p. 33), em realidade, uma 
aparência de decisao, porque este 'ato' se identifica corn uma sorte de handicap (provisorio?) da humanidade, 
opçao inexplicavel devida 'a uma dificuldade bastante notavel em assumir 0 que constitufa [a historia]' (p. 41), 
uma sorte de entrada (da humanidade) na historia ' Iiteralmente virando-Ihe as costas'. Opçào diante da quai 0 

intérprete confessa seus 'limites presentes' e sua inaptidao a 'dominar intelectualmente' este fenômeno. Mas, 
malgrado as formulas embaraçosas, nao se sai da ideia de que, se nao se po de explicar 0 religioso, dissolvendo-o 
em uma estrutura elementar, sua existência na historia emerge de um ato irracional e arbitrario: escolha que é 
uma asneira (porque, fazendo-a, viram-se as costas à historia) [ ... ] Aqui ainda 0 que nao se compreende em si 
mesmo (a opçao religiosa que marca toda a historia até nos ... ) é compreendido por um bom leitor que sabe, 
porque ele esta localizado no fim da historia do equfvoco, mesmo se ele confessa nao saber tudo: ele disso sabe 0 

suticiente, em todo caso, para saber que a religioso emerge de um pecado original, relativamente ao quai ele nao 
esta enganado, ele ao menos. Dizer que ele sabe é uma forma de falar; ele cré saber, mais exatamente, graças a 
um sistema de projeçào de si que Ihe permite remontar a um ato aberrante como se ele dele fosse 
contemporâneo. Projeçao surpreendente, a menos que ela nao seja mais do que um véu colocado sobre a tese, 
mais indecente se ela fosse atirmada como tal, de que toda escolha religiosa, mesmo atual, é uma forma para 0 

homem de rejeitar assumir sua historia". 
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guiar aqui e agora a apreensao do objeto religioso, porque, também, é sobre 
este piano que se situam, em verdade, as objeçôes às quais devo responder, e 
muito secundariamente sobre 0 piano da coerência intrinseca do projeto ou 
de sua adequaçao aos fatos. ( ... ) Hâ uma positividade subjetiva da 
experiência do sagrado e da relaçao de divida corn 0 invisivel da quai se 
pode retirar 0 nucleo primordial e a gama das transformaçôes. 
Simplesmente, tanto na sua significaçao individual coma na sua significaçao 
coletiva, a atitude religiosa me parece dever ser considerada como um 
possivel, ao lado de outros possiveis e nao como uma necessidade 
constitutiva e permanente. E possivel altamente sensato - dizer que sua 
adoçao é sem razao, sem causa exterior assinalâvel, nao é dizer que ela é 
desarrazoada. Os dois niveis, pessoal e social, se comunicam intimamente: 
se hâ uma tarefa que sugere a teoria da religiao é bem a de reconsiderar a 
articulaçao entre organizaçao subjetiva e formas do liame sociaFl 2. 

Entao, conforme ao que Gauchet nos ensma, 0 processo de abandono da 

heteronomia e de saida desta l6gica das sociedades essencialmente religiosas se desenrola a 

partir do surgimento do Estado (tomado em senti do lato). Este estabelece separaç6es nas 

organizaç6es sociais, entre os govemantes e os govemados e intemaliza na sociedade uma 

cisao que antes nao existia (a divisao concemia exc1usivamente ao binômio divino-terrestre). 

Isto provoca um revolvimento inédito na estrutura que funcionava até 0 momento. Neste 

senti do, 0 ser humano - em lugar de se ver simplesmente coma uma parte de um todo, coma 

um elemento integrante, inserido em um conjunto imutavel e que ele nao pode modificar -

buscara se fazer sujeito da hist6ria, transformar 0 que lhe circunda, tomar a hist6ria e fazer 

dela 0 motor do desenvolvimento da sociedade. Começa um processo de abandono do 

assujeitamento, um processo a fim de devir sujeito, autônomo. 

Mas este processo de saida da religiao nao sera possivel senao em virtude da 

ocorrência de duas outras descontinuidades radicais na hist6ria da humanidade, que se seguem 

ao advento deste "Estado" considerado lato sensu. A primeira descontinuidade chega por 

volta de 1.000 a. C. e Gauchet a definira, a partir de Karl Jaspers, coma « la période axiale ». 

Esta descontinuidade vai ter um alcance enorme (na Pérsia, na China, na India, na Grécia, na 

712 « Admettre qu' il y ait choix, c'est admettre que dans le principe une autre attitude que religieuse est possible. 
Il faut donc qu'il n'y ait pas de choix, seule une conception intégrant le sens du sacré comme nécessité 
constitutive et pennanente de l' être humain étant recevable. Cela n'établit pas a contrario la justesse des idées 
que j 'avance. Cela définit simplement leurs conditions de possibilité au plan des présupposés susceptibles de 
guider ici et maintenant l' appréhension de l'objet religieux, puisque aussi bien c' est sur ce plan que se situent en 
vérité les objections auxquelles il me faut répondre, et très secondairement sur le plan de la cohérence 
intrinsèque du propos ou de son adéquation aux faits . ( ... ) Il y a une positivité subjective de l' expérience du 
sacré et du rapport de dette à l' invisible dont on peut dégager le noyau primordial et la gamme des 
transfonnations. Simplement, dans sa signification individuelle comme dans sa signification collective, l'attitude 
religieuse me paraît à considérer comme un possible à côté d'autres possibles et non comme une nécessité 
constitutive et permanente. Et possible hautement sensé - dire que son adoption est sans raison, sans cause 
extérieure assignable, ce n' est pas dire qu'elle est déraisonnable. Les deux niveaux, personnel et social, 
communiquent intimement : s'il est une tâche que suggère la théorie de la religion, c' est bien de reconsidérer 
l' articulation entre organisation subjective et fonnes du lien social », GAUCHET (2002), p. 87 e 89. 
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Palestina) e vai consistir no estabelecimento de uma "nova representaçao do divino, 

concebido coma radical mente transcendente"713; este periodo é caracterizado pela "apariçao 

de uma divindade de outro mundo" e por "uma rejeiçao religiosa deste mundo"714. As 

religioes que surgiram a partir dai Uudaismo, zoroastrismo, budismo, confucionismo, taoismo 

e também 0 platonismo) se inserem em um movimento que busca retirar a divindade do 

mundo da imanência, colocando os deuses em um piano total mente outro; estas religioes 

orientam os seres humanos a "se destacarem de seu mundo de aparências e de ilusoes" e 

"criam 0 que Nietzsche cham ou de 'além-mundos' [Hinterwelt, mundo de tras]"715. E 

Gauchet, conferindo uma atençao de todo especial ao judaismo, monoteismo (uma invençao 

dos judeus), vai sustentar que, longe de promover uma diminuiçao, um achatamento do ser 

humano, esta religiao termina por valorizâ-Io em seu carater de individuo, na medida em que 

ela se apoia em um Deus de todo transcendente, que esta em um outro piano, um outro 

mundo, de todo diverso corn relaçao ao mundo terrestre e, por conta disso, este Deus tende 

assim - em funçao deste destacamento da organizaçao social - a liberar 0 individuo7l6. Dir

se-a simplesmente "tende", pois 0 processo de saida da religiao e de passagem da heteronomia 

à autonomia dependera ainda de uma outra descontinuidade radical: 0 advento do 

cristianismo, que vai permitir 0 surgimento de um mundo humano autônomo a partir do 

mundo religioso 717. 

A novidade inexoravel do cristianismo é justamente 0 fenômeno da encarnaçào, 

um Deus que se encarna, que se faz homem e que vem a estabelecer uma nova e eterna 

aliança entre a humanidade e a divindade. Isto nao tinha jamais sido antes concebido718• Mas, 

ao mesmo tempo em que Deus se encarna e habita entre os homens, ele estabelece uma cisào 

fundamental entre 0 mundo divino e 0 mundo terrestre. No célebre dialogo entre Jesus e 

Pilatos, 0 acusado revela que "seu reino nao é deste mundo,,719. No cristianismo, entao, 

713 « nouvelle représentation du divin conçu comme radicalement transcendant », CANTIN, Serge. op. cit. p. 
505. 
71 4 GAUCHET (2005), p. 65. 
715 « se détacher de leur monde d' apparences et d' illusions » ; « créent ce que Nietzsche a appelé des "arrière
mondes" », CANTIN, Serge. op. cit. p. 505. 
716 Ibid., p. 505. 
717 Ibid., p. 505. 
718 Percebe-se, assim, que a religiao crista esta assentada no milagre da encarnaçao, 0 cristianismo é este milagre 
e sem ele nao encontra nenhuma sustentaçao. 
719 Conforme Jo 18,36; tarnbém 0 abismo entre os mundos pode ser deduzido a partir de Lc 16, 26. Sobre 0 

acirrado dialogo entre Jesus e Pilatos, nomeadamente sobre a questao do Reino e da verdade, do encontro entre 
dois mundos, 0 mundo historico e 0 atemporal, 0 mundo dos fatos e mundo da verdade, vale referir AGAMBEN, 
Giorgio . 10 e Ponzio Pilato. Vita . Milao, 30 set. 2013. Disponivel em: 
<http://www.vita.it/ itlarticle/20 13/09/30/io-e-ponzio-pilatoI1 24749/>. Acesso em: 02 mar. 2019. E, mormente, 
AGAMBEN, Giorgio. Pilatos e Jesus. Traduçao de Silvana de Gaspari e Patricia Peterle. Sao Paulo: Boitempo; 
Florianopolis: UFSC, 2014. p. 37 e seguintes. 
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instaura-se um destacamento radical entre 0 "ca-embaixo" e 0 "para além". Deus se coloca 

coma um estrangeiro em relaçao ao mundo da imanência. Entretanto, na mesma medida em 

que se anuncia esta ruptura importante entre 0 religioso e 0 terrestre, ha também uma 

valorizaçao do mundo empirico, da hist6ria. Um nova mundo terrestre floresce, a partir do 

mundo religioso (0 estabelecimento de uma nova e eterna aliança constr6i um nova mundo). 

o humano entao é chamado a tomar posse desta nova realidade, a dominar este mundo, a 

transforma-lo72o. 0 divino se destaca, e 0 terrestre é entregue ao ser humano. A relaçao entre 0 

individuo e 0 mundo temporal é modificada. 0 humano devém sujeito, e 0 mundo devém 

objeto. Coloca-se a questao que concerne à dominaçao do mundo. 0 mundo agora pertence ao 

ser humano, 0 terre no concerne a este, as coisas do mundo lhe sao entregues. Ha agora um 

sujeito que faz suas pr6prias leis, que toma as rédeas do mundo, que 0 transforma, que 0 

domina. 0 processo de passagem da heteronomia à autonomia denuncia que a lei agora sera 

deliberada e decidida pelo ser humano mesmo, pela sociedade mesma, sem interferência 

divinas, exteriores; um processo pela quaI 0 mundo naD esta mais sujeito à intervençao direta 

e aos comandos exclusivos do divino; 0 mundo naD é mais animado, encantado; 0 divino sai 

de cena, ele desaparece da imanência, em um processo de desencantamento do mundo. E 

nesta passagem da heteronomia à autonomia (que caracteriza a sociedade na quaI n6s hoje 

vivemos), segundo Gauchet, 0 cristianismo exerce um papel capital, sendo justamente a 

religiao que tornou possivel esta saida do mundo encantado, paradoxalmente, Ha religiao da 

saida da religiao "72 /. 

720 Faz-se importante aqui lembrar dos ensinamentos de Descartes: « Mais, sitôt que j ' ai eu acquis quelques 
notions générales touchant la physique, et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, 
j ' ai remarqué jusques où elles peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi 
jusques à présent, j ' ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous 
oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes : car elles m'ont fait voir qu' il est 
possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie; et qu'au lieu de cette philosophie 
spéculative qu 'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et 
les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi 
distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même 
façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la 
nature» (DESCARTES, René. Discours de la méthode. Disponivel em: 
<http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/33/Discours-de-Ia-methode>. Acesso em: 19 nov. 2018). 
Traduzo referida passagem nas seguintes linhas: "Mas, tao logo eu adquiri algumas noçôes gerais concernentes à 
fisica e que, começando a experimenta-las em diversas dificuldades particulares, eu notei quào longe elas podem 
conduzir e 0 quanto elas diferem dos principios dos quais nos nos servimos até 0 momento, eu acreditei que eu 
nào podia as manter ocultas sem pecar grandemente contra a lei que nos obriga a fornecer 0 tanto quanto ha em 
nos 0 bem geral de todos os homens: porque elas me fizeram ver que é possivel chegar a conhecimentos que 
sejam extremamente uteis à vida; e que, em lugar desta filosofia especulativa que se ensina nas escolas, pode-se 
encontrar uma prâtica, pela quai, conhecendo a força e as açôes do fogo, da agua, do ar, dos astros, dos céus, e de 
todos os outros corpos que nos circundam, tào distintamente quanta nos conhecemos os diversos oficios de 
nossos artesàos, nos poderiamos emprega-Ios da mesma forma a todos os usos aos quais eles estào aptos, e assim 
nos tornarmos coma mestres e possuidores da natureza". 
721 « la religion de la sortie de la religion », GAUCHET (2005), p. Il. 
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Segundo Gauchet, a saida da religiao é um fenômeno eminentemente ocidental. E, 

no fundo, todas as sociedades SaD chamadas a sairem da religiao. A racionalidade ocidental 

se impôs por toda parte, e, uma vez que nos tomamos as ferramentas desta racionalidade 

modema, nos som os levados inexoravelmente a entrar neste processo de saida da religiao. 

Mesmo as comunidades mais restritas, as organizaç6es religiosas as mais fervorosas, mesmo 

os muçulmanos, por exemplo, que lutam corn todo 0 seu vigor para resistir a este movimento, 

todos - uma vez que tom am os instrumentos da modemidade - SaD inseridos no interior deste 

processo inexoravel de saida da religiao. 

Mas quais SaD as consequências de um processo coma este, de passagem da 

heteronomia à autonomia, de saida da religiao? Segundo Gauchet, entrar no mundo modemo 

naD é entrar em um mundo explicado pela razao, é antes entrar em um mundo em que a razao 

tenta explicar, sem, entretanto, lograr aportar estas desejadas explicaçôes. Ao passo que, nas 

sociedades religiosas, havia respostas, respostas eram dadas, a religiao trazia explicaçôes; 0 

mundo modemo, de sua parte, entrega a realidade ao individuo, dando-Ihe autonomia, mas 

também este mundo 0 deixa à sua propria sorte. Se, de um lado, 0 integrante da sociedade 

primitiva naD era propriamente um individuo, mas alguém que fazia parte de um todo 

imutavel, ligado ao passado, à comunidade, de outro, ele sabia quaI era 0 seu lugar e recebia 

respostas; nos, modemos, ao contrario, nos deviemos individuos, sujeitos, autônomos, 

inteiramente responsaveis, mas também dramaticamente despossuidos de explicaçoes. Neste 

senti do, malgrado a autonomia libere 0 humano e 0 chame a tomar as rédeas de sua historia, a 

se dar suas proprias regras e a transfonnar 0 mundo, esta autonomia naD aporta respostas às 

questôes as mais fundamentais da existência humana. Nos somos sujeitos, autônomos, livres, 

em uma sociedade de democracia liberal, mas naD é por isso que nos temos (nos, os sujeitos) 

esclarecimentos às nossas quest6es as mais essenciais. Como nos indica Alexis de 

Tocqueville, 0 passado naD esclarece mais 0 porvir, e 0 espirito agora, embora de posse da 

autonomia, caminha nas trevas722
. 0 risco teria sido detectado pelas sociedades primitivas, 

que entâo teriam feito esta escolha inconsciente de recusar entrar na historia e devir sujeitos 

722 « Quoique la révolution qui s'opère dans l'état social, les lois, les idées, les sentiments des hommes, soit 
encore bien loin d 'être terminée, déjà on ne saurait comparer ses œuvres avec rien de ce qui s'est vu 
précédemment dans le monde. Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'antiquité la plus reculée; je n'aperçois 
rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les 
ténèbres », TOCQUEVILLE, Alexis de. De la démocratie en Amérique. Paris: Institut Coppet, 2012. p. 614; 
"Embora a revoluçào que se opera no estado social, nas leis, nas ideias, nos sentimentos dos homens, esteja 
ainda bem longe de estar acabada, ja nào podemos comparar suas obras a nada do que foi visto precedentemente 
no mundo . Eu remonto de século em século até a antiguidade a mais longinqua; eu nào percebo nada que se 
assemelhe a isto que esta diante de meus olhos. 0 passado nào esclarecendo mais 0 porvir, 0 espirito caminha 
nas trevas" (em traduçào nossa). 
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autônomos; havia nelas uma relaçao consenti da e paradoxal de "posse por melO de um 

desapossamento"; tais sociedades "possédaient tout en consentant à leur dépossession". 

Sair da religiao é sair de um mundo regido por uma alteridade fundamental, é sair 

de um regime de "desapossamento de si". 0 individuo-sujeito 0 fez dessa forma, quando ele 

agarrou a autonomia e enveredou para a democracia modema. Se, por um lado, 0 ser humano 

se liberou dos entraves pr6prios à integraçao de uma comunidade religiosa, por outro, a 

consequência nefasta que pode ser constatada é que, assim 0 fazendo, 0 humano terminou por 

se fechar na produçao e na transformaçao do mundo, ocupando-se, de maneira infatigavel e 

exc1usiva, a exercer sua autonomia723 ; 0 resultado disso é a desconsideraçao que 0 homem

individuo-sujeito lança sobre a necessidade de reflexao corn relaçao às questôes as mais 

fundamentais de sua pr6pria natureza; 0 individuo modemo termina por escamotear os 

desafios os mais sérios de sua existência mesma. As ditas "questôes sem resposta,,724 -

723 Nesse sentido, por exemplo, vemos 0 individuo, em nossa contemporaneidade, extremamente ocupado - à 
exaustào - em exercer sua autonomia, aprimorar suas técnicas, encontrando-se absorto em aperfeiçoar seus 
instrumentos, ferramentas, dispositivos. Corn efeito, podemos perce ber 0 atual e inaudito desenvolvimento 
frenético da técnica (e, inclusive, suas evidentes e inafastaveis consequências polfticas). 
724 Gauchet diz que "0 declfnio da religiào se paga corn a dificuldade de se ser", de ser si mesmo. A sociedade 
p6s-religiào é uma sociedade "psiquicamente extenuante para os individuos, onde nada os socorre nem os apoia 
mais face à questào que volta a eles de toda parte permanentemente: por que eu? Por que nascer agora, quando 
ninguém me esperava? 0 que se quer de mim? 0 que fazer de minha vida quando eu estou s6 a sobre ela 
decidir? Serei sempre como os outros? Por que isto - a doença, 0 acidente, 0 abandono - recai sobre mim? Para 
que bem haver vivido se se deve desaparecer sem deixar traços, como se, aos olhos dos outros, você nào tivesse 
vivido? N6s estamos condenados aviver doravante a nu e na angustia, 0 que nos foi mais ou menos poupado 
desde 0 começo da aventura humana, pela graça dos deuses"; « Le déclin de la religion se paie en difficulté 
d'être-soi ». [La société d'après la religion est une société] « psychiquement épuisante pour les individus, où rien 
ne les secourt ni ne les appuie plus face à la question qui leur est retournée de toutes parts en permanence: 
pourquoi moi? Pourquoi naître maintenant quand personne ne m'attendait? Que me veut-on? Que faire de ma 
vie quand je suis seul à la décider? Serai-je jamais comme les autres? Pourquoi est-ce que cela - la maladie, 
l'accident, l'abandon - tombe sur moi? À quoi bon avoir vécu si l'on doit disparaître sans laisser de traces, 
comme si, aux yeux des autres, vous n'aviez pas vécu? Nous sommes voués à vivre désormais à nu et dans 
l'angoisse ce qui nous fut plus ou moins épargné depuis le début de l'aventure humaine par la grâce des dieux» 
(GAUCHET (2005), p. 406). Pode-se verificar uma similitude notavel entre estas sérias quest5es que coloca 
Gauchet e os Pensées de Blaise Pascal. Quando este fala de « l'homme placé entre deux infinis» (0 homem 
colocado entre dois infinitos), ele afrrma que « III - Quand je considère la petite durée de ma vie absorbée dans 
l'éternité précédant et suivant: le petit espace que je remplis et même que je vois; abîmé dans l' infinie 
immensité des espaces que j'ignore et qui m' ignorent, je m'effraye et m'étonne de me voir ici plutôt que là ; car 
il n'y a point de raison pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à présent plutôt que lors. Qui m'y a mis ? Par l'ordre 
et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi? Memoria hospitis unius diei praetereuntis 
[L'espoir de l'impie est comme un duvet chassé par le vent, comme l'écume poussée par le flot, comme la fumée 
qui se perd dans les airs, comme le souvenir de l'hôte d'un jour qui n'a fait que passer] . IV - Pourquoi ma 
connaissance est-elle bornée? ma taille? ma durée? à cent ans plutôt qu'à mille? Quelle raison a eue la nature 
de me la donner telle, et de choisir ce nombre plutôt qu'un autre dans l'infinité ? Desquels il n'y a pas plus de 
raison de choisir l'un que l'autre, rien ne tentant plus que l'autre» (PASCAL, Blaise. Les Pensées. Paris: P. 
Lethielleux, 1896. p. 40). Traduzimos da seguinte forma: "III - Quando eu considero a pequena duraçào de 
minha vida absorvida na eternidade precedente e seguinte, 0 pequeno espaço que eu preencho e mesmo que eu 
vejo; arruinado na infinita imensidào dos espaços que eu ignoro e que me ignoram, eu me aterrorizo e me 
surpreendo de me ver aqui antes que ali; porque nào ha razào por que aqui antes que ali, porque no presente 
antes que em outro momento. Quem ai me colocou? Pela ordem e pela conduta de quem este lugar e este tempo 
foram destinados a mim: Memoria hospitis unius diei praetereuntis [a esperança do impio é como uma pluma 
caçada pelo vento, como a espuma empurrada pela torrente, como a fumaça que se perde nos ares, como a 



303 

malgrado venham por vezes inexoravelmente a perturbar 0 pensamento do individuo modemo 

- terminam por serem desconsideradas, desprezadas, esquecidas. 

Em uma época na quaI 0 passado e a heteronomia nao mais fomecem respostas, 0 

homem esta a marchar em meio às trevas, e deve, as sim, buscar em si explicaçoes para suas 

inarredaveis agruras; deve, assim, se haver consigo, corn sua consciência, corn sua razao; 

dessa forma deve enfrentar suas tribulaçoes, as quais, malgrado suas certezas modemas, vêm 

lhe perturbar; a bengala lhe foi retirada e, entâo, assim, por suas pr6prias pemas, devera (na 

escuridao) caminhar, e, coma diz 0 poeta, nao importa, caminhe 0 que caminhar, "por longe 

que 0 homem va, jamais fugira de Si,,725. 

Neste senti do, contrariamente ao homem da religiao, 0 homem modemo, 

autônomo, caminha nas trevas. E é importante notar também que, uma vez que 0 individuo 

modemo esta na hist6ria e nao tem mais a religiao para lhe dar respostas, é agora a questao 

politica que vai se impor e se colocar de forma ainda mais aguda. 0 homem esta s6, 

autônomo, ele caminha nas trevas de sua racionalidade modema e deve ainda 

inexoravelmente buscar viver em conjunto, corn 0 outro, seu cossocietario. E isto diante de 

um corte profundamente aberto no seio da sociedade, um corte que estabelece divisoes, 

hierarquias, poderes e diferenças, um grande abismo que se instalou coma uma herança por 

conta da saida da divindade do mundo da imanência. 

6.7 LIMIAR 

Gauchet apresenta um processo de desencantamento do mundo, em que a religiao, 

de modo paulatino, deixa de operar coma 0 elemento politico integrador e organizador da 

sociedade. Havendo 0 individuo tomado as rédeas de sua hist6ria e privilegiado uma 

autonomia - em detrimento de uma heteronomia, de uma açao divina no campo da imanência 

-, abre-se uma cisao entre os mundos do aquém e do além, os quais, assim, vao cessar de se 

interpenetrarem, deixando a transcendência de operar no mundo da matéria. E 0 surgimento 

do Estado, em sua acepçao modema, vai aprofundar esta cisao. As discussoes em tomo das 

ingerências nos bens espirituais e temporais apontarao para 0 emergir de uma nova 

racionalidade politica, em que 0 divino devera se colocar coma alteridade extremada em 

memoria do anfitriao de um dia que nao fez senao passar]. IV - Por que meu conhecimento é limitado? Meu 
tamanho? Minha duraçao? A cern anos antes que a mil? Quai razao teve a natureza de me da-la tal, e de escolher 
este numero antes que um outro na infinitude? Dos quais nao ha mais razao em escolher um que outro, nad a 
tentando mais um que outro". 
725 BRAUN, Jayme Caetano. Payada do Negro Lucio. Disponivel em: 
<http://www.juntandorimas.com/poesias/jayme/payadadonegrolucio.htm>. Acesso em: 07 jan. 2019. 



304 

relaçao ao politico, esvaindo-se, assim, uma comunicabilidade entre instância espiritual e 

instância temporal. A razao é entronizada, e 0 individuo, autônomo, agora esta so, sem 0 

apoio do divino, em um mundo no quaI apenas lhe resta se entender corn seu proximo, no 

entreter-se da - nao raro, amarga - relaçao politica. 

Na leitura de Carl Schmitt, interpretaçao esta que é chancelada por Giorgio Agamben, 

os principais conceitos por nos operados, no âmbito politico, provêm da teologia e chegaram a 

nos, submetendo-se a um processo de secularizaçao. A nosso sentir, tal te se entra em conexao 

corn a interpretaçao gauchetiana, segundo a quaI 0 Estado adjudicou-se a transcendência, 

estabelecendo-se enquanto autêntica entidade religiosa, de todo terrena, imanente, tendo coma 

norte e preocupaçao uma outra espécie de salvaçao. Conforme nos advertira Richelieu, "os 

Estados nao têm substância depois deste mundo, sua salvaçao é a presente ou nenhuma,,726. 

Este nova "altar" que se erige exorta os individuos ao abandono de suas 

comunidades naturais, as quais, até en tao, operavam coma imas de reuniao social, coma nos 

de encontro (politico) das pessoas. 0 Estado coloca-se assim coma unico elo efetivo entre os 

seres humanos, coma exclusivo elemento habil a promover a genuina coesao social. A 

autêntica uniao politico-social vai se dar a partir e por intermédio do Estado, e som ente por 

meio dele. 

Na medida em que a divindade sai de cena, e 0 individuo arvora-se em ser 

autônomo, colocando-se coma agente historico e tomando as ferramentas da modernidade, 

esta necessidade de transcendência, de "dépassement de soi " (que, invariavelmente, sempre 

revém a atormentar 0 humano), vai encontrar uma (relativa) saciedade no Estado, 0 quaI, 

inclusive, enquanto religiao da imanência, acabara por se revelar deveras exigente na devoçao 

e no respeito solenes. 

Nesta conjuntura, 0 Estado, no âmbito interno, almejara impor sua universalidade, 

colocando-se coma unica instituiçao capaz de garantir a qui etude e a ordem, de forma a 

perrnitir a prosperidade coletiva. Colocar-se-a coma instância soberana, independente, 

perpétua e absoluta, exigindo de seus suditos também uma obediência absoluta. Nao 

conhecera limitaçoes, a nao ser a satisfaçao do proprio interesse de Estado, desgarrado de 

qualquer outro interesse727. Contra tal processo, insurgir-se-ao os defensores de uma 

intluência catolica no âmbito politico, advogando nao se poder tencionar eliminar a açao da 

Ecc/esia na conjuntura politica. 0 Estado ou a ordem nao poderiam ser tratados coma fins em 

726 « Les États n'ont point de substance après ce monde, leur salut est présent ou nul », PLESSIS (1858), p. 195. 
727 Nesse sentido, vale retomar a Richelieu: "uns sào os interesses de Estado que vinculam os principes; outros, 
os interesses da salvaçào de nossas aImas" ; « autres sont les intérestz d'estat qui lient les princes et autres les 
intérestz du salut de nos âmes », PLESSIS (1854), p. 225. 
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si mesmos, devendo, pois, haver um fim (um fim politico, um fim, inclusive, hist6rico), fim 

este que sera consubstanciado no bem comum, na utilitas publicae. Nesse senti do, advogar a 

tese de que 0 Estado se basta seria uma completa heresia. 

Dar-se-a, pois, um embate entre duas orientaçôes, entre dois sistemas. De um lado, 

aqueles que objetivam definitivamente entronizar a rmo de um Estado despido da influência 

eclesiastica, sustentando a competência exclusiva do Estado em relaçao às questôes inerentes aos 

assuntos e aos interesses deste Estado; os assuntos da estatalidade devem ser tratados 

exclusivamente por meio deste Estado, 0 quai exibe l6gica, exigências, moralidade e interesses 

pr6prios. Levantar-se-ao contra tal tese os te6ricos criticos da rmo de Estado; Papa Pio V, a 

prop6sito, batizara esta rmo de "razQo do Inferno ". Pensamentos tendentes a promover a 

separaçao entre Estado e Igreja seriam, assim, fonte de ateismo e heresia. Referidos te6ricos 

tencionarao, dessa forma, fazer frear esse movimento e, conforme os matizes adotados, ou vao 

rejeitar totalmente a razao de Estado, ou vao intentar abarca-la e, estrategicamente, trazê-la para 

uma teoria que se amolde aos interesses eclesiasticos, destituindo-a, por conseguinte, de seus 

aspectos mais causticos; os pIanos de ataque a esta razao de Estado foram, portanto, des de a 

rejeiçao total e irrestrita até a sua adoçao, corn vistas a promover sua neutralizaçao. 

No âmbito extemo, começa a ruir 0 projeto cat6lico-escatol6gico de 

implementaçao do Ultimo, univers al e definitivo Império cristao. Estabelece-se um cenario de 

competiçao, de inafastavel concorrência entre os Estados. A hist6ria se abre, e a concepçao de 

tempo muda. Nao se esta mais orientado ao fim da hist6ria, mas se esta frente a uma hist6ria 

que se protrai no tempo indefinidamente; ha um cenario de concorrência estatal indefinida e 

infinita; ha uma pluralidade irreversivel de Estados, Estados estes que deverao disputar entre 

si; tencionarao cada quaI exportar suas produçôes, cada vez mais, e importar, em retomo, 

mais e mais, riquezas, cada quaI ambicionando devir cada vez mais rico e potente, e velando, 

por outro lado, para naD ser ultrapassado por seu vizinho. Estabelecer-se-a, de consequência, 

um paradigma orientado à balança, ao equilibrio de poder. 

a processo de desencantamento do mundo esta posto, e em marcha. E, na leitura 

de Gauchet, 0 cristianismo tem ai um peso e um protagonismo insofismaveis; tratar-se-ia da 

"religiao da saida da religiao", a religiao sem a quaI este processo politico naD teria se dado 

(ao menos naD da forma coma se deu; e penso, a prop6sito, que Agamben estaria de acordo 

corn esta interpretaçao ... ). TaI processo favoreceu 0 estabelecimento da autonomia humana, 

ao mesmo tempo que destruiu as comunidades. A religiao naD é mais pratica politico-social, 

mas transformou-se sobretudo em uma mera convicçao de ordem intima e pessoa!. A religiao 

tem a ver corn 0 individuo, naD mais corn a coletividade. a Estado quebrou este elo 
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individuo-comunidade, e 0 papel polftico da religiao esvaiu-se. Este me pare ce 0 senti do da 

afirmaçao, feita por Gauchet, de que estamos em uma sociedade na quaI "a religiao naD mais 

organiza". A Igreja naD se col oc a mais coma elemento, por excelência, da coesao social. 

Em uma sociedade na quaI a Igreja perdeu sua funçao de integraçao polftica dos 

individuos, em uma sociedade na quaI a religiao naD mais "organiza", afigura-se necessario que 

outra instituiçao tome este lugar e se coloque coma a entidade babil a exercer 0 papel de se revelar 

coma 0 no social par excellence. 0 papel integrador e articulador se transferira, corn efeito, para 0 

Estado; mas, dentro deste Estado, erigir-se-a uma instituiçao coma a responsavel por manter a 

ordem, reunir as pessoas, conhecer a populaçao, conduzir suas açoes, velar pel os costumes, pela 

moralidade, conhecer, ademais, os dados e os recursos deste Estado (e também dos demais 

Estados), zelar pela beleza e pela esplendor das cidades. Tai instituiçâo, "estatal", que terâ por 

funçao operar coma no social é, pois, a policia. Corn efeito, à mingua de uma coesao propiciada 

pela via eclesiastica, pelo âmbito espiritual, pelas comunidades naturais, pela religiosidade, esta 

articulaçao, esta organizaçao politico-social, esta coesao, a partir de agora, se dara por outras vias, 

e Foucault nos da algumas pistas, a partir da teoria da policia. Instituiçao oriunda da racionalidade 

politica da rmo de Estado e sem a quaI tal razao naD conseguiria definitivamente se instalar, a 

policia exibira algumas nuances peculiares as quais, no capitulo seguinte, a partir de Michel 

Foucault, tencionaremos analisar. 

Neste diapasao, no capitulo que se seguira, buscaremos apresentar este processo 

de desencantamento do mundo a partir da passagem, feita por Foucault, da racionalidade 

propria ao pastorado cristêio em direçao à racionalidade propria à razêio de Estado. Ha, pois, 

uma alteraçao de racionalidade, convolando-se um modo de pensar polftico em outro; 

Foucault vai mostrar coma se passa de uma forma pastoral a uma racionalidade polftica 

propria à razao de Estado; e coma a policia exercera um papel fundamental na consolidaçao 

deste nova paradigma que os séculos XVI e XVII nos aportaram. 

Encontramo-nos em uma modemidade na quaI, conforme Gauchet, a razêio vai 

tentar tudo explicar. Nao sera diferente em relaçao à "razao de Estado". A razao de Estado, 

por intermédio do oficio policial, vai bus car tudo saber, tudo conhecer e tudo explicar. E vale 

lembrar, en passant e a proposito, que, hodiemamente, é "por razoes de segurança" 

(expressao inextricavelmente ligada à policia e à razao de Estado) que este Estado, cada vez 

mais voItado para si e para sua propria conservaçao, buscara - a partir daquele movimento 

pendular que articula publicidade e segredo - esc\arecer a pratica de seus atos, por vezes os 

mais funestos e incompreensiveis. 
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7 0 GOVERNO DE TODOS E DE CADA UM: A RAZAO DE EST ADO E A POLiCIA 

« La police, c 'est le coup d 'État permanent ». 
M Foucault 

Vimos, a partir de Gauchet, coma talvez subjazesse sob a discussao atinente ao 

conceito da razao de Estado um debate mais amplo e fulcral: aquele respeitante à propria 

formaçao da estatalidade; a luta em toma do conceito de Estado e 0 intrinseco embate en tre 

imanência e transcendência. Gauchet apontou para um processo de desencantamento do 

mundo, de passagem de uma heteronomia, na quai 0 individuo buscava explicaç6es a partir de 

imperativos religiosos e tradicionais, para uma autonomia, processo em que - vigente 0 

imperativo da razao - 0 humano acaba por tencionar encontrar saidas e organizar-se a partir 

de suas proprias competências, sem, a priori, recorrer a um outro, exterior a si . Nessa toada, 

parece-nos importante trazer à baila, nesse momento, um outro viés da discussao politico

estatal, que muito bem se conecta - a nosso ver - corn esta conjuntura de embate entre 

heteronomia e autonomia: 0 poder pastoral, que, vislumbrado a partir dos trabalhos, 

nomeadamente, de Michel Foucault, acabou por muito nos esclarecer sobre 0 paradigma 

modemo do govemo de todos e de cada um. Neste processo, em que fun dam entai e 

protagonista é 0 papel da razao de Estado, bem se percebera (i) 0 embate havido entre 

heteronomia e autonomia e (ii) 0 movimento em direçao à reivindicaçao à unÎversalidade 

estatal e ao governo da totalidade, mas sem se perder de vista, por outro lado, a exigência 

politica à administraçào dos detalhes, da individualidade de cada um dos cidadaos. A partir 

de um paradigma - talvez poderiamos adjetiva-Io de paradoxal - de govemo, em que todos 

sao considerados e também cada um, 0 Estado vai arvorar-se em principio de unidade e, 

entao, lograr desenvolvimento nos tempos modemos e contemporâneos - e Foucault vai 

cravar as raizes de tal fenômeno nos longinquos processos atinentes ao modelo pastoral 

provindo do Oriente. Vale referir que, corn 0 advento da razao de Estado, 0 filosofo francês 

vai apontar para a existência, ousamos dizer, de uma ruptura, de uma mudança de 

racionalidade. Todavia, os elementos da logica pastoral estarao longe de serem abandonados; 

de fato, foram recolhidos, ressignificados, considerados e aplicados, sob nova roupagem, 

mesmo apos 0 (ou, poderiamos dizer, sobretudo a partir do) século XVIII, quando os 

fisiocratas promoveram a virada decisiva. 

Nesse contexto, considerando a maquina bipolar agambeniana, as analises de 

Foucault deixam entrever uma razao de Estado pendendo sobremaneira para 0 polo do 
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governo; a razao de Estado é, em larga medida, 0 fundamento da govemamentalidade 

foucaultiana. Nada obstante, em momentos muito excepcionais, esta razao de Estado podera 

assumir um revestimento pr6prio à soberania, agindo por meio do golpe de Estado (como sera 

visto no capitulo seguinte, destinado especificamente a tal tema). 

Nesse senti do, buscaremos, corn 0 presente capitulo, exp or (i) esse deslocamento 

de racionalidade constatado; (ii) a percepçao de coma Foucault - nessa passagem de 

desencantamento, partindo do modela pastoral - teoriza e considera essa razao de Estado e 

(iii) uma analise sobre a instituiçao que, na 6tica foucaultiana, fara valer a razao de Estado no 

âmbito da coletividade, apresentando-se coma 0 ente, por excelência, capaz de promover a 

coesao sociallevada a cabo a partir da estatalidade: a policia. 

7.1 UMA RACIONALIDADE POLITICA 

Michel Foucault busca se indagar acerca de algo que esta a meio caminho entre 0 

Estado, pensado enquanto organizaçao politica, e seus mecanismos, um tipo de racionalidade 

muito especifica de que se lançou mao para 0 exercicio do poder728. Para além de se 

questionar se os mai ores desatinos e anomalias atinentes ao exercicio do poder estatal se 

deram por um irracionalismo ou por um racionalismo exacerbado, Foucault entende mais 

producente perscrutar acerca deste tipo especijico de racionalidade, inerente à entidade 

estatal, aduzindo que as praticas politicas, por este viés, aproximam-se muito às açoes 

cientijicas; naD é uma "razao em geral" que é posta em açao neste caso, mas um tipo muito 

especifico de racionalidade, estudado, concebido, posto em obra de forma refletida e 

consciente quanto à sua singularidade729• Nesse sentido, 0 fil6sofo francês aponta que naD se 

trata de levar a cabo açoes politicas a esmo, praticando-as ao acaso ou unicamente conforme 

circunstâncias de momento, trata-se de uma racionalidade que contém uma 16gica que 

perpassa e ultrapassa toda a hist6ria do Estado modemo. 

TaI 16gica, que, na Modemidade, conforme Foucault, é revelada em duas grandes 

doutrinas (a doutrina da radio de Estado e a doutrina da policia), enraiza-se, todavia, muito 

antes, a partir de um modelo idealizado pel os povos orientais, sobretudo pelos hebreus, 

modela este potencializado pelo cristianismo e instalado no curso da formaçao das sociedades 

ocidentais, fenômeno este que irradia seus efeitos até os tempos da atualidade. Neste sentido, 

esta racionalidade politica que se estabelece, nos tempos modemos, por meio, nomeadamente, 

728 FOUCAULT (1994b), p. 149. 
729 Ibid., p. 150. 
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da teoria da razâo de Estado e da policia, inicia seu processo de conformaçâo no âmbito dos 

povos orientais, a partir do que Foucault decidiu denominar um poder pastoral. Nesse 

senti do, 0 Estado modemo poderia ser visto também coma uma assinatura deste modelo 

engendrado pel os egipcios, assirios, e, sobretudo, hebreus e maximizado pelo cristianismo 

primitivo. 

7.20 PODER PASTORAL 

No texto 'Omnes et singulatim' : vers une critique de la raison politique, Foucault 

assevera que, embora se perceba que, na Europa, sempre se caminhou para formas cada vez 

mais centralizadas de exercicio do poder politico730
, afigura-se interessante analisar uma outra 

espécie de poder, talvez contradit6ria a esta l6gica centralizadora. Tratando sobre a 

experiência fundamental da "individualidade", 0 pensador almeja perquirir acerca do vinculo 

entre identidade e um poder individualizante. Foucault assim propoe analisar uma particular 

espécie de transformaçâo quanta às relaçoes de poder. Em principio, oposta a uma evoluçâo 

em direçâo a um Estado centralizado, 0 fil6sofo francês sugere um exame sobre 0 

desenvolvimento de técnicas do poder orientadas ao individuo e imbuidas da finalidade de 

dirigi-lo de maneira permanente e ininterrupta. Nesse senti do, assevera: "Se 0 Estado é a 

forma politica de um poder centralizado e centralizador, chamemos pastorado 0 poder 

individualizador"73 1 • 

De inicio, 0 pensador estabelece uma clara distinçâo: (i) a ideia de uma divindade, 

um rei ou um chefe, vistos coma pastor, que conduz um rebanho de ovelhas, nâo se trata de 

ideia comum e unissona nos povos romano e grego. Afora raras exceçoes, 0 tema do rei ou 

chefe pastor, que conduz seu rebanho, nâo esta univocamente presente nos escritos gregos e 

romanos. De outra parte, (ii) nas sociedades orientais antigas, no Egito, na Assiria e na Judéia, 

tal ideia se afigura bastante evidente e familiar. Nesse sentido, 0 fara6 se tratava de um pastor 

(inclusive, recebendo, no momento da coroaçâo, um cajado), 0 rei da Babilônia, de igual 

modo, ostentava 0 titulo de "pastor dos homens ". Da mesma forma, Deus também se 

apresentava coma pastor, conduzindo 0 rebanho humano a pastagens, alimentando-o, e 

salvando-o dos males. Nesse sentido, a associaçâo entre Deus e 0 rei se mostra natural e 

730 Poderiamos talvez hoje - a partir das tendências nacionalistas que pululam ca e la no Ocidente - apontar um 
retluxo e um questionamento a esse movimento de gradativa centralizaçao do exercicio do poder na Europa, 
constatado por Foucault (malgrado a força contundente que ostentam as decis5es provindas de Bruxelas) ... 
731 «Si l'État est la forme politique d'un pouvoir centralisé et centralisateur, appe lons pasto rat le pouvoir 
individualisateur », FOUCAULT (1994b), p. 136. 
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evidente, na medida em que ambos exercem funç5es em todo semelhantes: ambos cuidam e 

vigiam as mesmas ovelhas, 0 monarca, pastor terreno, guarda 0 rebanho do grande pastor 

celeste 732. 

Foucault aponta uma diferença em relaçao aos hebreus. Para tal povo, que 

amplamente se utilizou da metâfora do rebanho, sa Deus é 0 autêntico e imico pastor 

(exceçao positiva feita ao rei Davi, também nomeado "0 pastor que deve reunir 0 rebanho"). 

Todavia, sao divers as, segundo 0 pensador francês, as exceç5es negativas : os maus principes 

sao, em regra, adjetivados de maus pastores, que dispersam 0 rebanho, fazendo nele se 

instalar a fome e aproveitando-se das ovelhas apenas em pr6prio beneficio. De toda sorte, 

Deus é 0 unico pastor, que verdadèiramente guia e pessoalmente conduz seu rebanho pela 

bom caminho, leva-o a verdes pastagens para ali se alimentar e repousar733
• 

Foucault aponta algumas distinç5es fundamentais entre 0 modelo do pastorado 

(provindo, pois, fundamentalmente, do Oriente) e 0 pensamento politico grego: 

(i) ao passo que a divindade grega possui a terra e, por meio desse dominio 

originario da terra, é que se tecerao as relaç5es entre os deuses e 0 povo, no pastorado hebreu 

a relaçao fundamental se dara, naD corn a terra, mas corn 0 rebanho. A relaçao primeira é de 

Deus-pastor corn 0 rebanho; a partir dai, Javé prometera ou concedera a terra às suas ovelhas. 

(ii) 0 pastor reune, conduz, guia 0 rebanho. A despeito de a noçao de govemante 

que apazigua e promove a uniao dos individuos na cidade estar presente entre os gregos, a 

estes é estranha a noçao de "guia" dos individuos, de "conduçao" particular (ha govemo, 

conduçao da cidade, naD do individuo). De outra parte, as ovelhas se relinem ao mero 

assobiar ou tocar da musica e, se 0 pastor desaparece, as ovelhas fatalmente se dispersam, ou 

732 Ibid., p. 137. 
733 TaI pode ser visto, por exemplo, no coraçào do Antigo Testamento, 0 Livro dos Salmos, em que, no Salmo 
23: 1-4, é dito : "0 Senhor é 0 meu pastor, nad a me faltara. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente 
a aguas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que 
eu andasse pelo vale da sombra da morte, nào temeria mal algum, porque tu estas comigo; a tua vara e 0 teu 
cajado me consolam". Podemos ver a mesma analogia em passagens coma as seguintes: "Tu, que és pastor de 
Israel, da ouvidos; tu, que guias a José coma a um rebanho; tu, que te assentas entre os querubins, resplandece" 
(Salmos 80: 1); "As palavras dos sabios sào coma aguilhôes, e coma pregos, bem fixados pelos mestres das 
assembleias, que nos foram dadas pelo unico Pastor" (Eclesiastes 12:11); "Entào disse ele: Vi a todo 0 Israel 
dispersa pelos montes, coma ovelhas que nào têm pastor; e disse 0 Senhor: Estes nào têm senhor; tome cada um 
em paz para sua casa" (2 Crônicas, 18:16); "Porque assim diz 0 Senhor Deus: Eis que eu, eu mesmo, procurarei 
pelas minhas ovelhas, e as buscarei. Como 0 pastor busc a 0 seu rebanho, no dia em que esta no meio das suas 
ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas; e livra-Ias-ei de todos os lugares por onde andam 
espalhadas, no dia nublado e de escuridào" (Ezequiel 34: Il , 12); "Apascentai 0 rebanho de Deus, que esta entre 
vos, tendo cuidado dele, nào por força, mas voluntariamente; nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto; 
Nem coma tendo dominio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho . E, quando aparecer 0 

Sumo Pastor, alcançareis a incorruptivel coroa da gloria" (l Pedro 5: 2-4). 
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seja, "0 rebanho existe pela presença imediata e pela açao direta do pastor,,734 (tais noçoes nao 

estao presentes entre os gregos). 

(iii) 0 pastor deve assegurar a salvaçao do rebanho. Nada obstante os gregos 

também vejam 0 chefe como um timoneiro que bem navega 0 "navio-cidade", deixando-o 

longe dos recifes, a ideia encontrada no pastorado é bastante diversa. Esta-se, nos hebreus, 

diante da noçao de uma benevolência continua, individua/izada e final. Tai nao ha entre os 

gregos. 

A benevolência continua evoca a ideia de um pastor que diuturnamente cuida de 

suas ovelhas, constante mente velando por elas, dando-Ihes alimento, zelando 

permanentemente para que estejam seguras e livres da fome e da sede. Foucault assevera que 

ao deus grego era solicitado que houvesse terra fecunda e boas colheitas, nao que estivesse, 

constante e quotidianamente, presente junto ao rebanho, cuidando deste. 

A benevolência individualizada apontava para a necessidade de 0 pastor cuidar de 

todas as ovelhas. Todas devem restar saciadas, todas devem ser salvas, todas, sem exceçoes. É 

desse paradigma que provém a célebre passagem biblica que aponta que, no momento em 

que, dentre cern, uma ovelha se perde, é tarefa do pastor deixar as noventa e nove e sair atras 

daquela perdida, a fun de garantir a salvaçao de todas 735. Portanto, ha uma benevolência 

individualizada. É tarefa do pastor cuidar de todas e de cada uma, omnes et singulatim (tal nao 

é familiar ao pensamento grego). 

Por fim, a benevolênciafinal, por meio da quai é compreendido que 0 pastor tem 

um pIano para 0 rebanho; é fin alidade do pastor reunir as ovelhas no redil, guardando-as em 

segurança, e gui a-las, conduzindo-as a pastagens fecundas. 

(iv) 0 exercicio do poder, por parte do pastor, esta associado a um dever. Ao passo 

que 0 chefe politico grego tomava decisoes, e estas decisoes deveriam ser no interesse de 

todos (do contrario, seria um mau go vern ante ), havia um aspecto glorioso no exercicio do 

poder grego: se houvesse a necessidade de 0 governante pagar corn a pr6pria vida, em um 

sacrificio pela cidade, V.g., em uma guerra, ele teria assegurada uma recompensa nada 

desprezivel: a imortalidade. Ou seja, conforme Foucault, 0 chefe (ante a dignidade que 

acompanhava 0 exercicio de sua autoridade) nunca perdia736• A benevolência pastoral, ao 

contrario, tinha muito mais a conotaçao de um sacrificio, um devotamento. Trata-se de uma 

importante, mas pesarosa e dificil, tarefa. 0 pastor é visto como aquele que se sacrifica por 

734 « le troupeau existe par la présence immédiate et l'action directe du pasteur », FOUCAULT (1 994b), p. 138. 
735 Lc 15, 4 e seguintes. 
736 FOUCAULT (1994b), p. 139. 
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suas ovelhas; todas as suas açoes sac para 0 bem do rebanho, preocupa-se constantemente 

corn 0 rebanho. Enquanto as ovelhas dormem, ele vigia. E, nesse ponto, Foucault assevera que 

o tema da vigilia é bastante importante. 0 primeiro aspecto é que, justamente, todas as açoes 

do pastor sac para 0 bem do rebanho. 0 pastor age, trabalha, sacrifica-se para aqueles que 

nutre, cuida e vigia enquanto estao adormecidos. A segunda questao é justamente 0 cuidado. 

Cuida de todos, presta atençao em todos e em cada um. Conhece suas ovelhas no conjunto e 

no detalhe. Conhece no conjunto e em termos gerais, sabe a ordem das coisas, onde se 

encontram os melhores pastos, conhece as leis das estaçoes; e, ademais, conhece 0 rebanho no 

detalhe, na particularidade de cada um de seus integrantes, sabendo das necessidades das 

ovelhas, uma a uma737 . É nesse senti do que Foucault retoma comentario rabinico sobre 0 

Êxodo, no quaI sac apontadas as qualidades de Moisés enquanto bom pastor: 

Uma vez mais, um comentario rabinico sobre 0 Êxodo descreve nos 
seguintes termos as qualidades pastorais de Moisés: ele enviava a pastar cada 
ovelha à sua vez - primeiro, as mais jovens, para lhes dar de corner a erva 
mais tenra; em seguida, as adultas, e enfim as mais velhas, capazes de pastar 
a erva mais coriacea. 0 poder pastoral sup6e uma atençào individual a cada 
membro do rebanho738. 

Trata-se de algo bastante singular no curso da historia, aponta Foucault. A ideia 

pastoral, pensada em termos politicos, é algo que modificou fortemente a sociedade da 

Antiguidade em suas mais basilares concepçoes. 

Mas 0 pensador francês aponta que 0 tema do pastor nao esta de todo ausente na 

Grécia. Em Iliada e Odisseia, a fim de apontar para a dignidade de sua funçao e de seu poder, 

Romero adjetiva os reis de poimên laôn (pastor de pessoas). Textos pitagoricos, de igual 

sorte, referem a questao do pastor. 0 tema aparece nos Fragmentos de Arquitas, em que 

nomos (lei) é ligado a nomeus (pastor): 0 pastor partilha; a lei determina. Zeus é tido coma 

Nomios et Némeios, velando pela alimento de suas ovelhas. 19ualmente, 0 magistrado é tido 

coma aquele que deve ser philanthrôpos, "é dizer, despojado de egoismo. Ele deve se mostrar 

pleno de ardor e de solicitude, tal quaI um pastor,,739. Atendo-se especificamente aos textos 

politicos gregos, Foucault assevera que, quer se analisem os textos de Isocrates, Demostenes 

ou de Aristoteles, 0 tema do pastorado nao é verificado. Tai nao é 0 casa de Platao, 0 quai 

737 Ibid., p. 139. 
738 « Une fois encore, un commentaire rabbinique sur l'Exode décrit dans les termes suivants les qualités 
pastorales de Moïse : il envoyait paître chaque brebis à tour de rôle - d'abord les plus jeunes, pour leur donner à 
brouter l'herbe la plus tendre; puis les plus âgées, et enfin les plus vieilles, capables de brouter l'herbe la plus 
coriace. Le pouvoir pastoral suppose une attention individuelle à chaque membre du troupeau », ibid., p. 139. 
739 « c'est-à-dire, dépourvu d'égoïsme. Il doit se montrer plein d'ardeur et de sollicitude, tel un berger », ibid., p. 
140. 
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frequentemente toca na relaçao "pastor-magistrado". Trata da questâo em Critias, A 

Republica e As Leis, discutindo a questâo em profundidade em 0 Politico. A partir deste 

texto, analisado em detalhe pelo pensador francês, este se indaga se seria viavel entender-se, 

em Platao, 0 comandante da cidade coma uma espécie de pastor. A fim de fazer frente a tal 

questionamento, Platao procede "por divisao". Foucault as sim assevera sobre Platâo: 

Ele estabelece uma distinçao entre 0 homem que transmite ordens a coisas 
inanimadas (e.g., 0 arquiteto) e 0 homem que da ordens aos animais; entre 0 

homem que da ordens a animais isolados (a umajunta de bois, por exemplo) 
e aquele que comanda rebanhos; e, enfim, entre aquele que co manda 
rebanhos de animais e aquele que comanda rebanhos hun1anos. E n6s 
encontramos ai 0 chefe politico: um pastor de homens740 • 

Mas 0 pensador francês asse vera (i) que tal distinçao ainda nao se afigura 

satisfat6ria a Platao, que se gue promovendo inumeras outras subdivisoes (entre animais 

selvagens e domésticos, aquaticos e terrestres, corn chifres e sem chifres, corn chifres de pé 

duplo e de pé unico, os que se reproduzem por cruzamento e os que assim nao 0 fazem, etc.) e 

(ii) que 0 método de opor os individuos a todos os outros animais talvez nao seja um proceder 

de todo adequado. Nesse senti do, Foucault afirma, a uma, que Platao, por meio de tal dialogo, 

que se perde em inumeras subdivisoes, acaba por tomar inadequado 0 método de divisao para 

fins de analise da questâo da natureza do poder do chefe da cidade; e, a duas, que, mesmo que 

haja claramente, no dialogo, esta referência ao chefe-pastor, 0 modo coma tal é apresentado 

por Platao em seu texto transparece que 0 tema nao era tranquilo e banal na Grécia, 

afigurando-se, antes, algo assaz controverso. No restante de 0 Po litico , analisado por 

Foucault, Platao atém-se a duas ordens de argumentos: argumentos metodol6gicos e 

argumentos provindos do mito do mundo que roda em toma do seu eixo. 

Quanto aos argumentos metodol6gicos, vale apontar a ênfase conferida por 

Foucault ao fato de que nao sera a partir das diferenças entre as espécies integrantes dos 

rebanhos (animais ou humanos), mas sim a partir das caracteristicas e funçoes do pastor e do 

chefe da cidade que se che gara à conclusao da existência ou nao de um vinculo entre ambos. 

Perguntando-se sobre as tarefas do pastor, Foucault assevera que a este incumbe (i) estar 

sozinho no comando de seu rebanho; (ii) velar pela alimentaçao das ovelhas; (iii) deI as cuidar 

quando estiverem doentes; (iv) tocar a musica para reuni-las e guia-Ias; (v) organizar a 

740 « Il établit une distinction entre l'homme qui transmet des ordres à des choses inanimées (e.g., l'architecte) et 
l' homme qui donne des ordres aux animaux; entre l'homme qui donne des ordres à des animaux isolés (à un 
attelage de bœufs, par exemple) et celui qui commande à des troupeaux ; et, enfin, entre celui qui commande à 
des troupeaux d'animaux et celui qui commande à des troupeaux humains. Et nous retrouvons là le chef 
politique: un pasteur d'hommes », ibid., p. 141. 
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reproduçao, a fim de que saiam as melhores crias 741. A partir de tais aspectos, inerentes à 

metafora pastoral nos textos do Oriente, em eventualmente se constatando alguma semelhança 

no pensamento grego, poder-se-ia entao ai conc1uir pela existência de uma consonância entre 

os modelos de pensar 0 poder politico. Mas tal nao é 0 caso, conforme Foucault aponta, ao 

analisar a tarefa do rei, em relaçao à tarefa do pastor: 

E quai é a tarefa do rei corn relaçào a tudo isso? Como 0 pastor, ele esta s6 
no comando da cidade. Mas, de resto, quem fornece à humanidade seu 
alimento? 0 rei? Nào. 0 agricultor, 0 padeiro. Quem se ocupa dos ho mens 
uma vez que eles estào doentes? 0 rei? Nào. 0 médico. E quem os guia pela 
musica? 0 mestre de gimistica - e nào 0 rei. Dessa forma, muitos cidadàos 
poderiam, de maneira absolutamente legitima, pretender 0 titulo de "pastor 
de homens". 0 politico, coma 0 pastor do rebanho humano, possui 
numerosos rivais. Em consequência, se n6s queremos descobrir 0 que é, real 
e fundamentalmente, 0 politico, n6s devemos afastar de le "todos aqueles que 
o rodeiam", e, fazendo isso, demonstrar em que ele nào é um pastor742

• 

E entao Foucault finaliza sua amilise sobre 0 texto platânico, examinando seu 

argumento sobre 0 mito do mundo que gira sobre 0 proprio eixo. Em um primeiro momento, 

no mundo, cada espécie estava reunida em seu proprio rebanho, dirigido por um gênio-pastor. 

o rebanho humano, conduzido por um deus em pessoa, tinha à sua disposiçao 0 alimento à 

saciedade, nao tinha a necessidade de se abrigar em casas ou cavemas, e, ao morrerem, os 

seres humanos voltavam à vida. Nesse senti do, Foucault aduz a frase de Platao, bastante 

particular no ponto: "A Divindade sendo pastor, os homens nao tinham necessidade de 

constituiçao politica,,743. Ocorre que 0 mundo, entao, gira em senti do contrario, e a divindade 

deixa de ser pasto ra dos homens. Os homens se encontram sos, à medida que obtiveram 0 

acesso ao fogo. Ai entao se faz necessaria a organizaçao politica. E coma ordena-la? QuaI 

seria entao a tarefa do chefe da cidade? Seria 0 seu papel 0 do pastor, coma 0 faziam os 

deuses? De modo algum: 

74 1 Ibid., p. 142. 

Seu papel sera doravante 0 de tecer uma tela s61ida para a cidade. Ser um 
homem politico nao queria dizer alirnentar, cuidar e educar sua progenitura, 
mas associar: associar diferentes virtudes; associar temperamentos contrarios 
(impetuosos ou moderados), servindo-se da lançadeira da opiniao popular. A 

742 « Et quelle est la tâche du roi à l'égard de tout cela? Comme le pasteur, il est seul à la tête de la cité. Mais, 
pour le reste, qui fournit à l'humanité sa nourriture? Le roi ? Non. Le cultivateur, le boulanger. Qui s'occupe des 
hommes lorsqu'ils sont malades? Le roi ? Non. Le médecin. Et qui les guide par la musique? Le maître de 
gymnase - et non le roi. Ainsi bien des citoyens pourraient-ils très légitimement prétendre au titre de "pasteur 
d' hommes". Le politique, comme le pasteur du troupeau humain, compte de nombreux rivaux. En conséquence, 
si nous voulons découvrir ce qu'est réellement et fondamentalement le politique, nous devons écarter de lui 'tous 
ceux dont le flot l'environne', et ce faisant démontrer en quoi il n 'est pas un pasteur », ibid. , p. 142. 
743 « La Divinité étant pasteur, les hommes n'avaient point besoin de constitution politique », ibid. , p. 143 . 
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arte real de govemar consistia em reunir os viventes "em uma comunidade 
que repousa sobre a conc6rdia e a amizade", e tecer assim "0 mais magnifico 
de todos os tecidos". Toda a populaçao, "escravos e homens livres, 
envolvidos nas suas dobras"744. 

Portanto, tema controverso, 0 detentor do poder politico, 0 chefe da cidade nao é, 

habitualmente, visto pel os gregos sob a qualidade de pastor. E mesmo que Platao, conforme 

ressalta Foucault, reconheça, no médico, no agricultor, no ginasta e no pedagogo, funç6es de 

pastor, 0 homem politico corn estes nao po de se misturar. 0 homem politico nao tem nem 

mesmo condiç6es de cuidar, um a um, dos doentes, velar pela alimentaçao de cada pessoa, 

guiar cada quai pela musica ou promover 0 ensino individual. Nesse senti do, ao contrario dos 

trabalhadores acima referidos, 0 homem politico nao ostenta as funç6es de um pastor. A tarefa 

do chefe da cidade é formar e assegurar a unidade desta. "Em sintese, 0 problema politico é 

aquele da relaçao entre 0 um e a multidao no contexto da cidade e de seus cidadaos. 0 

problema pastoral concerne à vida dos individuos"745. 

Ja referimos que 0 cristianismo se apropria desse modelo pastoral e 0 altera 

consideravelmente, a fim de adapta-lo às suas exigências. Nesse senti do, em relaçao ao poder 

pastoral cristao, Foucault faz quatro consideraç6es distintivas em relaçao ao pastorado hebreu. 

(i) A questao da responsabilidade. Se, no poder pastoral em geral, ha uma 

responsabilidade do pastor, a um s6 tempo, em relaçao à totalidade do rebanho e a cada uma 

das ovelhas dele integrantes, 0 pastorado cristao leva tal responsabilidade mais além, de modo 

que 0 pastor, agora, é responsavel, nao s6 por cada uma das ovelhas, mas ademais por cada 

um dos atos de cada uma das ovelhas. É dizer: 0 pastor nao s6 é responsavel por cada uma das 

ovelhas, mas também pela que cada uma delas faz, por cada uma de suas aç6es; ao pastor é 

imputavel tudo 0 que a ovelha pratica de bem e de mal. Tudo 0 que as ovelhas podem fazer, 

tudo 0 que pode a partir dai lhes ocorrer, tal é de responsabilidade do pastor. Nesse sentido, 

Foucault refere a existência de um complexo intercâmbio de pecados e méritos entre ovelha e 

pastor, de modo que tudo 0 que a ovelha fizer de errado também é imputavel ao pastor, 0 quaI 

por isso respondera no dia do Juizo Final. Nesse senti do, deixando a ovelha se perder, 0 

pastor, da mesma forma, se perdera; mas ajudando a salva-Ia, ele também se salvara. Se 0 

744 « Son rôle serait désormais de tisser une toile solide pour la cité. Être un homme politique ne voulait pas dire 
nourrir, soigner et élever sa progéniture, mais associer: associer différentes vertus; associer des tempéraments 
contraires (fougueux ou modérés), en se servant de la 'navette' de l'opinion populaire. L'art royal de gouverner 
consistait à rassembler les vivants 'en une communauté qui repose sur la concorde et l'amitié', et à tisser ainsi' le 
plus magnifique de tous les tissus' . Toute la population, 'esclaves et hommes libres, enveloppés dans ses plis' », 
ibid., p. 143. 
745 «Bref, le problème politique est celui de la relation entre l'un et la multitude dans le cadre de la cité et de ses 
citoyens. Le problème pastoral concerne la vie des individus », ibid. , p. 144. 
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pastor ficar preocupado consigo mesmo, deixara solta sua ovelha, que se perdera, ocasionando 

também a perdiçao dele, pastor. Mas se 0 pastor, despreocupando-se de si, preocupar-se 

integralmente corn cada uma de suas ovelhas, chegando ao ponto de dar sua vida por elas, é ai 

que ele se salvara (objetivando salvar-se, se perdera; mas, perdendo-se pelas ovelhas, se 

salvara; buscando a salvaçao de suas ovelhas, ele também encontrara a sua). Nesse sentido, 

Foucault anota (i) a complexidade dos vinculos morais existentes, no pastorado cristao, entre 

pastor e ovelha e (ii) 0 pastorado cristâo nao se preocupa apenas corn a vida de cada uma das 

ovelhas, mas corn cada um dos atos destas, e de maneira absolutamente detalhada746
. 

(ii) A questao da obediéncia. Entre os hebreus, 0 rebanho deve ser submisso a 

Deus, seguindo-o, uma vez que este é 0 pastor e, portanto, deve ter observada a sua vontade, a 

sua lei. No pastorado cristao, a especificidade que se coloca é a existência de uma relaçao de 

dependência individual e completa da ovelha para corn seu pastor. E esta é uma das distinçôes 

mais marcantes entre 0 pensamento cristâo e 0 pensamento grego. Foucault an ota que 0 grego, 

a fim de que seguisse uma orientaçao, recomendaçao, um comando, deveria ser racionalmente 

persuadido a tanto747
. Neste senti do, ele seguiria 0 médico, se este lograsse convencê-Io de 

que, procedendo daquela especifica forma, de fato, obteria uma determinada cura; seguiria 0 

pedagogo, se este lograsse fazê-lo entender que, de determinada maneira, obteria evoluçao em 

um determinado aprendizado; seguiria 0 chefe da cidade, se este exitosamente as sim 

demonstrasse que aquela era a lei, que tal forma de proceder afigurava-se 0 melhor para a 

coletividade. E isso em cada e determinada especifica situaçao. No pensamento cristâo, a seu 

turno, a obediência sera efetivada porque esta é a vontade do superior, do pastor. Nao ha um 

fim, para 0 quaI os atos seguidos a titulo de obediência deverao apontar. Desloca-se a 

obediência, a quaI nao se trata mais de um meio para se atingir uma finalidade: 0 fim é a 

propria obediéncia. É pele agir em obediência que a salvaçao - enquanto finalidade ultima do 

cristianismo - sera alcançada. Se 0 grego obedecia porque esta era a lei ou a deliberaçao da 

cidade, 0 cristâo obedecera porque esta é a vontade. Se, de um lado, 0 pastor sacrifica-se e da 

a sua vida por cada uma das ovelhas, estas, a seu turno, respondem-lhe corn uma obediéncia 

absoluta e total. Ha um liame individual, pessoal, de submissao em relaçao ao seu pastor: 

746 Ibid ., p. 145. 
747 Ibid ., p. 145. 

Nas Instituiçoes Cenobiticas de Cassiano, encontramos muitas anedotas 
edificantes nas quais 0 monge acha sua salvaçao, executando os comandos 
os mais absurdos de seu superior. A obediência é uma virtude. 0 que quer 
dizer que ela nao é, como nos gregos, um meio provis6rio para chegar a um 
fim, mas, antes, um fim em si mesmo. É um estado permanente; as ovelhas 
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devem, em permanência, se submeter a seus pastores: subditi. Como 0 diz 
Sao Bento, os monges nao vivem seguindo seu livre arbitrio; seu voto é de 
ser submisso à autoridade: ambulantes alieno judicio et imperio. 0 
cristianismo grego denominava apatheia este estado de obediência. E a 
evoluçao do sentido desta palavra é significativa. Na filosofia grega, 
apatheia designa 0 império que 0 individuo exerce sobre suas paixôes, 
graças ao exercicio da razao. No pensamento cristao, 0 pathos é a vontade 
exercida sobre si, e para si. A apatheia nos livra de uma tal obstinaçao748• 

(iii) A questao do conhecimento particular do pastor em relaçao a cada uma de 

suas ovelhas. Foi dito que nao basta ao pa st or conhecer 0 rebanho, é precisa que ele conheça 

individualmente cada uma de suas ovelhas. Trata-se de um conhecimento particular, um 

conhecimento que individualiza. Tai questao é intensamente ampliada no pastorado cristao, a 

partir de três vieses: (a) 0 pastor deve conhecer as necessidades materiais de cada ovelha de 

seu rebanho, devendo provê-Ias quando assim se fizer imperioso; (b) 0 pastor deve saber 0 

que acontece, deve saber 0 que fazem suas ovelhas, deve conhecer seus pecados publicos; (c) 

o pastor deve conhecer a alma de cada uma das ovelhas, saber sobre seus pecados os mais 

recônditos e coma esta 0 caminho dessa ovelha em sua necessaria senda progressiva em 

direçao à santidade e à vida eterna. Em ordem a favorecer esse conhecimento individual que 0 

pastor deve possuir em relaçao a cada uma de suas ovelhas, 0 cristianismo tomara emprestado 

do pensamento grego, dois instrumentos muito importantes: 0 exame de consciência e a 

direçao de consciência. Tais sao utilizados pelo pastorado cristao nao sem passar por uma 

profunda alteraçao: 0 exame de consciência foi utilizado entre pitag6ricos, estoicos e 

epicuristas, tendo-se coma postulado 0 exercicio de 0 individuo promover um exame diario 

acerca de suas pr6prias açoes, a fim de refletir sobre tudo 0 que fez de bem e de mal no 

cumprimento de seus deveres e assim aquilatar seu caminho em direçao ao dominio de suas 

paixoes e, dessa forma, ao dominio de si mesmo. A direçao de consciência, a seu turno, se 

tratava de uma técnica praticada em espaços de maior cultura, em que os individuos davam e 

recebiam conselhos acerca de temas particularmente dificeis, di ante de algum revés sofrido 

por açao do destino ou diante de aiguma angUstia ou inquietaçao pessoaJ149. No pastorado 

748 « Dans le Institutions cénobitiques de Cassien, on trouve maintes anecdotes édifiantes dans lesquelles le 
moine trouve son salut en exécutant les commandements les plus absurdes de son supérieur. L'obédience est une 
vertu. Ce qui veut dire qu 'elle n'est pas, comme chez les Grecs, un moyen provisoire pour parvenir à une fin, 
mais plutôt une fin en soi. C'est un état permanent; les brebis doivent en permanence se soumettre à leurs 
pasteurs: subditi. Comme le dit saint Benoît, les moines ne vivent pas suivant leur libre arbitre ; leur vœu est 
d'être soumis à l'autorité : ambulantes alieno judicio et imperio. Le christianisme grec nommait apatheia cet état 
d' obédience. Et l'évolution du sens de ce mot est significative. Dans la philosophie grecque, apatheia désigne 
l'empire que l'individu exerce sur ses passions grâce à l' exercice de la raison. Dans la pensée chrétienne, le 
pathos est la volonté exercée sur soi, et pour soi. L'apatheia nous délivre d'une telle opiniâtreté », ibid., p. 145-
6. 
749 Ibid ., p. 146. 
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cristllo, a ovelha nao apenas tom ara conselhos e sera dirigida nos momentos de afliçao ou de 

revés, mas, ao contrario: sera dirigida a cada instante. A direçao de consciência se fara a cada 

momento. A ovelha deve deixar-se guiar a cada instante, ser guiada é um estado, 

forçosamente se perdendo a ovelha que nao se sujeitar a tal conduçao de consciência: "quem 

nao se submete a conselho algum murcha coma uma folha morta, diz 0 etemo refrao,, 750. 

Relativamente ao exame de consciência, tal nao era destinado a si mesmo, ao 

desenvolvimento de sua consciência, traduzindo-se muito mais em um exercicio habil a 

permitir uma abertura integral ao diretor, revelando-lhe os segredos mais intimos e 

profundos da alma da ovelha. Foucault aponta, nesse sentido, a especificidade do pensamento 

cristao em relaçao ao mundo greco-romano, havendo 0 cristianismo logrado construir um 

sistema esteado no triplice vinculo caracterizado por uma obediência total, um conhecimento 

de si e uma conjissao a outrem751 . E estes eJementos nos levam ao quarto ponto, a 

mortificaçao. 

(iv) - A questllo da mortificaçao. Os exercicios de obediência, exame de 

consciência, direçao de consciência, confissao a outrem, eles têm por finalidade uma 

mortificaçao, uma renuncia a este mundo, corn vistas à aquisiçao da verdadeira vida, a vida 

ete ma, em um outro mundo, post mortem. Esta renuncia ao mundo terreno e a si mesmo se 

trata de uma morte cotidiana, realizada paulatinamente e a cada dia, em uma preparaçao diaria 

e constante à outra vida. Outrossim, yale lembrar que, se aos gregos a morte sublime era 

aquela em sacrificio da cidade, no pastorado cristao, em contrapartida, nao ha esta 

preocupaçao. A renlincia, a mortificaçao diaria é uma espécie de relaçao de si para consigo, 

em nada sendo lembrada a questao da cidade. Foucault assevera que nao é a primeira vez que 

a questllo do poder pastoral se encontra associada ao tema da morte; todavia, 0 significado é 

completamente novo. Trata-se de algo inédito, nao pensado por gregos e hebreus; um 

complexo jogo que trabalha corn elementos coma vida, morte, verdade, obediência, 

individuos, identidade, jogo este que transparece nao ostentar relaçao corn a questllo da cidade 

e da necessidade de - a fun de que esta cidade possa funcionar - deverem-se promover 

sacrificios em seu favor. 0 cristianismo parece traçar uma clara linha de demarcaçao entre a 

organizaçao politica e a seara da verdadeira vida (para cujo conseguimento 0 individuo deve 

reunir todas as suas forças e envidar todos os seus esforços). Foucault assevera, a prop6sito, 

750 « Qui ne souffre aucun conseil se flétrit comme une feuille morte, dit l'éternelle rengaine », ibid., p. 146. 
75 1 Ibid., p. 147. 
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que é na combinaçào entre, de um lado, 0 jogo da cidade e do cidadào e, de outro, 0 jogo do 

pastor e do rebanho que nossas sociedades se revelaram particularmente demoniacas752. 

o filosofo francês afirma que, a despeito de tais questôes nos parecerem um tanto 

quanto longinquas, mostram-nos claramente que os problemas ali expostos sào em grande 

medida os problemas que acompanham nossas sociedades. Neste sentido, as nossas questôes, 

percebemos, pare cern ter se colocado bastante cedo, acompanhando e abarcando toda a 

historia das nossas instituiçôes contemporâneas. Estes problemas dizem respeito "às relaçôes 

entre 0 poder politico operante no seio do Estado, enquanto contexto juridico da unidade, e 

um poder que nos podemos chamar 'pastoral', cujo papel é velar, em permanência, pela vida 

de todos e de cada um, de auxilia-los, de melhorar sua sorte,,753. Foucault assevera que a 

famigerada questào do Estado-providência nào revela tào-somente necessidades relacionadas 

à adoçào de novas técnicas de govemo, mas deve, sim, ser inscrita dentro deste contexto, em 

que 0 fenômeno aparece coma "uma das extremamente numerosas reapariçôes do delicado 

ajustamento entre 0 poder politico exercido sobre sujeitos civis e 0 poder pastoral que se 

exerce sobre os individuos viventes"754. 

Por conseguinte, 0 modela pastoral - nào muito familiar aos gregos e romanos, 

mas extremamente presente entre egipcios, assirios e hebreus - foi tomado pela cristianismo 

primitivo e potencializado, corn vistas ao exercicio de uma influência continua entre os 

individuos, por meio do descobrimento de uma verdade. Conforme 0 filosofo francês, surge ai 

um gênera bastante especifico de conduçào humana, de carMer sobretudo individualizante. 

Na logica definida por Foucault coma pastoral, 0 homem nào é destinado aviver 

neste mundo, ha uma economia da salvaçào e da obediência. 0 mundo se afigura encantado, 

repleto de prodigios, sinais, maravilhas. Ha ai uma economia especifica da verdade: uma 

verdade oculta, que deve ser ensinada pelos mestres, que deve ser descoberta, decifrada 

(estariamos ai diante do paradigma heterônomo, exposto por Gauchet). Este modela cedera 

espaço a uma nova logica, passagem esta que se dara no periodo compreendido entre 1580 e 

1650, corn a fundaçào da episteme classica. Um modela especifico entào é buscado, saindo-se 

da analogia a Deus, ao pastor ou ao pai de familia. Problematiza-se a questào da res publica. 

Para além de reinar, exige-se do rei um suplemento à soberania, uma alteridade a esta. lnicia

se, entào, um processo de descoberta e de tentativa de compreensào deste nova fenômeno que 

752 Ibid. , p. 147. 
753 «ont trait aux relations entre le pouvoir politique à l'œuvre au sein de l'État en tant que cadre juridique de 
l'unité et un pouvoir que nous pouvons appeler "pastoral", dont le rôle est de veiller en permanence à la vie de 
tous et de chacun, de les aider, d'améliorer leur sort », ibid., p. 144. 
754 « l'une des extrêmement nombreuses réapparitions du délicat ajustement entre le pouvoir politique exercé sur 
des sujets civils et le pouvoir pastoral qui s'exerce sur des individus vivants », ibid., p. 144. 
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surge e para 0 quaI nao ha ainda um modela definido, para 0 quaI impende buscar-se um 

modelo. Trata-se de buscar uma arte de governar, de compreender-se 0 poder politico a partir 

deste nova paradigma, que é 0 governo. Portanto, passa-se de uma economia pastoral, de uma 

economia das aImas, para um governo politico dos individuos e das populaçoes 755. 

É nessa toada que Foucault deseja descrever um outro epis6dio corn importância 

particular na hist6ria deste govemo dos individuos a partir de sua pr6pria verdade; a questao 

estara ligada à formaçao do Estado em seu sentido modemo e se revelara a partir da 

inteligência de duas doutrinas: a doutrina da razao de Estado e a teoria da polfcia. A doutrina 

da radio de Estado tencionou definir em que os princfpios e os métodos do govemo estatal 

poderiam diferir, por exemplo, da maneira pela quai Deus govemava 0 mundo; 0 pai, sua 

famflia; ou um superior, sua comunidade. Quanto à doutrina da policia, esta buscaria delinear 

(a) a natureza dos objetos da atividade racional do Estado, (b) os objetivos que este deve 

perquirir e (c) a forma geral dos instrumentos por ele empregados 756. 0 conhecimento 

excelente de todos os elementos do Estado levara à devida organizaçao, à boa conduçao, ao 

755 FOUCAULT (2004), p. 240-2. Este momento de virada discursiva pode ser visto, por exemplo, no 
pensamento de um dos maiores expoentes da Segunda Escolastica, 0 ja citado filosofo e teologo Francisco 
Suarez. Em De Legibus, naD ha duvidas de que Suarez aplica 0 paradigma pastoral, apresentando uma analogia 
direta entre 0 pastor e 0 governante; assim coma os prelados saD pastores, ministros de Deus, devendo dar a vida 
por suas ovelhas, também nessa mesma logica podemos compreender 0 governante no âmbito temporal, 
administrador do interesse publico, ministro da comunidade e, por adiçao, ministro de Deus. Ha, nesse sentido, 
traços do pastorado no pensamento suareziano. Por outro lado, percebemos que Suarez concebe uma franca cisao 
entre os âmbitos espiritual e temporal da potência soberana, ja pensando um "governo" exclusivamente terreno. 
Assim, pode frrmemente assentar que 0 soberano recebe 0 poder diretamente da comunidade - e somente 
indiretamente de Deus. 0 soberano apenas esta nessa condiçao de governante porque, por intermédio da 
comunidade, obrigatoriamente assim recebeu 0 poder; naD é dono, pois, daquilo que governa, mas ministro, 
delegatario, de forma que naD po de se aproveitar da comunidade em beneficio proprio, mas, ao contrario, deve 
governar em vista do bem dessa comunidade, da conservaçao desta e da igualdade de seus membros (cada quaI 
sendo, igualmente, fonte da potência), comunidade esta que, no fim das contas, Ihe outorgou 0 poder. Nesse 
sentido, ao mesmo tempo em que Suarez concebe a açao do paradigma pastoral no âmbito polftico, da mesma 
forma, fatia 0 âmbito da potência soberana em dois, estabelecendo uma clara cisao entre os campos material e 
espiritual do poder, concebendo, assim, um campo de açao polftica estritamente humano e terreno (apenas 
indiretamente sofrendo a intervençao divina) : "Corn efeito, 0 poder do governo que reside nos homens procede 
diretamente de Deus, coma ocorre corn a potestade espiritual, ou nasce imediatamente dos proprios homens, 
coma sucede corn 0 poder puramente temporal. Em ambos casos, contudo, es sa potestade tomou assento em 
ordem ao hem comum da sociedade. Portanto, no outorgamento das leis tera sempre que busca-Io . A premissa 
menor, em sua primeira parte referente à potestade espiritual, resulta evidente pela Sagrada Escritura. Porque os 
prelados se chamam pastores em razao a que precisam dar a vida por suas ovelhas; e, administradores, naD 
donos; e ministros de Deus, naD causas primeiras. Logo, no exercicio do poder, est1io obrigados a acomodar-se 
aos propositos divinos. Por outra parte, Deus busca fundamentalmente 0 bem comum dos ho mens mesmos. 
Logo, também se us ministros têm 0 dever de servir a esse fim. Por isso na Sagrada Escritura recebem as mais 
severas repreens5es aqueles que abusam desse po der em proveito proprio. Quando os homens outorgam 
diretamente a potestade, nao cabe a menor duvida de que naD é para 0 beneficio do principe, senao do bem 
comum daqueles que a conferiram; da! que os reis se denominem ministros da comunidade. Sao, ademais, por 
adiçao, ministros de Deus. ( ... ) Hao de usar, portanto, esse poder em vista do bem da comunidade da quaI e para 
a quaI 0 receberam" (SUAREZ, Francisco. De Legibus 1: de natura legis. Madrid: CSIC - Corpus Hispanorum 
de Pace, 1971. VII. p. 133, nos termos da traduçao apresentada por Marcus Boeira em BOEIRA, op. cit. , p. 40-
1 ). 
756 FOUCAULT (1994b), p. 150. 
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apropriado governo; 0 saber estani ligado ao adequado exercicio do po der; razao de Estado e 

poli ci a complementar-se-ao nesse processo orientado ao governo 6timo da vida humana. 

Adentrando-se, agora, ao tema da razao de Estado, vale, antes, observar uma 

questao : ao tempo em que se passa a uma nova racionalidade e se busca um suplemento à 

soberania, deslocando-se da 16gica do pai, do pastor, em direçao a uma amilise da respublica 

- 0 que desaguara na teorizaçao do governo, de uma administraçao da populaçao e do cidadao 

-, calha salientar, todavia, que 0 paradigma pastoral nào é simplesmente abandonado, 

alijado, rejeitado, posto de lado. Podemos perceber 0 poder pastoral, conforme a analise 

foucaultiana, coma um autêntico poder que visa governar: governa 0 todo (por meio da 

racionalidade omnes) e também as necessidades singulares, tomando em consideraçao 0 

conhecimento a respeito de cada individuo (singulatim). Esta tecnologia binaria 

governamental é, para Foucault, inerente ao poder pastoral e, nesse sentido, foi incorpora da e 

adotada pelo Estado moderno coma técnica governamental que conhece 0 todo, a populaçao, 

e também cada um dos individuos (tal entendimento sera fundamental para tencionarmos 

compreender os lineamentos do Estado securitario). A razao de Estado, des sa forma, naD sera 

senao 0 desdobramento sofisticado desta dupla tecnologia governamental, provinda 

diretamente do poder pastoral- valendo mencionar que, naD raro, no entanto, 0 imperativo do 

cuidado individual sera sufocado, por razoes de necessidade do Estado (esse ponta também 

parece-nos ser imprescindivel a uma tentativa de compreensao da 16gica securitaria vigente na 

contemporaneidade ). 

7.3 A RAZÂO DE ESTADO 

Michel Foucault assevera que os vinculos entre "racionalizaçao" e "abuso de 

po der" sao nitidos e not6rios, naD se necessitando esperar pela burocracia ou pelos campos de 

concentraçao para se chegar a tal constataçao. Nesse sentido, 0 fil6sofo francês convida-nos a 

pensar as relaçoes entre racionalizaçào e poder, analisando-as, naD de forma geral e abstrata, 

mas nos diversos dominios em que se apresentam; dominios estes ligados a experiências 

fundamentais (por exemplo, a questao da transgressao à lei, os temas da loucura, da 

sexualidade, da doença, da morte, etc.), e, a partir desse ponto, perscrutar-se quais sao os 

saberes ai engendrados e quais as relaçoes de poder que ai se estabelecem; analisarem-se, 

dessa forma, as relaçoes entre as experiências e as diversas tecnologias de poder. Alerta, no 

entanto, que "racionalizaçao" se trata de um termo perigoso, dando azo a ambiguas 
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compreens6es; ao se racionalizar algo, imperioso que se investi gue, pois, acerca desta 

racionalidade, sobre "que racionalidade é esta,,757. 

Nesse sentido, analisado 0 modelo pastoral, no quaI se acentua sobremaneira um 

exercicio do poder politico norteado à individualizaçào (0 pastor deixa as noventa e nove e sai 

em busca daquela ovelha que se perdeu, nao sossegando enquanto nao a en contra), Foucault 

examina entao 0 que pode ser caracterizado coma 0 outro lado da moeda: as teorias 

aparentemente voltadas ao movimento da centralizaçào, da totalizaçào. 0 fil6sofo francês 

entende, assim, tencionar compreender coma ambas as 16gicas puderam se associar e se 

revelar em traços bastante recognosciveis no Estado modemo. 

Como efeitos mais manifestos da racionalidade politica modema, 0 fil6sofo 

francês aponta para uma individualizaçào, mas também para a totalizaçào (havendo ai uma 

correlaçào permanente entre uma individualizaçao cada vez mais apurada e tensionada e uma 

consolidaçao da totalidade, trazendo coma resultado uma notavel integraçào dos individuos 

em uma comunidade ou uma totalidade)758. Estado é individualizaçào, mas é também 

totalizaçào. E 0 que fara operar esta racionalidade politica tao especial do periodo moderno 

sera, segundo Foucault, uma antinomia entre direito (sistema juridico) e ordem (sistema 

administrativo). Edgardo Castro, a prop6sito, afirma que, de acordo corn Foucault, 

"historicamente, a busca da conciliaçao do direito e da ordem foi apenas um esforço para 

integrar 0 direito na ordem do Estado,,759 (traço que, yale lembrar, se afigura visivel desde a 

teoria boteriana). 

Nesse sentido, cumpre anotar que a analise de Foucault acerca da razao de Estado 

tera coma pano de fundo precisamente esta racionalidade politica que é necessario 

compreender, bem coma 0 surgimento de uma biopolitica, dirigida ao govemo de um 

fenômeno que se estabelece corn a explosao demografica europeia do século XVIII, mas que é 

ja entrevisto pelos pensadores do século anterior: a populaçào. A biopolftica, enquanto 

govemo da populaçao, é voltada à promoçao da "integraçao dos individuos em uma totalidade 

vivente,,760; e Foucault demonstra que é precisamente nesta literatura acerca da razào de 

Estado que se forja 0 conceito de populaçao. 

Tendo coma foco de investigaçao a analise do poder sob 0 viés do govemo (na 

acepçao de conduçào das condutas), buscando examinar coma tal fenômeno aportou na 

757 Ibid., p. 135-6. 
758 Conforme 0 conclui CASTRO, Edgardo. Vocabulcirio de Foucault. Um percurso por seus temas, conceitos e 
autores. Traduçào de Ingrid Müller, Alfredo Veiga-Neto e Walter Omar Kahan. Belo Horizonte: Autêntica, 
2009. p. 378. 
759 Ibid., p. 378. 
760 Ibid. , p. 379. 
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Modemidade, Foucault se interessani sobremaneira pelos autores das "artes de govemar" dos 

séculos XVI e XVII, em um momento no quaI se esvaia 0 tema imperial761 (tema este 

ancorado, coma ja citado, na interpretaçao de reuniao das soberanias em um unico govemo, 

dentro de uma perspectiva escatologica, pautada em um entendimento de fim da historia). 

Neste momento, referido modelo estava em processo de desidrataçao e cedia espaço a uma 

nova racionalidade762, na quaI preponderava uma compreensao indefinida de tempo, de 

disputa entre os Estados, de luta pela sobrevivência estatal, de concorrência infinita. Uma 

nova relaçao entre politica e historia, entâo, surge 763. Para 0 filosofo francês, 0 Estado, nesse 

passo, deixa de significar 0 imperativo de manutençao do equilibrio e da unidade de seus 

divers os elementos por meio de uma boa lei, estabelecendo-se, entao, diferentemente, coma 

conjunto de forças e vantagens que incrementam ou fragilizam, conforme as açoes politicas 

adotadas pela govemo. Dai exsurgira 0 postulado da disputa, da concorrência, da rivalidade, 

da competiçao infinita entre os Estados, da adoçao de açoes estratégicas e do estabelecimento 

de alianças para a satisfaçao de interesses 764. Nesse diapasao, a racionalidade politica pautada 

na razao de Estado, explica Foucault, nao significara ai inafastavelmente "0 imperativo em 

nome do quaI se pode ou se deve derrubar todas as outras regras", mas, diferentemente, "é a 

nova matriz de racionalidade, segundo a quaI 0 Principe deve exercer sua soberania 

govemando os homens,,765. Veja-se, portanto, que a razao de Estado, em Foucault, nao sera 

interpretada, exc1usivamente, a partir da ideia de transgressao ou ultrapassagem da norma (em 

uma otica propria à adoçao das medidas de exceçao, por imperativos de soberania). Dessa 

forma, tendo-se em mente a maquina bipolar agambeniana, é possivel asseverar que a razao 

de Estado é soberania, mas é, sobretudo, na visao de Foucault, governo, técnica de conduçao 

de condutas, administraçao da vida humana e de suas liberdades. 

Em funçao desta necessidade de exercer a soberania, governando os individuos, 

para além das mais divers as doutrinas que tencionaram lhe fomecer conteudo e legitimidade, 

a razao de Estado se manifestou, efetiva e precisamente, em duas grandes tecnologias 

politicas: 0 âmbito diplomatico-militar e 0 âmbito da policia (0 primeiro, voltado, 

76 \ "0 desenvolvimento da razào de Estado é correlativo ao desaparecimento do tema imperial"; « Le 
développement de la raison d ' État est corrélatif de l' effacement du thème impérial », FOUCAULT (2004), p. 
374. 
762 Ibid., p. 238. 
763 CASTRO (2009), p. 379. 
764 SEGLARD, Dominique. Foucault et le problème du gouvernement. In: LAZZERI, Christian e REYNlÉ, 
Dominique (Org.). La raison d'État : politique et rationalité. Paris: PUF, 1992. p. 130 ; FOUCAULT (2004), p. 
375. 
765 « l' impératif au nom duquel on peut ou doit bousculer toutes les autres règles» ; « c'est la nouvelle matrice 
de rationalité selon laquelle le Prince doit exercer sa souveraineté en gouvernant les hommes », FOUCAULT 
(2004), p. 374. 
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nomeadamente, à açao no âmbito externo: perquirir alianças, fortalecer as forças armadas, 

buscando, consequentemente, 0 equilibrio europeu que fora idealizado nos tratados de 

Westfalia; 0 segundo sera responsavel pelo fortalecimento do Estado desde 0 seu interior)766. 

Michel Foucault, a fim de explicitar 0 conceito de razao de Estado, buscara valer

se de diversos autores, sobretudo italianos e alemaes, dentre os quais podemos citar, e.g., G. 

Botero (Della ragione di Stato, Roma, 1590), G. A. Palazzo (Discorso del governo e della 

ragione vera di Stato, Veneza, 1606), B. P. von Chemnitz (Dissertatio de Ratione Status in 

Imperio nostro romano-germanico, Paris, 1647). 

o fil6sofo francês assevera que coube ao italiano Giovanni Botero por primeiro 

definir 0 conceito de razao de Estado. Como ja visto, ap6s afirmar que "Estado" é "uma firme 

dominaçao sobre os povos", 0 piemontês vai definir "razao de Estado" como "0 conhecimento 

dos meios pr6prios a fundar, conservar e fazer crescer uma tal dominaçao", um conhecimento 

perfeito dos meios por intermédio dos quais os Estados se formam, se fortalecem, duram e 

crescem767. Consoante sublinha Foucault, Botero, em sua definiçao de "Estado", nao faz 

mençao a uma heteronomia, a leis externas, naturais, divinas, nao faz mençao, ademais, a 

territ6rio, reino ou provincia: Estado é "P~yO" e "firme dominaçao"768. Começa-se a pensar 0 

Estado enquanto tal, a partir da natureza que lhe é intrinseca, que lhe é pr6pria. Estado, 

portanto, sera uma firme dominaçao sobre 0 povo, e razao de Estado sera 0 conhecimento 

destes meios imprescindiveis à fundaçao, conservaçao e crescimento des sa dominaçao 

(Botero da um acento preponderante à "conservaçiio ", à manutençao da dominaçao). 

Também de se realçar a referência que Foucault faz a Palazzo. Palazzo busca 

esc1arecer 0 que se entende por "razao" e 0 que se pode compreender por "estado"769. 

Primeiramente, vê duas acepçoes para a palavra "raziio". "Razao", em termos objetivos, é a 

essência de uma coisa, 0 que a constitui, reuniiio das partes, vinculo indispensavel dos 

e1ementos. Subjetivamente, razao pode designar também um "poder da alma", que "permite 

conhecer" a verdade das coisas, conhecer justamente esta essência, aquilo que constitui, este 

vinculo. Portanto, razao é "meio de conhecimento", e também pode ser identificada como 

condiçao de possibilidade de açao, pautando a vontade, a partir daquilo que se conhece acerca 

da essência das coisas770
. Ja a palavra "estado" pode, segundo Palazzo, ser identificada em 

766 Ibid., p. 375. 
767 FOUCAULT (1994b), p. 150. 
768 FOUCAULT (2004), p. 243. 
769 PALAZZO, Giovanni Antonio. Discorso deI governo e della ragion vera di Stato. Veneza: Gio . Antonio & 
Giacomo de Franceschi, 1606; PALAZZO, Giovanni Antonio . Discours du gouvernement et de la raison vraie 
d 'État. Traduçao de Adrien de Valois. Douai: Baltazar Bellère, 1611. p. 14. 
770 FOUCAULT (2004), p. 261-2. 
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quatro sentidoso "Estado" é (i) dominio; (ii) conjunto de regras, leis, costumes, no senso de 

"instituiçào", conjunto de instituiçôes; (iii) condiçào de vida, estatuto pessoal, profissào; e (iv) 

aquilo que se opôe ao movimento, qualidade que faz corn que uma coisa seja 0 que ela é 771 0 

Aduz Foucault que a "republica" é um estado nos quatro sentidos do termo: é territorio, 

dominio; é conjunto de regras, costumes, instituiçoes; é também um conjunto de individuos 

que se definem por meio de suas condiçôes, de seus estatutos e, por fim, é uma certa 

estabilidade destes très atributos anteriores, devendo ser conservados dominio, instituiçôes e 

pessoas7720 

Agora, quanta à "razào de Estado"o No sentido objetivo, na linha de Palazzo, 

podemos dizer que "razào de Estado" é 0 que é necessario e suficiente para que a republica 

conserve sua integridade quanto aos quatro elementos da definiçào de "estado"o 

Subjetivamente, por outro lado, "razào de Estado" sera, Foucault cita Palazzo, "uma regra ou 

uma arte [000] que nos faz conhecer os meios para obter a integridade, a tranquilidade ou a paz 

da republica"m ou, ainda, "um método ou uma arte que nos permite descobrir coma fazer 

reinar a ordem e a paz no seio da Republica"774o E 0 fil6sofo francês adiciona que tal16gica de 

pensamento nào sera exc\usividade de Palazzo, mas, ao revés, se encontrara na grande parte 

dos te6ricos da razào de Estado na época, podendo se achar, até mesmo, em Chemnitz, em 

texto mais tardio775
, em que 0 autor alemào definira a razào de Estado coma "uma certa 

consideraçào politica que se deve ter em todos os neg6cios publicos, em todos os conselhos e 

projetos, e que deve tender uni cam ente à conservaçào, ao crescimento, à felicidade do Estado, 

para 0 que se deve empregar os meios os mais faceis e os mais prontos,,776 ou coma "certa 

consideraçào politica necessaria a todos os neg6cios publicos, conselhos e projetos, cujo 

Unico objetivo é a preservaçào, a expansào e a felicidade do Estado; fim para 0 quai se deve 

empregar os meios os mais rapidos e os mais cômodos"7770 

771 Ibido, po 2620 
772 Ibido, po 2620 
773 « une règle ou un art [000] qui nous fait connaître les moyens pour obtenir l' intégrité, la tranquillité ou la paix 
de la république », ibido, po 2630 
774 «une méthode ou un art nous permettant de découvrir comment faire régner l'ordre et la paix au sein de la 
République », FOUCAULT (1994b), po 1510 
775 Dissertatio de Ratione Status in Imperio nostro romano-germanico (pantleto publicado sob 0 pseudônimo de 
Hippolitho à Lapide), Freistadt, 16470 Disponivel em: 
<https://plaYogoogleocomlbooks/reader?id=AcQY9iG563cC&hl=pt_ BR&pg=GBSoPP 13>0 Acesso em: 14 novo 
20180 
776 «un certain égard politique que l'on doit avoir dans toutes les affaires publiques, dans tous les conseils et 
desseins, et qui doit tendre uniquement à la conservation, à l'augmentation, à la félicité de l'État, à quoi on doit 
employer les moyens les plus faciles et les plus prompts », FOUCAULT (2004), po 2630 
777 « certaine considération politique nécessaire pour toutes les affaires publiques, les conseils et les projets, dont 
le seul but est la préservation, l'expansion et la félicité de l'État; à quelle fin l'on emploi les moyens les plus 
rapides et les plus commodes », FOUCAULT (1994b), po 151. 
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Buscando os pontos de encontro de todas estas definiçoes sobre a razao de Estado, 

Michel Foucault promove quatro apontamentos principais: 

(i) 0 primeiro deles diz respeito ao fato de que a razao de Estado, à época, nao era 

vislumbrada coma uma pura e simples derrogaçao de normas, coma um atropelo das regras, 

mas, ao revés, coma um método, uma arte que procedia de acordo, em confonnidade corn as 

regras. Nesse senti do, naD se vinculava diretamente à anomia, à ilegalidade, à arbitrariedade, 

mas a uma precisa racionalidade politica que era propria da arte de govemar (e esta 

interpretaçao foucaultiana é verdadeiramente muito relevante; ai esta uma diferença 

importante em relaçao a Gaines Post, por exemplo). 

(ii) Em segundo lugar, a razao de ser desta arte de govemar esta no proprio 

Estado, ha uma observaçao sobre a natureza deste, trata-se de uma arte racional de govemar; 

ha, ai, um verdadeiro escândalo, um rompimento corn uma longa tradiçao crista, na medida 

em que esta racionalidade propria à razao de Estado esta amparada na natureza mesma do 

Estado, e naD em algo que lhe seja heterônomo. Confonne Foucault 0 diz, "a razao de Estado 

naD rem ete nem à sabedoria de Deus, nem à razao ou às estratégias do Principe. Ela se 

relaciona corn 0 Estado, sua natureza e sua racionalidade propria,,778, Dominique Séglard, a 

proposito, dira que "a razao de Estado implica a relaçao do Estado consigo: é 0 'cuidado de si 

do Estado', dira Foucault,,779. E rompe-se naD so corn uma tradiçao crista, mas também corn 

uma tradiçao judiciaria, don de se acalentava 0 pensamento de que um govemo deveria ser 

Justa e, pois, respeitar todo um sistema de leis: divinas, humanas e naturais. Uma razao de 

Estado, dessa fonna, seria uma verdadeira platitude, um completo e rematado despautério 780. 

Diversamente de uma arte de govemar amparada em um paradigma do modelo de govemo 

divino ou do modo coma a alma govema 0 corpo (na esteira do que concebeu Sao Tomas), os 

pensadores politicos dos séculos XVI e XVII, sob a concepçao de razao de Estado, 

perscrutaram principios que viabilizassem 0 empreendimento de um govemo em tennos 

praticos78/. A eles naD interessavam a natureza ou as leis em geral desta natureza, 

778 « la raison d'État ne renvoie ni à la sagesse de Dieu ni à la raison ou aux stratégies du Prince. Elle se rapporte 
à l'État, à sa nature et à sa rationalité propre », FOUCAULT (1994b), p. 818. 
779 « la raison d'État implique le rapport de l'État avec soi: c'est le "souci de soi de l'État", dira Foucault », 
SEGLARD, op. cit., p. 130. 
780 FOUCAULT (1994b), p. 151. 
781 Descortina-se ai a construçao de uma relaçao inédita entre politica como pratica e politica como saber. 
Teorizar-se-ao praticas que devem ser levadas a efeito corn base em um saber especifico. "Segundo Sao Tomas, 
seria suficiente ao rei se mostrar virtuoso. 0 chefe da cidade, na Republica platônica, devia ser fil6sofo. Pela 
primeira vez, 0 homem que deve dirigir os outros, no contexto do Estado, deve ser um politico; ele deve poder se 
apoiar em uma competência e um saber politicos especificos"; « D'après Saint Thomas, il suffisait au roi de se 
montrer vertueux. Le chef de la cité, dans la République platonicienne, devait être philosophe. Pour la première 
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interessavam-se sobre 0 que era 0 Estado, quais suas propriedades, elementos, funçôes e 

exigências. É neste sentido que, conforme ja comentamos, nos é viavel entender 0 escândalo 

religioso causado por uma espécie de investigaçao coma esta, bem coma por que a razao de 

Estado foi associada ao ateismo782, sendo batizada por Pio V coma "razao do Infemo". 

(iii) haveria, nesta literatura da razao de Estado, uma oposiçao, também, à tradiçao 

maquiaveliana. À diferença de Maquiavel, que buscava 0 fortalecimento da relaçao do 

Principe com seu principado, fomecendo estratégias para que 0 Principe conseguisse mantê-

10, a razao de Estado nao tem outro objetivo senao 0 Estado em si mesmo, 0 fortalecimento, 0 

crescimento do proprio Estado783
• Foucault aduz que é nesse momento, do surgimento da 

literatura sobre a razao de Estado, que 0 Estado é pensado enquanto tal, é nesse momento que 

o Estado é teorizado, refletido, desejado, odiado, criticado, condenado, enaltecido. Em 

Maquiavel nao ha ainda este entendimento do Estado enquanto tal, idealizando 0 autor 

florentino pensar justamente a conservaçao do vinculo do Principe corn seu principado nova 

(adquirido por herança ou por conquista), diante das mais adversas condiçôes e 

circunstâncias. Ao passo, pois, que 0 problema no Principe é como bem manter a relaçao do 

principe com seu Estado, a questao da razao de Estado é 0 Estado mesmo, sua natureza, seus 

elementos, suas funçôes, suas necessidades, suas forças, trata-se de investigar a existência e a 

natureza do Estado. Inclusive, em funçao da ma reputaçao que Maquiavel exibia à época, os 

defensores da razao de Estado buscavam se afastar ao maximo das teorias maquiavelianas, 

desejando sempre bem delimitar e em nada identificar suas ideias em relaçao à doutrina do 

florentino. Por outro lado, os adversarios das teorias da razao de Estado buscavam a todo 

custo associa-las e assemelha-las à doutrina maquiaveliana. Mas Foucault assevera que, nas 

teorias da razao de Estado, esta posta uma espécie de racionalidade politica bastante diferente 

(embora apenas em parte) daquela plasmada no Principe. Busca-se, corn efeito, fortalecer nao 

o principe ou sua relaçao corn 0 Estado, mas objetiva-se, ao revés, fortalecer 0 proprio 

Estado. Este é um dos pontos mais caracteristicos, de modo geral, nos textos que tratam, nos 

séculos XVI e XVII, sobre 0 tema da razao de Estado. E este fortalecimento do Estado passa 

pela seguinte compreensao: 0 Estado deve buscar sempre desenvolver, potencializar e se 

fortalecer, aumentando, sem pre, cada vez mais, sua força, seu poder e sua capacidade de açao; 

do contrario, certamente sucumbira. 0 Estado que se restringir a desejar conservar-se, 

simplesmente durar, e nao crescer, se desenvolver e se fortalecer, estara fadado à ruina. Neste 

fois, l'homme qui doit diriger les autres dans le cadre de l'État doit être un politique; il doit pouvoir s'appuyer 
sur une compétence et un savoir politiques spécifiques », Ibid. , p. 818. 
782 Ibid. , p. 152. 
783 FOUCAULT (2004), p. 248, 277 e seguintes; FOUCAULT (1994b), p. 152. 
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senti do, na medida em que 0 Estado é visto, entao, coma um ente de duraçao indefinida e que 

deve se impor, se postar e fazer face a seus adversarios internos e externos, deve sem pre 

buscar crescer e se fortalecer; inclusive porque seus adversarios assim 0 farao. Foucault 

assevera que tal concepçao associa-se a uma mudança de compreensao quanta à realidade 

estatal, a partir de um nova entendimento historico a respeito: "os Estados saD realidades que 

devem, necessariamente, resistir durante um periodo historico de uma duraçao indefinida em 

uma area geografica contestada,,784. Corn efeito, coma ja asseverado, altera-se a relaçao entre 

politica e historia: Outrora, preponderava a concepçao tendente a enxergar a natureza do 

Estado coma equilibrio entre seus elementos, logrado por uma boa lei; a partir de agora, 0 

Estado sera percebido enquanto conjunto de forças, forças estas que poderao ser 

potencializadas ou enfraquecidas, a depender das açoes governativas politicas adotadas. E, ao 

contrario da orientaçao medieval, advogando a tese de que todos os reinos se reuniriam em 

um ultimo Império, antes do retorno de Cristo (esvaindo-se a tese de reconstituiçao do 

Império Romano), trata-se, agora, de Estados que devem forçosamente se encontrar em um 

espaço necessariamente de conflito, de concorrência e de disputa, devendo, de modo 

inarredavel, se haverem nesta multiplicidade, nesta rivalidade, em um cenario conflituoso de 

duraçao indefinida78S
• 

A diferença apontada por Foucault é bastante significativa: a literatura da razao de 

Estado fornece os primeiros elementos, as ferramentas iniciais para toda uma teorizaçao do 

Estado e uma racionalidade politica que se seguira. 

(iv) A fim de que se possa fortalecer um Estado, imperioso que se conheçam seus 

elementos, sua natureza, dai a necessidade de constituiçao de um determinado e especifico 

tipo de saber. 0 governo deve conhecer a força do Estado, so desta forma ela podera ser 

potencializada, melhorada, aumentada. E naD so a capacidade, a força e os meios de fazer 

crescer 0 poder do proprio Estado devem ser conhecidos, mas também tais elementos em 

relaçao aos demais Estados. Corn efeito, impende conhecer-se a força, 0 po der, a capacidade, 

os recursos dos adversarios. 0 Estado deve impor resistência em relaçao aos seus 

circunvizinhos. E é nesse sentido que principios gerais de razao, sabedoria, prudência, justiça 

afigurar-se-ao insuficientes em ordem a fazer frente a tal necessidade. Imperioso haver um 

saber concreto, precisa, determinado, especifico a este respeito; uma coleta detalhada, 

pormenorizada, cientifica de dados. Ai surgira a aritmética politica ou "estatistica ", a quaI, 

784 « les États sont des réalités qui doivent de toute nécessité résister pendant une période historique d' une durée 
indéfinie dans une aire géographique contestée », FOUCAULT (1994b), p. 153. 
785 Ibid., p. 819. 
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em sua etimologia, quer dizer, justamente, "0 conhecimento do Estado, 0 conhecimento das 

forças e dos recursos que caracterizam um Estado em um dado momento,,786. Trata-se de um 

dominio preciso do saber, de uma ciência especifica para verificar as condiçoes do Estado, 

sua força. Nesse sentido, a arte de govemar esta vinculada a este especifico conhecimento da 

estatistica, sendo este imprescindivel corn vistas à consecuçao de um bom govem0787. 

Dessa forma, a razao de Estado nao se tratara de uma razao objetivando seguir leis 

humanas, divinas ou naturais, buscar-se-a, por meio de tal racionalidade, 0 conhecimento do 

Estado mesmo, de suas forças, de seus elementos, de suas capacidades, e neste senti do, 0 

governo nao se dara corn base no respeito à ordem geral do mundo, mas, ao contrario, dar-se

a corn esteio no poder e na força do Estado; tal govemo tem por finalidade fazer crescer a 

força estatal, em uma ârea que sera sem pre conturbada, de disputa, de contestaçao, de 

confronto, de concorrência788. 

Na medida em que se deve ter em mira, fundamentalmente, 0 Estado, sua 

natureza, sua força, os elementos que perm item fortalecê-Io, resta evidente que a preocupaçao 

corn 0 individuo que dar-se-a em segundo pIano. A preocupaçao corn 0 individuo apenas se 

dara na medida em que ele for suscetivel de fortalecer ou de enfraquecer 0 ente estatal: "Eu 

diria que, neste tipo de analise das relaçoes entre 0 individuo e 0 Estado, 0 individuo nao 

interessa ao Estado senao apenas na medida em que ele po de fazer alguma coisa pela potência 

do Estado"789. Foucault aponta a existência ai de um "marginalismo politico" levado a cabo 

em funçao deste imperativo de "utilidade politica". Por um lado, 0 individuo nao interessa ao 

Estado senao na medida em que ele exibe a potencialidade de influenciar, positivamente ou 

negativamente, no crescimento estatal; por outro lado, 0 Estado vai lhe pedir que viva, que 

trabalhe, que produza, que consuma; e, logo em seguida, vai pedir a ele que morra790. 

E calha uma ultima indagaçao: de que forma, diante desta nova racionalidade 

politica, promover-se-a a integraçao dos individuos à utilidade do Estado? Se a integraçao dos 

individuos, na Antiguidade, poderia tomar a forma de uma comunidade ética, pr6pria das 

cidades gregas, e, na Idade Medieval, a Igreja se colocara coma forte elemento de coesao, na 

Modemidade, esta integraçao ("marginalista"), em consonância corn a nova racionalidade 

786 « la connaissance de l'État, la connaissance des forces et des ressources qui caractérisent un État à un moment 
donné », FOUCAULT (2004), p. 280; FOUCAULT (1994b), p. 153 . 
787 FOUCAULT (1994b), p. 153. 
788 Ibid., p. 153. 
789 « Je dirais que dans ce type d'analyse des rapports entre l'individu et l' État, l' individu n' intéresse l'État que 
dans la seule mesure où il peut faire quelque chose pour la puissance de l' État », ibid., p. 819. 
790 « l'État lui demande de vivre, de travailler, de produire et de consommer; tantôt il lui demande de mourir », 
ibid., p. 820. 
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politica, se danl por meio de uma técnica bastante peculiar: promover a coesao dos individuos 

no interior do Estado sera tarefa de incumbência da policia79/. 

7.4 A TEORIA DA POLICIA 

Michel Foucault entende fundamental investigarem-se a tecnologia de governo, as 

praticas e as técnicas politicas as quais conformam concretamente esta nova racionalidade 

politica, esta nova forma de relaçao entabulada entre 0 individuo e 0 po der, entre 0 individuo 

e 0 Estado; e, nesta seara, indagar-se sobre 0 modo por meio do quaI se procede à integraçao 

deste individuo no corpo politico, sobre a forma como se da esta coesao social. Conforme 0 

pensador francês, a compreensao destes fenômenos passa justamente pelo estudo da teoria da 

policia. 

Inscrevendo-se - juntamente corn a razao de Estado - no processo de formaçao da 

biopolitica, a "poHcia" passou por um processo de intensa polissemia no periodo de formaçao 

do seu conceito (de igual sorte ao que aconteceu corn a "razao de Estado"), valendo enfatizar 

que, de modo geral, nao ha conformidade semântica entre 0 que se entendia por "poHcia", em 

sua alvorada (século XVII), e 0 que hoje compreendemos por ta! termo. 

Foucault assevera que a expressao "policia" ja é encontrada nos séculos XV e 

XVI, atrelando-se a ela, fundamentalmente, três acepç5es. A primeira: poli ci a enquanto 

"associaçao", "comunidade", "grupo", regido por uma autoridade publica. A noçao "policia", 

nesse sentido, é encontrada ao lado de express5es como "os estados", "as republicas", "os 

principados", "as cidades" (e "as polfcias")792; 0 pensador francês aponta que nao era raro 

encontrarem-se, v.g., locuç5es como "as repub!icas e as policias". Por outro lado, nao 

poderfamos chamar uma familia ou um convento de "polfcia", na medida em que lhes faltaria, 

precisamente, um componente precfpuo: a "autoridade publica"; de toda sorte, 0 termo estaria 

associado a um grupo, uma associaçao, uma comunidade (sem uma definiçao muito precisa). 

Esta primeira acepçao perdura até 0 século XVII793 . A segunda acepçao do termo "polfcia" 

79 1 Ibid., p. 820. 
792 Conforme citado no capitulo anterior, é precisamente nesta acepçao que, no Livro III dos Ensaios, Montaigne 
faz uso do termo "policia", em passagens como, e.g. : « Desquelles qualitez, qui osteroit les semences en 
l'homme, destruiroit les fondamentales conditions de nostre vie : De mesme, en toute police, il y a des offices 
necessaires, non seulement abiects, mais encores vicieux », MONTAIGNE (1598), p. 811; « La iustice en soy, 
naturelle & vniuerselle, est autrement reiglée, & plus noblement, que n'est cette autre iustice speciale, nationale, 
contrainte au besoing de nos polices: Veri iuris germanaeque iustitiae solidam & expressam effigiem nul/am 
teneinus umbra & imaginibus vtimur » (Ibid., p. 817) e também « Nostre police se porte mal. Il en a esté pourtant 
de plus malades, sans mourir. Les dieux s'esbatent de nous à la pelote, & nous agitent à toutes mains », Ibid., p. 
993. Tais excertos foram objeto de traduçao nossa no capitulo anterior. 
793 FOUCAULT (2004), p. 320. 
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estaria relacionada à ideia de "conjunto de atos" de incumbência desta autoridade publica e 

que vao reger 0 corpo politico. É nesse sentido que, ja no século XV, encontrar-se-a a famosa 

expressao "poli ci a e regimento". Entendendo-se "regimento" por "maneira de reger", de 

"gerir", de "govemar", percebemos, pois, que "regimento" esta, desde 0 principio, associado à 

"policia"794, entendida enquanto conjunto de atos de govemo, praticados pelo poder publico. 

o terceiro sentido do termo "policia" estaria associado à ideia de "resultado", "0 resultado 

positivo e valorizado de um bom govemo" 795, a "policia". 

A acepçao do termo "policia" passara, entao, no século XVII, por uma intensa 

transformaçao, assumindo a expressao um senti do bastante pr6prio. Concedamos, no ponto, a 

palavra ao pensador poitevin: 

A partir do século XVII, começar-se-a a chamar "policia" 0 conjunto dos 
meios pel os quais se po de fazer crescer as forças do Estado, de todo 
mantendo-se a boa ordem deste Estado. Dito de outro modo, a policia vai ser 
o calculo e a técnica que permitirao estabelecer uma relaçao m6vel, mas, a 
despeito disso, estavel e controlavel, entre a ordem interior do Estado e 0 

crescimento de suas forças796 . 

"Conjunto de meios hâbeis a fazer crescer a força do Estado, conservando sua 

ordem"; ressaem, flagrantemente, desta definiçao noçoes que ainda se mostram 

tremendamente atuais: conjunto de "meios" (talvez ai possamos aproximar a ideia de 

"dispositivos"), "crescimento da força estatal" e a "conservaçao da ordem". Percebemos, 

ademais, por outro lado, nessa definiçao, uma intensa conexao corn a ideia boteriana de 

"razao de Estado", definida coma saber dos meios aptos a fundar, conservar e fazer crescer a 

dominaçao, que é 0 Estado. Nessa 6tica, a razao de Estado é 0 "saber"; a policia, os "meios"; 

a açao do Estado, portanto, se da por determinados meios e corn base em um determinado 

saber. Talvez, entao, poderiamos adiantar um pensamento naD absurdo no sentido de 

conceber que a policia agira a partir da razao de Estado; a policia - que rege 0 corpo politico -

é, a seu tumo, regida pela razao de Estado. 

Havera um termo - recorrentemente à época utilizado - que, na leitura 

foucaultiana, vai bem expressar esta relaçao entre "crescimento" da potência e "boa ordem ", 

termo este que se vera diretamente associado a este "calculo", esta "técnica", este "conjunto 

794 Ibid., p. 320. 
795 « le résultat positif et valorisé d'un bon gouvernement », ibid., p. 321. 
796 « À partir du XVIIe siècle, on va commencer à appeler "police" l'ensemble des moyens par lesquels on peut 
faire croître les forces de l' État tout en maintenant le bon ordre de cet État. Autrement dit la police, cela va être 
le calcul et la technique qui vont permettre d'établir une relation mobile, mais malgré tout stable et contrôlable, 
entre l'ordre intérieur de l'État et la croissance de ses forces », ibid., p. 321. 
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de meios" de que se lança mao para 0 crescimento e conservaçao das forças da estatalidade; 

uma expressao que vai mesmo servir para definir 0 objeto da policia. Encontrar-se-a, v.g., em 

Louis Turquet de Mayeme797
, também em P. C. W. Hohenthal798

• Trata-se da palavra 

"esplendor". A polfcia é precisamente a instituiçao que deve garantir 0 "esplendor do 

Estado". Foucault, ancorando-se na definiçao de Turquet de Mayeme, asse vera que '''tudo 0 

que pode dar omamento, forma e esplendor à cidade', é isto do que deve se ocupar a 

policia"799; da mesma forma, Hohenthal: "Eu aceito a definiçao daqueles que chamam polfcia 

o conjunto dos meios que servem ao esplendor do Estado inteiro e à felicidade de todos os 

cidadaos"soo. Nesse senti do, tratar-se-ia a policia "da arte do esplendor do Estado enquanto 

ordem visivel e força brilhante"SOI. Épela polfcia que 0 Estado manifestara, por excelência, 

sua força e seu poder glorioso, a fim de reger a populaçao, dando-Ihe forma, ordem, ritmo, 

coesao, ânimo, entusiasmo, tudo isto é trabalho de incurnbência da polfcia. 

A definiçao de Von Justi, por seu livro Grundsiitze Der Policey- Wissenschaft 

(Princfpios da Ciência da Polfcia)S02, autor que é considerado por Foucault coma 0 maior 

dentre os te6ricos da polfcia, vai nesse mesmo diapasao, acentuando competir à polfcia uma 

atuaçao reguladora no interior do Estado, corn vistas a consolidar e incrementar 0 poder 

deste, utilizando adequadamente suas forças. Na interpretaçao de Von Justi, portanto, 0 que 

seria a polfcia? Tratar-se-ia do "conjunto das leis e regulamentos que concemem ao interior 

de um Estado e que se atêm a consolidar e aumentar a potência deste Estado, que se atêm a 

fazer um bom emprego de suas forças"so3; atentar para 0 "bom emprego das forças do 

Estado", tal é, pois, a finalidade da polfcia. 

Dessa forma, no exterior, a mudança de racionalidade vai se dar a partir do 

abandono de urna ideia de ordem do mundo desejada por Deus, 0 abandono de um paradigma 

polftico de cunho teol6gico e escatol6gico, de urna noçao de estabelecimento de urn império 

cristao universal e ultimo, orientando-se, agora, antes, à ideia que visa à perseguiçao de urn 

797 MA YERNE, Louis Turquet de. La Monarchie aristodémocratique, ou le gouvernement composé des trois 
formes de légitimes Républiques. Paris: Jean Berjon, 1611 . 
798 HOHENTHAL, Peter Carl Wilhelm von. Liber de politia, adspersis observationibus de causarum politiae et 
justitiae difJerentiis. Leipzig: G. Hilscherum, 1776. 
799 « "Tout ce qui peut donner ornement, forme et splendeur à la cité", c'est cela dont doit s'occuper la police », 
FOUCAULT (2004), p. 321. 
800 « J'accepte la définition de ceux qui appellent police l'ensemble des moyens qui servent à la splendeur de 
l'État tout entier et au bonheur de tous les citoyens », ibid., p. 321. 
801 « La police, c'est donc bien en effet l'art de la splendeur de l'État en tant qu'ordre visible et force éclatante », 
ibid., p. 321. 
802 JUSTI, Johann Heinrich Gottlob von. Grundsèitze der Policey-Wissenschaft. Gottingen: A. Van den Hoecks, 
1756 (Éléments généraux de police. Traduçao de M. Einous. Paris: Rozet, 1769). 
803 « C'est l'ensemble des "lois et des règlements qui concernent l'intérieur d'un État et qui s'attachent à affermir 
et à augmenter la puissance de cet État, qui s'attachent à faire un bon emploi de ses forces" », FOUCAULT 
(2004), p. 321. 
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equilibrio de forças entre as potências estatais; Foucault alertando que, malgrado 0 

crescimento (indefinido) dos Estados, que ora devem se haver em um espaço de disputa, de 

conflito, em um cenario de duraçao infinita, sera imperioso perseguir um equilibrio de forças, 

uma balança do poder. TaI ideia vai ser refletida para 0 interior do Estado, onde, apesar de seu 

crescimento, da mobilidade pr6pria à sua populaçao vivente, dever-se-a orquestrar todos os 

e1ementos, equilibrando-os de forma eximia, a fim de que tal crescimento se dê de maneira 

harmônica, organizada, higida, conservando-se a estabilidade e a boa ordem. Tai sera, 

precisamente, tarefa da policia. Nesse sentido, ha uma relaçao entre a policia e 0 equilibrio 

europeu. Foucault chama esta relaçao de morfoI6giccl°4• 

Ademais, haveria uma relaçao de condicionamento entre a policia e 0 equilibrio 

europeu. Tai é exposto pelo fil6sofo poitevin da seguinte forma: a fim de que 0 equilibrio 

europeu seja mantido, é fundamental que cada Estado busque desenvolver suas forças e seu 

poder, de modo que jamais venha a ser ultrapassado pelo outro; e 0 desenvolvimento das suas 

forças passara obrigatoriamente pela açao de uma boa policia. Em um cenario de disputas 

(indefinidas e eternas), de concorrência continua, 0 Estado devera estar munido de uma boa 

policia em seu interior, que saiba conjugar e utilizar seus elementos, seus instrumentos, em 

ordem a consolidar e aumentar a potência estatal. É dizer, a conservaçao do poder e a força 

organizada e bem desenvolvida, pela policia, no âmbito interno, irao, por decorrência, refletir 

no âmbito externo e determinar 0 lugar deste Estado na conjuntura europeia; em suma, um 

Estado som ente sera poderoso frente aos seus adversarios se for dotado de uma boa policia em 

seu interior. Etal pensamento redundara em uma conclusao paradoxal, mas extremamente 

16gica: 0 equilibrio europeu apenas se dara se houver uma balança de forças, pesos e 

contrapesos; nesse senti do, se um Estado detiver uma policia 6tima, em detrimento de outro 

que naD dispuser de uma boa policia, tal fenômeno podera comprometer a balança de forças, e 

o equilibrio europeu, dessa forma, podera ruir. Desse modo, 0 pr6prio equilibrio europeu se 

colocara coma uma policia interestatal ou coma um direito. A fim de se conservar a balança 

de poder, é preciso vigiar para que todos os Estados sejam dotados de uma policia adequada, 

de modo a se proteger, assim, a equivalência estatal, este equilibrio. Havera, dessarte, um 

direito que exigira 0 desenvolvimento de uma boa policia, corn vistas à higidez da pr6pria 

Europa. Assim,jiscalizar-se-a, inclusive, a policia do vizinho (ai esta 0 paradoxo), devendo

se assegurar que ela também seja 6tima, adequada, na medida em que de tal fato dependera a 

804 Ibid., p. 322. 
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balança de poder. Foucault assevera que 0 Tratado de Viena e a politica da Santa Aliança sào 

consequências explicitas da implementaçào de tal ordem de ideiasS05. 

o terceiro tipo de relaçào que sera entretido entre a policia e 0 equilibrio europeu 

é a relaçào de instrumentalizaçiio. Ha um instrumento comum a ambos: a estatistica. A fim de 

que 0 equilibrio seja mantido, é imperioso que 0 Estado seja babil a conhecer suas pr6prias 

forças, seus elementos, suas capacidades, mas nào s6 a sua força coma também a dos seus 

vizinhos. Para que a balança do poder se mantenha, é fundamental que os Estados nào s6 

conheçam suas forças, mas também as dos demais, de modo que possam seguir nesse 

processo de crescimento do po der, zelando para que nào sejam ultrapassados e, assim, um 

desequilibrio se instale. A manutençào do equilibrio, portanto, passa pelo desenvolvimento da 

estatistica. Foucault assevera que sera preciso ter um "principio de decifraçào das forças 

constitutivas do Estado"S06; sera precisa conhecer seus elementos, quaI é sua populaçào, seu 

exército, seus recursos naturais, sua produçào, seu comércio, sua circulaçào de moeda, suas 

riquezas, todos esses aspectos serào objeto de exame deste dominio do conhecimento que se 

desenvolve precisamente nesta época (dominio este que, yale lembrar, ha quem atribua a 

patemidade a Giovanni BoteroS07). E a estatistica se estabelecera justamente por meio da açào 

da policia; a policia, enquanto instituiçào de promoçào, de desenvolvimento das forças 

estatais, vai localizar, quantificar e otirnizar esses elementos, conhecendo as potencialidades e 

as possibilidades de crescimento estatal. Sào os procedimentos de localizaçào, de 

reconhecimento, de desenvolvimentos das forças estatais, levados a efeito pela policia, que 

justamente viabilizarào 0 desenvolvimento da estatistica. Por outro lado, a evoluçào de uma 

ciência que mais bem trabalhe estes elementos, estas potencialidades, viabilizara e facilitara 

em muito 0 trabalho da policia. Nesse senti do, a estatistica se toma imprescindivel ao trabalho 

da policia, da mesma forma que é viabilizada pela açào da instituiçào policial. Ha uma 

interconexào ai, Foucault asseverando que "policia" e "estatistica" vào se condicionar 

mutuamente, uma sendo fundamental ao desenvolvimento e à boa operabilidade da outra. 

Conhecimento do Estado sobre 0 Estado, também sobre os demais Estados, a estatistica vai se 

desenvolver tanto no âmbito intemo quanta no exterior, servindo tanto à policia estatal quanto 

ao equilibrio europeu: "A estatistica é 0 saber do Estado sobre 0 Estado, entendido coma 

805 Ibid. , p. 322. 
806 Ibid., p. 323. 
807 MAGNAGHI, Alberto. Le "Relazioni Universali" di Giovanni Botero e le origini della Statistica e 
dell 'Antropogeografia. Torino: Carlo Clausen, 1906. Conforme DESCENDRE, Romain. Une géopolitique pour 
la Contre-Réforme: les Relazioni universali de Giovanni Botero (1544-1617). In: FACHARD, Denis; TOPPAN, 
Bruno. Esprit, lettre(s) et expression de la Contre-Réforme en Italie à l 'aube d'un monde nouveau. Nancy: 
Université Nancy-II, 2003 . p. 47-59. Disponivel em: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00120018/document>. Acesso em: 2 fev. 2019. 
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saber de si do Estado, mas saber igualmente dos outros Estados. E é nesta medida que a 

estatistica vai se encontrar na dobradiça dos dois conjuntos tecnoI6gicos,,808. 

o desenvolvimento da policia - por mais que, em certa medida, tenha havi do 

diretrizes supraestatais a serem observadas -, evidentemente, dependeu de cada Estado, nao 

tendo se dado de igual forma, no mesmo ritmo e assumindo 0 mesmo processo de 

institucionalizaçao entre os diferentes entes estatais europeus. Nesse senti do, tencionando 

perquirir linhas gerais deste desenvolvimento policial na Europa, 0 fil6sofo de Poitiers esboça 

uma amllise sobre coma tal se deu, fundamentalmente, na Italia, na Alemanha e na França. 

Quanto à Italia, a despeito da vanguarda havida no trato da questiio da razao de 

Estado - e mesmo 0 tema do equilibrio tendo sido objeto de exame em solo italiano -, 0 

desenvolvimento da policia, ao contrario, nao seguiu a mesma toada, faltando tanto uma 

instituiçao propriamente dita, quanto teorias e reflexoes atinentes a tal ponto. 0 fil6sofo 

francês suspeita que tal fenômeno tenha se dado por causa de uma plêiade de eventos: (i) 0 

fatiamento territorial; (ii) a estagnaçao econômica havida a partir do século XVII; (iii) uma 

dominaçao, em termos politicos e econômicos, provinda do exterior; (iv) a presença forte da 

Igreja coma uma instituiçao universalista, inclusive sua matriz estando territorialmente 

baseada na peninsula italiana, todos estes elementos, na visao de Foucault, contribuiram para 

que a questao do crescimento das forças estatais nao fosse colocada, tendo precedência a este 

um outro problema: a questao do equilibrio interno da pr6pria Italia, diante das intensas e 

talvez inconciliaveis forças plurais que agiam no interior do territ6rio peninsular. Nesse 

senti do, antes que a policia, desenvolver-se-a corn vigor a questao da diplomacia, justamente 

corn vistas a buscar um equilibrio interno entre Norte e Sul, entre os diferentes partidos, entre 

os clientes, a mafia, a Igreja e assim por diante. Tai questao faz corn que a Italia se 

desenvolva, na visao de Foucault, antes coma um "Estado de diplomacia" do que coma um 

"Estado de policia", devendo ela se haver e se sustentar di ante destes constantes e potentes 

conflitos internos. Foucault assevera que "uma quase-guerra é, em permanência, a forma de 

existência do Estado italiano,,809. 

o fil6sofo francês assevera que, em relaçao à Alemanha, houve um processo 

diametralmente oposto. A despeito do despedaçamento territorial experimentado pelos 

germânicos, tal nao redundou senao em um desenvolvimento em profusao da instituiçao da 

policia. Foucault aponta para uma "superproblematizaçao" da questiio da policia, do 

808 « La statistique, c'est le savoir de l'État sur l'État, entendu comme savoir de soi de l'État, mais savoir 
également des autres États. Et c'est dans cette mesure-là que la statistique va se trouver à la charnière des deux 
ensembles technologiques », FOUCAULT (2004), p. 323. 
809 « une quasi-guerre est en permanence la forme d'existence de l'État italien », ibid., p. 324. 
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crescimento das forças do Estado, os alemaes havendo experimentado um desenvolvimento 

te6rico e pratico colossal nesse dominio. Os Estados germânicos formados a partir do Tratado 

de Vestfalia saD chamados por Foucault coma pequenos laboratorios microestatais que se 

colocaram a meio caminho entre as estruturas feudais e os poderosos Estados modemos. Em 

tais "laborat6rios", se produziram espaços privilegiados de experimentaçao do fenômeno 

estatal. TaI questao foi reforçada pelo fato de que, ao contrario da França, V.g., a Alemanha, 

ao desembarcar da estrutura feudal, viu-se despida de um corpo ja estabelecido de 

funcionarios; sem um pessoal administrativo bem constituido e estabelecido, a Alemanha teve 

de pôr-se a trabalhar, refletir e produzir teorias, saidas, soluçoes para preencher esta lacuna 

pr6pria à ausência de um corpo ja formado de agentes publicos. Teria de buscar pessoal em 

outro lugar, etaI lugar sera, precisamente, a universidade. As universidades alemas, assim, 

devirao os lugares privilegiados de formaçao dos administradores, dos agentes, dos 

funcionarios publicos que seriam responsaveis pela promoçao das forças estatais. Nas 

universidades alemas, desenvolve-se um dominio do saber sem equivalente em solo europeu, 

dominio este que servira de modela e expandira suas teorias e seus frequentadores por toda a 

Europa, tal dominio é a "Polizeiwissenschaft", a ciência da policia. Entre 0 final do século 

XVII e 0 final do século XVIII, a ciência da policia alema sera uma referência indiscutivel 

sobre 0 tema do crescimento das forças estatais, formando administradores, expandindo-os 

por todo 0 continente, os trabalhos dai advindos (teorias da policia, manuais de administraçao, 

livros sobre a polfcia, sobre a Polizeiwissenschaft) gozando de um prestigio sem paralelo. A 

Alemanha sera a terra em que 0 estudo da policia, de fato, florescera e dara frutos. 

Relativamente à França, a situaçao difere tanto da Italia quanto da Alemanha. 0 

fato de, rapida e precocemente, ter havido uma consolidaçao territorial, uma centralizaçao 

monarquica e um desenvolvimento da administraçao fez corn que a questao da policia naD se 

colocasse coma objeto do pensamento, em intensas reflexoes te6ricas, coma no casa alemao. 

A policia, em territ6rio francês, se dara na pratica administrativa, por meio de medidas, 

açoes, ordenanças, determinaçoes. Nao havia algo coma uma Polizeiwissenschaft, estudada 

nas universidades, mas uma açao policial direta na administraçao, em ordem à promoçao do 

crescimento do poder do Estado. Podemos talvez arriscar um paralelo em relaçao às teorias da 

razao de Estado, as quais vieram sobremaneira da Italia, enquanto, na França, sobretudo à 

época da açao govemativa do Cardeal de Richelieu, tratava-se de uma razao de Estado 

operada na pratica, por meio da implementaçao de açoes politicas que conduzissem à 

inafastavel satisfaçao dos interesses do Estado e ao crescimento de sua potência. 
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Mas, afinal, nestes séculos XVII e XVIII, como se concebia, entre os te6ricos, 

esse âmbito de atuaçao da policia? De que, especificamente, se ocuparia a policia? A anâlise 

de Foucault a respeito inicia-se pela consideraçao do trabalho de Louis Turquet de 

Mayeme8JO
, seguindo-se, entao, na sequência, 0 estudo da obra de Nicolas de La Mare8!!, 

chegando-se, alfim, aos manuais alemaes da Polizeiwissenschajt, que buscavam examinar e 

esclarecer esta "ciência da administraçao" chamada policia. 

(i) - Turquet de Mayeme, no alvorecer do século XVII, escreve 0 seu La 

Monarchie aristodémocratique, ou le gouvernement composé des trois formes de légitimes 

Républiques. Foucault aponta que tal obra exibe traços utopicos, e Turquet de Mayeme, por 

meio dei a, apresenta como, em sua 6tica, poderiam se utilizar técnicas corn vistas a favorecer 

um governo total. Consoante jâ asseverado, referido autor vai conceituar a policia como "tudo 

aquilo que deve dar omamento, forma e esplendor à cidade", ela seria "a ordem de tudo 0 que 

se poderia ver" na cidade8I2. Corn vistas ao desenvolvimento deste govemo total, referido 

pensador idealiza quatro grandes oficios, aos quais corresponderiam quatro grandes 

magistrados, que assistiriam 0 rei nesta tarefa: 0 primeiro, Chancelier (Chanceler), 

encarregar-se-ia da justiça, 0 segundo, Connétable (Condestâvel), do exército, 0 terceiro, 0 

Superintendant (Superintendente), do tesouro e 0 quarto oficial ocupar-se-ia da policia, 

Turquet de Mayeme 0 chama de "Conservador e general reformador da policia", 0 quai teria a 

incumbência de "entreter no P~yO uma singular prâtica de modéstia, caridade, lealdade, 

industria e boa administraçao"8I3. 

Subordinados a este grande oficial, 0 Conservador da Policia, Turquet de Mayeme 

concebe quatro escrit6rios. 0 primeiro seria 0 "Escrit6rio de Policia". Tai escrit6rio estaria 

responsâvel pelas crianças e pelos jovens, por sua instruçao, supervisionaria a sua formaçao 

nas letras, apresentar-Ihes-ia as funçoes necessârias ao bom funcionamento do reino e também 

zelaria para que neles fosse incutida a piedade e também, alfim, para que bem soubessem 

utilizar as armas. Findo periodo de instruçao, deveriam os jovens, à idade de vinte e cinco 

810 MA YERNE, Louis Turquet de. La Monarchie aristodémocratique, ou le gouvernement composé des trois 
formes de légitimes Républiques. Paris: Jean Berjon, 1611. 
811 MARE, Nicolas de La. Traité de la police, Paris: Jean Cor, 1705. 
812 « Turquet de Mayerne commence par définir la police comme "tout ce qui doit donner ornement, forme et 
splendeur à la cité". C'est "l'ordre de tout ce qu'on pourrait voir" dans la cité » E Foucault aponta para uma 
conclusao que nao pode deixar de nos remeter a Botero (que, conforme Descendre, vislumbra a razao de Estado 
como a politica toda inteira): « Par conséquent, la police c'est bien, pris à ce niveau-là, exactement l'art de 
gouverner tout entier. L'art de gouverner et exercer la police, pour Turquet de Mayerne, c'est la même chose », 
FOUCAULT (2004), p. 326. Em traduçao nossa, "Por consequência, a policia, tomada neste nivel , é exatamente 
a arte de governar toda inteira. A arte de governar e exercer a policia, para Turquet de Mayerne, é a mesma 
coisa". 
813 « Son rôle serait d'entretenir parmi le peuple "une singulière pratique de modestie, charité, loyauté, industrie 
et bon ménage" », ibid., p. 327. 
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anos, apresentar-se ao Escrit6rio de Policia para ali declararem quaI ocupaçao desejariam 

exercer na vida, tudo sendo, neste Escrit6rio, registrado. Aqueles que nao se apresentassem 

nao poderiam, na visao de Turquet de Mayeme, ser considerados cidadaos, seriam excluidos, 

rejeitados, considerados marginais814
. 0 segundo escrit6rio subordinado ao Conservador da 

Policia, seria 0 "Escrit6rio da Caridade". TaI escrit6rio teria uma ampla funçao: ocupar-se-ia, 

primeiramente dos pobres validos, buscando a estes conferir uma ocupaçao; da mesma forma, 

dos pobres invalidos, sendo 0 escrit6rio responsavel por lhes dar subsidios, auxilios, 

subvenç6es, assistência. Da mesma forma, este escrit6rio responsabilizar-se-ia pela saude 

publica, por fazer frente a contagios, a epidemias, a grandes doenças; e também seria de 

incumbência deste oficio caritativo enfrentar os desastres, as catastrofes, as enchentes, os 

incêndios (tudo 0 que fosse capaz de fragilizar 0 povo, coloca-Io em miséria). Por fim, este 

escrit6rio seria responsavel, ademais, pelo adequado empréstimo de dinheiro, protegendo da 

usura trabalhadores economicamente hipossuficientes815
. 0 terceiro escrit6rio, subordinado ao 

Conservador da Policia, cuidaria dos comerciantes, do mercado, das formas e da adequaçao 

na fabricaçao das mercadorias, enfim, ocupar-se-ia de tudo aquilo que pudesse beneficiar, 

favorecer, alavancar 0 comércio. Por fim, 0 quarto escrit6rio velaria pelos bens im6veis; que 

os direitos de senhorio nao fossem demasiado penosos ao povo, que os neg6cios de corn pra e 

venda fossem adequadamente realizados, que os preços praticados se afigurassem razoaveis e 

apropriados; tal escrit6rio, ademais, conservaria registros das heranças e fiscalizaria 0 

dominio real, os caminhos, estradas, rios, florestas e edificios publicoS816
. 

Nesse senti do, nota-se que Turquet de Mayeme percebe a necessidade de criaçao 

destes escrit6rios, que se responsabilizariam pela manutençiio da ordem publica (em outras 

palavras, policia); dois deles dizendo respeito às pessoas e dois, aos bens. Os dois conselhos 

atinentes às pessoas concemiriam, um, à educaçao, aos costumes e às profiss6es (ou seja, 

ocupar-se-ia dos aspectos positivos, ativos, produtivos da vida, gestando aprendizados, gostos, 

oficios, manejando-os de forma a que fossem de utilidade para 0 reino); e 0 outro conselho 

diria respeito aos pobres, às viuvas, aos desempregados e também à saude publica, aos 

acidentes, às calamidades, etc. (é dizer, geriria os aspectos negativos da vida, além das 

catastrofes e da saude publica)817. Relativamente aos conselhos atinentes aos bens, um deles 

seria responsavel pelas mercadorias e produtos manufaturados (determinando 0 que produzir e 

de que forma produzir, bem assim 0 controle do mercado); 0 outro, por fim, encarregar-se-ia 

814 Ibid., p. 327. 
815 Ibid., p. 328. 
816 Ibid., p. 328. 
817 FOUCAULT (1994b), p. 154. 
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do territ6rio e do espaço, das propriedades, das heranças, das estradas, dos rios, dos edificios 

publicos (gestando, assim, espaços e bens publicos e privados)818. 

Por conseguinte, percebe-se que a policia, em um primeiro momento, apresenta-se 

em pé de igualdade corn a justiça, 0 tesouro e 0 exército. Mas, logo em seguida, pela 

descriçao destes escrit6rios, destes conselhos, nota-se que, na visao de Turquet de Mayeme, a 

policia, a bem dizer, englobaria tudo: relaç5es entre os individuos, destes corn as coisas, 0 

que produziriam, comerciariam, as relaç5es de propriedade, corn 0 territ6rio e a coexistência 

humana neste (e, nesse sentido, 0 dominio da policia compreenderia também a justiça, as 

finanças e 0 exército). E a policia engloba tudo de uma maneira bastante particular; corn 

efeito, ao se importar corn os individuos, corn 0 que fazem (e coma fazem), em suas 

reciprocas relaç5es, em suas relaç5es para corn os bens, em suas disposiç5es no territ6rio, 

corn 0 que lhes sucede, a policia acabaria por tudo abarcar. É ao individuo (e, sobretudo, 

produtivo, alivo, vivo) que a policia pende seus cuidados; conforme Turquet de Mayeme, "0 

homem é 0 verdadeiro objeto da policia,,819, 0 objeto da policia, assim, é 0 proprio ser 

humano. Vela pel os individuos, por suas aç5es, pela forma coma utilizam a riqueza, pela 

forma coma consomem, por suas relaç5es, por seus sucessos, por seus inforttinios; em uma 

mistura de cuidado pela educaçao, pelo trabalho, pel os bens e pela moralidade (nao 

esqueçamos que é tarefa da politica incutir a piedade e a modéstia); fazer 0 individuo ativo, 

combater 0 preguiçoso, incutir a boa conduta, a boa administraçao, afastar os vicios, tomar 0 

individuo produtivo, obediente, "a boa qualidade do Estado dependia da boa qualidade dos 

elementos do Estado,,820. Nesse sentido, naD importani ao Estado se 0 individuo é rico ou 

pobre, nobre ou plebeu, mas sim quaI a ocupaçao desse individuo, 0 quanto favorece a 

utilidade publica, quais saD suas capacidades, habilidades, oficios; é nesse sentido que 

Turquet de Mayeme buscara, por seu modelo, desenvolver um processo de formaçao 

cre sc ente e integral do individuo, habil a dar sua contribuiçao ao desenvolvimento social. 

Citando Turquet de Mayeme, sobre seu objetivo, assim relata Foucault: 

818 Ibid ., p. 821-822. 

"Eu propus aos magistrados que dele sedio reitores" - trata-se, pois, da 
policia -, "eu propus 0 homem por verdadeiro sujeito ao quaI a virtude e 0 

vicio se imprimem, de modo que, coma que por degraus, ele seja conduzido 
desde sua infância até sua perfeiçao, e assim, tendo-o conduzido a uma certa 

819 « l'homme est le véritable objet de la police », ibid., p. 155. 
820 FOUCAULT (2004), p. 329. 
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perfeiçao, ele seja reservado, ele e suas açoes, nos tennos da verdadeira 
virtude politica e social, a alguma coisa à quai ele se aplique"821. 

o que visa a policia, pois, é a atividade do individuo, mas, enfatize-se, sua 

atividade em relaçao corn 0 Estado, sua atividade na medida em que ela se afigura hâbil a 

contribuir à utilidade publica, ao crescimento das forças estatais. 

Corn isto, temos, em sintese, coma objetivos principais da policia: (i) 

primeiramente, ela tem por alvo a ornamentaçao, a forma e 0 esplendor da cidade. 0 

esplendor manifestarâ nao s6 a beleza, mas, sobretudo, 0 po der e 0 vigor do Estado. Dessarte, 

a primeira grande questao é revelar, manifestar 0 poder do Estado (é nesse sentido que zelarâ 

para que tudo permaneça belo e em ordem). De igual sorte, (ii) deverâ a policia promover as 

relaçoes entre os individuos no que concerne ao trabalho e ao comércio, bem coma levar a 

cabo auxi/io e assisténcia822
. Turquet de Mayerne afirma que a policia deverâ assegurar a 

comunicaçiio entre as pessoas ("comunicaçao", ai, entendida lato sensu coma 0 

desenvolvimento de atividades comuns entre as pessoas, atividades de trabalho, produçao, 

comércio e comodidades - em ordem ao favorecimento do crescimento das forças do 

Estado )823. Zelando pela forma e beleza da cidade, pelos individuos em suas açoes isoladas e 

em interaçoes, pel os bens, pela comércio, pelos recursos naturais, a policia, corn efeito, 

engloba tudo, em uma intervençao que poderia ser qualificada de totalitaria824
• 

Para Foucault, Turquet de Mayerne nao se trata de apenas um autor desconhecido 

e isolado, apresentando um delirio ou ideias descontextualizadas. Em verdade, trata-se, antes, 

de um exemplo de pensamento, dentre divers as obras integrantes de uma imensa literatura 

821 « "J'ai proposé aux magistrats qui en seront recteurs", - il s'agit donc de la police -, "j'ai proposé l'homme 
pour vrai sujet auquel la vertu et le vice s'impriment, afin que, comme par degrés, il soit conduit dès son enfance 
jusqu'à sa perfection, et afin que, l'ayant amené à une certaine perfection, il soit retenu, lui et ses actions, aux 
termes de la vraie vertu politique et sociale, à quelque chose qu'il s'adonne" », ibid., p. 329. 
822 FOUCAULT (1994b), p. 155. 
823 Ibid. , p. 156. 
824 Ibid ., p. 155. Talvez os campos de concentraçào do século :xx possam nos servir como lente aquilatadora do 
que, em seu paroxismo, poderia ser vislumbravel em um modelo da polfcia total: controlando inteiramente a vida 
(desde 0 nascimento dos bebês até os experimentos biologicos), promovendo registros infindaveis quanto às 
pessoas, esquadrinhando-as, expropriando-as, determinando seu ir, vir e permanecer, a polfcia do campo 
estabelecia toda a rotina dos prisioneiros, impondo-lhes desde toques de alvorada até 0 ritmo por meio do quaI se 
deveria caminhar em direçào aos trabalhos forçados (tal ritmo era orientado pele toque de uma banda marcial) ; a 
proposito do trabalho realizado no campo, sempre é apropriado lembrar da inscriçào contida na entrada de 
Auschwitz, que, em alemào, anunciava "Arbeit Macht Frei", "0 trabalho liberta"); também é de se destacar 0 

funcionamento de um "tribunal" no interior do campo (cujas mesas estào até hoje la devidamente dispostas), a 
partir de cujas decis5es irradiavam suplfcios e execuç5es exemplares (os corpos eram expostos em local visivel, 
proximo à entrada do campo); uma "policia" que tudo sabia e pouco informava, determinando diutumamente 0 

destino da vida humana, ocupando-se desta vida em sua integralidade e em se us minimos detalhes; uma polfcia 
que organizava e regulava 0 funcionamento da vida. 0 paradigma biopolftico do quaI emerge a polfcia gira, neste 
caso, em tomo do seu eixo e acaba por revelar sua outra face: a tanatopolitica, por meio da quaI se promove uma 
administraçào publica em uma zona cinzenta, em uma linha tênue, onde ja nào mais se distinguem os elementos 
da vida, onde vida e morte restam pouco divisaveis e ingressam em um processo de indistinçào. 
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circulante na Europa neste tempo e que representava um determinado entendimento acerca do 

tema, em uma mesma toada. Assevera Foucault que este texto é "altamente representativo do 

que devia ser, no espirito da época, um Estado bem govemado,, 825, representativo desta 

mudança hist6rica das relaçôes entre poder e individuos. Tais ideias deram azo nao apenas a 

formas concretas de politica, coma 0 cameralismo e 0 mercantilismo, mas também a formas 

de ensino, in casu, a Polizeiwissenschaft alema, a quaI se constituira justamente na disciplina 

de estudo da "ciência da administraçao"826. 

(ii) - Do sonho, da utopia de Turquet de Mayeme, Foucault, agora, passa para as 

praticas de govemo. Relativamente a Nicolas de La Mare e seu Traité de la police, 0 fil6sofo 

de Poitiers assevera que referido autor promove um compêndio dos regulamentos de poli ci a 

de todo 0 reino e vai elencar mais de uma dezena de dominios de açao da policia: religiao, 

moralidade, saude, abastecimento, rodovias, pontes, ruas, edificios publicos, segurança 

publica, artes liberais, comércio, fabricas, empregados domésticos e trabalhadores de obras, 

além dos pobres. Esta seria, para de La Mare, a necessaria conformaçao das praticas 

administrativas na França. E a constataçao de Foucault é que, afora 0 exército e a justiça, a 

policia engloba tudo (na mesma toada que em Turquet de Mayeme), terminando por concluir 

que - de igual sorte que 0 poder real se impôs frente ao feudalismo por conta do apoio de um 

exército, de um sistema judiciario e de um sistema fiscal - a poli ci a, agora, designa este nova 

conjunto de elementos sobre 0 quaI 0 Estado a si conferira a incumbência de agir, administrar 

e exercer seu poder827. 

Mas quaI a fin alidade mais profunda que esta por detras desta açao poli cial em 

tantos e tao diversos dominios? Identificando uma certa hesitaçao em de La Mare ao 

responder a tal indagaçao, Foucault afirma que 0 autor, primeiramente, aponta que a policia 

zela por tudo aquilo que concerne à felicidade dos individuos; em seguida, observa que a 

policia vela por tudo 0 que regulamenta (e, des sa forma, toma viavel) as relaçôes sociais, a 

vida em sociedade; mas, por fim, anota, fundamentalmente, que a policia vela pelo vivente828. 

Da qualidade moral à preservaçao da vida e de suas comodidades, das questôes intelectuais 

aos bens, à relaçao corn 0 espaço, das disposiçôes territoriais aos deslocamentos no territ6rio, 

o poitevin acaba por afirmar que, na esteira de N. de La Mare, a policia vela pelo individuo 

vivente, 0 objeto da policia é a vida (inclusive dai se podendo extrair 0 porquê de a poli ci a ser 

825 « hautement représentatif de ce que devait être, dans l'esprit de l'époque, un État bien gouverné », ibid ., p. 
822. 
826 Ibid., p. 156. 
827 Ibid., p. 157. 
828 Ibid., p. 157. 
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uma das pedras angulares de que lança man 0 fil6sofo francês em sua teorizaçao sobre a 

biopolitica). 

Nesse sentido, a policia, ao se preocupar corn a religiao, naD deseja promover 

defesas, proselitismos ou convers5es, impondo uma determinada "verdade teoI6gica"; almeja, 

ao revés, isto sim, zelar pela qualidade moral da vida; da mesma forma que, preocupando-se 

corn a saude e corn 0 abastecimento, tem em mira preservar a vida; corn 0 comércio, as 

fabricas, os trabalhadores, os pobres e a ordem publica, a policia age para assegurar as 

comodidades da vida; fomentando os espetaculos, 0 teatro e a literatura, vela pela adequada 

fruiçào dos prazeres da vida. Do imprescindivel, passando pela util, chegando até mesmo ao 

supérfluo, trata-se da finalidade da policia fazer corn que as pessoas sobrevivam, vivam e 

vivam melhor829; "que os homens sobrevivam, vivam, façam melhor ainda que simplesmente 

sobreviver ou viver: tal é exatamente a missao da policia,,83o. 0 objeto de açao da policia é, 

indubitavelmente, a vida, em todas as suas esferas e facetas por meio das quais esta possa se 

revelar. Mas por que 0 Estado cuida naD s6 do indispensavel, mas também do util e, até 

mesmo, do supérfluo? Consoante Foucault, a tese da obra de N. de La Mare, no fundo, é a de 

que aquilo que supérj/uo para 0 individuo pode ser indispensavel para 0 Estado, e vice-versa. 

Ademais, 0 alvo da policia, seguindo os ensinamentos de N. de La Mare, seria 0 

de conduzir 0 ser humano, vivente, à maior felicidade de que este possa desfrutar nesta vida: 

"a policia cuida do conf orto da alma (graças à religiao e à moral), do conforto do corpo 

(alimentaçao, saude, vestuario, habitaçao) e da riqueza (industria, comércio, mao-de-obra)"831. 

Dessa forma, conclui Foucault que a policia zela pelos beneficios que os individuos naD 

podem extrair senan de uma vida em sociedade832. Calha salientar que de La Mare faz da 

felicidade objeto da politica; nao apenas um efeito secundario, propiciado colateralmente em 

virtude da efetivaçao de um bom govemo, "a felicidade dos individuos é uma necessidade 

para a sobrevivência e para 0 desenvolvimento do Estado,,833; condiçao fundamental, 

instrumento indispensavel, nao meramente uma consequência lateral. A felicidade dos 

individuos toma-se um elemento que revela 0 poder do Estado. Por fim, yale salientar que 0 

objeto da policia nao esta centrado no individuo, s6, tampouco em uma mera massa de 

829 Ibid., p. 157. 
830 « que les hommes survivent, vivent, fassent mieux encore que simplement survivre ou vivre : telle est 
exactement la mission de la police », ibid., p. 824. 
831 « la police prend soin du confort de l'âme (grâce à la religion et à la morale), du confort du corps (nourriture, 
santé, habillement, logement), et de la richesse (industrie, commerce, main-d'œuvre) », ibid., p. 157. 
832 Ibid., p. 158. 
833 « le bonheur des individus est une nécessité pour la survie et le développement de l'État », ibid., p. 824. 
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individuos, mas na sociedade: "A sociedade e os homens enquanto seres sociais, individuos 

fortes em todas as suas relaçoes sociais: tal é doravante 0 verdadeiro objeto da policia,,834. 

(iii) - Relativamente aos manuais alemiies de Policia, esta-se agora a tratar nao 

apenas de sonhos ou utopias, ou mesmo de simples praticas administrativas, mas de uma 

disciplina, em termos acadêmicos; uma ciéncia ensinada, que conferia elementos e 

fundamentos para uma açao politica e administrativa concreta. É por meio destes manuais, 

dessarte, que é conferido 0 ensino desta ciéncia da administraçiio, Polizeiwissenschajt, em 

diversas universidades de expressao da Alemanha, nota dam ente em Gottingen, donde 

exsurgiram grandes funcionarios europeus, que ai aprenderam as técnicas de gestao politica, 

de administraçao publica835 . 

a) P. C. W. Hohenthal, corn seu Liber de PolitiaB36, tem por objeto, em seu livro 

sobre a policia, os seguintes temas: numero de cidadaos, religiao, moralidade, saude, 

alimentaçao, segurança das pessoas e dos bens, administraçao da justiça, agrados e prazeres 

dos cidadaos (como fomecê-Ios e modera-los), tratando, ademais, de rios, florestas, minas, 

salinas, habitaçao, agricultura, industria e neg6cios. 

b) J. P. Willenbrandt, em seu lnbegriff der Polizei837, fala de moralidade, artes e 

oficios, saude, segurança, edificios publicos e urbanismo. Especificamente quanto ao tema 

dos individuos, aproxima-se da analise feita por N. de La Mare. 

c) Mas, na visao de Foucault, 0 mais importante trabalho é 0 livro de Von Justi, 

Grundsiitze Der Policey-Wissenschajt, Elementos de PoliciaB38. Von Justi inicia pelo 

territ6rio, analisando coma este deve ser povoado (em termos urbanos e rurais) e quem sao 

seus habitantes (numero, crescimento demografico, saude, mortalidade, imigraçao). Ap6s, 

examina bens e efeitos, mercadorias, produtos manufaturados, bem coma circulaçao, da quaI 

834 « La société et les hommes en tant qu'êtres sociaux, individus forts de tous leurs rapports sociaux: tel est 
désormais le véritable objet de la police », ibid., p. 824. 
835 0 ensino da "ciência da administraçao", por meio de tais manuais, "foi dispensado em diversas universidades, 
em particular em Gëittingen, e teve uma importância extrema para a Europa continental. É ai que se formaram os 
funcionarios prussianos, austriacos e russos - aqueles que deviam levar a cabo as reformas de José Il e da 
Grande Catarina. Certos franceses, no entomo de Napoleao notadamente, conheciam muito bem as doutrinas da 
Polizeiwissenschaft", traduçao nossa para « fut dispensé dans diverses universités, en particulier à Gëittingen, et 
revêtit une importance extrême pour l'Europe continentale. C'est là que furent formés les fonctionnaires 
prussiens, autrichiens et russes - ceux qui devaient accomplir les réformes de Joseph Il et de la Grande 
Catherine. Certains Français, dans l'entourage de Napoléon notamment, connaissaient fort bien les doctrines de 
la Polizeiwissenschaft », ibid., p. 158. 
836 HOHENTHAL, Peter Carl Wilhelm von. Liber de politia, adspersis observationibus de causarum politiae et 
justitiae differentiis. Leipzig: G. Hilscherum, 1776. 
837 WILLEBRANDT, Johann Peter. Inbegriff der Polizei. Zittau, 1767; Abrégé de la Police, accompagné de 
réflexions sur l 'accroissement des villes. Hamburgo: Estienne, 1765. 
838 JUSTI, Johann Heinrich Gottlob von. Grundsiitze der Policey-Wissenschaft. Gëittingen: A. Van den Hoecks, 
1756 (Éléments généraux de police. Traduçao de M. Einous. Paris: Rozet, 1769). 
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exsurgem temas inerentes a custo, crédito e moeda. Finalmente, trata da conduta dos 

individuos (moralidade, habilidades profissionais, honestidade e respeito à lei)839. 

o pensador poitevin entende que, em comparaçao a de La Mare, a obra de von 

Justi traz de fonna bem mais completa e acabada 0 desenvolvimento do tema da policia, isso 

porque: (c.l) Von Justi apresenta c1aramente 0 paradoxo em que a policia esta inserta. Na 

mesma medida em que a policia propicia ao Estado que se reforce, que se fortaleça, que 

cresça e exerça seu poder em plenitude, a policia, por outro lado, deve manter os individuos 

felizes; felicidade esta entendida coma a promoçao da sobrevivência, da vida e, também, da 

vida 6tima. E nesse senti do Foucault aponta que von Justi verdadeiramente capta a 16gica 

desta racionalidade politica e desta arte de govemar: é precisa "desenvolver estes elementos 

constitutivos da vida dos individuos de tal fonna que 0 seu desenvolvimento reforce também 

a potência do Estado,,840. Nesse diapasao, de acordo corn von Justi, seria de incumbência da 

policia promover 0 desenvolvimento dos elementos constitutivos da vida humana, em ordem 

a tomar 0 Estado cada vez mais poderoso. 

Na sequência, (c.2) mencionado autor alemao promove, ademais, uma 

diferenciaçao (a quaI se tornara fundamental) entre Politik e Polizei. Tratar-se-ia a Po/itik de 

um conceito negativo, concernente à disputa que 0 Estado deve empreender em relaçao aos 

seus inimigos, internos e externos, corn 0 fito de neutraliza-Ios (em relaçao aos extemos, 

lançar-se-a mao do exército, quanta aos internos, utilizar-se-a a lei); Polizei, a seu turno, diria 

respeito a um conceito positivo, cuja funçao nao é levada a cabo pela lei ou pelo exército: 

A finalidade da policia é a de, pennanentemente, fazer crescer a produçao de 
algo novo, supostamente para consolidar a vida civica e a potência do 
Estado. A policia governa nao pela lei, mas intervindo, especificamente, 
permanentemente e positivamente na conduta dos individuos841 • 

A Polizei, assim, tem por incumbência favorecer, propiciar, promover 

(pennanentemente) a vida dos individuos e 0 vigor do Estad0842. E Foucault arremata 0 ponto, 

asseverando que 0 problema da intervençao estatal, continua e ininterrupta, na vida do 

cidadao, conduzindo suas condutas, mesmo que à margem da lei, é um problema central em 

nossas sociedades contemporâneas. É nesse sentido que as discussoes acerca do liberalismo, 

839 FOUCAULT (1994b), p. 825. 
840 « développer ces éléments constitutifs de la vie des individus de telle sorte que leur développement renforce 
aussi la puissance de l'État », ibid., p. 159. 
841 « Le but de la police est d'accroître en permanence la production de quelque chose de nouveau, censé 
consolider la vie civique et la puissance de l'État. La police gouverne, non par la loi, mais en intervenant de 
manière spécifique, permanente et positive dans la conduite des individus », ibid., p. 825. 
842 Ibid ., p. 159. 
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do Polizeistaat, do Reichstaat, do Estado de direito, centrar-se-ao na questao das tarefas 

negativas e positivas do Estado, na conveniência de 0 Estado fomentar e intervir na vida do 

individuo ou ater-se apenas a impedir comportamentos que possam conduzir à desagregaçao 

social (vale aqui lembrar da teoria dos direitos fundamentais de primeira, segunda e terce ira 

geraç5es, por meio da quai se analisam as incumbências negativas e positivas do Estado, por 

meio das quais este é chamado a abster-se de intervir ou a fomentar ativamente e promover a 

vida humana, nos espectros individuais e coletivos). 

(c.3) Ha outro conceito fundamental apresentado corn evidência por von Justi em 

sua obra, conceito este que assumira uma importância incontestavel no século XVIII, devindo 

o objeto por excelência do "agir policial". No entender foucaultiano, é bastante notavel 0 fato 

de von Justi conferir especial acento em sua obra - ao contrario de N. de La Mare - a este 

fenômeno, que é precisamente 0 da populaçiio. Entendida coma um "grupo de individuos 

viventes", "individuos pertencentes a uma mesma espécie e vivendo lado a lado" - ai 

ingressando analises como indices de mortalidade e fecundidade, sujeiçao a epidemias e 

superpopulaçao em um dado territ6rio -, von Justi entendia existir uma interdependência entre 

elementos fisicos, econômicos e 0 grupo de seres humanos viventes; a populaçao é tributaria 

deste ambiente (acima ja citado, de campos, florestas, rios, lagos), da mesma forma que este 

ambiente de elementos fisicos depende, também, da populaçao. É tarefa do Estado, segundo 0 

pensador alemao, gerir este conjunto de relaç5es reciprocas. Assim, trata-se a populaçao de 

um conjunto de individuos vivos, decorrendo dai investigaç5es sobre coma melhor conduzi

los e govema-Ios; trata-se de levar a cabo uma politica sobre a vida humana, inclusive e 

sobretudo em seu aspecto biol6gico: 

o Estado deve, antes de tudo, velar os homens enquanto seres viventes, e sua 
politica é, em consequência, necessariamente uma biopolitica. A populaçao 
nada sendo senao aquilo que 0 Estado vela no seu proprio interesse, bem 
entendido, 0 Estado pode, casa necessario, massacra-la. A tanatopolitica é 
assim 0 avesso da biopolitica843 . 

Dessarte, conforme dito, ao longo do século XVIII, sera este grupo de individuos 

viventes em uma determinada area - grupo este denominado populaçiio - que, na Alemanha, 

vai se constituir no objeto por excelência desta ciência da administraçiio que é a policia844
. 

843 « l'État doit avant tout veiller sur les hommes en tant qu'être vivants, et sa politique est, en conséquence, 
nécessairement une biopolitique. La population n'étant jamais que ce sur quoi veille l'État dans son propre 
intérêt, bien entendu, l'État peut, au besoin, la massacrer. La thanatopolitique est ainsi l'envers de la 
biopolitique », ibid., p. 826. 
844 Ibid., p. 159. 
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Nesse sentido, percebe-se que 0 livro de von Justi nao épura e simplesmente uma 

ode ou uma utopia. 0 autor busca, de fato e efetivamente, trabalhar cientificamente, fazer uma 

Polizeiwissenschaft. Foucault anota que, por meio de sua obra, é possivel observar 0 Estado, 

em seus elementos fundamentais (territ6rio, recursos, populaçao, cidades etc.). Ademais, 0 

fil6sofo francês observa que von Justi promove uma vinculaçao entre estatistica (a aritmética 

politica, a descriçao dos estados) e a arte de governar. Trata-se a Polizeiwissenschaft de uma 

arte de govemar e um método de aferiçao deste grupo de individuos viventes em uma 

determinada area, denominado populaçao845
. 

d) Yale, ademais, mencionar uma obra mais tardia - citada por Michel Foucault, 

em seu texto La technologie politique des individus - de J. P. Frank, intitulada System einer 

vollstandigen Medicinischen Polizey, em seis tomos, lançados entre os anos de 1779 e 1790. 

Trata-se do primeiro grande programa sistematico de saude publica concemente ao Estado 

modemo. Frank, em seu Sistema a uma Policia Médica, des creve de maneira minuciosa 0 que 

deve ser levado a cabo pela Administraçao para fins de garantir 0 abastecimento, habitaçao, 

saude publica, quais as instituiçoes médicas indispensaveis a se assegurar que a populaçao se 

mantenha em boa saude, é dizer, quais sao os caminhos necessarios a se proteger a vida 

humana. 0 século XVIII é aquele em que a preocupaçao para corn a vida do individuo se 

toma um dever de Estado846
. E aduz Foucault ser bastante representativo que, justamente à 

época em que termina de ser publicada tal obra (que reflete um movimento bem claro de 

pensamento em favor da formaçao de uma policia de cuidado da vida humana) se coloca em 

curso, na França, a Revoluçao Francesa; a época em que se proclama a necessidade de 0 

Estado cuidar, proteger a vida humana, é contemporânea de momentos que se constituem em 

verdadeiros arautos de sangrentos conflitos. Assim se manifesta Foucault em relaçao a este 

paradoxal cenario em que a exigência de cuidado estatal da vida humana se coloca de par corn 

grandes camificinas: 

845 Ibid., p. 160. 
846 Ibid., p. 815. 

Na mesma época [em que aparece 0 livro de Frank], a Revoluçào Francesa 
da 0 sinal das grandes guerras nacionais de nosso tempo, que colocam em 
jogo exércitos nacionais e têm seu cumprimento, ou encontram seu apogeu, 
nas imensas carnificinas coletivas. Podemos observar, eu creio, um 
fenômeno semelhante no curso da Segunda Guerra Mundial. Teriamos 
dificuldade em encontrar, em toda a hist6ria, carnificina comparavel àquela 
da Segunda Guerra Mundial, e é precisamente neste periodo, nesta época, 
que foram colocados em açào os grandes programas de proteçào social, de 
saude publica e de assistência médica. ( ... ) Poderiamos resumir em um 
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slogan esta coincidência: Ide, pois, vos massacrar, nos vos prometemos uma 
vida longa e agradavel. 0 seguro de vida de par corn uma sentença de 
morte847 • 

o fil6sofo francês aponta que se trata de uma das maiores contradiçôes presentes 

em nossa racionalidade politica 0 fato de coexistirem grandes maquinas de destruiçao da vida 

humana e, ao mesmo tempo, instituiçôes, justa e especificamente, dedicadas à proteçao desta 

vida hurnana. 

7.5 LIMIAR 

Tendo-se em conta a maquina bipolar governamental de Agamben, podemos 

asseverar que, em Foucault, a raziio de Estado bascula, em larga medida, em direçiio ao polo 

do governo. A razao de Estado propiciara, por meio da polfcia, a administraçao das vidas 

hurnanas em direçao a urna organizaçao 6tima da sociedade. Nesse sentido, corn base em tal 

analise, a açao do poder estatal nao se dara eminentemente pela via da violência, da imposiçao 

e da ameaça (0 que notoriamente enseja maior possibilidade de resistência, tomando, assim, a 

açao estatal menos eficiente e eficaz), mas por meio da conduçao, da orientaçao, da 

recomendaçao em direçao ao caminho entendido coma 0 mais adequado, a priori, à 

preservaçao da organizaçao polftica. Calha salientar, todavia, que a policia, evidentemente, 

conservara também a força soberana e a levara a efeito quando julgar necessario, fazendo 

irromper a prâtica impositiva e violenta e promovendo, assim, 0 deslocamento do pêndulo em 

direçao ao outro polo da maquina. Mas é importante observar que, se, em nossa época, 0 

entendirnento da palavra policia rem ete a urna instituiçiio ou urn mecanismo operante dentro 

do Estado (corn tarefa de ordem preponderantemente negativa, repressiva - e trataremos dessa 

questao no capitulo dedicado à analise do "Estado securitario"), aos te6ricos dos séculos XVI, 

XVII e XVIII, 0 tenno policia envia, sobretudo, à ideia de uma técnica de governo, inerente 

ao Estado848
: "quando se falava em policia, nesta época, falava-se nas técnicas especificas que 

847 « À la même époque [de l' ouvrage de Frank] la Révolution française donne le signal des grandes guerres 
nationales de notre temps, qui mettent en jeu des armées nationales et s'achèvent, ou trouvent leur apogée, dans 
d ' immenses boucheries collectives. On peut observer, je crois, un phénomène semblable au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. On aurait peine à trouver dans toute l' histoire boucherie comparable à celle de la Seconde 
Guerre mondiale, et c'est précisément à cette période, à cette époque que furent mis en chantier les grands 
programmes de protection sociale, de santé publique et d 'assistance médicale. ( ... ) On pourrait résumer par un 
slogan cette coïncidence: Allez donc vous faire massacrer, nous vous promettons une vie longue et agréable. 
L'assurance-vie va de pair avec un ordre de mort », ibid., p. 815. 
848 Ibid ., p. 153. 
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permitiam a um govemo, no contexto do Estado, govemar 0 povo sem perder de vista a 

grande utilidade dos individuos para 0 mundo,,849. 

Vma técnica de govemo, frise-se, que nasceu no bojo de uma nova racionalidade 

politica que à época surgia e que forjava coma uma de suas expressoes mais proeminentes a 

razao de Estado; uma racionalidade politica da razao de Estado. "Policia" e "razao de Estado" 

sao concepçoes que se revelarao inextricavelmente ligadas, vinculo este que apenas veremos 

se fortalecer no decorrer dos tempos. 

Vma instituiçao ocupada nao apenas corn 0 "vi ver" do individuo, a policia estani 

orientada, fundamentalmente, a fazê-Io "viver bem", vi ver cada vez melhor. Ademais, 

afigurar-se-a, até 0 inicio do século XVIII, uma instituiçao preocupada corn os problemas 

urbanos, corn as questoes pr6prias à cidade; os problemas advindos da coexistência humana, 

da coexistência humana "densa", tal sera 0 objeto da açao policial neste period0850. Sera uma 

"instituiçao da cidade", e sem a quaI a cidade nao poderia se formar do modo coma se 

formou. Corn efeito, a cidade, nos termos como a conhecemos, apenas se tornou possivel pela 

açào da policia. 

Corn vistas a propiciar que 0 individuo possa viver cada vez melhor, a policia 

exercera sua açao, preocupando-se corn as pessoas e corn as mercadorias. Como ressaltamos, 

havera uma preocupaçao corn a vida humana, corn as relaçoes entre as pessoas, corn a 

circulaçao das pessoas, e também havera uma preocupaçao da policia em relaçao às coisas, às 

mercadorias, aos processos de corn pra, venda, troca; uma preocupaçao corn a circulaçao de 

pessoas, corn a circulaçao de mercadorias e corn as relaçoes entretidas entre pessoas e 

mercadorias; tal sera tarefa da policia. Trata-se de uma instituiçao urbana e comerciante, no 

limite, uma "instituiçào do mercado "85 1; Domat afirmara que "é pela policia que fizemos as 

cidades e lugares em que os homens se reunem e se comunicam entre e1es para 0 uso das ruas, 

praças publicas e ( ... ) grandes caminhos,,852. E, mais tarde, Fréminville, a seu tumo, em seu 

849 «quand on parlait de police à cette époque, on parlait des technique spécifiques qui permettaient à un 
gouvernement, dans le cadre de l'État, de gouverner le peuple sans perdre de vue la grande utilité des individus 
pour le monde », ibid ., p. 821. 
850 FOUCAULT (2004), p. 343. 
851 Ibid., p. 343. 
852 «c'est par la police qu'on a fait les villes et des lieux où les hommes s'assemblent et se communiquent entre 
eux par l'usage des rues, des places publiques et [ ... ] des grands chemins », ibid., p. 344. Mencionado excerto 
encontra-se, original mente, em DOMA T, Jean. Les quatre livres du droit public. Paris: Firmin Didot Père et Fils, 
1829. p. 150, nas seguintes linhas: «Ainsi, c'est par la nature qu ' un des usages que Dieu a donnés aux mers, aux 
fleuves et aux rivières, est celui d'ouvrir des voies qui communiquent à tous les pays du monde par les 
navigations. Et c'est par la police, qu 'on a fait des villes, et d'autres lieux où les hommes s'assemblent et se 
communiquent par l'usage des rues, des places publiques et des autres lieux propres à cet usage, et que ceux de 
chaque ville, de chaque province, de chaque nation, peuvent communiquer à tous autres de tout pays par les 
grands chemins» ; em traduçào nossa: "Assim, épela natureza que um dos usos que Deus deu aos mares, aos 
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Dicionario da Policia GeraI, vai asseverar que Paris devinha "a primeira cidade" no século 

XVII justamente em virtude da excelência de sua policia, havendo Luis XIV almejado que, 

em todas as outras cidades, se seguisse 0 modelo perfeito da policia de Paris853 . Foucault 

conciui, dessarte, que ha cidades porque ha policia; "policiar" e "urbanizar" sao termos que 

vao ingressar em processo de correspondência semântica854
. 

No que toca à circulaçao de bens e às relaçoes dos individuos entretidas entre si e 

corn as mercadorias, a policia naD po de ser dissociada - coma ja apontado - do 

mercantilismo, teoria orientada à busca do fortalecimento do Estado em um cenario de 

concorrência, de balança de poder. Tai fortalecimento de poder sera buscado, tencionando-se 

vender ao exterior 0 maximo de bens possivel e, em retorno, importar 0 maximo de riquezas 

que se conseguir. É preciso, nessa 16gica, 0 Estado ter uma populaçao numerosa, corn 0 maior 

numero de individuos validos, encaminhados ao trabalho, a fIm de que se consiga produzir 0 

maximo de produtos possivel, pagando-se os salarios mais reduzidos que se puderem. Dessa 

forma, os produtos terao baixo custo e, assim, baixo preço, possibilitando maior venda no 

exterior e, em decorrência, maior retorno de riquezas ao Estado. Tai estratégia de comércio e 

acumulaçao de riquezas, pr6pria ao mercantilismo, dependera de grande organizaçao interna 

do Estado, 0 que sera preocupaçao central da policia, policia esta que, a seu turno, devira 

conditio sine qua non para a adequada consecuçao deste processo, intentado por esta nova 

racionalidade politica. 

grandes rios e aos pequenos, é aquele de abrir vias que comunicam todos os paises do mundo pelas navegaç5es. 
E épela policia que se fizeram cidades e outros lugares no quais os ho mens se reunem e se comunicam pelo uso 
das ruas, praças publicas e outros lugares proprios a este uso, e que aqueles de cada cidade, de cada provincia, de 
cada naçao, podem se comunicar corn todos os outros de todo 0 pais pelos grandes caminhos". 
853 FOUCAULT (2004), p. 344. Fréminville, no ponto citado por Foucault, nao faz alusao direta a Luis XlV, mas 
às ordenanças de "nossos reis", conforme FRÉMINVILLE, Edme de la Poix de. Dictionnaire ou Traité de la 
police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne. Paris: Gissey. 1758. p. vi do 
Prefacio, onde lemos: « la Ville de Paris ne doit sa grandeur, sa magnificence, & n'est la premiere Ville du 
monde, que par l'exacte Police qui y a été exercée depuis son établissement, & c'est pourquoi les Ordonnances 
de nos Rois ont prescrit à tous les Juges royaux & subalternes du Royaume, de faire la Police générale sur les 
Habitans de leur distric, en se conformant, autant qu ' il sera possible, sur les Réglemens faits à ce sujet pour la 
Ville de Paris; ce sont des modèles si sages, que les Officiers des Seigneurs dans les Provinces doivent mettre 
tous leurs soins & leurs attentions à les faire exécuter pour mériter l'estime du Public & la considération 
universelle des Citoyens ». Em traduçao nossa: "a Cidade de Paris nao deve sua grandeza, sua magnificência e 
nao é a prime ira Cidade do mundo senao pela exata Policia que nela foi exercida, desde seu estabelecimento, e é 
por isso que as Ordenanças de nossos Reis prescreveram a todos os Juizes reais e subalternos do Reino fazerem a 
Policia geral sobre os Habitantes de seu distrito, conformando-se, tanto quanto seja possivel, aos Regulamentos 
feitos sobre 0 assunto para a Cidade de Paris; sao mode los tao sabios que os Oficiais dos Senhores nas 
Provincias devem empreender todos os se us cuidados e suas atenç5es a fim de os fazer executar para merecerem 
a estima do Publico e a consideraçao universal dos Cidadaos". 
854 « Il y a des villes parce qu'il y a la police, et c'est parce qu'il y a des villes si parfaitement policées qu'on a eu 
l'idée de transférer la police à l'échelle générale du royaume. ( ... ) policer et urbaniser c'est la même chose », 
FOUCAULT (2004), p. 344; em traduçao nossa: "Ha cidades porque ha policia, e é porque ha cidades tao 
perfeitamente policiadas que se teve a ideia de transferir a policia à escala geral do reino. ( .. . ) policiar e urbanizar 
é a mesma coisa". 
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Polfcia e desenvolvimento urbano; Polfcia e comércio; polfcia e desenvolvimento 

das atividades de mercado; polfcia, cidade, comunicaçao entre as pessoas, produçao e 

comercializaçao de mercadorias, em ordem a acumular riqueza e incrementar 0 poder do 

Estado, tal conjunto de elementos vai se constituir, na visao de Foucault, em um paradigma 

fundamental neste periodo compreendido entre 0 século XVII e inicio do século XVIII. 

A intervençao realizada pela polfcia se da em dominios novos, mas, de acordo 

corn 0 pensador poitevin, por meio de "métodos tradicionais". Desde 0 inicio do século XVII, 

a polfcia vai se distinguir de outra funçao real: a funçao judiciaria. Policia naD é poder de 

justiça, esta separada da justiça, embora provenha do mesmo vértice (real)855. Nesta época, a 

polfcia nao é pensada coma um braço de auxilio ou um prolongamento do poder judiciario. 

Trata-se de uma instituiçao que age diretamente sobre os suditos, em uma forma nao

judiciaria, independente do judiciario. Por meio da policia, 0 rei age diretamente sobre os 

individuos. Foucault, a prop6sito, traz as palavras de Jean Bacquet, para quem, "0 direito de 

polfcia e 0 direito de justiça nao têm nada de comum um corn 0 outro. ( ... ) Nao se pode dizer 

que 0 direito de polfcia pertença a qualquer outra pessoa senac ao rei,,856. 

Trata-se a polfcia do "exercicio soberano do poder real sobre os individuos", 

cui da-se da "governamentalidade direta do soberano enquanto soberano". Foucault entao 

855 Va le lembrar que 0 pr6prio Giovanni Botero, de um lado, idealizava uma instituiçao que agisse em nome do 
rei e que tudo soubesse em seu beneficio (corn efeito, quando 0 piemontês fa la na necessidade de 0 rei tudo 
saber, tu do conhecer sobre seu reino, fazer-se presente em todos os lugares, sendo necessario que, coma se 
estivesse no alto de uma torre, pudesse tudo ver sem ser visto, tudo saber sem ser percebido, sentindo falta de 
algum dispositivo que permitisse uma tal realidade ao soberano, é essa exigência policial que Botero esta 
percebendo e, em certa medida, antecipando) e, por outro lado, alijava as funç5es judiciarias, as quais, na 6tica 
do piemontês, deveriam ser objeto de controle, supervisao e monitoramento; conforme BOTERO (2014), p. 101-
2 e DESCENDRE (2014), p. 37. 
856 « Le droit de police et le droit de justice n'ont rien de commun l' un avec l' autre [ ... ] On ne peut pas dire que 
le droit de police appartienne à quiconque d'autre qu ' au roi », In: FOUCAULT (2004), p. 347. No original, trata
se de passagem que, sob 0 titulo "Que le droict de Justice & de Police n 'ont rien de comun l 'un auec l'autre ", 
diz 0 seguinte: « Aussi dient, que le droict de lustice ne contient en soy le droict de police, ains sont droicts 
distincts & separez: Tellement qu'vn Seigneur sous ombre de sa Justice, ne peut pas pretendre le droict de police 
( ... ) De faict il y a plusieurs communautez des villes qui ont le droict de Police, toutesfois le droict de Justice ne 
leur appartient point: ainsi qu'il est obserué és villes d'Amyens, de la Rochelle, & autres. Dauantage, estant 
certain que l'exercice de la police contient en soy la conseruation & entretenement des habitans d'vne ville, & du 
bien public d'icelle: on ne peut dire que le droict de police appartienne à autres qu'au Roy », BACQUET, Jean. 
Les Œuvres de Jean Bacquet. Paris: François lvlliot, 1630. t. Ill : Traicté des droicts de ivstice haute, moyenne et 
basse. p. 545. Em traduçao nossa: ''Também é dito que 0 direito de Justiça nao contém em si 0 direito de policia, 
uma vez que sac direitos distintos e separados, de tal modo que um Senhor, a pretexto de sua Justiça, nao pode 
pretender 0 direito de policia. Corn efeito, ha varias comunidades das cidades que têm 0 direito de Policia, nada 
obstante, 0 direito de Justiça nao Ihes pertence: tal é observado nas cidades de Amyens, La Rochelle e outras. 
Ademais, sendo certo que 0 exercicio da policia contém em si a conservaçao e 0 entretenimento dos habitantes 
de uma cidade e do bem publico desta, nao se pode dizer que 0 direito de policia pertença a qualquer outro que 
nao 0 Rei". 
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conc1ui (0 que nao pode deixar de nos estarrecer): "a policia é 0 golpe de Estado 

permanente "857. 

Etais afirmaçoes nos levam à percepçao de que, corn efeito, se afiguraria 

importante tencionar melhor compreender esta fundamental concepçao do "golpe de Estado". 

Categoria na quaI "govemo" e "soberania" nos pare cern ingressar em uma zona de 

indistinçao, 0 golpe de Estado se trata do fenômeno por meio do quaI a estatalidade, 

exercendo seu poder soberano e por razoes de Estado, de modo indisfarçavel, abandona sua 

mascara e efetivamente deixa de sugestionar comportamentos e de conduzir as liberdades, 

enveredando para um agir direto, duro, contundente e brutal, orientado para 0 fim de garantir 

a efetiva "preservaçao da ordem publica" (em justificativa "aberta"; ou a "conservaçao do 

proprio aparato estatal e de seus detentores", em justificativa velada - na interpretaçao de 

Naudé, 0 golpe é uma faca de dois gumes, capaz de curar, mas também de malferir). 

Nesse senti do, Foucault afirmar que a policia se trata de "um golpe de Estado 

permanente" faz-nos reconsiderar as relaçoes entre direito e ordem, justiça e policia, 

soberania e administraçao. Naudé, por exemplo, assevera que, no golpe de Estado, a açiio 

precede a justificaçiio. Se tomamos tais ideias, poderiamos, corn efeito, ratificar 0 

entendimento de que a policia, operando em nome da soberania, esta legitimada a conferir 

justificaçoes apos a pratica do ato; no âmbito policial, a motivaçiio viria apos a açiio; age-se 

primeiro e, entiio, ao empos, busca-se encontrar elementos que corroborem e solidifiquem a 

apresentaçao de um agir motivado, justificado. A policia - embora estrutura da administraçao 

- age diretamente, em nome do poder soberano, corn fundamento em uma racionalidade 

politica bastante especifica, nao necessitando enquadrar-se em regras previamente estipuladas, 

tal quaI ocorre no âmbito judiciario. Ante tais elementos e em funçao desta intrigante 

interpretaçao promovida pelo filosofo de Poitiers, parece-nos judicioso tencionar apresentar, 

examinar e tentar compreender, no proximo capitulo, esta figura, tao particular e excepcional, 

do golpe de Estado. 

De outra parte, além de apresentar especificidade na origem e em seu 

funcionamento, de igual sorte, a policia sera especifica em sua forma de intervençao, 

diferenciando-se, além do âmbito judiciario, do âmbito legislativo stricto sensu (embora, yale 

lembrar, a policia - indubitavel e implacavelmente - "legisle" e "lulgue "). Foucault, a 

proposito, traz as Instruçoes de Catarina II, para quem: 

857 « C'est donc l'exercice souverain du pouvoir royal sur les individus qui sont ses sujets, c'est en cela que 
consiste la police. Autrement dit, la police c'est la gouvemementalité directe du souverain en tant que souverain. 
Disons encore que la police, c'est le coup d'État permanent », FOUCAULT (2004), p. 347. 
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os regulamentos da policia SaD de uma especle absolutamente diferente 
daquela das outras leis civis. As coisas da policia SaD coisas de cada instante, 
ao passo que as coisas da lei SaD coisas definitivas e permanentes. A policia 
se ocupa das coisas pequenas, ao passo que as leis se ocupam das coisas 
importantes. A policia se ocupa perpetuamente dos detaLhes 858 

A policia, nesse sentido, age de pronto, de pIano, de imediato, sem tardar. Ao 

passo que a justiça exibe um périplo, um ritmo e um procedimento bastante pr6prios, 

cadenciados e solenes, a policia, ao contrario, sera a instituiçao "das coisas de cada instante", 

a instituiçao da açao efetiva, detalhada e imediata (e talvez, justamente em decorrência disso, 

historicamente se perceba grande parcimônia na exigência de justificaçao de suas açôes, 

militando em favor do agir da policia, e.g. , uma "margem de apreciaçao" ou uma certa 

"discricionariedade"; a açao, no momento da tensao ou da necessidade - para fins de garantir 

a ordem ou a utilidade publicas -, exige efetividade, contundência, pujança e rapidez). 

Operara a policia, assim, naD por meio da lei, mas através de outras espécies de 

atos norrnativos, que deem maior mobilidade, tlexibilidade, rapidez e efetividade em seu agir; 

tratar-se-a das medidas administrativas, das ordenanças, dos regulamentos; atos 

administrativos infinitos, dotados de grande adaptabilidade e capacidade de mudança, que 

regulam as situaçôes em detalhe e rapidamente, confonnando os comportamentos. Despidos 

das exigências pr6prias ao processo legislativo formai, os atos, as portarias, as medidas, as 

ordens de serviço, os regulamentos, as resoluçôes regulam os individuos, no todo e no detalhe 

(e ai percebemos que 0 modelo pastoral naD se encontra simplesmente abandonado, mas, 

poderiamos dizer, "conservado" em sua "superaçao"; ao passo que novas tecnologias de poder 

sao adicionadas e, a partir de tais aperfeiçoamentos, uma nova racionalidade politica surge, 

naD se deixa de continuar agindo, quando apropriado, por meio do paradigma do "cuidado" 

sobre "todos e cada um", omnes et singulatim). 

858 « Les règlements de la police sont d' une espèce tout à fait différente de celle des autres lois civiles. Les 
choses de la police sont des choses de chaque instant, alors que les choses de la loi sont des choses défmitives et 
permanentes. La police s'occupe des choses de peu, alors que les lois s'occupent des choses importantes. La 
police s'occupe perpétuellement des détails », In: FOUCAULT (2004), p. 347-8. Senellart faz referência que 
estas determinaçôes de Catarina II correspondem, de maneira praticamente literai, ao que dito por Montesquieu 
em L'Esprit des lois (Livro XXVI, capitulo 24, intitulado « Que les règlements de police sont d'un autre ordre 
que les autres lois civiles », é dizer, "Que os regulamentos de policia sao de uma ordem diferente das outras leis 
civis"): « Les matières de police sont des choses de chaque instant, et où il ne s' agit ordinairement que de peu: il 
ne faut donc guère de formalités. Les actions de la police sont promptes, et elle s' exe rce sur des choses qui 
reviennent tous les jours : les grandes punitions n'y sont donc pas propres. Elle s 'occupe perpétuellement de 
détails : les grands exemples ne sont donc point faits pour elle ». In: FOUCAULT (2004), p. 369. Em traduçao 
nossa: "As matérias de policia sao coisas de cada instante, e nas quais nao se trata ordinariamente senao do 
pouco: absolutamente nao é preciso, entao, formalidades. As açôes da policia sao prontas, e ela se exerce sobre 
coisas que voltam a acontecer, todos os dias: as grandes puniçôes entao nao sao ai pr6prias. Ela se ocupa 
perpetuamente de detalhes: os grandes exemplos nao sao entao feitos para ela". 
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No século XVIII, em uma época na quaI a "instituiçao do golpe de Estado 

permanente" se apresenta fundamentalmente urbana e operante por meio de atos normativos, 

ordenanças e medidas administrativas reguladoras (os quais surgem em profusao; Catarina II 

dira que "a policia precisa mais de regulamentos do que de leis"), Foucault percebe ai uma 

tendência à disciplinarizaçao generalizada da sociedade, apontando para 0 alerta, feito por M. 

Guillauté, no sentido de naD se transformarem - por meio de tantas regulamentaç6es - as 

cidades todas em conventos859
. De fato, a açao da policia dar-se-a pela via da medida 

administrativa, do regulamento, que é permanente, detalhado, rapidamente mutavel e 

destacado de uma conexao corn 0 agir judiciario; regula-se e age-se diretamente em escolas, 

presidios, exércitos, hospitais, age-se sobre 0 comércio, sobre a circulaçao das pessoas, sobre 

as relaç6es entre as pessoas, e destas corn os bens. Em um projeta de disciplinarizaçao que 

almeja 0 regramento absoluto dos comportamentos, Foucault assevera que 0 sonho que 

permeia tal racionalidade seria, corn efeito, fazer da cidade uma espécie de "quase-convento" 

e do reino uma espécie de "quase-cidade". Comércio, cidade, regulamentaçao e disciplina, 

estariam ai, na visao do fil6sofo poitevin, os elementos fundamentais sobre os quais agia a 

policia, tal quaI era compreendida no século XVII e inicio do século xvm860
; a "instituiçao 

das ordenanças", dos regulamentos, dos atos e das medidas administrativas é, a exemplo da 

razao de Estado, a "instituiçao da politica toda inteira ", nada obstante 0 golpe de Estado 

pareça estar sempre à espreita e se encontrar nela permanentemente presente. 

Examinemos, pois, nessa toada, a enigmatica figura do "golpe de Estado", vértice 

no quaI se exibe 0 ponto de contato entre soberania e governo, onde a razao de Estado naD 

podera mais deixar de sucumbir ao apelo sedutor que provém de uma "razao da violência". 

859 Guillauté « écrivait que la police devait donc être essentiellement réglementaire, mais, dit-il, faut-il encore 
éviter tout de même que le royaume ne devienne un couvent », ibid., p. 348; em traduçào nossa: Guillauté 
"escrevia que a policia devia, pois, ser essencialmente regulamentar, mas, diz ele, é preciso, de igual sorte, evitar 
ainda que 0 reino devenha um convento". 
860 Ibid., p. 349. 
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80 GOLPE DE ESTADO: A RAZAO DE ESTADO QUE MOSTRA SUA FACE 

VIOLENTA 

« Qui a laforee a souvent la raison en matière d 'État ». 
Richelieu 

"É quando a casa ineendeia que vemos a estrutura H. 

Romeo Castellucci 

8.1 NECESSIDADE, VIOLÊNCIA E TEATRALIDADE 

Notas iniciais. Foucault assevera que a expressào "golpe de Estado", no inicio do 

século XVII, nào era interpretada no sentido de "confisco indevido" do Estado por parte de 

uns em detrimento de outros, de "despojamento" da posse do poder de uns em relaçào a 

outros (acepçào que atualmente nos é bastante familiar) . 0 golpe, conforme Foucault, sera, 

em primeiro lugar, uma suspensiio, uma interrupçiio das leis e da legalidade; 0 golpe de 

Estado é 0 que excede 0 direito comum86/. Nesse sentido, na medida em que a razào de Estado 

nào opera, de maneira unissona e homogênea, em relaçào a um sistema de legalidade -

devendo a razào de Estado comandar, nào segundo as leis, mas, se se fizer necessario, devera 

comandar "as proprias leis H, as quais devem se adequar ao status reipublicae - , 0 golpe de 

Estado, nesse passo, nào seria um fenômeno aposte à razào de Estado, mas, em verdade, 

estaria com esta em franca sintonia; 0 golpe é algo que excede ou, de todo modo, niio se 

submete à legalidade. 

Nesse passo, a razào de Estado, nos momentos dramaticos, desconsidera as leis e 

poe 0 Estado em relaçào consigo mesmo. 0 golpe de Estado é a açào contundente e imediata, 

deflagrada por razoes de urgência e necessidade, a fim de garantir a conservaçào, a salvaçào 

estatal. Trata-se de uma automanifestaçào do Estado, cJamando por sua higidez e 

conservaçà0862
. Nesse sentido, a partir do estudo genea16gico que empreende, Foucault assim 

expressa 0 pensamento te6rico do século XVII em relaçào a esta inquietante figura juridico

politica: 

o Estado vai agir a partir de si sobre si, rapidamente, imediatamente, sem 
regras, na urgência e na necessidade, dram ati cam ente, e é isto 0 golpe de 
Estado. 0 golpe de Estado nao é entao confisco do Estado por uns em 
detrimento de outros. 0 golpe de Estado é a automanifestaçao do pr6prio 
Estado. É a afinnaçao da razao de Estado - [a razao de Estado] que afmna 

86 1 FOUCAULT (2004), p. 267. 
862 A justificativa para tanto seria encontrada no fato de que a preservaçào da higidez do Estado é também a 
conservaçào da vida de seus integrantes, nenhum bem sendo a tanto equivalente. 
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que 0 Estado deve, de toda fonna, ser salvo, sejam quais forem as fonnas a 
serem empregadas para poder salva-Io. Golpe de Estado entao coma 
afinnaçao da razao de Estado, coma automanifestaçao do Estado863• 

Assim, Foucault - valendo-se, nomeadamente, das teorias de Naudé, Sirmond, 

Chemnitz e Le Bret - recolhe três elementos fundamentais à caracterizaçao dos golpes de 

Estado: (i) necessidade; (ii) violência; (iii) teatralidade. Quanto à necessidade, haveria uma 

necessidade que se colocaria acima da lei, uma necessidade de Estado. A Unica lei que valeria 

incondicionalmente e que estaria em consonância corn esta necessidade é a que estabelece que 

a salvaçao do Estado deve prevalecer sobre 0 que quer que seja, sobre toda outra coi sa. Trata

se da "lei da razao de Estado"; tal excede toda lei, todo direito, positivo, natural, divino. Para 

além de uma justiça diretamente relacionada às exigências juridicas, haveria uma justiça 

politica, artificial, seara adequada ao julgamento dos atos de natureza politica. A politica, 

nesse senti do, concemiria a outro âmbito, nao ao juridico, mesmo que ela se utilize das leis 

quando lhe convêm; a politica tem a ver corn a necessidade. Dai por que nao se estaria, nesse 

caso, diante da articulaçao entre os binômios "govemo-Iegalidade", mas antes entre 0 

"Estado-necessi dade"864. 

o segundo elemento é 0 da violência. Talvez nao haja situaçao em que se afigure 

mais pertinente a amllise de axiomas que advogam, p.ex., "0 Estado detém 0 monop6lio no 

uso legitimo da força", "0 Estado é 0 legitimo detentor do uso da violência" ... A natureza do 

golpe de Estado é ser violento. 0 golpe é 0 agir violento, por excelência, por parte da entidade 

estatal. 

Foucault assevera que a razao de Estado, a priori, nao é violenta. Ela respeita as 

leis, ou melhor, "concede em respeitar " as leis, ela "entra no jogo da legalidade", mas ha 

momentos especiais, situaçôes-limite, em que, por razôes de necessidade, sera imperioso 

desconsiderarem-se drasticamente as leis, varrerem-se as regras e agir-se corn força para 

evitar 0 total comprometimento da ordem e a derrocada do Estado e, nesse momento, quando 

o Estado esta a ponto de mir, a razao de Estado - em nome da salvaçao do Estado -

transmuda-se em açao violenta, pela via exatamente do golpe de Estado (nesse momento, a 

razao de Estado "vira a mesa", "altera as regras do jogo", faz sua pr6pria regra e age 

863 Traduçao nossa para 0 seguinte trecho: « L'État va agir de soi sur soi, rapidement, immédiatement, sans règle, 
dans l'urgence et la nécessité, dramatiquement, et c'est cela le coup d'État. Le coup d'État n'est donc pas 
confiscation de l'État par les uns aux dépens des autres. Le coup d'État, c'est l'automanifestation de l'État lui
même. C' est l'affirmation de la raison d'État - [la raison d'État] qui affirme que l'État doit de toute façon être 
sauvé, quelles que soient les formes que l'on emploie pour pouvoir le sauver. Coup d'État, donc, comme 
affirmation de la raison d'État, comme automanifestation de l'État », ibid., p. 268. 
864 Ibid., p. 269. 
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violentamente). 0 golpe se trata de uma evidente "afinnaçao da razao de Estado", uma 

"automanifestaçao do Estado" diante das mais adversas circunstâncias. Nesse momento, a 

razao de Estado é violenta; vai decotar, vai amputar, vai ferir, vai sacrificar, vai ser violadora, 

vai ser injusta, vai ser desrespeitosa e vai ser mortifera. Trata-se de outro paradigma, diverso 

daquele atinente ao poder pastoral, em que a salvaçao de todos era a salvaçao de um, e a 

salvaçao de um era a salvaçao de todoS865. A logica agora sera outra: "para preservar a justiça 

nas coisas grandes às vezes é preciso desviar-se dela nas coisas miudas,,866. 

Chemnitz assevera que Carlos Magno, quando guerre ou contra os saxoes e tomou 

seus territorios, colocou juizes entre estes para dissipar as revoltas. Mas esses juizes (i) nao 

eram conhecidos do povo; (ii) nao conheciam previamente nada do que iam julgar e (iii) nao 

se estabelecia um processo, um rito definido para a colheita de provas, para a instruçao 

processual. Foucault assevera que Chemnitz teria achado uma forma polida de dizer que 

Carlos Magno teria posta assassinos para julgar os saxoes, sentenciando-os, matando-se sem 

sequer dizerem 0 porquê, sem expressar qualquer justificativa ou motivaçao. Ou seja, 0 que 

importava era abafar as revoltas, as açoes politicas estavam a tanto dirigidas, à necessidade do 

Estado corn vistas a garantir sua propria preservaçao. Rouve injustiças? Sem duvidas, mas 

isto seria por um bem maior, e as revoltas logo esvairam-se867. 0 golpe, pois, é violento. E 

coma 0 golpe de Estado, segundo Foucault, nao é outra coisa senao a razao de Estado, 

chegamos à conclusao (à primeira vista, paradoxal) no sentido de que nao héz antinomia entre 

violência e razao. A violência do Estado, neste diapasao, seria a manifestaçao repentina e 

impetuosa de sua propria razao. É nesse sentido que Foucault traz texto da primeira metade do 

século XVII, escrito sob detenninaçao de Richelieu, no quaI se sustenta que: "deve-se 

distinguir violência de brutalidade, porque as brutalidades sao as violências 'cometidas nao 

mais que pelo capricho dos particulares' , ao passo que as violências que 'se cometem pela 

concerto dos sabios' sao os golpes de Estado"868. 

865 Ibid., p. 269. 
866 Frase dita por Gabriel Naudé, valendo-se das palavras de Pierre Charron (De la sagesse): « Beaucoup tiennent 
que le Prince bien sage & aduisé, doit non seulement commander selon les loix : mais encore aux loix mesmes, 
si la necessité le requiert. Pour garder iustice aux choses grandes, dit Charron, il faut quelquefois s'en détourner 
aux choses petites & pour faire droit en gros, il est permis de faire tort en détail » (NAUDÉ, Gabriel. 
Considérations politiques sur les coups d'État. Roma, 1639. p. 10); em traduçào nossa: "Muitos sustentam que 0 

Principe bem sâbio e prudente deve nào apenas comandar segundo as leis, mas as leis mesmas, se a necessidade 
o requerer. Para preservar a justiça nas coisas grandes, diz Charron, é preciso às vezes dela se desviar nas coisas 
pequenas e, para fazer certo no geral, é permitido errar no detalhe". 
867 FOUCAULT (2004), p. 270. 
868 « Il faut distinguer entre violence et brutalité, car les brutalités, ce sont les violences qui 'ne se font que 'par le 
caprice des particuliers ', tandis que les violences qui 'se font par le concert des sages', ce sont les coups d'Etat », 
ibid., p. 270. 
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o terceiro elemento que Foucault visualizani coma fundamental aos te6ricos do 

século XVII é a caracteristica teatral de que deve se revestir 0 golpe de Estado. Tratando-se 

da manifestaçao irruptiva da razao de Estado, 0 golpe de Estado deve ser imediatamente 

reconhecido coma tal. E para tanto, deve-se exaltar no golpe a necessidade que 0 da 

justificaçao e que enseja a suspensao juridica. Dessa forma, embora haja evidentemente a 

necessidade do segredo em suas estratégias e procedimentos, quando da sua detonaçao, ao 

contrario, 0 golpe deve ser imediatamente reconhecido, deve ser detlagrado "à luz do dia", 

corn intensa publicidade, angariando prontamente a adesao publica, em uma apariçao 

gloriosa; embora oculte planejamentos e açoes, 0 golpe de Estado devera mostrar, quando de 

sua efetivaçao, em todo 0 seu esplendor869
, os efeitos e as razoes que 0 sustentam. Para tanto, 

deve fazer aparecer de imediato a razao de Estado que 0 produziu, deve revelar que a razao de 

Estado se sobrepoe à legitimidade. Dai a necessidade da maxima encenaçào do golpe870
. 

Nesse sentido, Foucault aponta para a existência de uma pratica teatral na politica, 

que fundamentalmente revelaria a forma de manifestaçao do Estado e do soberano, 0 quai 

funciona enquanto depositario do poder estatal. Dessa forma, rituais, celebraçoes, a sagraçao 

no rito da coroaçao, por exemplo, a entrada na cidade, 0 funeral do rei, todos esses atos 

(gloriosos) trariam uma nuance teatral a confirmar a eminência estatal. Nesses eventos, estaria 

precisamente incluido, ademais, 0 golpe de Estado. Foucault atenta para existência, pois, de 

um teatro politic087/; e curiosamente 0 fil6sofo francês aponta que 0 teatro classico vai se 

constituir em tomo fundamentalmente do tema do golpe de Estado, sendo varios os exemplos 

a este respeit0872
. Nesse sentido, podeni dizer que: "Assim coma na politica a razao de Estado 

se manifesta numa certa teatralidade, 0 teatro, em contrapartida, se organiza em tomo da 

representaçao dessa razao de Estado sob a forma dramatica, intensa e violenta do golpe de 

Estado,,873. Corn sua acuidade de pensamento, Foucault, a prop6sito, aduzira que a corte, tal 

quai concebida por Luis XIV, revelar-se-a precisamente no ponto de articulaçào, que 

teatraliza a razao de Estado (por meio de conluios, intrigas, decisoes, engodos, mentiras, 

dissimulaçoes, exclusoes, discriminaçoes) e se constitui no lugar por excelência em que 0 

teatro vai representar 0 evento estatal874
. 

869 E ai vemos sinais da policia ... 
870 Ibid ., p. 271. 
871 Penso que tal pode jâ ser entrevisto em Maquiavel. 
872 Ibid., p. 271. 
873 « Tout comme dans la politique la raison d'État se manifeste dans une certaine théâtralité, le théâtre, en 
revanche, s'organise autour de la représentation de cette raison d'État sous sa forme dramatique, intense et 
violente du coup d'État », ibid., p. 271. 
874 Ibid., p. 271. 
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Foucault ressalta que, neste infcio de século XVII - momento do florescimento 

das teorizaçoes acerca da razao de Estado -, esta-se di ante de um tempo - coma sabido - de 

intensas transformaçoes. Se, de um lado, em um processo de desencantamento do mundo, a 

natureza vai perdendo seu misticismo, dando-se a conhecer coma objeto da ciência, e a 

unidade do cosmos inicia um processo de fragmentaçao, havendo uma "desdramatizaçao" dos 

eventos naturais, 0 fil6sofo francês encontra na politica indicios de ocorrência de um 

fenômeno inverso. Consoante referido, a teoria de formaçao de um império universal, uni co, 

ultimo, final, que reuniria todos os povos, tal doutrina esta em franco declinio, avançando, de 

outra parte, concepçoes dirigidas à inexoravel pluralidade de Estados, corn existência 

indefinida e que estarao sem pre e constantemente em disputa e concorrência. Em uma hist6ria 

que nao é mais dotada de finalidade, que nao esta orientada a um termo, a um fim, uma 

hist6ria aberta e indefinida, sem esperança nem finalidade, em que os Estados estao, por 

imperativos de necessidade, permanentemente em luta e em jogo de forças, 0 "tragico" se 

apresenta. Foucault assevera que "Estado", "razao de Estado" e "golpe de Estado" 

constituirao, assim, um autêntico horizonte tragico na politica e na hist6ria. Corn a razao de 

Estado surge um tragico875
, que acompanha esta carência de fundamento que se instala, 

essencialmente, no momento em que 0 esteio religioso tem sua proeminência seriamente 

abalada (e 0 pensamento gauchetiano bem nos aponta tal questao). Este tragico atinente ao 

golpe de Estado é exposto, a prop6sito, corn teatralidade e fineza por Gabriel Naudé, 

consoante ver-se-a na sequência. 

8.2 A PERSPECTIV A DE GABRIEL NAUDÉ 

8.2.1 Dados Biogrâficos do Teorico do Golpe de Estado 

Gabriel Naudé nasce em Paris no ana de 1600. Inicia sua jomada tencionando 

devir médico, mas 0 gosto pela escrita e pela erudiçao 0 encaminha para a biblioteconomia. 

Vai a Roma, onde, em 1631, se toma bibliotecario do Cardeal de Bagni, homem de muita 

influência no âmbito eclesiastico, havendo exercido divers as funçoes diplomaticas, dentre as 

quais Meinecke destaca a atividade de nuncio apost6lico de Urbano VIII na França. Naudé 

permanece assessorando mencionado cardeal até a morte deste, dada em 1641. Em 1642, é 

chamado por Richelieu para administrar sua biblioteca; em tal ana coincidentemente 

875 Ibid., p. 272. 
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Richelieu falece, acabando Naudé por exercer as funç5es de bibliotecario em assessoria a 

Jules Mazarin, 0 que faz até sua morte, ocorrida em Abbeville, em 1653. 

Extremamente erudito e detentor de um latim refinado, Naudé publicou diversos 

escritos, dos quais destacamos Bibliographia politica, livro que sai no ana de 1633, e suas 

Considérations politiques sur les coups d 'Etat, a ob ra que aqui nos interessa, publicada em 

1639, dedicada a seu mestre, Cardeal de Bagni, e que traz passagens intensas e sulfurosas que 

sedio adiante expostas. 

Na visao de Meinecke, a posiçao s6cio-politica de que desfrutava Naudé teriam 

Ihe conferido as ferramentas apropriadas à promoçao de uma analise bastante acurada e 

privilegiada sobre a ideia de "razao de Estado"; 0 parisiense se encontrava suficientemente 

pr6ximo das praticas politicas, mas, ao mesmo tempo, suficientemente afastado, 0 que Ihe 

deferia uma rara condiçao, viabilizadora a analisar, corn grande perspicacia e certo 

distanciamento, os fenômenos que se Ihe descortinavam876
. 

Havendo permanecido por longo tempo em Roma, e assim assimilado os traços 

inerentes à politica italiana, Naudé - consoante assevera Paul Janet - acabou por nutrir um 

grande apreço pelas teorias de Maquiavel, considerando-o coma um autêntico mestre; Naudé 

apenas 0 repreende por haver si do 0 responsavel por desvelar 0 segredo dos homens hâbeis877 . 

Mas Janet constata em Naudé um "maquiavelismo de gabinete ", muito menos temivel que 

um "maquiavelismo de açao", pr6prio, V.g., a Fra-Paolo Sarpi, 0 quai teria inspirado uma 

repulsao muito maior878
• 0 historiador assevera que - a despeito de Naudé se vangloriar de 

ser um livre pensador, que nao julgava conforme 0 que pensava a populaçao e que reconhecia 

as malicias da grande politica - referido te6rico deixaria transparecer, em verdade, por seus 

876 MEINECKE, op. cit., p. 181 . 
877 « on 1uy peut neantmoins sçavoir mauuais gré, de ce que Floribus Austrum Perditus, & liquidis immisit 
fontibus Apros. ayant le premier franchy le pas, rompu la glace, et profané, s'il faut ainsi dire par ses escrits, ce 
dont les plus iudicieux se servoient comme de moyens tres cachez & puissants pour faire mieux reüssir leurs 
entreprises », NAUDÉ (1639), p. 44-45; em traduçao nossa: "Pode-se, entretanto, a ele nao ser grato ( ... ), tendo 
sido 0 primeiro a 'avançar 0 sinal', rompido 0 gela e profanado, se é preciso assim dizer, por seus escritos, 
aquilo do que os mais judiciosos se serviam coma os meios mais ocultos e poderosos para melhor lograr êxito 
em suas empreitadas" (Para a locuçao latina presente no texto, encontrei duas traduçoes: "Às flores 0 Austro, às 
fontes limpidas javali lancei, perdido", In: CARV ALHO, Raimundo. Traduçao da II Bucolica de Virgilio. 
Contexto. Vitoria. n. 4, 1996, p. 204-205, e "Ha llevado un viento furioso entre las flores y ha arrojado jabalies 
en los claros manantiales", REY, Juan Carlos. In: NAUDÉ, Gabriel. Consideraciones Po/iticas sobre los Golpes 
de Estado. Traduçao de Juan Carlos Rey. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1964. p. 94). A simpatia 
por Maquiavel é atestada por Gui-Patin, amigo de Naudé, conforme cita Janet: « Il prisait très fort Machiavel, et 
disait de lui: Tout le monde blâme cet auteur: or tout le monde le suit et le pratique, et principalement ceux qui 
le blâment» (JANET, Paul. Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale. 3 ed. Paris: Félix 
Alcan. 1887. p. 572); "Ele estimava muito fortemente Maquiavel e dizia dele: 'Todo mundo critica este autor: 
ora, todo mundo 0 segue e 0 pratica, e principalmente aqueles que 0 condenam"'. 
878 Ibid., p. 572. 
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escritos, uma "inocência em seu coraçao", apesar de toda a contundência e crueldade que, 

pegando a pena, imprimia no papel879. 

8.2.2 0 Ministro e 0 Secretario: a Arte de Falar e de Calar 

Conforme Meinecke, Naudé entendia indispensavel ao principe servir-se de um 

unico ministro, 0 quai deveria ser escolhido sem discriminaçoes e ser dotado de três atributos 

fundamentais: (i) força; (U) justiça; (iii) prudência. Por força se entendia a firmeza; 0 

ministro deveria ser firme, heroico, capaz de tudo ver e naD se emocionar, viver na virtude e 

afastado do vicio; ter um certo desprendimento em relaçao à realidade, à vida, permitindo-Ihe 

analisar as situaçoes corn algum distanciamento. Serenidade, sinceridade, bondade e 

fidelidade seriam atributos ai correlatos. Tai pessoa deveria vi ver no mundo coma se fosse de 

fora dele, vi ver sob 0 céu coma se estives se acima dele; viver na corte coma que por acaso e 

se contentar corn uma nobre pobreza; uma vida a serviço de seu senhor, seu mestre, 

aconselhando-o de modo a que este restasse livre de preocupaçoes880. Quanto à justiça, 

importaria viver coma homem de honra, conforme às leis divinas e da natureza. Tai virtude 

imporia que 0 ministro dissesse ao principe exatamente 0 que deveria ser feito, mesmo que a 

justiça demandasse atitudes duras e pouco amistosas, mesmo que se devesse recorrer à justiça 

artificial, à justiça politica, promovendo praticas que, ao olhar lei go, pudessem parecer 

abjetas; aconselhar sempre no intuito do interesse publico, da conservaçao estatal, da salvaçao 

do povo e do principe. A prudência, por fim, estaria ligada à virtude de saber falar e saber 

calar, falar por necessidade, e naD por ambiçao, sabendo guardar a confidencialidade, 

fundamental para a pratica politica881 . E é nesse sentido, a prop6sito, que Yves Charles Zarka 

vai acentuar a importância da funçao de secretario do principe e do primeiro ministro, funçao 

justamente desempenhada por Gabriel Naudé: "Depois do principe e do ministro vern 0 

secretario, que da ao uso politico da escritura a figura de uma arte de escrever - arte de dizer e 

de esconder - essencialmente ligada aos neg6cios de Estado e que culmina na composiçao de 

discursos e de tratados politicos,,882. 

879 Ibid., p. 572. 
880 MEINECKE, op. cit. , p. 185. 
881 Ibid ., p. 186. 
882 « Après le prince et le ministre vient le secrétaire qui donne à l'usage politique de l'écriture la figure d'un art 
d'écrire - art de dire et de cacher - essentiellement lié aux affaires d'Etat et qui culmine dans la composition de 
discours et de traités politiques », ZARKA, Yves Charles. Raison d'État, maximes d'État et coups d'État chez 
Gabriel Naudé. In: ZARKA, Yves Charles COrg.). Raison et déraison d 'État. Paris: PUF, 1994. p. 151. 
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Como dito, Naudé aponta haver sido Maquiavel aquele que primeiro "romp eu 0 

gelo" e "profanou" a açào politica, entregando ao publico aquilo do que os mais hâbeis 

individuos de Estado se serviam coma meio para lograr êxito em suas empreitadas politicas. 

Naudé compreendia magistralmente a importância da publicidade e do segredo, alertando, por 

exemplo, Mazarin sobre as consequências de nào haver levado a sério os perigos e a 

repercussào politica ocasionados por conta da circulaçào do papel impresso: "Para mim, tenho 

por unico autor de todas as infelicidades que ora se encontram na França, quem quer que seja 

ele, aquele que aconselhou Vossa Eminência a negligenciar os panfletos,,883. 0 pensador 

parisiense compreendia a importância da publicidade politica, mas, sobretudo, compreendia a 

importância de determinados assuntos restarem em segredo, de nào serem publicizados, ai 

justamente estando abarcadas as informaçôes concementes às açôes politicas mais 

importantes. Zarka aponta que Naudé sabe que "nem todas as verdades sào necessariamente 

boas de serem ditas, que certas dentre elas devem restar secretas e que aquelas as quais é 

precisa manter confidenciais sào, por excelência, verdades politicas,,884 - tratar-se-ia ai dos 

"segredos de Estado". A uma arte de escrever (ligada inextricavelmente a uma possibilidade 

- e por que nào dizer mesmo "exigência" ... - de publicaçào) corresponde - em termos de 

relevância do ato politico de primeira ordem - uma arte do segredo: "Tudo entào se passa 

coma se a funçào politica da arte de escrever, cuja eficacia esta ligada a seu carater publico, 

tivesse por contrapartida uma arte do segredo, quando a escritura tratasse da verdade do 

politico mesmo,,885. 

Naudé assume coma tarefa, por melO da confecçào de suas Considérations 

politiques sur les coups d 'Etat, justamente elucidar esta arte do segredo em matéria politica, 

promovendo uma desmistificaçiio da realidade e da açào politica. TaI desmistificaçào, 

curiosamente, dar-se-ia em segredo, nào podendo - pelo seu conteudo devastador - estar, 

livre e francamente, acessivel ao publico, mas, sim, apenas a um pequeno grupo de 

escolhidos, razào pela quaI, na prime ira oportunidade, em 1639, de tal obra nào foram 

impressos senào apenas doze exemplares - sequer constando 0 nome do autor, mas apenas as 

iniciais "G.N.P.", das quais deduzimos "Gabriel Naudé de Paris" ou "Parisiense". 

883 « Pour moy, je tiens pour seul Autheur de tous les malheurs qui sont maintenant en France, quiconque soit-il, 
qui a conseillé à Vostre Eminence de négliger les libelles », ibid., p. 153. 
884 « Toutes les vérités ne sont pas nécessairement bonnes à dire, que certaines d'entre elles doivent rester 
secrètes et que celles qu'il faut garder confidentielles sont, par excellence, des vérités politiques », ibid., p. 153 . 
885 « Tout se passe donc comme si la fonction politique de l'art d'écrire, dont l'efficacité est liée à son caractère 
public, avait pour contrepartie un art du secret quand l'écriture porte sur la vérité du politique lui-même », ibid ., 
p. 153. 
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8.2.3 0 Golpe de Estado em Gabriel Naudé 

Consoante Zarka, 0 termo "golpe de Estado" ja era de uso corrente neste inicio de 

século XVII. A originalidade de Naudé encontrar-se-ia precisamente na teorizaçiio deste 

golpe de Estado, analisando, por meio da concepçao da razao de Estado, uma teoria da açiio 

politica para situaç5es nao apenas ordinarias ou extraordinarias, mas extremas, em que 

verificada uma "necessidade extraordinaria e absoluta ". Sublinhando operar, em Naudé, 

uma racionalidade muito propria em termos politicos, divers a da racionalidade comum, 0 

fil6sofo tunisiano atenta, no caso, para uma correlaçao existente entre açiio politica e 

necessidade de exceçiio, enfatizando très pontos fundamentais no livro do parisiense: 1) as 

très ordens do politico; 2) açao polftica e necessidade de exceçao; 3) 0 abjeto e sua 

justificaçao politica. 

8.2 .3.1 A Conceituaçao do Golpe de Estado e as Très Ordens do Politico: uma Racionalidade 

Propriamente Politica 

Conforme ja pudemos entrever dos ensinamentos de Foucault, Naudé entende que 

o golpe difere da conjuraçiio. Esta se caracteriza pela tentativa ilegal de tomar 0 poder, ao 

passo que 0 golpe se trata de uma açiio do principe ou do Estado (trata-se, segundo Naudé, de 

um « coup politique », golpe politico, ou « coup fourré », algo coma "conluio", "trama", 

"colusao", "maquinaçao" politica). Nesse sentido, 0 golpe de Estado é conceituado coma: 

"aç5es ousadas e extraordinarias, que os principes sao forçados a executar nos casos dificeis 

e, igualmente, desesperados, contra 0 direito comum, sem preservar mesmo nenhuma ordem 

ou forma de justiça, arriscando 0 interesse do particular pelo bem do publico,,886. Percebe-se, 

pois, que, ao contrario da conjuraçao, para promover 0 golpe de Estado, seu agente precisa 

gozar de certo grau de legitimidade estatal, deve ter uma certa dignidade; em principio, a 

autoridade deve nele repousar. É dizer, 0 golpe, a priori, nao é uma medida ilegitima; muito 

ao contrario. E, da mesma forma que as maximas de Estado887 , 0 golpe de Estado excede, 

886 « des actions hardies & extraordinaires, que les princes sont contraints d 'exécuter aux affaires difficiles & 
comme désespérées, contre le droit commun, sans garder mesme aucun ordre ny forme de iustice, hazardant 
l 'interest du particulier, pour le bien du public », NAUDÉ (1639), p. 65. 
887 As maximas sao aparentadas por Naudé à razao de Estado: « La seconde est proprement ce que les François 
appellent, Maximes d'Estat, & les Italiens, Ragion di Stato, quoy que Botero ait compris sous ce terme toutes les 
trois differences que nous voulons établir, disant, que la Ragione di Stato, è notifia di mezzi atti, a fundare, 
conservare, è ampliare un Dominio », ibid. , p. 59; em traduçao nossa: « A segunda é pro priam ente 0 que os 
franceses chamam mciximas de Estado e os italianos, razào de Estado, embora Botero tenha compreendido sob 
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ultrapassa os limites impostos pelo direito comum, ordinario, justificando-se tal excesso na 

tutela do hem comum. 

A diferença entre as "maximas de Estado" e os "golpes de Estado" esta no fato de 

que, ao passo que, naquelas, a justificaçao do ato deve sem pre precedê-Io, no golpe de Estado, 

a açao "vern antes"; ajustificaçao, depois. Diz Naudé: 

Mas, para os distinguir das maximas, n6s podemos ainda adicionar que 0 que 
se faz por mâximas - as causas, razôes, manifestos, declaraçôes e todas as 
formas e modos de Iegitimar uma açao - precede os efeitos e as operaçôes; 
ao contrario, nos golpes de Estado, vemos cair 0 relâmpago antes de ouvir 0 

trovao rugir nas nuvens, fere antes que acharna brilhe; as matinas sao ditas 
antes que sejam soadas; a execuçao precede a sentença, tudo ai é feito à 
judaica, repenti na e inesperadamente; um recebe 0 golpe que pensava dar; 
outro, que pensava ai estar em segurança, morre; outro, que nem sonhava, 
padece; tudo ai se faz à noite, às sombras, por entre as névoas e trevas; a 
deusa Laverna os preside, e a primeira graça que a ela se pede é: "faça corn 
que eles se enganem, faça corn que eu pareça justo e santo, cubra corn a 
noite meus pecados e corn uma nuvem minhas fraudes" 888. 

Pianos e razoes devem ser mantidos em sigilo até a perpetraçao dos atos do golpe. 

E, nesse contexto, 0 sucesso da açao é imprescindivel para a justificaçêio do golpe, 0 quaI é 

analisado, portanto, a partir do viés de suas consequências. Nesse sentido, dois sao os 

aspectos que, segundo Naudé, caracterizarao 0 golpe: (i) a açêio precede a justificaçao, a 

legitimaçao, e (ii) 0 segredo é condiçao fundamental para 0 seu êxito. 

Por conseguinte, coma dito, é possivel pensar-se em uma racionalidade comum, 

caracterizada pela pratica dos atos administrativos ordinarios, e em uma racionalidade 

propriamente politica, desgarrada da moral, do direito, da religiao, portadora de uma verdade 

(oculta) do politico. Ingressa ai a categoria da exceçêio coma uma dimensao exc1usivamente 

politica, ao passo que a religiao e a moral acabam por assumir um carater eminentemente 

instrumental, exercendo apenas um papel de representaçêio e de mistificaçêio, em ordem a 

auxiliar esta pura racionalidade politica a lograr êxito em seus intentos. Nesse passo, nao é 

este termo todas as très diferenças que nos desejamos estabelecer, dizendo que a Razào de Estado é 0 

conhecimento dos meios aptos afundar, conservar e ampliar uma dominaçào ". 
888 « Mais pour les mieux distinguer des Maximes, nous pouvons encore adiouster, qu'en ce qui se fait par 
Maximes, les causes, raisons, manifestes, declarations, & toutes les formes & façons de legitimer une action, 
precedent les effets & les operations; ou au contraire és Coups d 'Estat, on voit plûtost tomber le tonnere qu'on 
ne l'a entendu gronder dans les nuées, antèferit quàmflamma micet; les Matines s'y disent auparavant qu'on les 
sonne; l'execution precede la sentence; tout s'y fait à la Judaïque; l'on y est pris de Gallico, sur le vert, & sans y 
songer; tel reçoit le coup qui le pensoit donner, tel y meurt qui pensoit bien estre en seureté, tel en patit qui n'y 
songeoit pas ; tout s'y fait de nuit, à l'obscur, & parmy les broüillars, & tenebres ; la Deesse Laverne y preside, 
la premiere grace qu'on luy demande est, Da fallere, da sanctum iusÛlm que videri, Noctem peccatis, & 
fraudibus obiice nubem ». 0 ultimo trecho em latim é traduzido por Zarka como « fais qu 'on se troml?e et que j e 
paraisse juste et saint, couvre mes péchés d 'une nuit et mes fraudes d 'une nuée (Horace) », NAUDE (1639), p. 
65-6 e ZARKA (1994), p. 155. 
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mais suficiente uma razao de Estado (pr6pria às maximas de Estado, em que a justificaçao 

precede a açao), havendo, isto sim, para além desta, a necessidade de uma racionalidade de 

açào pr6pria e exclusivamente politica, independente do direito, da moral e da religiao. 

Nessa toada, a politica, vista coma teoria da açào, dara azo a três ordens na 

pratica do govemo: (i) ordinaria; (ii) extraordinaria e (iii) excepcional. Para elucidar tal 

questao, Zarka se serve das criticas feitas por Naudé a Justus Lipsius, Giovanni Botero e 

Arnold Clapmar. 

(i) Quanto a Justus Lipsius, Naudé critica a diferenciaçao feita por este entre 

prudência coma virtude moral e prudência misturada (a prudentia mixta, que autorizaria a 

açao estatal calcada na fraude, na maquinaçao); tal prudência misturada, segundo Naudé, nao 

permitiria a Justus Lipsius sequer sair da ordem ordinaria da pratica do govemo, nao 

logrando destacar, ainda que minimamente, a açao politica do âmbito da moral. 0 pensador 

francês ira sugerir, em seu lugar, um conceito de prudência instrumental e unificada - de 

carMer extraordinario e oposta a uma prudência ordinaria -, prudência instrumental esta que 

se cuidaria daquela virtude babil a viabilizar 0 encontro dos melhores meios para a 

consecuçao das finalidades almejadas. A diferença dar-se-ia em outro âmbito, em outra 

ordem889
: estratagemas, fraudes, dissimulaçôes, enganos, maquinaçôes sao atos inerentes a 

todo governo, sao cometidos diariamente pelos politicos, fazendo parte do cotidiano destes890
; 

para Naudé, portanto, a diferenciaçao feita por Justus Lipsius nao chegava no ponto, restando 

as definiçôes deste limitadas ao âmbito politico ordinario (é dizer, nao é a fraude, 0 

estratagema, a dissimulaçao que vao fazer a diferença e distinguir a açao politica; em verdade, 

Justus Lipsius, corn sua exposiçao, restringe-se à analise do âmbito ordinario da pratica do 

889 « D'où il s'ensuit pareillement que comme ces affaires et divers moyens ne peuvent être que de deux sortes, 
les uns faciles et ordinaires, les autres extraordinaires, fâcheux et difficiles; aussi ne doit-on établir que deux 
sortes de prudences: la première ordinaire et facile, qui chemine suivant le train commun sans excéder les lois et 
coutumes du pays ; la seconde extraordinaire, plus rigoureuse, sévère et difficile », ZARKA (1994), p. 158; a 
passagem esta em NAUDÉ (1639), p. 33, em traduçao livre: "Do que se deduz que, assim como estes diversos 
casos e meios nao podem ser senao de dois tipos, uns faceis e ordinârios, outros extraordinarios, desagradaveis e 
dificeis; da mesma forma, nao se deve estabelecer senao dois tipos de prudências: a primeira ordinaria e fâcil, 
que segue 0 caminho comum, sem exceder as leis e costumes do pais; a segunda, extraordinaria, mais rigorosa, 
severa e d ifici 1". 
890 « telles ruses sont tous les jours enseignées par les politiques, insérées dans leurs raisonnements, persuadées 
par les ministres, et pratiquées sans aucun soupçon d'injustice, comme étant les principales règles et maximes 
pour bien policer et administrer les Etats et empires» ZARKA (1994), p. 158; encontramos 0 excerto em 
NAUDÉ (1639), p. 36 ("Tais astucias sao ensinadas todos os dias pelos polfticos, inclufdas nos seus raciocinios, 
sugeridas pelos ministros, e praticadas sem nenhuma suspeita de injustiça, como sendo as principais regras e 
maximas para hem policiar e administrar os Estados e impérios"). Zarka assevera que « dissimulations, ruses, 
tromperies et finesses font partie de l'art ordinaire de régner» ("dissimulaç5es, trapaças, enganos e maquinaç5es 
fazem parte da arte ordinaria de reinar) e cita Naudé : « Luis XI, le plus sage et avisé de nos rois, tenait pour 
maxime principale de son gouvernement, que qui ne sait pas dissimuler ne sait pas aussi régner », ZARKA 
(1994), p. 158; a partir de NAUDÉ (1639), p. 34 ("Luis XI, 0 mais sabio e prudente de nossos reis, tinha como 
maxima principal de seu governo: quem nao sabe dissimular também nao sabe reinar"). 
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govemo, de uma prudência ordinaria). 0 âmbito excepcional vai além disso, e s6 poderia ser 

aIcançado por esta prudência extraordinaria, instrumental, completamente desgarrada da 

moral, que atentasse muito mais aos meios de execuçào do ato (corn vistas ao perfeito 

cumprimento deste) do que propriamente à natureza deste em si. É dizer, enquanto Justus 

Lipsius, na analise da açào politica, permanece engessado na analise dicotômica moral

imoral, Naudé aponta que este é meramente 0 âmbito ordinario do politico, e que a açào 

politica pode mesmo se operar em um âmbito extra-moral, para além de tal dicotomia, para 

além de uma moralidade (se assim podemos dizer). 

(ii) Relativamente a Botero, a critica é direcionada à pr6pria adoçào do termo 

"ragion di Stato ", que, segundo Naudé, seria utilizado pelo piemontês de uma forma tào 

ampla que inviabilizaria uma adequada diferenciaçào das aç5es politicas. Consoante ja visto, 

a Botero, a razào de Estado seria "0 conhecimento dos meios pr6prios a fundar, conservar e 

fazer crescer uma dominaçào ou um senhorio". Ora, a definiçào é tào ampla que apaga as 

diferenças, abarcando tanto 0 âmbito extraordinario quanto 0 ordinario, 0 que nào seria 

aceitavel a Naudé. Entendendo coma equivalentes as noç5es "maximes d 'État" e "raison 

d 'État", 0 parisiense vai asseverar que a ideia da razào de Estado deve se restringir aos casos 

de ultrapassagem, de derrogaçào do direito comum; a razào de Estado nào é justificada pelo 

direito das gentes, civil ou natural, mas exclusivamente pela utilidade publica, pelo bem 

comum, em nome do que passa por cima do interesse particular89 \ . As "maximas de Estado" 

seriam, conforme Zarka, aquelas regras de aç5es ou de costume que legitimam, casualiter, 0 

ultrapassar do direito comum e a pratica de atos desgarrados do âmbito ordinario. Naudé 

exp5e uma hip6tese de pratica de atos segundo as maximas de Estado: 

89 \ Ibid., p. 159. 

Adicionemos ainda que 0 direito de guerra nao permite que seJam, de 
nenhuma forma, ultrajados aqueles que colocam as armas ao chao para 
implorar a miseric6rdia do vencedor; e, entretanto, quando a quantidade de 
prisioneiros é tao grande que nao se possa facilmente os manter, alimentar e 
coloca-los em lugar seguro, ou quando aqueles de seu partido nao os 
quiserem resgatar, é permitido aniquila-los por maxima, pois poderiam 
ocasionar fome a um exército, mantê-lo em desconfiança, favorecer as aç5es 
de seus companheiros e causar outras mil dificuldades892• 

892 « Adioustons encore que le droit de guerre ne permet point, que ceux là soient en aucune façon outragez, qui 
mettent les armes bas pour implorer la misericorde du vainqueur ; & neantmoins lors que la quantité des 
prisonniers est si grande qu'on ne les peut facilement garder, nourrir & mettre en lieu de seureté, ou que ceux de 
leur party ne les veulent racheter, il est permis de les mettre tous bas par Maxime, d'autant qu ' ils pourroient 
affamer vne armée, la tenir en défiance, fauoriser les entreprises de leurs compagnons, & causer mille autres 
difficultez », NAUDÉ (1639), p. 63. 
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(iii) A terce ira ordem na pnitica da açao politica, a excepcional, é explicada a 

partir da critica à obra de Arnold Clapmar, precisamente 0 seu livro De Arcanis rerum 

publicarum (1615). Naudé diz que Clapmar nao compreendeu sequer 0 senti do da expressao 

que colocou no titulo de seu livro. Os arcana imperii, conforme Naudé, dizem respeito aos 

segredos de Estado, mas sao indevidamente tratados por Clapmar, em seu escrito, coma 

"regras gerais da administraçao ordinaria dos Estados e impérios fundadas na justiça e no 

direito de soberania,,893. Mas assim 0 definindo, Clapmar teria, na visao de Naudé, ocuItado 

um âmbito fundamental da atividade politica. Tratar os arcana imperii coma "regras gerais" 

da administraçao ordinaria, seria aparenta-Ios ao campo da ciência. De fato, "regras gerais" 

estao afetas ao âmbito do entendimento, e, portanto, passiveis de se tomar objeto de cogniçao. 

Naudé nao concorda corn isso; aquilo que provém da ciência tem vocaçao a ser conhecido e 

entendido; todavia, 0 arcanum, 0 secretum é destinado a restar ocuIto; 0 arcanum é, por 

essência e natureza, 0 nao conhecido. Sua vocaçao nao é de dar-se a conhecer. Naudé, aqui, 

esta atentando para a existência de um âmbito politico que refoge ao conhecimento cientifico, 

que escapa à possibilidade de prévia cogniçao, que se esquiva ao entendimento, que se 

subtrai à possibilidade de se submeter à condiçao de objeto a ser desvelado, conhecido. Ai 

estamos, nao diante do âmbito ordinario, e também nao estamos apenas diante da dimensao 

das maximas ou razoes de Estado, mas sim da seara mais profunda, concemente às prâticas 

politicas mais extremadas, a seara do golpe de Estado; atos gestados e cogitados no segredo 

dos gabinetes e cometidos antes mesmo de se aportar a pr6pria justificaçao: 

o que ressai do entendimento deve, por definiçao, ser conhecido, 0 que nao 
é evidentemente 0 casa do segredo que apenas étal se escapa ao 
conhecimento. Politicamente, 0 segredo nao tem seu lugar senac no mais 
retirado dos gabinetes dos principes. Ora, aquilo que, na arte de govemar, 
deve, por sua natureza mesma, permanecer oculto nao é da ordem do 
entendimento, mas da ordem da açao. Os arcana imperii por excelência sac 
os golpes de Estado, simplesmente porque, se lhes sobrevém de serem 
conhecidos antes de serem cumpridos, eles se negam a si mesmos. Um golpe 
de Estado descoberto nao é mais um golpe de Estado, mas um fracasso de 
Estad0894

• 

893 « des règles générales de l'administration ordinaire des Etats et empires fondées sur la justice et le droit de 
souveraineté », ZARKA (1994), p. 159. 
894 « Ce qui relève de l'entendement doit par définition être connu, ce qui n'est évidemment pas le cas du secret 
qui n' est tel que s'il échappe à la connaissance. Politiquement, le secret n'a son lieu que dans le plus retiré des 
cabinets des princes. Or ce qui dans l'art de gouverner doit, par sa nature même, demeurer caché n'est pas de 
l'ordre de l' entendement mais de l'ordre de l'action. Les arcana imperii par excellence sont les coups d'Etat, 
tout simplement parce que s'il leur advient d'être connus avant d'être accomplis, ils se nient eux-mêmes. Un 
coup d'Etat découvert n'est plus un coup d'Etat, mais un échec d'Etat ». Ibid., p. 159-160. 
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Trata-se, pois, nao do âmbito da teoria, mas do âmbito da pura açào politica, 

concemente a um outro gênero de racionalidade. Nesse sentido, nao se esta no campo dos 

principios ordinarios de govemo; nao se esta, da mesma forma, no âmbito das exceçoes ao 

direito comum, praticadas segundo motivaçoes bem e previamente estabelecidas; esta-se 

diante de uma outra seara - pr6pria aos segredos de Estado, aos arcana imperii -, em que a 

racionalidade reside nao na justificaçao do ato (oculta até a perpetraçao deste), mas na 

obtençao do resu/tado almejado; 0 sucesso do golpe de Estado dâ-Ihe toda a justificaçao; as 

consequências exitosas da pratica do golpe sao sua inteira motivaçao e conferem sua mais 

irrestrita legitimaçao. 

o fato de a justificaçao vir a lume apenas ap6s a prâtica (exitosa) do ato nao 

significa que 0 golpe nao deva ser bem gestado, refletido, cogitado, planejado. 0 golpe 

deve, sim, ser preconcebido, preparado, premeditado. E 0 golpe deve ser bem refletido, 

preparado e executado antes devagar (a pequenos passos) do que de maneira açodada (a 

galopes): "Uma das precauçoes a tomar em matéria de golpe de Estado sublinha, corn 

efeito, que se deve agir antes' aos pequenos passos do que a galope, porque nao ha jamais 

atraso que seja longo demais quando esta em questao fazer morrer um homem,,,895. Nesse 

mesmo sentido se apoia Meinecke: "Seria preciso agir lentamente antes que a galope, nao 

recorrer corn demasiada frequência a este meio, escolher os procederes menos violentos, 

comportar-se corn inteligência e nao corn paixao, à maneira do médico, e nao do 

carrasco,,896. 

Trata-se, portanto, de uma racionalidade pr6pria, em cUJo âmbito 0 golpe de 

Estado, enquanto medida de exceçao extremada, ocupa 0 topo. Todavia, di ante desta ideia

limite de perpetraçao de atos excepcionais, praticados por imperativos de necessidade e de 

bem publico, em que as justificaçoes sao diluidas na consecuçao exitosa do resultado 

almejado, Zarka diagnostica e se pergunta - corn toda razao - se uma tal conjuntura nao acaba 

por afetar 0 âmbito do politico coma um todo, viabilizando um agir que, de outro modo, nao 

obteria justificaçao. 

895 « L'une des précautions à prendre en matière de coup d' Etat souligne en effet que l'on doit agir plutôt "au 
petit pas qu 'au galop, puisque : il n'y a jamais de retardement qui soit trop long quand il est question de faire 
mourir un homme" », ibid., p. 160. Referido excerto, no original, consta na seguinte passagem: « La troisiéme, 
que l'on marche plûtost en ces affaires au petit pas qu'au galop, puis que Nulla vnquam de morte hominis 
cunctatio Longa est. & que l' on n' en fasse pas mestier & marchandise, crainte que le trop frequent vsage n'attire 
aprés soy l'iniustice », NAUDÉ (1639), p. 78. 
896 « il fallait agir lentement plutôt qu 'au galop, ne pas recourir trop fréquemment à ce moyen, choisir les 
procédés les moins violents, se comporter avec intelligence et non avec passion, à la manière du médecin et non 
pas du bourreau », MEINECKE, op. cit. , p. 183. 
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8.2.3.2 Açâo Politica e Necessidade 

Consoante ja asseverado, Naudé entende que a açâo exclusiva e especificamente 

politica nâo exsurge da moral, do direito ou da religiâo. E, tratando-se 0 golpe de Estado 

justamente de uma açâo pura e genuinamente politica, nâo estara nestas categorias 0 seu 

fundamento; seu fundamento se encontrara - na esteira do que dito por Foucault - na 

necessidade. A fim de que 0 golpe de Estado seja levado a bom termo, Naudé identifica 

algumas mâxirnas a serem observadas, dentre as quais Zarka destaca duas: uma de carater 

cosmol6gico; outra, politico-antropoI6gico. 

(i) A primeira busca enfatizar que nada é imuttivel, imortal ou permanente. Dai 

ressaem du as inferências de ordem politica: (a) sempre é possivel destruir um Estado e 

estabelecer um nova (haveria uma lei de compensaçâo, segundo a quaI, enquanto 

determinados Estados se enfraquecem, outros crescem, nutrindo-se das forças evanescentes 

daqueles) e (b) nâo ha lei, crença, comunidade capaz de fornecer uma verdade eterna, 

protetora. A Û11ica verdade é a lei do cielo vital a que tudo esta submetido neste mundo. Dessa 

forma, di ante desse cielo inafastavel de nascimento, desenvolvimento e morte, os golpes de 

Estado exsurgiriam justamente coma esses momentos inesperados, instantes pontuais, 

proeminentes, cujas açoes provocam, auxiliam no surgimento, conservaçâo ou derrocada dos 

Estados, consubstanciando-se, a partir da concepçâo cosmol6gica, a ideia de que justamente 

"os golpes de Estado pontuam a vida das sociedades humanas "897. 

(ii) No que concerne à maxima politico-antropoI6gica, Naudé assevera que nâo ha 

por que movimentar um mundo inteiro para fins de se aplicar um golpe de Estado; "uma 

pequena coisa pode facilmente colocar abaixo grandes monarquias"898. Como acima referido, 

é recomendavel que se aja antes por meio de pequenos passos do que a galopes. Nesse ponto, 

Zarka analisa a categoria fundamental do povo. 0 povo é visto por Naudé de uma forma 

pejorativa, depreciativa, coma "ralé", "turba", "populaça", uma massa dotada de inconstância, 

absurdez, falsidade, inutilidade, loucura; mas que, por outro lado, é também dotada de força. 

Portanto, importante saber domina-lo, etaI é feito por intermédio da seduçâo, do 

constrangimento, sobretudo pela religiào. 0 medo dos castigos e 0 medo de Deus colocam a 

massa em adequaçâo, e os go Ipes de Estado se encarregam diss0899. 

897 « les coups d'Etat ponctuent la vie des sociétés humaines», ZARKA (1994), p. 162. 
898 « une petite chose peut facilement renverser de grandes monarchies», ibid., p. 162. NAUDÉ (1639), p. 147. 
899 ZARKA (1994), p. 163. 
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É nesta conjuntura "cosmo-politico-antropoI6gica" que operani a necessidade, 

vetor de cunho objetivo do golpe de Estado, que a este, ao fim e ao cabo, da suporte. 

Zarka, nesse ponto, faz mençao a duas teorias, por ele definidas coma teoria das 

precauçoes e teoria das ocasioes. Assevera que, em Naudé, ao passo que a teoria das 

precauçoes advoga no senti do de restringir a adoçao dos golpes, a teoria das ocasioes, a seu 

turno, acaba por fazer 0 inverso, estendendo a aplicabilidade do golpe a todos os âmbitos da 

arte de govemar, praticamente generalizando a possibilidade de operaçao da medida extrema, 

em um evidente paradoxo doutrinario. 

(i) Relativamente às precauçoes, Zarka pinça duas deI as para exame. (a) A 

primeira diz respeito à necessidade. A necessidade, conforme Naudé indica, dita 0 rumo de 

todas as açôes politicas, sejam elas ordinarias, extraordinarias ou extremas. A necessidade 

plasma a arte de govemar em sua integralidade. Zarka lembra que, quando Naudé asse vera 

que a astucia e 0 estratagema sao inerentes à atividade de govemo, ele 0 justifica por razoes 

de necessidade, inclusive, por vezes, esvaindo-se uma clara separaçao entre a necessidade 

inerente às maximas ou razao de Estado e aquela concemente ao golpe de Estado; nesse 

senti do as palavras de Naudé quanta à perpetraçao de certas execuçôes (grifamos): 

[elas] foram todas também legitimas e necessarias tanto umas quanto as 
outras, e, entretanto, as três primeiras devem ser relacionadas às maximas e 
razôes de Estado, porque 0 processo foi instruido antes da execuçao; e todas 
as outras, aos segredos e golpes de Estado, porque 0 processo naD se deu 
senac na sequência da execuça0900 • 

Mas quaI seria 0 estatuto dessa necessidade? A primeira questao importante a se 

apontar é que se trata de uma necessidade de utilidade publica ou do bem publico. Todavia, a 

duvida permanece: 0 que seria este "bem publico"? Tratar-se-ia do bem publico do rei ou do 

Estado? As afirmaçôes de Naudé naD saciam; ele assevera que os golpes de Estado devem ser 

levados a cabo "pela necessidade ou pela evidente e importante utilidade publica do Estado ou 

do principe"901. 0 fil6sofo tunisiano aponta aqui uma dificuldade comum entre pensadores 

que tratam da razao de Estado: um embaraço ao definir 0 interesse publico. Mas Naudé da 

uma pista de que haveria uma ideia de existência de um "bem de Estado", haveria uma regra 

que os soberanos jamais poderiam violar; esta regra (e aqui naD podemos deixar de lembrar de 

900 Ibid., p. 164, a partir de NAUDÉ (1639), p. 67: « [elles] ont esté toutes aussi légitimes & necessaires les vnes 
que les autres; & toutesfois les trois premieres doiuent estre rapportées aux Maximes & raisons d'Estat, parce 
que le procés fut instruit auparauant l'exécution ; & toutes les autres, aux secrets et Coups d'Estat, parce que le 
procés ne fut fait qu'en suite de l'exécution ». 
901 « pour la nécessité, ou évidente et importante utilité publique de l' Etat ou du prince », NAUDÉ (1639), p. 77. 
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Gaines Post) é precisamente: sa/us populi suprema /ex esto902
• Esta ai a justificaçào de todo 

excesso, de toda transgressào ao direito comum, de toda ultrapassagem (e mesmo 

desconsideraçào total e irrestrita) de exigências morais ou legais. A sa/vaçào do povo é a lei 

suprema. Mas, se, de um lado, a conservaçào do povo é a suprema lei (a lei ultima), por outro 

lado, Naudé assevera que 0 principe é 0 mestre das leis - e, portanto, aquele que, em ultima 

instância, decide acerca da verificaçào ou nào da situaçào de utilidade publica, "aquele que 

decide quando é necessario que um homem morra pela povo, a fim de que toda a naçào nào 

pereça,,903. 

(b) A segunda questao, atinente às precauçoes, é a relativa à raridade. Naudé 

assevera que 0 que é fantastico, maravilhoso, aterrorizante, extraordinario, nào acontece 0 

tempo todo, a todo momento; diluvios, erupçoes, terremotos, passagens de cometas, 

enchentes, tais eventos sào dotados de raridade, nào ocorrem todos os dias. Da mesma forma, 

o golpe de Estado, porque eminente, deve ser raro. Mas Zarka aponta que Naudé nào chega a 

precisar se a raridade diria respeito à situaçào objetiva de necessidade ou à açào mesma 

pr6pria à perpetraçào do golpe; aparentemente, 0 fil6sofo parisiense trata tais elementos coma 

correspondentes904. 

(ii) Por outro lado, se a teoria das precauçoes, ou exceçoes, busca reduzir 0 âmbito 

de açào do golpe, a teoria das ocasü'5es parece ir em sentido diametralmente oposto. Cinco sào 

os casos principais que poderiam ensejar a tomada da medida extrema (pontos estes, veremos, 

que parecem abarcar praticamente todos os casos inerentes à vida do Estado e à atividade 

politica do soberano). Os golpes podem legitimamente ser levados a efeito para fins de: (a) 

estabelecer ou transformar um Estado; (b) conserva-lo ou restaura-lo; (c) assegurar a vontade 

de anular privilégios de que desfrutam suditos, em detrimento da autoridade do principe; (d) 

fazer frente à necessidade de destruir um poder externo que nào se pode abater por meios 

ordinarios; (e) fazer frente à necessidade de arruinar um poder interno prejudicial ao Estado. 

Como se percebe, praticamente todos os principais passos da arte de governar estào abarcados 

nesses pontos, justificando, a priori, lançar-se mào do golpe de Estado. 

902 Ibid., p. 77. 
903 « celui qui décide quand il est nécessaire qu'un homme meure pour le peuple, afin que toute la nation ne 
périsse pas », ZARKA (1994), p. 165. Yale atentar para a ideia de decisào aqui presente e recordar os 
ensinamentos de Carl Schmitt, retomados por Agamben, segundo 0 quaI soberano é aquele que decide sobre 0 

estado de exceçào (SCHMITT, op. cit., p. 13 e AGAMBEN (2007a), p. 11). Giacoia nos observar que, em 
Schmitt, "A soberania como suprema potestas nào se define pelo monop61io da força, mas pelo monop6lio da 
decisào" (GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Agamben. Por uma ética da vergonha e do resto. Sào Paulo: n-I 
ed iç5es, 2018. p. 149). 
904 ZARKA (1994), p. 165. 
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Tai situaçao acaba por revelar 0 que Zarka afirma ser urna verdade mais geral em 

matéria politica: 0 fato de que a açao polftica, em verdade, é movida por meio do engano e da 

violência, os quais se encontram presentes em todas as esferas (seja no âmbito ordinario, 

extraordinario ou excepcional). Nesse sentido, 0 estratagema, a trapaça, a maquinaçao, a 

dissimulaçao e a violência saD inerentes à açao politica. E, porque 0 engodo e a violência 

ocorrem em todos os dias da açao de govemo, 0 golpe de Estado, nesse passo, nao sera senao 

a concentraçao, em urn instante eminente, da maquinaçao e da violência estarrecedoras, 

produzindo-se efeitos e consequências monumentais. 0 golpe é a cristalizaça0905 , em um 

momento excepcional, da açao polftica ardilosa e violenta, produtora de causticas 

consequências, em nome da preservaçao do Estado; trata-se do condensar, em urn instante 

sublime, do mais puro e autêntico conteudo da arte de govemar. 

8.2.3.3 0 Abjeto e sua Justificaçao Polftica 

Mas coma justificar, nao pelo viés da iniquidade, uma obra coma esta? E coma 

tais Considérations politiques sur les coups d'État poderiam, ainda por cima, ser dedicadas a 

um homem da Igreja, Cardeal de Bagni906, sem que restassem objurgadas exigências de 

carMer moral e religioso? Como nao verificar ai urn paradoxo dilacerador ou 0 mais refinado 

cinismo? Como falar das açoes polfticas do soberano nestes termos sem conspurcar a 

consciência? Naudé se dirige ao cardeal da seguinte forma: 

905 Ibid., p. 166. 

Nao ha falar que esta doutrina se choque, por pouco que seja, corn vossa 
piedade ou perturbe 0 repouso e a integridade de vossa consciència, como 0 
pareceria à primeira vista; que estes très versos de Lucrécio queiram vos 
persuadir: 0 sol propaga sua luz sobre as coisas as mais vis e abjetas sem 
restar por elas corrompido ou obscurecido; embora, por seus raios, ele possa 
tocar a lama, ele nao fica, por este motivo, dela sujo; a luz nao se suja 
quando toca coisas sujas ( ... ). Os te610gos nao sao menos religiosos por 
saber em que consistem as heresias; nem os médicos menos honrados, por 
conhecer a força e a composiçao dos venenos907• 

906 Lemos na primeira pagina do livro HA monseignevr l'eminentissime Cardinal de Bagni, mon tres-bon et tres
honoré maistre. Non equidem hoc studeo, bullatis vt mihi nugis; Pagina turgescat, dare pondus idonea fumo, 
Secreti loquimur, tibi nunc hortante Camœna, Excutienda damus prœcordia ", NAUDÉ (1639), p. 1. Em 
traduçào nossa: HA Monsenhor 0 eminentfssimo Cardeal de Bagni, meu bonfssimo e honorabilfssimo mestre. 
Nao me esforço, certamente, em preencher minhas paginas corn fabulas vas, que s6 SaD fumaça aos olhos; 
quero, ao contrario, falar-te em confiança, agora, enquanto a Musa me empurra a abrir-te 0 fundo da minha 
alma" - versei ao português 0 trecho em latim a partir da traduçào realizada por Juan Carlos Rey, em NAUDÉ 
(1964), p. 45. 
907 ZARKA (1994), p. 167, a partir de NAUDÉ (1639), p. 8: «Il ne faut point apprehender que cette doctrine 
heurte tant soit peu vostre piété, ou trouble aucunement le repos & l'intégrité de vostre conscience, comme il 
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Mas, para além de trata-Ios coma açôes meramente "abjetas", "sujas", coma 

"venenos", Naudé vai entender os golpes de Estado, sobretudo, coma medidas, naD apenas 

toleradas, mas, sim, eminentemente justas, razoaveis, legitimas e necessarias C da-se ai 0 

verdadeiro tom de que golpes de Estado san inerentes ao âmbito politico). Corn efeito, neste 

século XVII, a compreensao sobre 0 conceito "golpe de Estado" se dava em outros termos; 

tratavam-se os golpes de um elemento integrante - e fundamental - da atividade soberana, era 

o modo por meio do quai 0 monarca, diante das mais extremas circunstâncias, por razôes de 

necessidade, agia radical mente corn 0 fito de preservar 0 Estado, sua autoridade real e fazer 

tudo retomar à sua ordem. Os golpes eram inerentes à açao politica, corn ela sintonizavam-se, 

dela faziam parte908
. Além disso, vale lembrar que, de acordo corn a compreensao naudeana, 

na seara politica, esta a operar uma outra espécie de racionalidade: uma racionalidade 

estritamente politica, a se diferenciar de uma racionalidade dos particulares, comum, moral, 

religiosa, e mesmo juridica. Nesse senti do, a fim de justificar este abjeto, proprio ao golpe de 

Estado, em Naudé, Zarka vai apontar para dois procedimentos: 

Ci) 0 primeiro procedimento é distinguir uma justiça politica artificial de uma 

justiça natural dos particulares. Naudé, a fim de explicar seu ponta de vista, se apoia em 

Charron: 

Para melhor 0 compreender, é preciso saber, coma diz Charron, que a 
justiça, virtude e probidade do soberano, encaminha-se um pouco de outra 
forma, em comparaçao corn aquela dos particulares; ela tem suas andaduras 
mais largas e mais livres, em virtude do grande, pesado e perigoso fardo que 
ele carrega; é por isso que convém a ele marchar em um passo que pode 
parecer aos outros descontrolado e desregulado, mas que Ihe é necessârio, 
leal e Iegitimo909 • 

semble de premier abord, que ces trois vers de Lucresse le veüillent persuader: le Soleil épand sa lumière sur les 
choses les plus viles & abjectes sans en estre gasté ou noircy, Nec quia fortè lutum radiis ferit, est ideo ipse 
Fœdus, non sordet lumen quum sordida tangit [bien que de ses rayons il puisse toucher de la boue, il n'en est pas 
pour cela souillé; la lumière ne se souille point quand elle touche des choses sales, cfe. Zarka, p. 167]. Les 
Theologiens ne sont pas moins religieux, pour sçavoir en quoy consistent les heresies ; ny les Medecins moins 
preud'hornrnes, pour connoistre la force & la composition des venins ». 
908 Sobre a concepçao do golpe de Estado no século XVII, em comparaçao corn a compreensao reinante na 
atualidade sobre 0 conceito: NIGRO, Roberto . Quelques considérations sur la fonction et la théorie du coup 
d'État. Rue Descartes. n. 77,2013. p. 69-81 (sobretudo nas duas primeiras paginas e a partir da pagina 73). 
Disponivel em: <https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2013-1-page-69.htm>. Acesso em: 9 fev. 2019; 
além de FOUCAULT (2004), p. 267. 
909 « Ce que pour mieux comprendre, il faut savoir comme dit Charron, que la justice, vertu et probité du 
souverain, chemine un peu autrement que celle des particuliers; elle a ses allures plus larges et plus libres à 
cause de la grande, pesante et dangereuse charge qu'il porte, c'est pourquoi il lui convient de marcher d'un pas 
qui peut sembler aux autres détraqué et déréglé, mais qui lui est nécessaire, loyal et légitime », Zarka (1994), p. 
167; 0 excerto encontra-se em NAUDÉ (1639), p. 34. 
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Nesse senti do, a justiça pr6pria à razao de Estado e, sobretudo, aos golpes de 

Estado caminha de uma forma diferente. 0 Estado, encontrando-se em peri go, nao medira os 

meios para promover a sua conservaçao e a preservaçao de sua autoridade, estando em jogo 0 

bem comum. Nessa visao, a conservaçao do Estado é primordial à conservaçao dos individuos 

que estao sob seu palio, e para tanto justos sao todos os atos a tanto necessarios. Assim, algo 

que, à primeira vista, em uma analise comum, poderia parecer abjeto toma-se - a partir desta 

6tica - necessario, Justa e legitimo, dentro dos limites especiais desta racionalidade 

estritamente politica, justamente porque ai esta em questao a uti!idade publica, 0 bem comum. 

Dessa forma, esta aberto 0 caminho para - de maneira tranquila, harmônica, segura -

extrapolarem-se limites outrora tidos coma estabelecidos e intransponiveis. 

(ii) 0 segundo procedimento é pensar 0 golpe de Estado a partir do sucesso de 

suas consequências. É aqui que entra 0 ponto, possivelmente, mais polêmico da interpretaçao 

de Naudé: é dessa forma, analisando 0 golpe sob 0 exclusivo viés do sucesso de suas 

consequências, que Naudé vai compreender 0 massacre da Noite de Sao Bartolomeu coma 

uma açao necessaria, justa e legitima9lo. Meinecke, a prop6sito, dira que Naudé, no ponto, nos 

fomece um exemplo dos mais completos sobre 0 que 0 historiador alemao concebe coma um 

"maquiavelismo racional,,911. 

Trata-se a Noite de Sao Bartolomeu, coma sabido, de um dos grandes 

derramamentos de sangue da hist6ria francesa, tendo coma algumas de suas causas (a) a 

celebraçao do tratado de paz de Saint-Germain-en-Laye, em 8 de agosto de 1570, entre 0 

monarca francês Charles IX e 0 almirante Gaspard de Coligny, lider huguenote, pondo fim à 

terceira guerra de religiao; (b) 0 casamento de Henrique de Navarra - 0 quaI, posteriormente, 

deviria Henrique IV - corn Margarida de Valois, em 18 de agosto de 1572 e (c) a tentativa de 

assassinato de referido almirante Gaspard de Coligny em 22 de agosto de 1572, Coligny 

acabando por ser morto, logo ap6s, na Noite do Massacre, em sua casa, no numero 144 da 

Rua Béthizy, por ordem do rei9l2
. 

9 10 ZARKA (1994), p. 167. 
9 11 MEINECKE, op. cit. , p. 183. 
912 A hesitaçao de Catarina de Médicis e de seu filho Henrique de Anjou (à época chefe do exército), até 0 ultimo 
momento, transparecendo ter havido, inclusive, um certo arrependimento (que, no entanto, teria chegado tarde 
demais para evitar que a tragédia tomasse a envergadura que tomou), é narrada por Philippe Erlanger, 0 quai fa la 
da primeira tentativa frustrada de assassinato de Gaspard de Coligny e da posterior ordem para a sua execuçao 
(em 24 de agosto), evento que parece ter sido, efetivamente, decisivo para a Noite de Sao Bartolomeu haver 
assumido tamanhas proporçoes: « La nuit avance. On est déjà au dimanche 24 août, jour de la Saint-Barthélemy 
et le Louvre où résonne seulement le pas des sentinelles parait dormir. Paris qui s'arme sans bruit montre le 
même calme. C'est une belle nuit d'été. Catherine de Médicis et Henri d'Anjou se glissent hors de leurs 
appartements. Ils veulent voir le début de l'exécution et se rendent 'au portail du Louvre joignant le Jeu de 
Paume, en une chambre qui regarde sur la place de la basse-cour'. Là, le silence, la fraîcheur leur rendent une 
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o Massacre tem lugar na noite de 24 de agosto de 1572, dia de Sao Bartolomeu, 

tratando-se de uma açao politica organizada pelos integrantes cat6licos do Estado francês, os 

quais buscavam fazer frente à ameaça huguenote de tomada do poder. A açao politica é 

comandada por Catarina de Médici e Carlos IX, os quais, pressentindo a ameaça protestante e 

temendo uma deposiçao, resolvem antecipadamente agir e atacar. Nesse sentido, a açao 

objetivava, inicialmente, 0 assassinato apenas dos lideres protestantes; todavia, tal evento 

terminou por tomar proporçoes inauditas e insuflar a massa, acabando por causar milhares de 

mortes9l3
, durando diversos di as e se alastrando por varias cidades do Estado francês. 

lucidité pratiquement perdue depuis l'attentat manqué. Les conséquences d'une entreprise à laquelle, reconnaîtra 
Henri, pour dire vrai, nous n'avions jusqu 'alors guère pensé, ces conséquences leur sautent brusquement aux 
yeux. En lâchant la bride à Guise et à la populace, ils se jettent dans une aventure pire encore que celle dont la 
crainte les avait égarés. 'Épris de terreur et d'appréhension', ils mesurent quels 'grands désordres' ils vont 
provoquer. Ils se regardent, s'interrogent, et, à ce moment précis, un coup de pistolet éclate comme un signal. 
Pourtant, aucun lambeau de jour ne pâlit l'horizon, pas une cloche ne sonne. Cette détonation insolite achève de 
dégriser, d'épouvanter la mère et le fils. Une de leurs gentilshommes, appelé en toute hâte, reçoit l'ordre de 
rejoindre Guise 'pour lui dire et expressément commander qu'il se retirât en son logis et qu ' il se gardât bien de 
rien entreprendre sur l'Amiral, ce commandement faisant cesser tout le reste' . Le gentilhomme s'élance, mais ne 
tarde pas à revenir. M. de Guise s'excuse: le commandement est arrivé trop tard, l'Amiral est mort» 
(ERLANGER, Philippe. Le massacre de la Saint-Barthélemy. Paris: Gallimard, 1960. p. 155-6); em traduçao 
nossa: "A noite avança. Estamos ja no domingo 24 de agosto, dia da Sao Bartolomeu, e 0 Louvre, onde ressoa 
apenas 0 passo das sentine las, parece dormir. Paris que se arma sem ruido mostra a mesma calma. É uma bela 
noite de verao. Catarina de Médicis e Henrique de Anjou deslizam de seus apartamentos. Eles querem ver 0 

inicio da execuçao e vao até '0 portal do Louvre contiguo ao Jeu de Paume, em um quarto do quai se olha para 0 

lugar do celeiro'. Ai, 0 silêncio, 0 frescor Ihes fomecem uma lucidez praticamente perdida desde 0 atentado 
frustrado. As consequências de uma empreitada para a quai, reconhecera Henrique, para dizer a verdade, nos 
nào tinhamos até entào absolutamente pensado, estas consequências Ihes saltam bruscamente aos olhos. 
Deixando as rédeas da situaçao a Henrique de Guise e ao populacho, eles se lançam em uma aventura pior ainda 
que aquela cujo medo Ihes tinha induzido ao erro. 'Tomados de terror e de apreensao', eles percebem quao 
'grandes desordens' eles vao provocar. Eles se entreolham, se interrogam e, neste preciso momento, um tiro de 
pistoia exp Iode como um sinal. Entretanto, nenhuma centelha de dia brilha, mesmo que tenuemente, no 
horizonte, e nenhum sino toca. Esta detonaçao ins61ita acaba por desiludir e apavorar mae e filho. Um de seus 
gentis-homens, chamado corn toda pressa, recebe a ordem de ir ao encontro de Guise 'para lhe dizer e 
expressamente ordenar que ele se retirasse para os se us aposentos e que se certificasse de que nada fosse feito em 
relaçao ao Almirante, este comando fazendo cessar todo 0 resto'. 0 gentil-homem sai impetuosamente, mas nao 
tarda a voltar. Senhor de Guise se desculpa: a ordem chegou tarde demais, 0 Almirante esta morto". 
913 « Quel était le nombre des victimes? On en discute depuis le premier jour du massacre et rarement avec sang
froid. La plus forte exagération est celle de Péré fixe, précepteur de Louis XIV, puis archevêque de Paris, qui 
parla de 100.000 morts. Bossuet, écrivant à peu près à la même époque, donna le chiffre le moins élevée: 6.000. 
60.000, déclarait Sully, 40.000 dont 10.000 à Paris, affirmait de Thou, 4.000 à Paris et 25.000 en province, 
comptait le jésuite Bonami, dépassant le protestant Crespin en son Martyrologue (15.000) que l'abbé Novi de 
Caveirac devait contredire méticuleusement et sans impartialité. Papyre Masson, historiographe du Roi, Conon, 
Geizkofer et les rapports contenus dans les archives anglaises parvinrent à de conclusions très voisines: 2.000 à 
3.000 huguenots égorgés à Paris, 10.000 environ à travers les provinces. Petruci et Zuniga parlèrent de 3.000 à 
Paris. Selon Brantôme, Charles IX 'pris fort grand plaisir à voir passer sous ses fenêtres plus de quatre mille 
corps de gens tués ou noyés qui flottait au val de la rivière'. ( . . . ) En vérité, la confusion reste telle que l'historien 
objectif, n'osant trancher, se rappelle les derniers vers d'une Chanson nouvelle à l'encontre des huguenots 
publiée peu après l'événement: De savoir le nombre des morts / C 'est une chose impossible ; Sans fin, sans 
cesse les corps / Pendant la fureur terrible ; Tant des mâles que des femelles / Étaient tous jetés dans l 'eau / 
Pour emporter les nouvelles / Jusques à Rouen sans bateau », ibid., p. 193-5. Em traduçao nossa: "Quai foi 0 

numero de vitimas? Discute-se desde 0 primeiro dia do massacre, e raramente a sangue frio. 0 maior exagero é 0 

de Péréfixe, preceptor de Luis XIVe, ap6s, arcebispo de Paris, que falou de 100.000 mortos. Bossuet, 
escrevendo, aproximadamente, na mesma época, deu a cifra menos elevada: 6.000. 60.000, declarava Sully, 
40.000, dos quais 10.000 em Paris, afirmava de Thou, 4.000 em Paris e 25.000 na provincia, contava 0 jesuita 
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Naudé vê, ai, nesta açao, uma verdadeira "jogada de mestre H, um agir justo e 

necessario, orientado à preservaçao do Estado, à conservaçao da autoridade e à manutençao 

da ordem e ao retorno da quietude. Paul Janet promove uma contundente critica ao 

pensamento naudeano; afirma que, por vezes, se buscou justificar a Noite de Sao Bartolomeu 

sob 0 argumento religioso; mas Naudé nao justifica 0 massacre por es sa via, na medida em 

que, conforme 0 historiador, nao seria um crente fervoroso, muito ao contrario, um 

libertino914. Nesse senti do, malgrado suas afirmaç6es tendencialmente em prol dos cat6licos, 

poderiamos conc1uir da leitura de Janet que Naudé iria além do argumento religioso, 

explicando a açao (que ele adjetiva de Justa e necessaria) sobretudo sob 0 ponta de vista 

politico. Naudé compreenderia, assim, a Noite de Sao Bartolomeu, para além do aspecta 

religioso (à época, entretanto, impossivel de ignorar e quase que inafastavel), coma um ato 

eminentemente "politico", um "admiravel golpe de Estado"915 (tendo, deveras, este golpe, 

coma finalidade ultima, preservar 0 Estado, a autoridade soberana, manter a ordem, 0 

repouso ... ). Janet, a fim de justificar seu ponto de vista, cita Naudé, promovendo alguns 

destaques na seguinte passagem (de modo a que se possa perce ber a relativizaçao quanto ao 

aspecto religioso e a proeminência do aspecta politico), eis 0 excerto: 

Para mim, ainda que a Sao Bartolomeu seja, neste momento, igualmente 
condenada pelos protestantes e pelos cat6/icos, eu nao temeria, entretanto, 
em dizer que esta foi uma açiio muito Justa e muito notavel, e cuja causa era 
mais do que legitima ... Parece-me uma grande covardia tantos historiadores 
franceses haverem abandonado a causa do rei Carlos IX916. 

Naudé, dessarte, iria além da reprovaçao da açao (reprovaçao esta desferida por 

protestantes e por cato/icos) e acentuaria a justeza, a necessidade e a respeitabilidade de 

Bonami, ultrapassando 0 protestante Crespin, em seu Martyrologue (15 .000), que 0 abade Novi de Caveirac 
haveria de contradizer meticulosamente e sem imparcialidade. Papyre Masson, historiografo do Rei, Conon, 
Geizkofer e os relatorios contidos nos arquivos ingleses chegaram a conclus5es muito aproximadas: 2.000 a 
3.000 huguenotes enforcados em Paris, 10.000 aproximadamente através das provincias. Petruci e Zuniga 
falaram de 3.000 em Paris. Segundo Brantôme, Charles IX ' foi tomado de grande prazer ao ver passar sob suas 
janelas mais de quatro mil corpos de pessoas assassin ad as ou afogadas que flutuavam no vale do rio'. ( ... ) Em 
verdade, a confusào permanece tal que 0 historiador objetivo, nào ousando fechar questào e decidir 
categoricamente a respeito, lembra-se dos ultimos versos de uma Cançào nova contra os huguenotes, publicada 
pouco depois do evento : Saber 0 numero de mortos / É uma coisa impossivel; semfim, nào cessam os corpos / 
Durante 0 furor terrivel; Tanto homens quanto mulheres / Eram todos j ogados na agua / Para levar as 
novidades / Até Rouen sem barca". 
914 No entanto, podemos relativizar, em certa medida, esta afirmaçào de Janet, uma vez que, conforme pudemos 
perce ber, Naudé chega mesmo a dedicar suas Considerations a seu "bonissimo e honorabilissimo mestre", 
Cardeal de Bagni ... Seriam suas palavras dedicatorias puro cinismo ou reflexo de uma incontomavel piedade? 
915 JANET, op. cit., p. 573. 
916 « Pour moi, encore que la Saint-Barthélemy soit à cette heure également condamnée par les protestants et les 
catholiques, je ne craindrai pas toutefois de dire que ce fut une action très juste et très remarquable, et dont la 
cause était plus que légitime ... C'est une grande lâcheté, ce me semble, à tant d'historiens français d'avoir 
abandonné la cause du roi Charles IX », ibid., p. 573,0 excerto encontra-se em NAUDÉ (1639), p. 109-110. 
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referido golpe de Estado, em termos politicos. A uni ca questao que incomodava Naudé é que 

o massacre nao tivesse sido feito por completo, nao tivesse verdadeiramente chegado ao seu 

termo, parando na metade; lastimava, as sim, a incompletude de tal açao politica: 

Haveria um grande motivo de louvar esta açao, coma 0 unico recurso às 
guerras, que foram desde este tempo e que se seguirao talvez até 0 fim da 
monarquia, se naD se tivesse desrespeitado 0 axioma de Cardan: Numquam 
tentabis, ut non perficias [você nào deveria começar um trabalho, a menos 
que possa termina-lo}. Era preciso imitar os cirurgiôes peritos, que, 
enquanto a veia esta aberta, retiram 0 sangue até 0 desfalecimento. Nao 
adianta largar bem, se naD se completa a corrida: 0 prêmio esta no fmal da 
disputa, e 0 fim sempre regula 0 começ09l7. 

Janet entao, a respeito, apôe sua lancinante critica: 

o que significam todas estas metâforas? Que naD se assassinaram 
huguenotes 0 suficiente na Sao Bartolomeu. ( ... ) Mas por que esta açao tao 
grande e tao util foi universalmente condenada? "Eu atribuo a causa disso, 
diz Naudé, ao fato de ela nào ter sido realizada senào pela metade; se se 
tivesse feito 'mào-baixa ' a todos os hereges, nào restaria agora nenhum, ao 
menos na França, para a condenar, e os cat6licos, da mesma fonna, naD 
teriam motivo de 0 fazer, vendo a grande tranquilidade e 0 grande bem que 
ela lhes teria trazido". Malgrado sua admiraçao pela Sao Bartolomeu, 0 autor 
dos Golpes de Estado é obrigado a reconhecer que ela foi a origem de um 
grande mal, do quai ninguém poderia du vidar; porque todas as cidades que 
fizeram a Sao Bartolomeu foram as primeiras a começar a Liga. Eis a que 
serviu este grande golpe!918 

Creio - a partir da leitura de tais passagens - que poderiamos dar razao, de 

maneira pareial, a Janet. Parece-nos, por tais excertos, que, em Naudé, as razôes politicas vao 

917 « Il y avait un grand sujet de louer cette action, comme le seul recours aux guerres qui ont été depuis ce 
temps-là et qui suivront peut-être jusqu'à la fin de la monarchie, si l'on n'eût point manqué à l'axiome de 
Cardan: Numquam tentabis, ut non perficias. Il fallait imiter les chirurgiens experts, qui, pendant que la veine 
est ouverte, tirent le sang jusqu 'aux défaillances. Ce n'est rien de bien partir si l' on ne fournit la carrière: le prix 
est au bout de la lice, et la fin règle toujours le commencement », JANET, op. cit. , p. 573, a partir de NAUDÉ 
(1639), p. Ill. É de se observar a metâfora organicista utilizada por Naudé, comparando 0 Estado a um enfermo, 
que, naquele momento, deveria ser tratado pelos meios necessarios, embora severos. Conforme aponta Eugênio 
Mattioli Gonçalves, tal analogia médica, que permeia a obra naudeana, "parece derivar de uma sentença de 
Hip6crates mencionada por Naudé mais adiante: extremis siquidem malis extrema remedia adhibenda sunt (a 
males extremos se devem aplicar remédios extremos)", GONÇALVES, Eugênio Mattioli. Prudéncia e razào de 
Estado na obra de Gabriel Naudé. 2015 . III f. Dissertaçao (Mestrado em Filosofia) - Programa de P6s
Graduaçao em Filosofia, Universidade de Sao Paulo (USP), Sao Paulo, 2015. f. 42. 
918 « Que signifient toutes ces métaphores? Que l'on n' a pas tué assez de huguenotes à la Saint-Barthélemy. ( . . . ) 
Mais pourquoi cette action si grande et si utile a-t-elle été universellement blâmée? "J'en attribue la cause, dit 
Naudé, à ce qu 'elle n'a été faite qu'à demi ; si l 'on eût fait main-basse sur tous les hérétiques, il n 'en resterait 
maintenant aucun, au moins en France, pour la blâmer, et les catholiques pareillement n' auraient pas sujet de le 
faire, voyant le grand repos et le grand bien qu'elle leur aurait apporté" . Malgré son admiration pour la Saint
Barthélemy, l'auteur des Coups d 'État est obligé de reconnaître qu'elle a été l'origine d'un grand mal, dont nul 
ne pouvait se douter; car toutes les villes qui firent la Saint-Barthélemy ont été les premières à commencer la 
Ligue. Voilà à quoi a servi ce grand coup! », JANET, op. cit., p. 574. 
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de par corn as raz5es religiosas (podemos ver isso, v.g., na exortaçao à causa de Carlos IX e à 

dizimaçao dos hereges, corn vistas a se lograr um grande repouso e um grande bem; nesse 

senti do, ao que nos revela, a argumentaçao politica esta inextricavelmente ligada ao motivo 

religioso). Se a situaçao fosse inversa - os huguenotes no po der, determinando um massacre 

aos cat6licos -, talvez Naudé naD exprimisse sua aprovaçao de maneira tao efusiva ... 

Assim, promovendo defesa aberta ao massacre, Naudé aponta trés objeçoes que 

poderiam ser endereçadas ao golpe de Estado desvelado na Noite de Sao Bartolomeu, por 

meio das quais se poderia adjetiva-lo de abjeto e vergonhoso (e em seguida responde a tais 

objeç5es): (i) a ilegitimidade do procedimento levado a efeito; (ii) a completa ausência de 

razoabilidade e desproporcionalidade na açao intentada; (iii) a morte de inumeros inocentes, 

o que seria insustentavel e inaceitavel. Eis as respostas de Naudé: 

(i) A primeira objeçao é respondida por Naudé a partir do argumento de que a 

dissimulaçao, a maquinaçao, 0 engodo e a violência sao justificaveis quando se esta di ante de 

uma ameaça ao bem comum e quando se trata de preservar 0 Estado diante das mais adversas 

circunstâncias919. Na visao de Naudé tratavam-se os huguenotes de fontes de males sem fim 

na França92o• Trazendo um poderoso argumento de autoridade, assevera que "nao lemos em 

Platao que aqueles que comandam, é dizer, os Soberanos, podem, por vezes, enganar e mentir 

quando disso resulta um bem notavel a seus suditos?,,921; nesse senti do, Naudé deseja mostrar 

que tal estratégia de açao politica ja vern de ha muito, naD havendo "nada de nova no front". 

Dessa forma, a mentira deflagrada contra os responsaveis por espalhar a heresia pela França 

tratar-se-ia de uma minima mazela, se comparado ao grande beneficio deflagrado por esta 

açao politica em prol do bem publico e do Estado. Naudé, nesse senti do, aponta que, se naD 

fossem os cat6licos a tomar a dianteira e, avançando, massacrar os huguenotes, seriam os 

huguenotes, em contrapartida, que 0 fariam, na mesma moeda. Janet critica ironicamente 0 

919 A prop6sito, Erlanger, narrando, sob 0 ponto de vista de Catarina de Médicis, os dias de agosto que 
antecederam 0 massacre, assim aponta as motivaçôes da florentina: « Les leçons de son maître, Machiavel, 
revenaient à sa mémoire: le Prince n'est pas cruel lorsqu ' il emploie la cruauté à 'l'utilité du peuple' ; il ne doit 
pas hésiter devant la mort d 'un homme si cette mort épargne à ses sujets des maux infinis », ERLANGER, op. 
cit., p. 125. Em traduçào nossa: "As liçôes de seu mestre, Maquiavel, retomavam à sua memoria: 0 Principe nao 
é cruel quando ele emprega a crueldade corn vistas à 'utilidade do povo'; ele nao deve hesitar diante da morte de 
um home m, se esta morte poupa seus suditos de males infinitos". 
920 "Mais pour y satisfaire ie répondray à ce qui est de la premiere, qu'i l faut entendre là dessus nos Theologiens 
lors qu'ils traitent defide Hœreticis seruanda, & cependant ie diray de mon chef, que les Huguenots nous l'ayant 
rompuë plusieurs fois, & s'estans efforcez de surprendre le Roy Charles à Meaux & ailleurs, on pouuoit bien leur 
rendre la pareille", NAUDÉ (1639), p. 111-112; em traduçao nossa: "Para dar satisfaçao, eu respondo no que 
diz respeito à prime ira objeçào, que é precisa escutar, acima de tudo, nossos teologos, quando tratam de fide 
Hœreticis servanda [se se deve manter a fé na palavra dada aos hereges] e adicionarei, por minha conta, que os 
huguenotes, de sua parte, tendo rompido diversas vezes a palavra que nos haviam dado, esforçando-se para 
surpreender 0 rei Carlos em Meaux e em outros lugares, nos bem que podiamos paga-Ios na mesma moeda". 
921 « & puis ne lisons nous pas dans Platon, que ceux qui commandent, c'est à dire les Souverains, peuvent 
quelquefois fourber & mentir quand il en doit arriver un bien notable à leurs suiets ? », ibid ., p. 112. 
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pensamento de Naudé: "Suposiçao provavel, corn efeito, que os huguenotes teriam resolvido 

massacrar todos os cat61icos, é dizer, toda a França,,922. 

(ii) quanta à segunda objeçao, de que a efusao de sangue teria sido tamanha e 

desproporcionalmente desnecessaria, a resposta de Naudé é dada em termos pniticos, 

asseverando 0 pensador parisiense que, colocando na balança, existiram massacres muito 

maiores, a exemplo das Batalhas de Coutras, Saint-Denis e Moncontour. Julio César e Carlos 

Martel, por exemplo, de sua parte, levaram a cabo conflitos muito mais agressivos 923. Nesse 

senti do, arremata que a Sao Bartolomeu nem foi das mais sangrentas, tendo sido, por outro 

lado, das mais justas, legitimas e necessarias. TaI posicionamento é assim contestado por 

Janet: "Sofisma que salta aos olhos; porque 0 sangue derramado em uma batalha nao é 0 

mesmo que 0 sangue derramado em uma emboscada"924. 

(iii) ao terceiro argumento, de que teriam sido mortos inumeros inocentes, Naudé 

concede ser 0 argumento mais dificil de contraditar. Todavia, tal estaria justificado em nome 

de um bem maior, da utilidade e da necessidade publicas. Providências politicas dessa 

envergadura, almejando a preservaçao do Estado, naturalmente determinarao 0 desencadear 

de alguns efeitos colaterais, sendo a partir de tal argumento justificado por Naudé 0 morticinio 

de inocentes925
. 

922 « Supposition vraisemblable en effet, que les huguenots eussent résolu de massacrer tous les catholique, c'est
à-dire toute la France », JANET, op. cit., p. 574. 
923 No original, lemos: «Quant à ce qui est de l'effusion de sang qu'on dit y auoir esté prodigieuse, elle n'égaloit 
pas celle des iournées de Coutras, de saint Denys, de Moncontour, ny tant d'autres tueries desquelles ils auoient 
esté cause. Et quiconque lira dans les Histoires, que les habitans de Cesarée tuerent quatre-vingts mille Iuifs en 
vn iour; qu'il en mourut vn million deux cens quarante mille en sept ans dans la Judée; que Cesar se vante dans 
Pline, d'auoir fait mourir un million cent nonante & deux mille hommes en ses guerres estrangeres ; & Pompée 
encore dauantage : Que Quintus Fabius enuoya des Colonis en l'autre monde, de cent mille Gaulois, Caius 
Marius de deux cens mille Cimbres, Charles Martel de trois cens mille Theutons; que deux mille Cheualiers 
Romains, & trois cens Senateurs, furent immolez à la passion du Triumuirat; quatre legions entieres à celle de 
Sylla, quarante mille Romains à celle de Mithridate: Que Sempronius Gracchus ruina trois cens villes en 
Espagne, & les Espagnols toutes celles du nouveau monde, avec plus de sept ou huit millions d'habitans »; em 
traduçao nossa: "Quanto ao que concerne à efusao de sangue que, segundo se diz, foi prodigiosa, ela nao se 
igualou àquela das jornadas de Coutras, de Saint-Denis, de Moncontour, nem a de tantas outras matanças das 
quais eles foram responsaveis. E qualquer um lera nas Historias que os habitantes de Cesareia mataram oitenta 
mil judeus em um dia; que morreram um milhao, duzentos e quarenta mil deles em sete anos na Judeia; que 
Cesar se vangloria, segundo Plinio, de haver matado um milhao, cento e noventa e dois mil ho mens em suas 
guerras estrangeiras; e Pompeu mais ainda; que Quinto Fabio enviou colônias ao outro mundo, cem mil gauleses, 
Caio Mario duzentos mil cimbros, Carlos Martel, trezentos mil teut5es; que dois mil cavaleiros romanos e 
trezentos senadores foram imolados à paixao do Triunvirato; quatro legi5es inteiras à de Sila, quarenta mil 
romanos à de Mitrfdates; Semprônio Graco arruinou trezentas cidades na Espanha e os espanhois todas as do 
Novo Mundo, com mais de sete ou oito milhOes de habitantes", NAUDÉ (1639), p. 113-4. 
924 « Sophisme qui saute aux yeux; car le sang versé dans une bataille n'est pas le même que le sang versé dans 
un guet-apens », JANET, op. cit., p. 574. 
925 «Pour la troisiéme difficulté elle semble assez considerable, veu que beaucoup de Catholiques furent 
enuelopez dans la mesme tempeste, & seruirent de curée à la vengeance de leurs ennemis; mais il ne faut que la 
maxime de Crassus dans Tacite, pour luy fournir en deux mots de response, habet aliquid ex iniquo omne 
magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur » (NAUDÉ, op. cit., p. 114), em traduçao 
nossa: "Quanto à terce ira dificuldade, ela parece bastante consideravel, uma vez que muitos cato1icos se viram 
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Nesse sentido, em Naudé, a racionalidade puramente politica é uma racionalidade 

instrumental, medida à luz do grau de sucesso das consequências ocasionadas926. De todo 

modo, Naudé tem consciência de que as açoes politicas de exceçao se tratam de uma faca de 

dois gumes, que podem tanto promover a cura quanto ferir927. Nesse sentido, sao expostos por 

Zarka os cinco principios adotados por Naudé para 0 bom uso dos golpes de Estado: (a) 

utiliza-Ios antes para fins de defesa e de conservaçào do Estado, do que para ataque; (b) 

devem se revestir do atributo da necessidade; (c) deve-se satisfazer 0 requisito da raridade; 

(d) imperioso evitar-se a perpetraçao de crueldades inuteis; (e) 0 principe deve praticar as 

açoes do golpe de Estado nao sem lamento. Meinecke, a proposito, assevera: "Nao se deve 

enfim decidir por esta açao senao corn lamentos e suspiros, coma quando é precisa arrancar 

um dente de alguém. - E que, sobretudo, se sopese, cuidadosamente, tudo 0 que poderia evitar 

a se recorrer a este meio, ou ao menos tempera-Io"928. 

Exsurge da doutrina de Naudé, portanto, conforme explica Zarka, uma razao 

superior, que legitima, justifica, mas que também ocu/ta (e "se oculta,,929); uma razao 

envoltos na mesma tempestade, e serviram de camiça à vingança de se us inimigos; mas basta a maxima de 
Crasso, em Tacito, para que, em duas palavras, tenhamos a resposta: todo grande exemplo de puniçào tem 
alguma tintura de injustiça em detrimento dos particulares, mas tal é compensado pela utilidade publica que 
fornece". 
926 « Pourquoi donc sera-t-il défendu à un grand politique de savoir hausser ou baisser, produire ou resserrer, 
condamner ou absoudre, faire vivre ou mourir, ceux qu'il jugera expédient de traiter de la sorte, pour le bien et le 
repos de son Etat ?», ZARKA (1994), p. 168; excerto retirado de NAUDÉ (1639), p. 9 ("Por que, entao, seria 
proibido a um grande polftico de saber elevar ou baixar, produzir ou restringir, condenar ou absolver, fazer viver 
ou morrer, aqueles que ele julgar apropriado assim tratar, pelo bem e pelo repouso de seu Estado?"). 
927 No original, resta disposto: « le viens maintenant à ce qui est de plus essentiel à ce discours, & puisque les 
bons & sages Medecins n'ordonnent iamais les remedes dangereux, & violents, sans prescrire quant & quant 
toutes les precautions moyennant lesquelles on s'en peut legitimement seruir ; il faut aussi que ie fasse le mesme 
en cette occasion. Et ie le feray d'autant plus volontiers, que ces Coups d'Estat sont comme vn glaive duquel on 
peut vser & abuser, comme la lance de Telephe qui peut blesser & guerir, comme cette Diane d 'Ephese qui auoit 
deux faces, l'vne triste & l'autre ioyeuse; bref comme ces medailles de l' inuention des Heretiques, qui portent la 
face d'vn Pape & d'vn diable sous mesme contours & lineamens ; ou bien comme ces tableaux qui representent 
la mort & la vie, suiuant qu'on les regarde d'vn costé ou d'autre »; em traduçao nossa: "Entro agora no que é 
mais essencial neste discurso e, assim como os médicos bons e sabios jamais receitam os remédios perigosos e 
violentos sem prescrever, detalhadamente, todas as precauçôes por meio das quais se pode legitimamente deles 
servir, é preciso que também eu, nesta ocasiao, faça 0 mesmo. E 0 farei tanto mais de bom grado, uma vez que 
estes Golpes de Estado sao como uma espada da quaI se pode usar e abusar, como a lança de Télefo que pode 
ferir e curar, como a Diana de Éfeso que tinha duas faces, uma triste e outra alegre; enfim, como estas medalhas 
inventadas pelos hereges, que exibem a face de um Papa e de um diabo sob os mesmos contomos e lineamentos; 
ou como estes quadros que representam a morte e a vida, segundo os olhamos de um lado ou de outro", NAUDÉ 
(1639), p. 75-6. 
928 MEINECKE, op. cit., p. 183:« On ne doit enfin se résoudre à cette action qu'avec regrets et soupirs, comme 
quand il faut arracher une dent à quelqu ' un. - Et que, surtout, on pèse soigneusement tout ce qui pourrait éviter 
de recourir à ce moyen, ou du moins le tempérer ». 
929 Zarka assevera que a obra naudeana leva-nos invariavelmente à reflexao acerca de onde po de desembocar 
uma racionalidade instrumental, polftica, que acaba por nao ter como ponto de referência senao ela mesma. 
Nesse sentido, 0 pensador tunisiano conclui que nao apenas os golpes de Estado, mas a pr6pria teoria dos golpes 
de Estado termina por se constituir em um autêntico arcana imperii: "On comprend donc que non seulement les 
coups d'Etat, mais également la théorie des coups d'Etat, aient le statut d'arcana imperit', ZARKA (1994), p. 
169. 
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diametralmente oposta, estranha à razào comum (para além da moralidade). E sua necessidade 

e legitimidade, para a açào politica e para a arte de governar, sào patentes em Naudé, ai 

estando inerentes a dissimulaçào, a mentira, a açào abjeta, em nome da preservaçào estatal e 

do bem comum. Neste sentido, poderiamos resumir a liçào de Naudé na seguinte maxima: 

"sào as grandes açoes, entendamos os grandes ataques pérfidos, que fazem 0 que 

denominamos os grandes homens,,93o. 

8.3 LIMIAR 

Conforme nos aponta Zarka, a originalidade de Naudé esta no fato de ele ter sido 

o primeiro a, efetivamente, teorizar sobre 0 golpe de Estado; uma teoria da açêio politica para 

as situaçoes extremas. Na leitura naudeana, tratar-se-iam os golpes das açoes ousadas, 

decisivas, extremas, extraordinarias, violentas que os monarcas sào forçados a executar nos 

casos dificeis, desesperadores, atropelando 0 direito comum, ultrapassando toda forma ou 

ordem juridica, comprometendo e menoscabando 0 interesse particular, em vista da salvaçào 

do bem do publico. Roberto Nigro chama a atençào para 0 fato de haver uma continuidade 

entre golpe de Estado e razêio de Estado; nesse passo, 0 golpe nào se afiguraria uma 

suspensào da 16gica da razào de Estado, mas, ao contrario, a sua execuçào, a sua realizaçào, 0 

seu cumpriment093 1. 

o golpe, nesse sentido, nào se trata de uma açào ilegitima, mas de uma 

providência, vinda de cima, por aquele que ostenta legitimidade, é dizer, 0 soberano. A fim de 

se levar a cabo 0 golpe de Estado, é necessario se ter legitimidade. Ao contrario do senti do 

que a locuçào "golpe de Estado" adquirira, sobretudo a partir da Revoluçào Francesa e 

também de John Locke932
, levando 0 golpe a uma acepçào de de conjuraçào, de "usurpaçào" 

do poder, no século XVII, trata-se 0 golpe de uma medida absolutamente legitima Ce 

necessaria); 0 golpe inscreve-se no âmbito de legitimidade do detentor da autoridade 

soberana. Nigro aponta que 0 golpe, nessa acepçào, nào poe em questào a ordem estatal, mas 

exsurge justamente no momento de crise, no momento excepcional, corn a finalidade de 

reforçar a maquina estatal, quando esta é sacudida, abalada por situaçoes perigosas, 

ameaçadoras933 . 

930 "ce sont les grandes actions, entendons les grands coups fourrés, qui font ce qu 'on appelle les grands 
hommes", Ibid., p. 169. 
93\ NIGRO, op. cit., p. 75. 
932 Conforme NIGRO, op. cit., p. 73 e 74. 
933 Assim se pronuncia Nigro, em interessante passagem: « C'est sur les périodes de crise que se greffent les lois 
d'exceptions ; elles sont le produit de périodes de crise politique. Le coup d'État ne met pas en cause l'ordre 
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Além da legitimidade, yale mencionar que 0 golpe é uma açao ousada, 

extraordinaria, violenta, perpetrada pelo principe ante uma situaçao extrema, uma situaçao de 

necessidade. Age-se, portanto, corn força, e por razoes de necessidade. No golpe, ha uma 

correlaçao entre açGo polftica e necessidade de exceçGo. É sob 0 argumento da necessidade 

que se lançara mao do golpe de Estado. 0 golpe de Estado - assim como 0 estado de exceçao 

- fundamentar-se-a na necessitas; ultrapassa-se a lei por razoes de necessidade, na medida em 

que necessitas legem non habet. 

Nesse sentido, parece-nos apropriado abrirmos um pequeno parêntese e 

promovermos um singelo excursus sobre 0 conceito de necessidade, tao fundamental aos 

golpes de Estado e às açoes excepcionais. 

Em breves lineamentos, yale mencionar que Franck Roumy, apoiando-se em 

Tomasz Giaro, assevera que 0 direito romano ignorava 0 brocardo necessitas legem non 

hab et, nao havendo elaborado um corpo de normas ou uma "teoria geral" da necessidade934
. 

1sso nao quer dizer que a necessitas fosse algo ali completamente inexistente; muito ao 

contrario. Conforme Roumy, 0 argumento da necessitas traduzia-se em um dos pontos 

efetivamente relevantes da retorica latina na época classica, sobretudo no que respeitante à 

retorica judiciaria935
. Todavia, a aplicaçao da necessitas dava-se de maneira casuistica, diante 

das circunstâncias de cada caso concreto, nao se havendo desenvolvido um conjunto 

normativo ou doutrinario atinente a tal conceito e à sua utilizaçao. 0 axioma necessitas legem 

non habet, nesse passo, aparece, per se, efetivamente, no direito canônico medieval936
; nada 

obstante, consoante se percebe, a ideia, a concepçGo subjacente a esta maxima lhe tenha sido 

muito anterior. 

étatique, il vise plutôt à renforcer et à constituer la machine étatique, lorsqu'elle vient d'être bouleversée, 
secouée par des menaces, par des dangers. À l'âge classique, nous avons vu, le coup d'État était une mesure de 
la raison d 'État. Mais de cette époque nous avons peut-être hérité de nombreux éléments. Le coup d 'État est une 
mesure politique qui suspend le fonctionnement juridique de l'État, et en tant que tel il se situe dans une zone 
d'ombre assez particulière, car il est une mesure censée renforcer l'État de droit ou la législation juridique tout 
en suspendant le fonctionnement normal de la loi », Ibid., p. 77. Em traduçào nossa: HÉ nos perlodos de crise que 
sào introduzidas as leis de exceçào; elas sào 0 produto de perlodos de crise polftica. 0 golpe de Estado nào poe 
em causa a ordem estatal, ele visa antes reforçar e constituir a maquina estatal, no momento em que ela é 
abalada, sacudida por ameaças, por perigos. Na época classica, nos vimos, 0 golpe de Estado era uma medida da 
razào de Estado. Mas desta época nos herdamos, talvez, numerosos elementos. 0 golpe de Estado é uma medida 
polftica que suspende 0 funcionamento juridico do Estado e, enquanto tal, ele se situa em uma zona obscura 
bastante particular, porque ele é uma medida que, supostamente, reforça 0 Estado de direito ou a legislaçào 
juridica, ao suspender 0 funcionamento normal da lei". 
934 ROUMY, Franck. L'origine et la diffusion de l'adage canonique Necessitas non habet legem (VIIIe--XIIIe s.). 
In: Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition: A Tribute to Kenneth Pennington. 
SOMMAR, Mary E. e MULLER, Wolfgang P. (Org). Washington: Catholic University of America Press, 2006. 
p.302. 
935 Ibid., p. 302. 
936 Ibid ., p. 303. 
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Nesse diapasao, consoante ressalta Roumy, 0 brocardo esta presente, por exemplo, 

em uma decretal de Inocêncio III, elaborada em 19 de novembro de 1199 e dirigida a Lucius, 

sacerdote em Constantinopla. Algumas décadas antes, encontra-se 0 axioma no Decreto de 

Graciano (por volta de 1140), 0 quai teria retomado as ideias contidas em uma pseudo

decretal, mesmo bem anterior, de autoria atribuida ao papa Félix IV (466-530). Roumy 

sublinha, outrossim, um documento intitulado De reguli iuris, referente às decretais de 

Gregorio IX, em que se cita excerto atribuido a Beda, 0 Veneravel (673-735), 0 quai ja 

expressa a ideia: "Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum ", é dizer, "0 que nao é 

permitido pela lei, é permitido pela necessidade"937. Antes ainda, é possivel vislumbrar-se, 

nas Controvérsias de Sêneca, por exemplo, 0 argumento: "a necessidade faz lançar a carga de 

um navio para deixa-Io mais leve, a necessidade faz demolir as casas para se apagarem os 

incêndios; a necessidade é a lei do momento,,938. Da mesma forma, nas Sentenças de Publio 

Siro (primeiro século antes de Cristo), lê-se que "a necessidade faz a lei, mas nao esta 

submetida a esta,,939. Na disciplina ecJesiastica, mesmo que ausente 0 brocardo, propriamente 

dito, a concepçao de que a necessidade pode modificar a ordem das regras estabelecidas pode 

ser vista por meio de uma decretal do papa Leao l, enviada em Il de junho de 451 ao bispo 

Teodoro de Fréjus, por meio da quai 0 chefe da Igreja afirma que "aqueles que, em casa de 

necessidade ou de perigo iminente, imploram a proteçao da penitência e, em seguida, a 

reconciliaçao, nao podem ver recusado este favor nem negada a reconciliaçao,,940. Nesse 

937 Ibid., p. 302. 
93 8 Sêneca trata do caso de um soldado, que, havendo perdido suas armas em combate, toma aquelas de um 
guerreiro ja morto e sepultado. Sobre 0 problema de 0 soldado, mesmo que vencedor no combate, poder ser 
acusado de violaçào de sepultura, Sêneca argumenta em favor do combatente da seguinte forma: « Pendant une 
guerre, dans une cité, un brave soldat, ayant perdu ses armes au combat, en prit au tombeau d'un brave éprouvé. 
Il accomplit une action d'éclat, puis remit les armes à leur place. Après avoir été récompensé, il est accusé de 
violation de sépulture. [Pour le brave]. J'avais à peine touché ces armes: elles m'ont suivi. - Si je les prends, ce 
sont des armes; si je les laisse, des dépouilles < pour l'ennemi >. On aurait vu réellement violer ce tombeau, si 
l'ennemi était venu jusque-là. - Nous nous sommes prêté mutuellement ce qui nous manquait: lui des armes à 
un brave, moi un brave à ces armes. L'État y a beaucoup gagné, le brave éprouvé n'y a rien perdu. La nécessité 
fait jeter la charge d'un navire pour l'alléger; la nécessité fait démolir les maisons pour éteindre les incendies; la 
nécessité est la loi du moment », SÊNECA. Controverses et suasoires. Traduçào de Henri Bomecque. Paris: 
Garnier Frères, 1902. v. 1. p. 249-250. Em traduçao nossa: "Durante uma guerra, em uma cidade, um bravo 
soldado, havendo perdido suas armas em combate, tomou as armas da tumba de um valente experimentado. Ele 
realiza uma açào brilhante e, em seguida, devolve as armas ao seu lugar. Depois de ter sido recompensado, ele é 
acusado por violaçao de sepultura. [Em favor do bravo] : Eu mal toquei nestas armas: elas me seguiram. - Se eu 
as tomo, sao armas; se eu as deixo, despojos [para 0 inimigo] . Ter-se-ia visto realmente violar esta sepultura, se 0 

inimigo tivesse chegado até ela. Nos nos emprestamos mutuamente aquilo que a cada um faltava: quanto a ele, 
armas a um bravo; quanto a mirn, um bravo a estas armas. 0 Estado corn isto muito ganhou e 0 bravo 
experimentado corn isso nada perd eu. A necessidade faz lançar a carga de um navio para deixa-Io mais leve, a 
necessidade faz demolir as casas para se apagarem os incêndios; a necessidade é a lei do momento". 
939 "Necessitas dat legem, non ipsa accipit" (SIRO, Publio. Sententiae. London: Cambridge University, 1895. p. 
26). 
940 « ceux qui, en cas de nécessité ou de péril imminent, implorent la protection de la pénitence et, peu après, la 
réconciliation, ne peuvent se voir refuser cette faveur ni dénier la réconciliation ». In: ROUMY, op. cit., p. 305. 
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senti do, Roumy aponta que a promoçao da relativizaçao da lei em virtude da superveniência 

de uma situaçao de exceçao parece ser um fato que remonta aos primeiros tempos da Igreja: 

A ideia de uma tlexibilidade da regra canônica condicionada por 
circunstâncias excepcionais é entao extremarnente precoce e parece ter 
tomado forma a partir do século V, no momento mesmo em que começava a 
emergir um conjunto de disposiçôes juridicas consideradas coma proprio à 
Igreja cristà94 1• 

Giorgio Agamben, de sua parte, aponta coma Graciano e Tomas de Aquino 

cuidam da questao corn muita acuidade. No ja citado Decreto de Graciano, Agamben en contra 

duas ocorrências da ideia. A primeira delas diz que "por necessidade ou por qualquer outro 

motivo, muitas coisas sao realizadas contra a regra"; na segunda, lê-se que "é preferivel naD 

cantar nem ouvir missa a celebra-la nos lugares em que naD deve ser celebrada; a menos que 

isso se dê por uma suprema necessidade, porque a necessidade naD tem lei,,942. Agamben 

enfatiza, a prop6sito de tais passagens, que, para além de tornar licito 0 que é ilicito, estar-se

ia aqui di ante de umajustificativa para 0 cometimento de uma violaçiio, para a perpetraçao de 

uma transgressiio da regra em um casa especifico, di ante do aparecimento de uma exceçiio943. 

Ja quanto ao esc6lio de Tomas de Aquino, ao responder à questao se é permitido 

agir fora dos termos da lei, referido pensador assim se manifesta: 

Se a observaçào literai da lei nào oferece um perigo imediato, ao quai seja 
necessârio se opor de pronto, nào é dado a ninguém interpretar 0 que é util 
ou inutil à cidade. Isto corn pete aos principes, que têm autoridade para 
dispensar a lei em casos que tais. Entretanto, se 0 perigo é premente, nào 
havendo tempo suficiente para que se possa recorrer ao superior, a 
necessidade mesma traz corn ela a dispensa, porque a necessidade nào tem 
lei. [E adiciona:] Aquele que, em casa de necessidade, age 
independentemente do texto da lei, nào julga a lei ela mesma, mas somente 
um casa singular, no quai ele vê que nào se deve observar a letra da lei 944 • 

941 « L'idée d'une flexibilité de la règle canonique conditionnée par des circonstances exceptionnelles est donc 
extrêmement précoce et semble avoir pris forme dès le Ve siècle, au moment même où commençait à émerger un 
ensemble de dispositions juridiques considérées comme propre à l'Église chrétienne », ROUMY, Franck. op. 
cit., p. 306. 
942 AGAMBEN (2007a), p. 40; AGAMBEN (20l8b), p. 194. 
943 AGAMBEN (2007a), p. 40-1; AGAMBEN (20l8b), p. 194: "Più che rendere lecito l'illecito, la necessità 
agisce qui come giustificazione di una trasgressione in un singolo caso specifico attraverso un'eccezione". 
944 « si l'observation littérale de la loi n'offre pas un danger immédiat, auquel il faille s'opposer aussitôt, il 
n'appartient pas à n'importe qui d'interpréter ce qui est utile ou inutile à la cité. Cela revient aux princes, qui ont 
autorité pour dispenser de la loi en des cas semblables. Cependant, si le danger est pressant, ne souffrant pas 
assez de délai pour qu'on puisse recourir au supérieur, la nécessité même entraîne avec elle la dispense; car 
nécessité n'a pas de loi» ; « Celui qui, en cas de nécessité, agit indépendamment du texte de la loi, ne juge pas la 
loi elle-même, mais seulement un cas singulier où il voit qu'on ne doit pas observer la lettre de la loi », 
AQUINO, Tomas de. Somme Théologique. Disponivel em: 
<http://docteurangelique.free.fr/bibliotheque/sommes/2sommetheologique1a2a.htm>. Acesso em: 11 fev. 2019. 
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A necessidade, nas situaç5es expostas, portanto, nào é fonte genérica e originaria 

de lei, tampouco suspende, em senti do pr6prio, a lei; ela se limita a subtrair um casa 

particular à aplicaçào literaI da norma. Agamben assevera que 0 fundamento ultimo da 

exceçào, aqui, nào é propriamente a necessidade em si, mas 0 principio de que a lei esta 

ordenada à salvaçiio comum dos homens; faltando esta no casa particular, a lei devera ser 

desconsiderada (Agamben fala aqui em uma teoria da dispensatio)945. Nesse sentido, nào se 

trata de uma questào atinente à ordem juridica enquanto tal, mas à situaçào de que, em um 

casa concreto, especifico, a necessidade determina 0 afastamento da força obrigat6ria da lei, 

porque a finalidade da salvaçào dos homens vern a faltar. Podemos 1er, nessa mesma 6tica, 0 

seguinte trecho de referida obra de Tomas de Aquino: "Toda lei esta ordenada à salvaçào 

comum dos homens, e é somente nesta medida que ela adquire força e razào de lei; na medida 

em que, ao contrario, isto Ihe falta, ela perde sua força de obrigaçào"946. 

Nesse senti do, 0 importante a se reter em relaçào aos tempos antigo e medieval, é 

que 0 excepcionar da regra dava-se diante de um casa especifico, de uma situaçiio concreta, 

casualiter (como, a prop6sito, pôde-se observar a partir dos ensinamentos de Gaines Post). 

Até 0 inicio da Modemidade, soava estranha a ideia de uma suspensào da ordem juridica 

enquanto tal, ao argumento da necessidade. 

Na Modemidade, segundo Agamben, perceber-se-a um movimento de inflexào. 

Ao passo que, na Idade Média, 0 sistema se abre para abarcar um casa particular especifico, 

casa este nào contemplado, ou mesmo transgressor da regra, 0 fil6sofo italiano constata que, 

na Modemidade, havera a tentativa de se incluir na ordem jurfdica, enquanto tal, a propria 

exceçiio (independentemente de uma casufstica concreta). Na mesma medida em que 0 

fundamento da salvaçào do povo vai se esmaecendo, ganhando força, a seu tumo, a ideia de 

preservaçào do Estado, por meio da manutençào da ordem publica, vai aparecendo, entào, a 

concepçào de suspensiio da ordem juridica enquanto tal, corn vistas a garantir sua pr6pria 

conservaçào, ideia esta, evidentemente, estranha ao pensamento medieval (mas que parece ja 

poder ser, ao menos, entrevista na figura do golpe de Estado). 

Neste sentido, 0 fil6sofo italiano cita, a prop6sito, 0 renomado jurista Santi 

Romano (1875-1946) que, em seu texto "Sui decreti-Iegge e 10 stato di assedio in ocasione 

dei terremoto di Messina e di Reggio-Calabria ", sustenta ser a necessidade fonte primaria e 

945 AGAMBEN (2007a), p. 41; AGAMBEN (20 1 8b), p. 194. 
946 "Toute loi, avons-nous dit, est ordonnée au salut commun des hommes, et c'est seulement dans cette mesure 
qu'elle acquiert force et raison de loi; dans la mesure, au contraire, où elle y manque, elle perd de sa force 
d'obligation», AQUINO, op. cit. Acesso em: II fev. 2019. 
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originaria de direito, devendo todas as demais fontes a ela se adequarem. Corn efeito, 

assevera 0 estudioso do direito: 

o fato verdadeiro é que nao devemos nos esquecer de um principio que 
parece de sense comum, se resta mesmo enquadrado no aforismo que se 
tomou vulgar: "necessitas non habet legem". A necessidade da quai nos 
ocupamos deve se conceber coma uma condiçao de coisas que, ao menos em 
regra e de modo acabado e, na pratica, eficaz, nao pode ser disciplinada a 
partir de normas precedentemente estabelecidas. Mas se esta nao tem lei, faz 
a lei, coma diz uma outra expressao usual; 0 que quer dizer que constitui esta 
uma verdadeira e prapria fonte de direito. E note-se bem que seu valor nao 
esta restrito ao casa especial dos poderes de urgência do Govemo, mas é 
bem mais amplo e tem manifestaçôes bem mais importantes e gerais. A 
necessidade se pode dizer que seja a fonte primeira e originaria de tudo 
quanto é 0 direito, de maneira que, em relaçao a esta, as outras devem ser 
consideradas, de certo modo, coma derivadas. No ordenamento, que tem 
uma tao longa evoluçao e que alcançou um grau tao notavel de completude, 
dos Estados hodiemos, a produçao normal do direito é, som ente, fixada em 
uma norma escrita. Assim, quando se indaga sobre 0 fundamento obrigat6rio 
de uma lei, tal fundamento se encontra em uma lei precedente que estabelece 
os argaos competentes a emana-la e os seus respectivos poderes. Mas esta 
claro, nesta pesquisa, que deveremos, em um certo ponto, nos deter em uma 
prime ira lei, a quai tera obtido sua força somente na necessidade que a 
determinou. E na necessidade deve-se rastrear a origem e a legitimaçao do 
instituto juridico por excelência, é dizer, do Estado, e em geral do seu 
ordenamento constitucional947 . 

A partir de tal leitura, naD apenas 0 Estado parece retirar seu fundamento da 

necessidade, mas, ademais, 0 outro lado da moeda, 0 estado de exceçao, exsurge também 

coma autêntica figura da necessidade ("se a necessidade naD tem lei, ela faz a lei"; "a 

necessidade é fonte primeira e originaria de tudo quanta é 0 direito"; "na necessidade deve-se 

rastrear a origem e legitimaçao do Estado"). Mesmo que "ilegal", fora da lei, 0 estado de 

exceçao - além de fatico - nos aparece, entao, também coma juridico, amparado que esta na 

947 "II vero si è che non bisogna dimenticare un principio che sembra di senso comune, se esso è persino 
rinchiuso nell'aforisma divenuto volgare: "necessitas non habet legem". La necessità di cui ci occupiamo deve 
concepirsi come una condizione di co se che, almeno di regola e in modo compiuto e praticamente efficace, non 
pua essere disciplinata da norme precedente mente stabilite. Ma se essa non ha legge, fa legge, come dice un 'altra 
espressione usuale; il che vuol dire che costituisce es sa medesima una vera e propria fonte di diritto. E si noti 
bene che il suo valore non è ristretto al casa speciale dei poteri d'urgenza deI Governo, ma è ben più largo ed ha 
manifestazioni ben più importanti e generali. La necessità si pua dire che sia la fonte prima ed originaria di tutto 
quanto il diritto, in modo che rispetto ad es sa, le altre sono a considerarsi in certo modo derivate. Nell'assetto, 
che ha una cosi lunga evoluzione e che ha raggiunto un grado cosi notevole di completezza, degli Stati odiemi, la 
produzione normale deI diritto è di solito fissata da una norma scritta. Cosi quando s'indaga il fondamento 
obbligatorio di una legge, tale fondamento si rinviene in una legge precedente che stabilisee gli organi 
competenti ad emanarla e i loro poteri. Ma è chiaro in questa ricerca dovremo ad un certo punto arrestarci 
arrivando ad una prima legge, la quale avrà ricavata la sua forza solo dalla necessità che l' ha determinata. E nella 
necessità deve rintracciarsi l'origine e la legittimazione dell ' istituto guiridico per eccellenza, cioè della Stato, e 
in genere deI suo ordinamento costituzionale", ROMANO, Santi. Sui decreti-Iegge e 10 stato di assedio in 
ocasione deI terremoto di Messina e di Reggio-Calabria. Rivista di diritto pubblico e della pubblica 
amministrazione in ltalia, Roma, v. 1, 1909. p. 260-1. 



386 

fonte por excelência do direito: a necessidade. Ilegal, mas ao mesmo tempo juridico. Provindo 

o estado de exceçao diretamente da situaçiio de necessidade, descortina-se nele, entao, 0 

complexo cenario em que 0 fato devém direito ("ex facto oritur jus ", "do fato nasce 0 

direito"), mas, ao mesmo tempo e em contrapartida, 0 direito devém suspenso, esvaindo-se de 

fato. Resta ai forjado um âmbito em que direito e fato atenuam-se reciprocamente948
. 

o principio segundo 0 quaI a necessidade determinaria a perda da vis obligandi da 

lei, em funçao da situaçao concreta (em que nao mais presente a sa/us populi), sendo isto 

precisamente 0 que quer dizer 0 brocardo necessitas legem non habet, acaba por deslocar-se, 

na Modemidade, para a ideia da necessidade enquanto fundamento ultimo e propria fonte da 

ordem juridica (0 que, hodiemamente, de maneira privilegiada, se pode ver nos decretos corn 

força de lei emanados do poder executivo, nos atos administrativos elaborados ao arrepio da 

lei, nos estados de urgência e de exceçao, nas medidas de carater excepcional, todos 

amparados no argumento da necessidade, fonte na quaI encontrariam toda sua legitimidade; e 

estariam hâbeis a excepcionar, em uma s6 tacada, nao apenas uma lei - ante um casa concreto 

-, mas diversas garantias e, no limite, 0 pr6prio ordenamento juridic0949
). 

Nesse contexto, Agamben mostra que a necessidade, inicialmente tomada em 

conta de forma pontual e casuistica, acaba por sofrer um deslocamento e a se constituir em 

autêntica fonte primeira e originaria do direito, por um lado, e a se confundir corn 0 pr6prio 

conceito de exceçao, por outro. Nesta ordem de ideias, ante uma necessidade nao mais 

aplicada pontualmente, casualiter, mas entendida coma fonte primeira e originaria de todo 0 

ordenamento juridico, ante um cenario em que direito se fun da na necessidade, ele nao podera 

ter coma irma gêmea senan a pr6pria exceçao; um direito que retira da necessidade (da 

situaçao excepcional) a sua legitimidade mais profunda forçosamente tera, nas suas pr6prias 

bases constitutivas, elementos excepcionais; dai par que Agamben pode apontar que, em sua 

948 AGAMBEN (2007a), p. 46; AGAMBEN (2018b), p. 197: "L'essenziale è, in ogni caso, la produzione di una 
soglia di indecidibilità in cui factum e ius sfumano l' uno nell'altro". 
949 Nesse sentido, a titulo de exemplo, as medidas provisorias brasileiras que, diante da relevância e da urgência, 
perm item a desconsideraçao, pelo poder executivo, do processo legislativo ordinario, tais medidas havendo sido 
inspiradas diretamente do artigo 77 da Constituiçao italiana, 0 quai prevê que "Nos casos extraordinarios de 
necessidade e de urgência, 0 Govemo podera adotar, sob sua responsabilidade, medidas provisorias corn força de 
lei"; na Espanha, percebemos as "disposiçoes legislativas provisorias", adotadas em casos de "extraordinaria e 
urgente necessidade"; na Alemanha, 0 instituto do "estado de necessidade legislativa"; na França, os decretos-Iei 
de urgência e necessidade; na Argentina, decretos-Iei por necessidade subita; da mesma forma, 0 decreto 
mexicano corn força de lei, adotado pelo Executivo em situaçoes especialissimas para preservar a estabilidade 
econômica e a saude publica. De fato, a necessidade se tomou 0 alicerce por excelência sobre 0 quai repousa 
todo 0 edificio da ordem juridica modema. 
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6tica, direito e exceçao naD saD mais do que dois lados de uma mesma moeda; ou que a 

exceçao é constitutiva do direito; 0 direito provindo do casa de necessidade, da exceça0950• 

Roberto Nigro nos ensina que "sao as necessidades que reclamam 0 recurso ao 

golpe de Estado. 0 que esta na base do Estado de exceçao e do golpe de Estado é 0 conceito 

de 'necessidade': Necessitas legem non habet"951. Mas 0 pensador se pergunta quaI seria a 

"natureza" desta necessidade. Tratar-se-ia de um fenômeno objetivo, de um fato, 

perfeitamente identificavel, ou de uma avaliaçao subjetiva? Assim se indaga: 

Mas coma interpretar a necessidade? QuaI é a sua natureza? É ela uma 
situaçào objetiva, um fato, uma fatualidade? Ou implica ela um julgamento e 
uma avaliaçào subjetiva? É ela um dado objetivo ou bem toda situaçào 
declarada coma tal deve ser considerada coma necessâria e excepcional?952 

É nesse sentido que Agamben vai denunciar uma aporia maxima que faz corn que 

a necessidade se afigure, ainda assim, claramente insuficiente para uma definiçao do estado de 

exceçao. TaI aporia diz respeito à pr6pria natureza do conceito de "necessidade". 0 fil6sofo 

aponta que, longe de se tratar de uma situaçao objetiva, a aferiçao da necessidade demandara 

uma avaliaçao de ordem subjetiva (moral, polftica ... ): necessarias e excepcionais serao 

aquelas situaçoes e aquelas medidas declaradas coma tais, acabando por se resvalar para a 

teoria schmittiana da decisGo sobre 0 estado de exceçGo: quem decide sobre a situaçGo de 

necessidade, sobre 0 estado de exceçGo é, precisamente, 0 soberano. Competira assim à 

autoridade soberana a fundamental tarefa de decidir sobre 0 reconhecimento da situaçao de 

necessidade, sobre 0 que é ou naD necessario, sobre a adoçao (ou nao), em decorrência disso, 

de medidas excepcionais, no fim das contas, sobre a manutençao ou ruina de um ordenamento 

juridico. A decisGo, na 6tica de Schmitt, permitira a inscriçao da necessidade, do estado de 

exceçao, no contexto juridico, sua gerência sendo cometida ao soberano. 

Mas, dando razao a Walter Benjamin - 0 quaI, contrapondo-se à tese schmittiana, 

Val asseverar que, ao se pensar dessa forma, longe se estaria de um "milagre da decisGo 

soberana ", mas, em verdade, muito mais pr6ximo de uma rematada "catastrofe" da decisao 

soberana, ante uma impossibilidade de 0 soberano efetivamente decidir a respeito -, 

950 É nesse sentido que Schmitt vai poder dizer que "A exceçao é mais interessante do que 0 caso regular. 0 
ultimo nao prova nada; a exceçao prova tudo . A exceçao nao faz apenas confirmar a regra; a regra, enquanto tal, 
vive apenas da exceçao" (conforme GIACOIA JUNIOR, op. cit., p. 132). 
95 1 « Ce sont des nécessités qui réclament le recours au coup d' État. Ce qui est à la base de l'État d'exception et 
du coup d' État est le concept de "nécessité" : Necessitas legem non habet », N1GRO, op. cit., p. 70. 
952 « Mais comment interpréter la nécessité? Quelle est sa nature? Est-elle une situation objective, un fait, une 
factualité ? Ou implique-elle un jugement et une évaluation subjective? Est-elle une donnée objective ou bien 
toute situation déclarée comme telle doit-elle être considérée comme nécessaire et exceptionnelle? », ibid., p. 
70. 
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Agamben asslm assevera: "Nao s6 a necessidade se reduz, em ultima instância, a uma 

decisao, coma também aquilo sobre 0 que ela decide é, na verdade, algo indecidivel de fato e 

de direito"953. É nesse sentido que podemos secundar tal conclusao corn 0 pensamento de 

Zarka, 0 quaI, coma vimos, observa que, a partir de Naudé, a açao do golpe de Estado esta 

para além de justificaçoes, de prévios conhecimentos, de conhecimentos cientificos, esta -se ai 

no âmbito da pura açéio politica, diante do imprevisivel; a decisao corn conhecimento de 

causa encontra ai, nitidamente, um sério limite. 

É exatamente nesse espaço do indecidivel, de mescla entre 0 fMico e 0 juridico 

que operara 0 estado de exceçao e agira 0 soberano. No estado de exceçao - enquanto 

categoria fundamental à pr6pria sobrevivência do edificio juridico - , buscar-se-a preencher 

esta fratura basilar por meio da integraçao da exceçao na ordem juridica954, situaçao em que a 

lei vigorara a partir da sua pr6pria "desaplicaçéio". Ante a "suspensao" da lei, é destacada 

desta a suaforça, que agira, entao, corn vistas à preservaçao da ordem (0 italiano assevera que 

a lei "aplica-se, desaplicando-se "; que se toma eficaz na sua revogaçao, na sua suspensao; 

retira-se da lei sua roupa legal, ficando apenas sua força, uma "lei nua" que apontara esta 

força, em toda a sua crueza e contundência, em direçao à vida humana, que se tomara nua, 

separada de sua forma, juridicamente despojada - Agamben fara referência ai a urna vida 

matcivel). Neste limiar, na interpretaçao agambeniana, 0 fMico e 0 juridico, 0 direito e a vida 

vao se confundir e ingressar em uma zona de indistinçao, em que a autoridade soberana 

deixara de compor, de conceder observar a lei e nao mais encontrara limites em seu agir 

tempestuoso, ordenado e fundamentado, a priori, na conservaçao estatal e na preservaçao da 

ordem, a qualquer preç0955. 

Notamos, assim, que a necessidade plasma nao s6 a arte de govemar, mas também 

a soberania; e soberania e govemo encontram ai seu ponta de articulaçao, precisamente no 

golpe de Estado. 0 golpe de Estado é amalgama de soberania e governo, vértice em que 

ambos os polos se encontram, em urn processo que nos leva ao vazio, à indistinçao, a urna 

impossibilidade de decisao. Nesse centro da maquina bipolar, em que opera 0 golpe, encontra

se apenas a engrenagem e urna indecidibilidade - urn ilocalizavel. 0 golpe é 0 momento 

eminente em que a razao de Estado se toma violenta e se mostra nao apenas enquanto 

953 AGAMBEN (2007a), p. 47; AGAMBEN (2018b), p. 198: ''Non soltanto la necessità si ri duce in ultima 
istanza a una decisione, ma cio su cui essa decide è, in verità, un indecidibile di fatto e diritto". 
954 Agamben, a prop6sito desta tentativa obstinada de integraçao da exceçao no ordenamento, nos ensina que a 
busca de uma topologia no interior do sistema juridico é uma tarefa que nao pode senao se revelar infrutifera. 
Observa-nos que, quando, em nossa época, se tencionou, de todas as formas, atribuir a este "indiscemivel", a 
este "ilocalizavel", uma localizaçào precisa, visivel e permanente, 0 resultado disso foi 0 campo de 
concentraçao, conforme AGAMBEN (2018a), p. 32. 
955 Tais ideias serào retomadas no derradeiro capitulo da tese. 
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govemo, mas também enquanto impetuoso agir soberano. Na maquinaçao, na teatralidade, na 

arte do calar e do falar, no segredo, ai encontramos 0 agir govemativo; na brutal execuçao que 

nao encontra limites, nos surpreendemos corn a açao soberana. Ai estaria, a nosso juizo, uma 

interpretaçao procedente para 0 entendimento, ja mencionado, de Zarka, que percebe, no 

golpe de Estado, uma correlaçao bastante evidenciada entre a aÇao politica e uma necessidade 

de exceçao; revelam-se ai, corn efeito, govemo e soberania. Naudé, a prop6sito, refletira tal 

indiscemibilidade, ao apontar a compreensao de que a asrucia, a mentira, a maquinaçao, 0 

estratagema e a açao violenta afiguram-se inerentes à atividade de govemo, à açao politica, e 

serao justificados por razoes de necessidade; uma necessidade orientada à utilidade publica, 

ao bem publico; uma necessidade de Estado e do rei956
. 

A partir das leituras de Gabriel Naudé e Michel Foucault, perceberiamos, assim, 

no golpe de Estado, a açao de três elementos fundamentais: além da necessidade e da 

violência, encontrariamos, nesta açao politica extremada, coma vimos, também 0 elemento da 

teatralidade. Ante a constataçao da necessidade, 0 Estado agira corn força, por meio da 

representaçao manifesta de sua autoridade soberana, em todo 0 seu esplendor. E, nesta 

encenaçao, pr6pria ao agir estatal- e sobretudo ao golpe de Estado - opera uma tensao entre 

o calar e 0 falar, entre 0 publicizar e 0 esconder, mostrando-se inafastavel ai 0 elemento do 

segredo. Exige-se saber falar e saber calar; surge ai, pois, a prudência coma grande virtude 

politica, categoria paradigmatica à operabilidade da razao de Estado; yale lembrar que "nem 

todas as verdades SaD boas para serem dUas " - nao por outra razao Naudé aponta que 0 bom 

ministro é aquele que fala por necessidade, nao por ambiçao, aquele que sabe guardar a 

confidencialidade nos assuntos politicos. 

A teatralidade e a prudência vao de par corn outra concepçao fundamental, a da 

oportunidade. É nesse senti do que Naudé observa que se deve ter uma boa compreensao do 

tempo, deve-se aguardar 0 momento certo, é preferivel agir lentamente, a pequenos passos 

antes que a galopes. Deve-se aproveitar adequadamente a ocasiao957
• Nessa toada, yale 

956 Na medida em que depositario da dignidade e da autoridade soberana fundamentais à preservaçào da ordem 
publica - é dizer, preservar a autoridade soberana, preservar a coroa, preservar a dignitas real é questào de ordem 
publica - como ja explicitado em Gaines Post. 
957 A prop6sito, assim se expressa Naudé: «veu qu ' il falloit tout d'vn coup en tirer cette regle generale, qua: 
casus obtulit in sapientiam vertenda, puis que non seulement aux trahisons, & aux mutineries, mais en toutes 
autres sortes d'affaires, & de rencontres, mos est hominibus, comme dit Cassiodore, occasiones repentinas ad 
artes ducere. Ainsi lisons nous que Christophle Colomb, aprés auoir supputé le temps auquel vne grande eclipse 
deuoit arriuer, il menassa certains habitans du nouueau Monde, de couertir la Lune en sang, & de la leur oster 
entierement, s'ils ne luy fournissoient les rafraischissemens dont il auoit besoin, & qui luy furent incontinent 
enuoyez, dés aussi tost que l'eclipse commença de paroistre. l'ay remarqué cy-dessus que Ferdinand Cortez fit 
croire aux habitans de Mexique, qu'il estoit le Dieu Topilchin, pour entrer plus facilement dans leur Royaume ; 
& que François Pizarre se seruant du méme stratageme en la conqueste du Peru, se faisoit nommer le Viracoca. 
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lembrar Sêneca, para quem a necessidade é a lei do momento; tal pensamento encontra aqui 

grande consonância. Assim, chegado 0 momento, a oportunidade, prudentemente reconhecida 

a necessidade, entiio se fara exsurgir do segredo a açao politica extrema e se agira corn toda 

força e pujança, de maneira esplendorosa e suntuosa, manifestando-se, por meio de uma 

representaçao gloriosa, 0 poder do Estado. Ai esta a conjunçao entre soberania e govemo. E a 

conservaçao da ordem se dara, entao, a qualquer preço. 

Zarka, a partir da interpretaçao naudeana, vai apontar que os golpes de Estado 

pontuam a vida das sociedades humanas; quem sabe mesmo ditam 0 ritmo de tais 

sociedades? E, a prop6sito deste "ditar 0 ritmo" da sociedade, yale perce ber a proximidade 

Ce fut encore par ce moyen que Mahomet chàgea son epilepsie en ecstase, & que Charles V se seruit de l' heresie 
de Luther, pour diuiser & affoiblir les Princes d'Allemagne, qui pouuoient en demeurant vnis controller 
l'authorité qu'il vouloit auoir dans l'Empire, & empescher le proiet qu'il auoit dressé d 'vne Monarchie 
vniuerselle. Disons encore que le mesme Empereur, n'ayant plus l'esprit & le iugement assez fort pour 
gouuemer vn Estat si grand qu 'estoit le sien, & voyant d'ailleurs que la fortune naissante de Henrique II mettoit 
des bomes à la sienne, se mocquoit de son plus vitra, & saisoit dire aux Pasquinades, Siste pedem Metis, hrec tibi 
meta datur. Il couurit toutes ces disgraces, du voile de Pieté & de Religion, s'enfermàt dans vn cloistre, où il eut 
pareillement la commodité de faire penitence du peché secret, qu'il auoit commis en la naissance d'vn fils 
bastard, qui luy estoit aussi neueu. Ainsi Philippe II prit suiet de casser tous les Priuileges extraordinaires des 
Arragonois, sur la protection qu 'i ls voulurent donner à Antonio Perez ; & ie treuue entre nos Roys de France que 
Philippe premier augmenta beaucoup son Royaume, & le deliura s'il faut ainsi dire de la Tutele des Maires du 
Palais, pendant que tous les Princes de la France, & son frere mesme estoient occupez à combattre les Sarrasins, 
sous la conduite de Godefroy de Boüillon ; & pendant la troisiéme Croisade, on pourroit dire que Phillipe 
Auguste abandonna le Roy Richard d'Angleterre, pour s'en reuenir en France broüiller les affaires des Anglois, 
parce qu'en matiere d'Estat, quœdam nisifallacia vires assumpserint, fidempropositi non inueniunt, laudémque 
occulto magis tramite quàm via recta petunt », NAUDÉ (1639), p. 181-4. Em traduçào nossa: "uma vez que era 
necessario, ao mesmo tempo, lançar mào desta regra geral: quœ casus obtulit in sapientiam vertenda [é preciso 
aproveitar-se de tudo 0 que nos apresenta a ocasiào], ja que nào s6 nas traiç6es e nos motins, senào também em 
toda outra classe de neg6cios e ocasi6es, mos est hominibus [é costume dos homens] , coma diz Cassiodoro, 
occasiones repentinas ad artes ducere [servir-se habilmente das ocasi6es fortuitas que se apresentam]. Assim, 
lemos que Crist6vào Colombo, depois de haver calculado 0 momento em que um grande eclipse ia acontecer, 
ameaçou certos habitantes do Novo Mundo de converter a lua em sangue e de retira-la deles inteiramente, se nào 
fomecessem a ele os refrescos de que necessitava, e que lhe foram imediatamente enviados, tào logo 0 eclipse 
começou a se produzir. Assinalei anteriormente que Ferdinand Cortez fez crer aos habitantes do México que era 
o deus Topilchin, para entrar mais facilmente no reino deles, e que Francisco Pizarro, servindo-se do mesmo 
estratagema na conquista do Peru, fazia-se chamar 0 Viracocha. Foi também por este meio que Maomé 
transformou sua epilepsia em êxtase e que Carlos V se serviu da heresia de Lutero para dividir e debilitar os 
principes da Alemanha, os quais, se permanecessem unidos, poderiam limitar a autoridade que ele tinha no 
Império e impedir seu projeto de uma monarquia universal. Digamos, ainda, que 0 mesmo Imperador, quando 
nào teve 0 espirito e 0 juizo fortes 0 bastante para govemar um Estado tào grande coma 0 seu e ao ver, ademais, 
que a fortuna nascente de Henrique II limitava a sua, desdenhava seu plus ultra e fazia dizer aos pasquins Siste 
pedem Metis, hœc tibi meta datur [Fique em Metz, porque ai foram assinalados os teus limites]. Ele cobriu todas 
estas desgraças sob 0 véu da piedade e da religiào, encerrando-se em um claustro no quaI ele teve, igualmente, 
ocasiào de fazer penitência do pecado secreto que havia cometido de fazer nascer um filho bastardo que também 
era seu sobrinho. Igualmente, Felipe II encontrou pretexto para quebrar todos os privilégios extraordinàrios dos 
aragoneses na proteçào que eles de se jar am dar a Antonio Perez e eu encontro, entre nossos reis da França, que 
Felipe l aumentou muito seu reino e 0 libertou, se assim se pode dizer, da tutela dos mordomos do palacio, 
enquanto todos os principes da França e seu irmào mesmo estavam ocupados em combater os sarracenos sob as 
ordens de Godofredo Boüillon; e, durante a Terceira Cruzada, se pode dizer que Felipe Augusto abandonou 0 rei 
Ricardo da Inglaterra para retomar à França e agitar os assuntos dos ingleses, porque em matéria de Estado, 
quœdam nisifallacia vires assumpserint, fidem propositi non inueniunt, laudémque occulto magis tramite quàm 
via recta petunt [algumas coisas s6 têm êxito mediante algum engano e s6 sào louvadas, recorrendo-se a vias 
tortuosas e obliquas]". 
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entre os golpes de Estado e uma instituiçao por excelência govemamental: a força policial. 

Nao por acaso Foucault definiu a policia coma 0 "golpe de Estado permanente"; e Agamben, 

a seu tumo, observou que "govemar é promover urna série de pequenos de golpes de Estado". 

Vemos, de fato, na policia, elementos coma 0 segredo, a decisao, a encenaçao, 0 esplendor, a 

inafastavel utilizaçao da violência, a providência efetiva, pujante e inegavel, direcionada 

especificamente à preservaçao do Estado e à manutençao da ordem; sao todos elementos, corn 

efeito, evidentes de conexao corn 0 golpe de Estado. 

Nigro asse vera que, na perpetraçao do golpe de Estado, 0 Estado retoma ao 

momento da violência originaria, ao momento de sua fundaça0 958
• E a prop6sito deste 

momento fundacional, parece-nos judicioso, corn efeito (antes de retomar, no capitulo final, 

ao tema da policia - analisando coma tal instituiçao do "golpe de Estado permanente" se 

desenvolveu ao longo dos séculos XIX e XX - , chegando ao conceito - e à atuaçao securitaria 

- que hoje nos é tao familiar), terminar este périplo geneal6gico (e nada nos parece mais 

justo), analisando a razao de Estado a partir das lentes daquele que revolucionou 0 

pensamento filos6fico-politico, recebendo, corn propriedade, 0 titulo de pai da filosofia 

politica modema, e cuja teoria contratualista flagrantemente irradia seus efeitos em 

pensamentos e instituiçoes, mesmo em nossos dias. Analisemos, pois, Thomas Hobbes 

naquilo que identificamos de consoante entre sua teoria e 0 conceito da razao de Estado. 

Hobbes, enquanto te6rico - por excelência - da soberania, podera nos fomecer luzes que nos 

possibilitem aprimorar nossa compreensao acerca da concepçao de razao de Estado também 

958 Tal~ez, a proposito, nao seja por acaso que, na imagem do frontispicio do Leviata de Hobbes, enquanto todos 
os indivfduos estao fora da cidade e, neste momento fundacional, compôem a figura do corpo do soberano, na 
cidade, vazia, além de dois médicos corn mascaras a bico (que caminham proximo à igreja), veem-se alguns 
guardas marchando, expressao deste golpe de Estado que se exerce em permanência. Vejamos, nessa toada, a 
interpretaçao de Giorgio Agamben a respeito da imagem do frontispicio : "A vevamo evocato la curiosa presenza, 
nella città vuota, delle guardie armate e di due personaggi, la cui identità è ora tempo di svelare. Francesca Falk 
ha richiamato l'attenzione sul fatto che le due figurine che stanno in piedi di fronte alla cattedrale portano la 
caratteristica maschera a becco dei medici della peste. Il particolare era stato notato da Bredekamp, che non ne 
aveva tratto alcuna conseguenza; Francesca Falk sottolinea invece a ragione il significato politico (0 biopolitico) 
che i medici acquistavano durante un'epidemia: la loro presenza nell'emblema ricorda 'la selezione e 
l' esclusione e la prossimità nell'immagine fra epidemia, sanità e sovranità' . La moltitudine irrappresentabile, 
simile alla massa degli appestati, puo essere rappresentata solo attraverso le guardie che ne sorvegliano 
l'obbedienza e i medici che la curano. Essa dimora nella città, ma solo come oggetto dei doveri e delle cure di 
coloro che esercitano la sovranità", AGAMBEN (2018b), p. 283 . Em traduçao nossa: "Nos havfamos evocado a 
presença curiosa, na cidade vazia, dos guardas armados e de dois personagens cuja identidade agora é tempo de 
revelar. Francesca Falk chamou a atençao para 0 fato de que as duas figuras que se encontram em pé, em frente à 
catedral, portam a mascara a bico, caracterfstica dos médicos da peste. Este detalhe tinha sido notado por Horst 
Bredekamp, 0 quai daf nao retirou nenhuma conclusao; Francesca Falk, em contrapartida, sublinha corn razao 0 

significado politico (ou biopolitico) que os médicos adquiriam durante uma epidemia: sua presença no emblema 
lembra 'a seleçao e a exclusao, bem coma a aproximaçao, na imagem, entre epidemia, saude e soberania' (Falk, 
20 Il , p. 73) . A multidao irrepresentavel, similar à massa de apestados, somente pode ser representada pelos 
guardas que fiscalizam sua obediência e pelos médicos que a cuidam. Ela permanece na cidade, mas somente 
coma objeto dos deveres e dos cuidados daqueles que exercem a soberania". 
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sob 0 viés do poder soberano. Ap6s 0 pêndulo da maquina bipolar agambeniana chegar ao 

centro, na zona de indiscemibilidade entre os dois polos, é 0 momento de movimentar-se em 

retomo ao flanco do poder soberano. Coincidentemente, a época em que Hobbes surge é 

também aquela em que as obras sobre 0 conceito de razao de Estado começarao a escassear. 

Estariamos ai diante de uma mudança de paradigma? Buscaremos tencionar compreender este 

fenômeno e apontar se se trata de um conceito que finalmente, em Hobbes, chegou ao seu 

paroxismo ou, quiça, ao revés, desembocou em um franco declinio e fastio te6rico, chegando 

mesmo à sua dissipaçao. 
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9 A RAZAO DE ESTADO E 0 CONTRATUALISMO HOBBESIANO: 0 DECLÎNIO 

DE UM CONCEITO? 

9.1 NOTAS INICIAIS 

"Convenants, without the sword, are but words, 
and of no strenght to secure a man at ail ". 

Thomas Hobbes (Leviathan) 

Aquela ideia - inaugurada, em escrito, por Della Casa e Guicciardini e consagrada 

por Botero, em contraponto à difusao do terre moto chamado Maquiavel - tem seu 

arrefecimento na segunda metade do século XVII, tempo que marca 0 declfnio das discussoes 

sobre 0 conceito da razao de Estado. Nao que a razao de Estado tenha deixado de existir, 

muito ao contrario: consoante ja se pôde perceber da exposiçao, entendemos que os principais 

elementos da ra zao de Estado seguiram em operaçao na açao politica e mesmo chegaram até 

os nossos dias em grande vigor, sobretudo por conta das exigências proprias aos imperativos 

de segurança. Readequado em alguns aspectos, 0 nuc1eo do conceito da razao de Estado é 

percebido operante mesmo hodiemamente, e alguns de seus elementos saD fundamentais na 

tentativa de investigaçao e compreensao das ameaças mais presentes nesta estatalidade 

contemporânea que se presume ainda seguir sendo - a justo titulo - adjetivada de juridico

democrâtica. Nada obstante tal presença (ousamos dizer, até certo ponto, "silenciosa") da 

razao de Estado - cujos temas persistem a permear a polftica atual-, faz-se sentir - conforme 

nos apontam Rodolfo de Mattei e Friedrich Meinecke - um desuso, um esquecimento 

progressivo do conceito a partir do século XVII, no que tange à sua utilizaçao e evocaçao 

mais explfcitas. Corn efeito, naD se fala mais, explicitamente, em "razao de Estado" (ao 

contrario, a proposito, das "razoes de segurança" ... ). 

Meinecke (que indisfarçavelmente aproxima a razao de Estado ao polo da 

soberania) sublinha que a razao de Estado adquiriu, sobretudo, um senti do eminentemente 

historico, destinando-se nomeadamente à compreensao de coma se forjou e foi levada a efeito 

a politique de puissance - nada obstante 0 historiador assevere que a ideia central do conceito 

segue operante, sendo imperioso, para tencionar compreendê-Ia, atentar para temas coma 

"interesse de Estado", "polftica de forças", "politique de puissance ", e "État de 
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puissance "959. 0 fato, corn efeito, é que houve um evidente arrefecimento nas discussoes, nos 

circulos especializados, sobre a razao de Estado; 0 debate explicito desaparece. E, depois de 

tao figadais e acalorados debates, uma inflexao tao surpreendente, de tamanhas proporçoes no 

rumo das discussoes politicas - corn 0 declinio ou, quiça dizer-se mesmo, 0 esquecimento de 

um conceito que reinou durante quase dois séculos - foi aparentada, por Rodolfo de Mattei, a 

uma calmaria que se instalou depois da tempestade960
. 

Para Benedetto Croce, 0 desenvolvimento das teorias respeitantes aos direitos 

naturais e ao proprio Estado teriam ensejado esta mudança de rota, mas, nomeadamente, 

Croce diagnostica, coma causa para 0 esvaimento das publicaçoes italianas sobre 0 conceito, a 

existência de um cansaço, um natural fastio decorrente de "disputas pedantes e estéreis" em 

toma de "vazias definiçoes", passando-se de tais debates para 0 trato de conceitos que 

poderiam aportar maior objetividade e tangibilidade às discussoes politicas961
. Mattei, todavia, 

959 "0 termo 'razao de Estado' nao foi mais senao raramente empregado no século XIX, e nao 0 é muito mais 
nos nossos dias. Absolutamente, nao damos a ele mais do que um sentido historico e restrito para designar 0 

espirito particular que tinha a politica de potência no século XVII. A ciência que dele menos se serve é aquela a 
quem a noçao central da razao de Estado seria mais necessaria: é a ciência politica geral. Entretanto, sob outros 
termos, a coisa mesma ainda sobrevive tanto na prâtica quanto na teoria. Problema da potência, politica de 
potência, ideia do Estado de potência tais sao as express5es empregadas preferencialmente hoje para 0 mesmo 
objeto, e que é preciso bem aceitar, mesmo que elas nao designem, tao claramente, a essência fntima daquilo que 
é a artéria vital, a um so tempo natural e racional, do Estado. Sob reserva de conservar sempre presente no 
espirito esta realidade profunda, nos utilizamos também 0 termo de ideia do Estado de potência". No original, 
lemos: « Le terme de ' raison d'État' n'a plus été que rarement employé au XIXe siècle et ne l'est pas davantage 
de nos jours. On ne lui donne plus guère qu'un sens historique et restreint pour désigner l'esprit particulier 
qu'avait la politique de puissance au XVIIe siècle. La science qui s'en sert le moins est celle à qui la notion 
centrale de la raison d'Etat serait le plus nécessaire: c'est la science politique générale. Néanmoins, sous 
d'autres termes, la chose même survit encore en pratique comme en théorie. Problème de la puissance, politique 
de puissance, idée de l'Etat de puissance telles sont les expressions employées aujourd'hui de préférence pour le 
même objet, et qu'il faut bien accepter, quoiqu'elles ne désignent pas aussi clairement l'essence intime de ce qui 
est l'artère vitale, à la fois naturelle et rationnelle, de l'Etat. Sous réserve de garder toujours présente à l'esprit 
cette réalité profonde, nous avons utilisé aussi le terme d'idée de l'Etat de puissance» (MEINECKE, op. cit. p. 
371). 
960 ''Non, beninteso, che si fosse definitivamente smesso di parlare, in giro, di ' ragion di Stato' (ché si hanno 
testimonianze deI durare di spicciole discussioni fin, si pua dire, all'ultimo scorcio deI secolo XVII); ma è in 
sede di apposita discettazione che l'impegno viene nettamente meno. Estinzione, que lia di un cosl fitto e 
parossistico dibattito, che a tutta prima pua sorprendere, e dare addirittura l'impressione di una quiete dopo la 
tempesta" (MATTE!, op.cit., p. 278). Em traduçao nossa: ''Nao, certamente, que se tivesse definitivamente 
parado de falar sobre 'razao de Estado' (ha evidências da persistência de pequenas discuss5es até, digamos, 0 

final do século XVII), mas é no debate especializado que 0 empenho se afigura claramente menor. Extinçao esta 
de um debate tao denso e paroxistico que pode, a princfpio, surpreender, e mesmo dar a impressao de uma 
calmaria depois da tempestade". 
961 "1 dibattiti intomo alla ragion di stato e ai rapporti di politica e morale vennero cessando in Italia circa la metà 
di quel secolo, e poco dopo nella restante Europa, sostituiti dalle costruzioni razionalistiche deI diritto naturale e 
degli stati, a cui, tra gli esuli italiani, Alberico Gentili aveva dato inizio col suo De iure belli (1598), precedendo 
il Grozio: il che è apparso effetto di sazietà e fastidio onde le menti si staccavano da vuote definizioni e dispute 
pedantesche e sterili per pas sare a più vivi e agili concetti sociali e politici. Ma forse la vera ragione di quel 
distacco era nell'esaurimento deI dibattito", CROCE, Benedetto. Storia dell'età barocca in Italia. Bari: Laterza, 
1929. p. 97. In: MATTEI, op.cit., p. 279. Em traduçao nossa: "Os debates em toma da razao de estado e das 
relaç5es entre politica e moral cessaram na Italia por volta da metade daquele século, e pouco depois na Europa 
restante, substitufdos pelas construç5es racionalistas do direito natural e dos estados, às quais, entre os exilados 
italianos, Alberico Gentili havia dado infcio corn seu De iure belli (1598), precedendo Grotius: 0 que pareceu 
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nào compactua corn esta explicaçào de Croce, apontando que os autores que cuidaram do 

conceito de razào de Estado fizeram tal ideia se revestir de fundamental importância para a 

historia e para a filosofia, nào se podendo chamar, pura e simplesmente, estas discussoes 

sobre a razào de Estado de discussoes "estéreis" ou "vazias,,962. 

Na visào de Mattei, uma multiplicidade de causas teria determinado este declinio. 

A primeira questào importante é que nào apenas 0 debate em toma da razào de Estado, mas a 

tratadistica politica em geral - na quaI, à evidência, inserto 0 estudo de tal conceito - perde 

fôlego no decorrer deste século XVII. E Ferrari, na leitura de Mattei, percebeu tal questào, 

apontando que, em um dado momento do século XVII, houve 0 declinio da ciência politica, 

"como uma moda, um uso, um capricho, repudiado pelas novas geraçoes,,963. Ferrari 

contabiliza a decadência da seguinte forma: entre 1576 e 1650, trezentos e oito escritores 

teriam publicado sobre 0 conceito na Itâlia, ao passo que, entre 1650 e 1724, tào-somente 

cento e vinte e um trabalhos cuidam do tema964. TaI declinio da produçào acerca do assunto é 

vislumbrado também fora da Itâlia: 

Se consultarem a bibliografia, durante os setenta e quatro anos de guerras 
das religi5es, de 1576 a 1650, vocês contam trezentos e oito politicos; mas 
nos setenta e quatro anos seguintes, isto é, de 1650 a 1724, contam ai apenas 
cento e vinte e um; estamos quase no terço. A literatura estrangeira, que 
serve coma de cortejo à nossa e dela recebe a influência, cresce na mesma 
proporçao, e enquanto no periodo das guerras de religi5es, quero dizer 
sem pre de 1576 a 1650, produz trezentos e cinco politicos, assinada a paz de 
Vestfalia, de 1650 a 1724, da som ente cento e vinte e sete. Esta diferença é 
grandissima se se reflete que, depois de 1650, 0 ntimero de livros aumenta 
prodigiosamente em todos os gèneros do conhecimento e que, em espécie, a 
imprensa politica da imortalidade a mil discuss5es antes deixadas ao 
dominio da conversaçao privada. Mais tarde, de 1710 a 1789, os escritos de 
teorias politicas, na Italia, se reduziram a noventa e nove, no exterior, a 
setenta e très, enquanto que intimeros jomais saem a comentar toda pequena 
fofoca de Londres ou de Paris965

• 

efeito de saciedade e fastio, em que as mentes se cansaram de definiçôes vazias e disputas pedantes e estéreis e 
passaram a conceitos sociais e politicos mais vivos e ageis. Mas talvez a verdadeira razào para este afastamento 
tenha sido no exaurimento do debate". 
962 MATTEI, op. cit., p. 279. 
963 "come una moda, un uso, un capriccio, ripudiato dalle nuove generazioni", MATTEI, op. cit., p. 280, citando 
Ferrari. E segue afirmando Mattei: "Col colorito linguaggio che gli era proprio, il Ferrari notava che era arrivato 
il momento in cui non si credeva più alla ' necromanzia politica" ', ibid., p. 280; em traduçào nossa: "Corn a 
linguagem colorida que Ihe era pr6pria, Ferrari notava que havia chegado 0 momento no quaI nào se acredita 
mais na 'necromancia politica"'. 
964 « Ainsi finit ce mouvement politique, qui donna plus de quatre cent vingt-quatre écrivains à la littérature 
italienne et qui remplaça sur la terre des Pontifes le libre examen de Luther et de Descartes» (FERRARI, 
Giuseppe. Histoire de la raison d 'État. Paris : Michel Lévy Frères, 1860. p. 354). 
965 "Se consultate la bibliografia, durante i settantaquattro anni delle guerre di religione, dal 1576 al 1650, voi 
contate trecent'otto politici; ma nei settantaquattro anni successivi, cioè dal 1650 al 1724, ne contate appena 
centoventuno; siamo quasi al terzo. La lette ratura straniera, che serve come di corteggio alla nostra e ne riceve 
l'influenza, cresce nella stessa proporzione, e mentre nel periodo delle guerre di religione, voglio dire sempre dal 
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Mattei conc1ui, a partir de Ferrari, que naD apenas em quantidade se percebeu um 

declinio na segunda metade do século XVII, mas também em qualidade as discuss6es se 

esvairam. Os tratados politicos, cada vez mais, minguam em vigor, 0 que é observado por 

Mattei naD s6 a partir da perda de interesse em relaçao ao tema, ante as novas publicaç6es que 

se seguiram nesta segunda metade de dito século, mas pelo fato de que começam a ser 

publicados - a partir de rascunhos e escritos dos te6ricos politicos precedentes - coletâneas e 

repert6rios sobre 0 assunto, os quais "aparecem geralmente quando todos os frutos de uma 

estaçao chegaram à maturidade, e naD resta senao coleta-Ios e c1assifica-los,,966. 0 desalento 

de Ferrari, assim, é apontado nas seguintes linhas: 

Mas se, bibliograficamente falando, os politicos diminuem de numero, 
considerados sob 0 aspecto de seu val or intrinseco, se pode afirmar que 
cessaram ( ... ) Nao me resta entao senao mostrar-Ihes coma desaparecem 
gradativamente as escolas italianas e de que modo esta ItaIia tao 
profundamente politica no final da metade dos trezentos devém ao fim 
silenciosa passado 0 ano de 1650. De pouco relevo por si mesmos, os 
escritores, dos quais ainda devemos falar, agora nos servirao apenas para nos 
mostrar as diferentes fases pelas quais a tradiçao representada por eles 
declina e desaparece. ( ... ) Quais homens encontramos n6s na escola da 
Razao de Estado que antes tao orgulhosamente dominava? ( ... ) a escola da 
Razao de Estado naD existe mais967• 

Vale menClOnar, ademais, que, para Ferrari (e Meinecke também parece 

concordar), 0 Tratado de Vestfalia acabou por conferir um durissimo golpe aos estudiosos que 

tratavam da razao de Estado, fazendo-os desaparecer; a paz das religioes teria matado a 

'ragion di Stato '968. 0 sonho acalentado em tomo à ideia do estabelecimento de uma teocracia 

1576 al 1650, produce trecentocinque polit ici, sottoscritta la pace di Westfalia, dal 1650 al 1724, ne dà solamente 
centoventisette. Questa differenza è grandissima se si riflette che do po il 1650 il numero deI libri aumenta 
prodigiosamente in ogni genere dello scibile e che in ispecie la stampa politica dà l'immortalità a mille 
discussioni per 10 innanzi lasciate nel dominio della conversazione privata. Più tardi, dal 1710 al 1789, gli scritti 
di teorie politiche in ltalia si riducono a novantanove, all'estero a settantatrè, nel mentre che innumerevoli 
giomali sopravvengono a commentare ogni menomo pettegolezzo di Londra 0 di Parigi" FERRARI (1862). 
Disponivel em: <http://www.filosofia.unina.itlars/primasito.html>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
966 MATTEI, op. cit. , p. 280. 
967 "Ma se bibliograficamente parlando i politici diminuiscono di numero, considerati sotto l'aspetto deI loro 
intrinseco valore, si pua affermare che hanno cessato ( ... ) Non mi resta dunque se non di mostrarvi come 
scompaiano gradatamente le scuole italiane e in quaI modo quest'Italia si profondamente politica fmo dalla metà 
deI trecento diventi alla fine silenziosa passato il 1650. Di poco rilievo per sè stessi, gli scrittori, di cui dobbiamo 
ancora parlare, ci serviranno oramai solo ad indicarci le diverse fasi attraverso le quali la tradizione da essi 
rappresentata declina e svanisce. ( . . . ) Quali uomini incontriamo noi nella scuola della Ragion di Stato che già 
prima si orgogliosamente grandeggiava? ( ... ) la scuola della Ragion di Stato più non esiste", FERRARI (1862). 
Disponivel em: <http://www.filosofia.unina.itlars/primasito.html>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
968 FERRARI (1860), p. 351 : « La paix des religions tue la raison d'État ( .. . ) A la signature du traité de 
Westphalie, on dirait qu'on touche une détente et que tous les ressorts de la politique italienne se relâchent en 
même temps; les écrivains de la raison d'État disparaissent comme par enchantement » ; em traduçao nossa: "A 
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na Europa se dissipa, dissipando-se, decorrentemente, urna almejada confusao entre poder e 

moral; a fratura evidenciada no Principe parece ganhar inevitavel tangibilidade e, ao 

indisfarçado advento de uma moral politica, os politicos acabam por devir "virtuosos "969. Na 

sequência, Veneza, de sua parte, assiste à sua ruina, corn sua convolaçao em tirania, e à perda 

de sua condiçao de farol politico97o• Conforme Ferrari, os derradeiros escritos que se servem 

da estrutura dos miroirs du prince caem no ridiculo, da mesma forma que naD mais 

repercutem teses coma a exposta em Politique tirée de l'Écriture sainte, de Jacques-Bénigne 

Bossueë71 • Tacito deixa de causar entusiasmo, despencando em esquecimento, e a guerra 

obstinada contra Maquiavel (que reflete a propria guerra em tomo do conceito da ragion di 

Stato) , da mesma forma, encerra-se972 (e parece, a nosso juizo, que, ao menos em grande 

medida, 0 vencedor do combate esta em Florença ... ). 

Outrossim, elementos teoricos em relaçao aos quais se costumava, até entao, 

discorrer sob 0 guarda-chuva chamado ragion di Stato começam a ganhar tratados proprios, 

acabando assuntos de govemo coma "ministros", "conselheiros de Estado", "embaixadores", 

"exército", "defesa" etc. por serem teorizados em obras especificas973
, dada a sua escalada em 

importância a este Estado que se encontra, agora, em acelerado desenvolvimento. Neste 

sentido, à medida que temas especificos de govemo, de administraçao, ganham 

paz das religioes mata a razào de Estado ( ... ) À assinatura do tratado de Vestfâlia, diriamos que se toca em uma 
distensào e que todas as energias da polftica italiana se relaxam ao mesmo tempo; os escritores da razào de 
Estado desaparecem como que por encantamento". Um esgotamento natural nas discussoes, mas também a paz 
de Vestfalia sào apresentados, da mesma forma, por Meinecke como elementos fundamentais neste 
arrefecimento das discussoes italianas em toma da ideia de razào de Estado: « On pourrait s'étonner que la 
production des auteurs italiens traitant de la 'ragione di stato', qui paraissait inépuisable au début du XVIIe 
siècle, ait presque entièrement disparu dans la seconde moitié de ce siècle et n'ait été représentée alors que par 
une arrière-garde insignifiante. Il semble qu 'on n'avait plus rien à dire de nouveau. On s'était formé une somme 
d'idées définitives dont on n' aurait pu sortir pour aborder d' autres problèmes que si des événements importants 
avaient apporté de nouveaux stimulants à la pensée, - et ce n' était pas le cas. Les grandes tensions de la guerre de 
Trente Ans, qui s' étaient fait sentir moralement en Italie, s'apaisaient, l'Espagne retombait du haut de sa 
puissance, d'où elle avait tenu l'Italie en haleine, et devenait, comme celle-ci un simple jouet des événements 
mondiaux, la vie publique de l' Italie sombrait dans la convention ; telles furent sans doute les raisons profondes 
qui expliquent le relâchement de l' esprit politique »; em traduçào nossa: "Poderiamos nos espantar que a 
produçào dos autores italianos que lidavam com a 'ragione di stato', que parecia inesgotavel no inlcio do século 
XVII, tenha quase que inteiramente desaparecido na segunda metade deste século e nào tenha sido entào 
representada senào por uma retaguarda insignificante. Parece que nào havia mais nada de nova a se dizer. Estava 
formada uma soma de ideias definitivas das quais nào se poderia sair para abordar outros problemas senào 
quando eventos importantes pudessem aportar novos estimulantes ao pensamento - e nào era 0 caso. As grandes 
tensoes da Guerra dos Trinta Anos, que se tinham feito sentir moralmente na Italia, se pacificavam, a Espanha 
recala do alto de sua potência, donde ela havia mantido a Italia em exercicio, e devinha, como esta, um simples 
brinquedo dos eventos mundiais, a vida publica da Italia esvala-se na convençào, tais foram sem duvidas as 
razoes profundas que explicam 0 relaxamento do espirito polftico" (MEINECKE, op. cit. 120-121). 
969 FERRARI (1860), p. 351. 
970 Ibid., p. 352-353. 
97 \ Ibid., p. 353-354. 
972 MATTEI, op. cit., p. 282. 
973 Ibid., p. 283-5 . 
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aprofundamento te6rico, 0 conceito da razao de Estado, inevitavelmente de amplitude mais 

geral, termina por entrar em esvaecimento. Dessa forma, a "calmaria", corn 0 escassear dos 

tratados em que se dissertava acerca da razao de Estado, se deveu, na leitura de Mattei, ao 

pr6prio aprimoramento do conceito e dos e1ementos que lhe eram correlatos. 

Um fenômeno que, quiçâ, decorre desta compartimentaI izaçao te6rica dos 

elementos de govemo, conferindo-Ihes estudos especificos, e que contribui para uma 

diminuiçao na importância dos trabalhos que tratam diretamente do conceito da razao de 

Estado, é a apropriaçao dos assuntos a esta inerentes por outras âreas do conhecimento. 

Ammirato, segundo Mattei, jâ percebe esta questao, asseverando que "simples doutores da 

lei" nao podem, por meio de seus estudos, adequadamente analisar e compreender as sendas 

da prudência; tal, na sua visao, seria matéria eminentemente afeta ao fil6sofo politico974
. Corn 

efeito, outras âreas do conhecimento, nomeadamente 0 direito, entravam em cena e 

começavam a se imiscuir e tencionar compreender conceitos provenientes da razao de Estado 

e da politica; os temas respeitantes a tais dominios do saber nao poderiam deixar de despertar 

grande interesse entre os juristas, sobretudo do âmbito do direito publico. E 0 fato é - aponta 

Mattei - que, ao passo que 0 jurista lê e compreende 0 fil6sofo politico, este, a seu tumo, 

salvo raras exceç5es, nao logra compreender tecnicamente 0 jurista, acabando este por levar 

uma certa vantagem em relaçao àquele: 

Em verdade, estes "juristas" infames sao mais sensiveis ao problema politico 
do que deixam transparecer e mais do que os "fil6sofos politicos" suspeitam. 
Sem contar que existe ja uma superioridade, fragil, mas nao negligenciavel, 
dos primeiros em relaçao aos segundos. Ao passo que os "fil6sofos 
politicos" nao estao verdadeiramente em condiç6es (salvo em raros cas os) de 
citar um Bartolo ou urn Baldo ou qualquer outro jurista contemporâneo ou 
estrangeiros, os "juristas" sabem suficientemente 0 que os "fil6sofos 
politicos" escrevem975 • 

974 "1'Ammirato s'era lasciato andare a proclamare che le vie della 'prudenza' non possono essere conosciute da 
'semplici dottori di legge, la cui professione riguarda i piati civili e criminali, ma dal filosofo politico il quai sia 
disceso alla pratica dall'istoria, la quale, scrivendo le azioni de' principi e de' popoli grandi, insegna come le 
Republiche e come i Principi ne Ile co se di Stato s'abbiano a governare'" (MATTE!, op. cit., p. 285); em 
traduçào nossa: "Ammirato proclamava que as vias da 'prudência' nào podem ser conhecidas por 'meros 
doutores das leis, cuja profissào concerne aos pratos civis e criminais, mas pelo filosofo politico 0 quai desceu à 
pratica da historia, a quai, escrevendo os feitos dos principes e dos grandes povos, ensina coma a Republica e 
coma os Principes, nas coisas de Estado, devem governar"'. 
975 "In verità, questi malfamati 'Iegisti' sono sensibili alla problematica politica più di quanto essi stessi lascino 
apparire, e più di quanta i 'filosofi politici' sospettino. Intanto, esiste già una picco la ma non trascurabile 
superiorità dei primi sui secondi. Mentre i 'filosofi politici' non sono davvero in grado (salvo quale rara 
eccezione) di citare un Bartolo 0 un Baldo 0 un qualsiasi giurista contemporaneo, italiano 0 straniero, i ' Iegisti' 
conoscono sufficientemente cio che i 'filosofi politici' scrivono", ibid., 286. 
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Nesse diapasao, de um estudo relacionado à prudenza e ao conhecimento dos 

arcana imperii, passa-se a um estudo "cientifico" proprio ao conhecimento dos elementos e 

das estruturas indispensaveis ao funcionamento estatal; de algo que - talvez forçosamente -

desbordasse da norma, analisando-se sob 0 viés do bem comum, da publicae utilitatis, passa

se ao enquadramento legal, ao amoldamento ao sistema976
; do miroir du prince vai-se aos 

tratados da administraçao do Estado; de uma razao de Estado desloca-se ao estudo do direito 

publico, a uma razao publica977• Interessante perceber, alias, que, ao passo que a 

administraçao vai se desenvolvendo, ha, da parte dos juristas, a tentativa de se promover um 

enquadramento legal, de se encerrar 0 poder em determinados lindes legais (trabalhando-se, 

no ponto, sobretudo, corn elementos associados ao polo da soberania978
). Parece-nos, nesse 

passo, desenvolverem-se, neste cenario, concomitantemente, atributos de governo e, também, 

atributos juridico-politicos. Esse parece ser 0 caso, inclusive, na medida em que Mattei nos 

ressalta que a assunçao, pelo direito, de um papel protagonista, inclusive, nao fara mesmo 

esvairem-se - coma se poderia à primeira vista suspeitar - as ideias de contomos absolutistas. 

o absolutismo, cuja concepçao se afigura bastante presente nos debates afetos à razao de 

Estado (relacionado, pois, ao âmbito da soberania), assumira novos contomos, tomar-se-a 

legalizado, um poder exercido a partir de uma administraçao estatal, corn apoio no direito. 

Sobre 0 absolutismo legal assim se manifesta Mattei: 

976 "Se i 'politici' si riferivano a una 'ragion di Stato' quale gestione di governo legittimata dalla pubblica utilità, 
consentendo deroghe aile leggi, ecco che i giuristi fissano sempre più i confini sia della pubblica utilità sia 
dell'azione derogatoria, inquadrando in sistema possibilmente articolato i rapporti tra il principe e le città, tra il 
principe e la Chiesa, tra il principe e i sudditi, feudatari, congiurati, ribelli, oltre che tra il principe guerriero e i 
suoi nemici"; em traduçao nossa: "Se os 'politicos' se referiam a uma 'razao de Estado' como gestao de govemo, 
legitimada por utilidade publica, consentindo a derrogaçao da lei, eis que os juristas fixam sempre mais os 
limites seja da utilidade publica seja da açao derrogatoria, enquadrando em sistema possivelmente articulado as 
relaçoes entre 0 prfncipe e a cidade, entre 0 prfncipe e a Igreja, entre 0 principe e os suditos, senhores feudais, 
conspiradores, rebeldes, da mesma forma que entre 0 prfncipe guerreiro e seus inimigos"), MATTE!, op. cit., p. 
289. 
977 Em um sentido indisfarçadamente boteriano, 0 Cardeal Giovanni Battista de Luca, da mesma forma, a 
proposito de falar nessa "razao publica", acaba por identificar a razào de Estado corn a "politica inteira": "Questa 
parola Palitica è sinonima e dinota l'istesso che la ragione di stato; posciaché la parola Ragione abbraccia tutto 
quello che di giusto e di ragionevole dalle leggi divina, naturale, delle genti, positiva e di conseguenza si 
dispone, overo si richiede anche tra privati; onde vi si accoppia l'altra parola di Stato, per dinotare una ragione 
publica, e singolare deI Principe e della Republica in universale" ; " ... Quella politica che è l'istesso che la 
Ragion di Stato .. . " LUCA, Giovanni Battista de. Il principe cristiana pratica. Roma: Stamperia della Reverenda 
Camera Apostolica, 1680. p. 66-7 e 113 . Disponivel em: <https://reader.digitale
sammlungen.de/de/fs3 /object/display/bsbl 0688067_0000 I.html>. Acesso em: 15 mar. 2019. Em traduçao nossa: 
"Esta palavra Po/itica é sinônimo e designa 0 mesmo que a razao de Estado; uma vez que a palavra Razàa 
engloba tudo 0 de justo e de razoavel da lei divina, natural, das gentes, positiva e, de consequência, se dispoe, ou 
é igualmente requerida, entre os particulares; donde se acopla a outra palavra de Estado, para denotar uma razao 
publica e singular do principe e da Republica universalmente"; " ... aquela politica que é 0 mesmo que a Razao de 
Estado ... ". 
978 E, a proposito, este processo tend ente à promoçao de um atrelamento e de um abarcamento totais e irrestritos 
do âmbito publico-politico pelo Estado e, sobremaneira, pelo direita (0 que, contemporaneamente, se afigura 
bastante visivel) é que sera tao fortemente combatido por G. Agamben. 
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Corn isso, teriamos a impressao de voltar ao ponta de parti da, se 0 termo 
"politica" nao tivesse agora atraido nova significado, nova conteudo, nova 
profundidade. Isto é, nao mais "politica" coma uma pequena arte de govemo 
inferida de fil6sofos e historiadores, mas coma um aparato normativo, coma 
administraçao de um Estado. A "razao do Estado" aspira a devenir "razao 
publica". 
Estamos ja na 6rbita deste Estado de "policia", 0 que sera talvez, até mesmo, 
uma confirmaçao do absolutismo, mas de um absolutismo legal. E é nesse 
outro sentido que, nos tratados mais qualificados, 0 doutrinarismo politico 
encontrara sua orientaçao mais modema e menos abstrata979• 

J acarandâ aponta, nessa toada, que este momento no quaI toma vigor e se organiza 

uma nova forma de teorizar a ciência politica, a partir de nOVOS elementos, em um 

reaparelhamento estataI, coincide corn 0 momento em que se estabelece a hegemonia francesa 

e implementam-se operaç5es administrativas inerentes ao État de police980• Observa referido 

autor que, afora Jean Bodin, os te6ricos politicos ligados ao tema da razào de Estado 

encontravam-se no exterior da França (nomeadamente na Itâlia), havendo as aç5es politicas 

do cardeal Richelieu sido pautadas antes no calor dos acontecimentos, a partir de um ponto de 

vista essencialmente pratico, e por meio da propaganda politica, do que propriamente a partir 

da seara te6rica; tratava-se muito mais de um assunto dos "homens de Estado", cujas aç5es se 

mostravam teoricamente incorifessaveis981, do que tema afeto aos te6ricos franceses do século 

XVII. Dai por que, mesmo diante da ebuliçào das aç5es de Richelieu, tai nào desborda do 

contexto de decadência te6rica respeitante aos debates em tomo da ragion di Stato . Nesse 

sentido, ao final do século XVII, portanto, 0 movimento chamado razào de Estado - que 

979 "Col che si avrebbe l'impressione di ritomare al punto di partenza, se il termine 'politica' non avesse ora 
attinto nuovo significato, nuovo contenuto, nuovo spessore. Non più, cioè, 'politica' , come spicciola arte di 
govemo desunta dai filosofi e dagli storici, ma come apparato normativo, come amministrazione di uno Stato. La 
' ragione di Stato' aspira a diventare 'ragion pubblica' . Siamo già nell ' orbita di quello Stato di 'polizia', che sarà 
magari, ancor esso, conferma di assolutismo, ma di un assolutismo legale. Ed è ques'altro senso che, presso la 
trattatistica più qualificata, il dottrinarismo politico troverà il suo più modemo, e mena astratto, orientamento" 
(MA TTEI, op. cit., p. 293). Esse é 0 diagn6stico, a prop6sito, de Rodolfo Jacaranda, ao comentar referida 
passagem de Mattei: "Nào que corn a proxirnidade do direito, corn certa apropriaçào do direito sobre os temas da 
razào de Estado, aquele absolutismo soberano que havia sido uma de suas principais idéias tenha deixado de 
existir. Na verdade, corn os juristas do fim de século XVII, insiste Mattei, e corn uma nova onda de intluência da 
teologia moral embutida no direito natural, 0 poder eminente do soberano se toma legalizzata. Nào se esta mais 
nesse momento no terre no da "polftica" coma arte modificada de governo decorrente da filosofia e da hist6ria, 
mas coma aparato normativo, came amministraziane di una Stata. La "ragiane di Stata " aspira a diventare 
"ragian pubblica ". Segundo Mattei, aquele seria 0 momento do Stata di palizia, que sera a corroboraçào do 
absolutismo, ma di un assalutisma legale", JACARANDA, Rodolfo de Freitas. Pelas razoes da Estada - 0 

maquiavelismo e os arcanos da estatalidade moderna. 2008. 431 f. Tese (Doutorado em Filosofia) - Programa de 
P6s-Graduaçào em Filosofia, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2008. p. 328. 
980 TaI ponto se afigura fundamental para tencionar compreender 0 que Agamben denomina coma "Estado de 
segurança". 
98 1 A tanto vale lembrar dos ensinamentos de Gabriel Naudé. 
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conferiu à Italia mais de quatrocentos e vinte autores politicos - se encontra em seus ultimos 

estertores. 

É nesse permeio que nos parece sumamente interessante pensarmos a filosofia de 

Thomas Hobbes, a quai se insere precisamente nesta metade do século XVII, quando estào a 

escassear as discuss5es e os tratados respeitantes à ragion di Stato. Friedrich Meinecke 

reconhece a importância do pensador inglês e a ele dedica, em seu magnum opus, algumas das 

paginas, no que chama de um "coup d'œil" sobre 0 fil6sofo que, coma é sabido, iria receber 

nada menos do que 0 titulo de pai da filosofia politica modema. Corn efeito, Hobbes nasce no 

momento em que as discuss5es sobre 0 conceito encontravam-se em ebuliçào; Botero, a 

prop6sito - suspeitamos -, conferia os ultimos arremates ao seu Della ragion di Stato, 

situando-se, nessa toada, a teoria do pensador inglês no ponto de inflexào em que os debates 

sobre a razào de Estado começavam a desidratar. Tido, por uns, coma 0 autor que marca 0 

apice do conceito; por outros, coma aquele que assinala - ante a forma coma teoriza sua 

filosofia politica, afastando, em te se, as principais premissas inerentes a tal debate - 0 

irreversivel declinio deste conceito, fechando as cortinas das discuss5es a este inerentes, 

Hobbes traduz-se em ponta importante nesta tecelagem te6rica, motivo pelo quai se afigura 

valioso tratar-se, mesmo que brevemente, de referido autor, de sua teoria politica e do impacta 

que esta teve (sob 6ticas distintas, conforme os comentadores) na discussào deste conceito 

que muito ainda repercute edita as aç5es politicas, mesmo em nossos dias. 

Vale observar que, levando-se em conta a maquina bipolar govemamental de 

Agamben, esta-se, em Hobbes, di ante de uma inegavel volta do pêndulo ao âmbito juridico, 

novamente se dirigindo, de maneira preponderante, em direçào ao polo da soberania982
. 

A prop6sito de alguns elementos biograficos. Em 1588, havia zarpado do porto de 

Cadiz uma frota de 130 navios da Armada Espanhola do rei Filipe II (a chamada Invencivel 

Armada), em direçào à Inglaterra, corn 0 objetivo de destronar a rainha Isabelle derrotar 0 

protestantismo. Tai acontecimento provoca profunda apreensào, e a possibilidade de uma 

iminente invasào espanhola faz corn que uma humilde senhora da pequena aldeia de 

Westport, pr6xima à cidade inglesa de Malmesbury, entre em trabalho de parto antes do 

tempo, acabando por dar à luz, de forma prematura, aquele que viria a ser considerado 0 pai 

982 Luc Foisneau observa que, em Hobbes, a "disciplina dos individuos nao é objeto de uma analise em termos de 
govemo de si e dos outros. Hobbes reconhece 0 fenômeno da dominaçao sob a forma de uma dupla raiz da 
republica por aquisiçao, mas ele nao coloca em nenhum momento esse fenômeno em relaçao corn a questao do 
govemo. Sem dûvida, isso se deve a que, para ele, a dominaçao é vista desde um ponto de vista de uma teoria 
dos direitos e nao sob a perspectiva de uma teoria da conduta dos sujeitos" (FOISNEAU, Luc. Governo e 
soberania: 0 pensamento politico moderno de Maquiavel a Rousseau. Traduçao de Wladimir Barreto Lisboa. 
Porto Alegre: Linus, 2009. p. 123). 
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da filosofia politica moderna. Nào so um pensador à frente do seu tempo, mas Hobbes mesmo 

nasce antes do tempo, em uma Sexta-Feira Santa983 . Noventa anos depois, 0 pensador 

afirmaria, em sua autobiografia, que, neste dia, teria nascido "um pobre verme,,984 e que sua 

màe teria dado à luz gêmeos: Hobbes e 0 medo985; me do este que 0 acompanharia em sua 

obra, vindo a se tornar uma categoria central em seu pensamento politico. A data? 5 de abril 

do ana de 1588, momento em que jâ estava a fervilhar 0 enérgico debate em tomo da razào de 

Estado. 

o memno tinha "ascendência duplamente plebeia", razào pela quaI seu tio, 

Francis Hobbes - um fabricante de luvas que devém 0 tutor do garoto apos 0 pai, um 

eclesiâstico também de nome Thomas Hobbes, haver chegado às vias de fato corn outro 

clérigo, 0 que lhe teria forçado a sair da cidade - , vislumbra talvez um futuro melhor a 

Thomas filho na vida eclesiâstica986. Por esse motivo, 0 envia (a este momento, contando 

quatorze anos) ao Magdalen Hall, Universidade de Oxford, para estudar 0 que hoje 

conhecemos coma Filosofia987. 

Por volta de 1620, Hobbes exerce funç5es de secretârio a Francis Bacon, 0 quaI 

lhe introduz no convivio de grandes personalidades do tempo; na década de 1630, ao viajar 

pela Itâlia, conhece Galileu Galilei, cuja filosofia natural muito Ihe impressionarâ. A partir de 

1636, em retorno à Inglaterra, tenciona elaborar seu sistema filosofico, 0 quaI seria composto 

de três partes, 0 cor po, 0 homem e 0 cidadào. Todavia, os anos seguintes nào seri am muito 

tranquilos. 0 final da década de 1630 é marcado pela revolta dos escoceses contra Carlos 1. 0 

rei inglês vai ao Parlamento, solicitar liberaçào de dinheiro para fazer frente ao conflito, 

pedido este que é negado. Janine Ribeiro aponta que esta guerra "externa" acaba por se 

converter em uma guerra "interna", no interior mesmo da propria Inglaterra, terminando por 

983 Renato Janine Ribeiro nos aponta, a prop6sito, que alguns simpatizantes de Hobbes te ri am conc1ufdo que "no 
mesmo dia em que Nosso Senhor nos deixou, Hobbes veio - para nos salvar do caos e da guerra civil" 
(RlBEIRO, Renato Janine. Hobbes, Thomas. In: BARRETTO, Vicente de Paulo e CULLETON, Alfredo (Org.). 
Dicionario de Fi/osofia Politica. Sao Leopoldo: Unisinos, 2010. p. 260). 
984 OSTRENSKY, Eunice. Hobbes. In: PECORARO, Rossano (Org.). Os Fi/osof os: classicos da Filosofia 
Petr6polis: Vozes e Rio de Janeiro: PUCRio, 2009. v. 1. p. 190. 
985 Janine Ribeiro assevera que tal nao quer dizer que Hobbes fosse " 0 medo", mas, ao contrario, Hobbes seria a 
esperança: "Esse verso de sua autobiografia latina nao quer dizer que ele fosse 0 igual do medo, mas exatamente 
o contrario: medo e esperança sao, desde a Antiguidade, gêmeos. Hobbes se iguala à esperança. Trabalha, assim, 
na sua teoria dos corpos, na dos corpos humanos, e na dos ho mens em sociedade - fisica, psicologia e polftica
corn oposiç5es coma atraçao e repulsa, apetite e aversao, esperança e medo. Nao nega que sentisse medo (na 
mesma obra diz que, diante das ameaças que começavam a pairar sobre 0 rei Carlos l, foi ' 0 prirneiro a fugir ' ), 
mas procura construir as bases de uma esperança de pôr fim à guerra de todos contra todos, melhor dizendo, à 
guerra civil" (RlBEIRO, op. cit. , p. 260). 
986 OSTRENSKY, op. cit. , p. 190. 
987 DIDEROT, op. cit. 
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desembocar na guerra civil que, mais tarde, levaria Carlos ao cadafalso. Hobbes "foge para a 

França antes mesmo de Carlos hastear seu estandarte de guerra em Oxford,,988. 

Entao em Paris, participa do circulo de intelectuais organizado pelo influente 

padre Marin Mersenne, que poe Hobbes em contato corn René Descartes, ambos ingressando 

em divergências te6ricas inconciliaveis. Nesta época, ademais, Hobbes relacionar-se-a corn 

alguém que se tomara um particular amigo, 0 padre Pierre Gassendi989. Em 1642, 0 fil6sofo 

de Malmesbury publica 0 livro que idealizou localizar na terceira parte de seu sistema: De 

Cive. Estava-se, entao, de fato, a ponto de explodirem os sangrentos conflitos na Inglaterra, 

momento em que, diante de um contexto coma tal, Hobbes escreve seu Leviathan, obra que, 

nos dizeres de Diderot, "despertou poucos leitores, alguns defensores e muitos inimigos,,990. 

Nela, coma sabido, 0 inglês defende um poder absoluto, ao quaI inclusive 0 poder eclesiastico 

estaria submetido, e se posiciona contra a possibilidade de ocorrência de sediçoes e de 

questionamentos ao poder legitimamente constituido. Diderot pinça, a prop6sito, a seguinte 

passagem: 

Nada de segurança sem a paz; nada de paz sem um poder absoluto; nad a de 
poder absoluto sem as annas; nada de armas sem impostos; e 0 medo das 
armas nao estabelecera a paz, se um medo mais terrivel que 0 da morte 
excita os espiritos. Ora, tal é 0 medo da danaçao etema. Um povo sabio 
começara entao por convir corn coisas necessarias à salvaça099 ! . 

Nesse senti do, ao passo que "homens de sangue" incitavam 0 povo à rebeliao, a 

uma "doutrina assassina dos reis", distribuindo armas e punhais, para que as pessoas se 

digladiassem, proclamando a desobediência civil, a quebra do pacto e as rebelioes, Diderot 

relembra, nesse diapasao, 0 grito de paz, proferido por Hobbes, alertando para quem sao, em 

realidade, os concidadaos e quem sao os inimigos: 

988 RlBEIRO, op. cit., p. 261. 
989 « Gassendi disoit d'Hobbes qu'il ne connoissoit guère d'ame plus intrépide, d'esprit plus libre de préjugés, 
d'homme qui pénétrât plus profondément dans les choses », DIDEROT, op. cit. Em traduçao nossa: "Gassendi 
dizia a respeito de Hobbes que ele absolutamente nao conhecia alma mais intrépida, espirito mais livre de 
preconceitos, homem que penetrasse mais profundamente nas coisas". 
990 Havendo caido em suas maos De Cive e Leviathan, Descartes vai considerar seu autor como alguém muito 
vinculado ao seu rei e a sua patria e avesso às rebelioes, e corn efeito, Diderot vai apontar a proposito 0 

pensamento de Hobbes nas seguintes linhas: « Quoi de plus naturel à l'homme de lettres, au philosophe, que les 
dispositions pacifiques? Qui est celui d'entre nous qui ignore que point de philosophie sans repos, point de repos 
sans paix, point de paix sans soumission au-dedans, & sans crédit au-dehors? », ibid. ; em traduçao nossa: "0 
que de mais natural ao homem de letras, ao filosofo , do que as disposiçoes pacfficas? Quem dentre nos ignora 
que nao ha filosofia sem repouso, nao ha repouso sem paz, nao ha paz sem submissao no interior e sem crédito 
no exterior?" 
991 « Point de sûreté sans la paix; point de paix sans un pouvoir absolu; point de pouvoir absolu sans les armes; 
point d'armes sans impôts; & la crainte des armes n'établira point la paix, si une crainte plus terrible que celle de 
la mort excite les esprits. Or telle est la crainte de la damnation éternelle. Un peuple sage commencera donc par 
convenir des choses nécessaires au salut », ibid. 
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Meus amigos, meus concidadaos, escutem-me: naD é admiraçao de vocês, 
nem seus elogios que eu procuro; é 0 bem de vocês, é de vocês mesmos que 
eu me ocupo. Eu gostaria de esclarecê-los sobre verdades que os poupariam 
dos crimes: eu gostaria que vocês concebessem que tudo tem seus 
inconvenientes e aqueles do seu govemo SaD bem menores do que os males 
que vocês preparam a vocês mesmos. Eu sofro corn impaciência ante 
homens ambiciosos que abusam de vocês e busc am cimentar a elevaçao 
deles a partir do sangue de vocês. V ocês têm uma cidade e leis; é a partir das 
sugestoes de alguns parti cul ares ou do bem comum de vocês que vocês 
devem estimar a justiça de suas condutas? Meus amigos, meus concidadaos, 
parem, cons ide rem as coisas e vocês verao que aqueles que pretendem se 
subtrair à autoridade civil, afastar deles a porçao do fardo publico e, 
entretanto, aproveitar da cidade, serem por ela defendidos, protegidos e viver 
tranquilos à sombra de suas muralhas, naD sao concidadaos de vocês, mas 
inimigos de vocês; e vocês naD vao acreditar estupidamente no que eles têm 
a impudência e a temeridade de Ihes anunciar, publicamente ou em segredo, 
coma a vontade do céu e a palavra de Deus992• 

E Hobbes direcionava um ataque especial e mais duro aos parricidas, que, por seu 

ato, rompem 0 vinculo que liga 0 povo ao seu soberano e 0 soberano ao seu povo, e àqueles 

que propoem que 0 rei possa estar submetido às leis, tal quaI os suditos, e que pode ser 

julgado, condenado e puni do, considerado, assim, coma culpad0993
. 

Ostrensky observa que esta metade do século XVII é 0 momento mais turbulento 

na historia da Inglaterra. Em 1649, um rei legitimo, Carlos l, estava vencido, julgado e 

condenado ante a acusaçao de trair as leis inglesas e tencionar implementar um regime 

tirânico no pais. Um govemo republicano, pela primeira (e ultima) vez, é instaurado na 

Inglaterra; todavia questionava-se sua legitimidade, na medida em que naD havia sido 

instituido pelo direito, mas a partir da força994
. Nesse senti do, Diderot vai asseverar que as 

circunstâncias fizeram 0 pensamento de Hobbes; ven do uma naçao dilacerada, uma 

monarquia que estava a ruir, os conflitos sangrentos e os desentendimentos generalizados, 

acabou por concluir que a natureza do homem seria ma, a partir dai construindo sua filosofia 

politica: 

992 « Mes amis, mes concitoyens, écoutez-moi: ce n'est point votre admiration, ni vos éloges que je recherche; 
c'est de votre bien, c'est de vous-même que je m'occupe. Je voudrois vous éclairer sur des vérités qui vous 
épargneroient des crimes: je voudrois que vous conçussiez que tout a ses inconvéniens, & que ceux de votre 
gouvernement sont bien moindres que les maux que vous vous préparez. Je souffre avec impatience que des 
hommes ambitieux vous abusent & cherchent à cimenter leur élévation de votre sang. Vous avez une ville & des 
lois ; est-ce d'après les suggestions de quelques particuliers ou d'après votre bonheur commun que vous devez 
estimer la justice de vos démarches? Mes amis, mes concitoyens, arrêtez, considérez les choses, & vous verrez 
que ceux qui prétendent se soustraire à l'autorité civile, écarter d'eux la portion du fardeau public, & cependant 
jouir de la ville, en être défendus, protégés & vivre tranquilles à l'ombre de ses remparts, ne sont point vos 
concitoyens, mais vos ennemis; & vous ne croirez point stupidement ce qu'ils ont l'impudence & la témérité de 
vous annoncer publiquement ou en secret, comme la volonté du ciel & la parole de Dieu », Ibid. 
993 Ibid . 
994 OSTRENSKY, op. cit., p. 192. 
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Entretanto, 0 parlamento estava dividido da corte, e 0 fogo da guerra civil se 
acendia por toda parte. Hobbes, defensor da majestade soberana, provo cou 0 

odio dos democratas. Entao, vendo as leis pisoteadas, 0 trono vacilante, os 
ho mens arrastados, coma por uma vertigem geral, às açoes mais atrozes, ele 
pensou que a natureza humana fosse ma, e da! toda sua fabula ou sua historia 
do estado de natureza. As circunstâncias fizeram sua filosofia; ele tomou 
alguns acidentes momentâneos por regras invariaveis da natureza e se tomou 
o agressor da humanidade e 0 apologista da tirania99S . 

Em 1655, publica De corpore e, em 1658, De homine, completando, assim, as três 

partes de seu sistema filosofico. Na fase de sua velhice avançada, a produçao ainda é proficua. 

Na década de 1670, traduz seu Leviathan para 0 latim, e, nada obstante 0 mal de Parkinson 

que lhe acomete ja à idade de noventa anos, traduz, em verso, lliada e Odisseia, publica seu 

décaméron sobre fisiologia e termina sua historia sobre a guerra civil, Behemoth996. Em 

outubro de 1679, Hobbes é acometido de paralisia de seu lado direito, 0 que lhe retira a fala. 

Em 4 de dezembro, falece aos noventa e um anos de idade. 

9.2 HOBBES E A RAZÂO DE ESTADO: APOGEU OU DECLÎNIO DO CONCEITO? 

Consoante alhures asseverado, Hobbes nasceu no tempo em que as discussoes 

acerca da razao de Estado encontravam-se em ebuliçao. Os ventos que sopravam a partir da 

tempestade que provinha de Florença, desde a publicaçao, em 1532, de 0 Principe, deixavam 

os contrarreformistas em alerta. Corn efeito, temiam 0 evento que se prenunciava: diante deles 

se descortinava a manifesta cisao entre organizaçao politica e eclesiastica, entre Estado e 

Igreja, e as discussoes em toma do conceito de razao de Estado habitavam 0 coraçao de tal 

fenômeno. Conforme supomos, à época daquela Sexta-Feira Santa em que Hobbes vinha ao 

mundo, Botero meditava e conferia os derradeiros ajustes ao seu Della Ragion di Stato, 

buscando, enquanto homem da Igreja, marcar clara posiçao contra a aspiraçao de erigir-se um 

Estado que se passasse da Ecclesia, entendimento que acabaria por indevidamente instituir 

uma religiao de todo terrena, uma religiao imanente, erguendo um altar em frente a outro 

altar; uma rematada heresia. Hobbes cresce em meio a um periodo no quaI se desenrolarao 

tais figadais contendas em toma da raison d 'État, nao raro desaguando estas em sangrentas 

995 "Cependant le parlement étoit divisé d'avec la cour, & le feu de la guerre civile s'allumoit de toutes parts. 
Hobbes, défenseur de la majesté souveraine, encourut la haine des démocrates. Alors voyant les lois foulées aux 
piés, le trône chancelant, les hommes entraînés comme par un vertige général aux actions les plus atroces, il 
pensa que la nature humaine étoit mauvaise, & de-là toute sa fable ou son histoire de l'état de nature. Les 
circonstances firent sa philosophie : il prit quelques accidens momentanés pour les regles invariables de la 
nature, & il devint l'aggresseur de l'humanité & l'apologiste de la tyrannie », DIDEROT, op. cit. 
996 Livro este que, a proposito, sera fund amental para Agamben escrever 0 seu Stasis. 
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batalhas. Botero falece em 1617, época em que Hobbes, entao à idade de 29 anos, exercia 

funçoes de tutor junto à familia Cavendish. Em 1642, Hobbes publica De Cive e, em 1651, 

Leviathan. Estamos, entao, na metade do século XVII, momento a partir do quai, consoante 

asseverado, começarao a escassear as discussoes te6ricas mais explicitas em toma do conceito 

de razao de Estado. A utilizaçao mais flagrante e ostensiva de tal concepçao rareia, 0 conceito 

entra em desuso, percebendo-se um esquecimento progressivo de muitas das referências 

atinentes ao tema, sobretudo junto aos circulos especializados. Nesse mesmo periodo, surgem 

grandes teorias relacionadas à politica e ao Estado, ao direito natural, ao direito intemacional; 

justa e nomeadamente a partir de Leviathan. Posto em marcha 0 processo, apontado por 

Mattei, de compartimentalizaçao dos objetos de estudo - as ciências juridicas exercendo ai 

um papel de fundamental relevância -, à filosofia politica, por sua vez, tocou avocar para si a 

condiçao de protagonista na tarefa de perscrutar definiçoes para esse evento estatal e para os 

processos de sua formaçao, 0 que talvez acabou qui ça por reduzir 0 âmbito de influência 

daqueles que até entao buscavam teorizar uma estatalidade a partir da compreensao 

(forçosamente mais ampla e geral) atinente à razao de Estado e aos arcanos do poder. Um 

paradigma calcado na prudência politica cedera, entao, espaço a um esteado na cientificidade 

(ai inserindo-se Thomas Hobbes, conforme apontara Noel Malcolm). Seria, pois, natural 

pensar em uma perda de peso no conceito mais geral, da razao de Estado. Rodolfo Jacaranda, 

todavia, aponta, corn percuciência, para a existência de uma corrente de pensamento a quai 

sustenta (corn esteio nao apenas em um exame da utilizaçao, per se e explicita, do conceito, 

mas também das operaçoes entretidas na politica europeia) que a ideia de razao de Estado 

sobreviveu, acabando referidos estudiosos por bus car - na filosofia, no direito, na ciência 

politica, na hist6ria - os rastros e sinais desse conceito que, na virada do século XVI para 0 

XVII, operou corn tamanha opulência. Exemplo eminente deste tipo de pensamento seria, 

precisamente, 0 historiador alemao Friedrich Meinecke, cujos estudos poderiam ter muito a 

dizer, e nao apenas do ponta de vista historiografic0997
. Haveria, na leitura de Meinecke, uma 

ideia de razao de Estado que conservou os mesmos contomos, podendo-se rastrear a evoluçao 

do conceito desde Maquiavel (ou mesmo antes, se pensarmos na "ideia") até 0 surgimento do 

Estado-naçao no século XX - passando-se por Hobbes coma ponta sublime. 

De nossa parte, a partir do percurso realizado na presente pesquisa, corn efeito, nao 

temos coma discordar da interpretaçao de que a razao de Estado superou essa ruptura de 

paradigma. Levando-se em conta a maquina bipolar govemamental agambeniana, podemos 

997 JACARANDA., op. cit., p. 322. 
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asseverar que, de um lado, estamos ante a necessidade de afirmaçào desta entidade estatal que 

agora encontra-se em franca desenvoluçào; estamos diante da imperiosidade de maximizaçào do 

poder do Estado, corn vistas à autopreservaçào deste; estarnos, ademais, frente à busca da 

obediência, à necessidade de controle, de comando, à imprescindibilidade da açào coercitiva, 

impositiva e, no limite, da açào violenta; todas estas serào quest5es fundamentais neste momento 

em que Hobbes almeja, por meio de sua teoria, corn efeito, conferir um duro golpe aos conflitos 

que tanto dilaceram a organizaçào polftica de seu tempo. Nesse diapasào, a segurança do povo 

continua, mais do que nunca, sendo a suprema lei, mesmo que tal deva vir, porventura, pela via da 

baioneta, afinal, consoante 0 pr6prio fil6sofo de Malmesbury vaticina, "contratos, sem a espada, 

sào apenas palavras e de nenhuma força para dar segurança ao homem,,998. Aqui, portanto, 

pensando na maquina bipolar de Agamben, encontramos uma açào politica claramente voltada ao 

polo da soberania. Por outro lado, notar-se-a, em Hobbes, uma exortaçào à conduçào dos 

individuos, à direçào dos comportamentos, à orientaçào de suas opini5es, à conquista do 

consentimento (categoria que se afigurara de importância fundamental a Hobbes), à necessidade 

de se manter em ordem a multidào, a quaI apenas dessa forma poderia se constituir enquanto 

povo, em intensa simbiose corn 0 soberano, seu representante (aqui, notariamos, por conseguinte, 

elementos govemativos999, que, a prop6sito, acabarào por tomar acelerada evoluçào a partir do 

século seguinte); poderiamos, assim, quiça, concluir pela operabilidade - ainda que timida - do 

outro polo da maquina bipolar govemamental. 

Por fim, calha salientar que 0 modelo positivista nào tera coma deixar de 

considerar as exigências de necessidade (a quaI inclusive apresentar-se-a coma autêntica fonte 

de direito), a imperiosidade de satisfaçào da utilidade publica, nào tera coma abdicar dos 

arcana imperii - nem mesmo na atualidade 0 principio da publicidade deixa de receber 

constantes e contundentes ataques; ora, tais quest5es sào inextricâveis ao trato da razào de 

Estado e, por outro lado, de intensa atualidade ja ao tempo de Hobbes. 

Evidente que estamos a tratar de um ponto em que ha uma genuina mudança de 

paradigma, nào se podendo negligenciar as diferenças not6rias que tomaram lugar a partir da 

segunda metade do século XVII. Mas resta saber se tais diferenças teriam Ievado à 

descontinuidade. 

Tratar-se-ia Hobbes daquele que traduz 0 apogeu, 0 conceito tomado em seu 

paroxismo, ou daquele que efetivamente fecha as cortinas desta cena politica pautada, em 

998 "convenants, without the sword, are but words, and ofno strenght to secure a man at ail", HOBBES (1946), p. 
109. 
999 Mesmo que conservemos em mente 0 jâ citado alerta de Foisneau. 
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grande medida, na prudenza e em uma tensionada interrelaçao entre os âmbitos religioso e 

politico? Teria a razao de Estado sobrevivido ao advento do contratualismo ou teria 

ingressado ela em um processo de inexoravel esvaecimento, acabando hoje por nao revelar 

mais do que um mero recordar? Sugerimos ja uma resposta, todavia analisemos corn mais 

vagar a questao, iniciando pela exposiçao do entendimento daquele que foi 0 primeiro reitor 

da Universidade Livre de Berlim. 

9.2.1 Hobbes e a Razao de Estado na Otica de Friedrich Meinecke 

Friedrich Meinecke anota que a ideia da razao de Estado transparecera corn 

evidência em Thomas Hobbes, cuja doutrina tem, em sua base, a lei natural. Hobbes, alinhado 

a Maquiavel e seu pessimismo, vê uma lei natural imutavel, etema, atrelada à razao, mas 

também indissociada dos instintos, das paixoes, dos desejos; Hobbes, assim, entende a razao 

como uma parte da natureza humana, da mesma forma que assim também 0 sac as paixoes, os 

instintos, as pulsoes. 0 ordenamento natural impoe ao homem a condiçao de lobo de seu 

semelhante, mas também 0 impulsiona à preservaçao e, portanto, ao fim e ao cabo, à vida em 

sociedade. 0 Estado, nessa toada, deve ser edificado a partir de uma adequaçao a esta lei 

natural , a quaI, associada à razao, dara 0 norte. Meinecke acentua 0 fato de Hobbes nao 

corn pre en der 0 individuo como naturalmente social e politico, "zôon politikon ", na medida 

em que a natureza nao 0 conduz, ab initio e de pronto, à comunidade, mas à autoafirmaçao e à 

dominaçao e, portanto, à mutua destruiçao dos seres humanos. Nesse senti do, imperioso haver 

um elemento de contençao, de constrangimento, que possa manter os seres humanos unidos e 

direcionados a um fim de preservaçao; Meinecke assevera que esse elemento - muito antes 

que a benevolência - sera 0 medo; 0 medo é que se colocara, consoante ja ressaltado, como 

elemento articulador entre os individuos corn vistas à formaçao da organizaçao social. 

o historiador ressalta, ademais, 0 fato de este Estado, 0 Leviata, surgir nao a partir 

de um contrato entre os suditos e 0 soberano, mas a partir de um contrato dos suditos entre si. 

Este Estado - liberto entao das amarras ordinarias - devera ser imensamente fortalecido, a fim 

de bem realizar seu intento de garantir a preservaçào do homem e a vida em sociedade (0 

Leviata devera respeitar apenas a lei divina e natural). E é aqui que precisamente se encontra 

o apogeu do conceito da razào de Estado, segundo Meinecke. É essa liberdade de 

movimentos concedida ao Leviata que permite à razao de Estado mostrar-se em todo seu 
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esplendor e amplitude lOOO
• Quanto à possibilidade - em decorrência disso - da ocorrência de 

excessos, Hobbes rebate as objeç6es corn 0 pensamento, tipico à razao de Estado, no senti do 

de que seria do proprio interesse do soberano governar com razoabilidade, favorecer a 

salvaçao do povo e tratar este com moderaçao e comedimento JOOJ • A questao do interesse e 

da razoabilidade ("razâo" que, dentre outras acepç6es, coma vimos, pode ser entendida coma 

o "justo", corn 0 "reto", mas também coma "direito") corn vistas à promoçao da segurança, da 

salvaçao do povo é ponto de extrema relevância e intersecçao corn as doutrinas da razao de 

Estado. Nessa toada, Meinecke aponta que, em Hobbes, percebe-se que aquilo que 0 Estado 

deve ou nao fazer, em seu interior, rem ete corn evidência às aç6es pautadas por 

procedimentos "racionais" e também "oportunos"I002. Aqui percebemos aparecer, na leitura 

de historiador, elementos bastante importantes (e ja anteriormente mencionados): (i) interesse; 

(ii) 0 agir governativo corn razoabilidade e (iii) a oportunidade. Todos elementos 

flagrantemente ligados à razao de Estado. 

Mas, ao passo que, no âmbito interno, deve vigorar 0 estrito cumprimento do 

pacto, tendo coma fundamento ultimo a lei natural, a relaçao entre Estados sera um pouco 

distinta. Nao podendo haver um Leviata que obrigue os Estados nas relaç6es entre si, estes 

seguem na mesma condiçâo vivi da pelos individuos no momento pré-civil, estao ainda no 

estado de natureza. Portanto, nao ha falar em "paz" entre Estados, mas apenas em trégua. 

Dessa forma, no âmbito externo, se houver a necessidade de violaçao de um tratado para a 

manutençao e conservaçao do Estado, tal de vera ser feito . Ai se encontram em açao, pois, 

praticas destinadas à segurança do Estado e à afirmaçao do poder, ideias justamente 

fundamentais à razao de Estado, conforme Meinecke. Hobbes (pensador para quem "direito" 

1000 MEINECKE, op. cit., p. 195. 
1001 Ibid ., p. 195. 
1002 Yale citar, no ponto, a passagem: « Le pouvoir de l'Etat semble donc être parvenu à une entière liberté de 
mouvements, et la raison d 'Etat paraît avoir atteint son apogée. Hobbes exprime d'ailleurs une idée conforme à 
la plus authentique raison d'Etat lorsqu 'en réponse à l'objection que le 'Léviathan' pourrait abuser de son 
pouvoir pour asservir et maltraiter les sujets, il déclare que le souverain serait amené par son propre intérêt à 
gouverner raisonnablement, à favoriser la 'salus populi' et à traiter les sujets avec ménagements. Par ailleurs la 
description de ce que l'Etat doit faire et ne pas faire à l' intérieur est toute inspirée par le sentiment des procédés 
rationnels et opportuns. L'auteur met en garde très judicieusement, par exemple, contre l' excès des lois. Ce qui 
s'exprime ici, c'est, en tout point, le despotisme éclairé, et, ce qui est bien mis en valeur, pour l'intérieur de 
l'Etat, c'est ce que nous avons appelé le ' moyen terme' utilitaire de la raison d'Etat ». Em traduçào nossa: "0 
poder do Estado parece entào haver chegado a uma inteira liberdade de movimentos, e a razào de Estado parece 
ter atingido seu apogeu. Hobbes exprime alias uma ideia conforme à mais autêntica razào de Estado quando, em 
resposta à objeçào de que 0 "Leviatà" poderia abusar de seu poder a fim de escravizar e maltratar os suditos, ele 
declara que 0 soberano seria levado, por seu proprio interesse, a governar razoavelmente, a favorecer a sa/us 
populi e a tratar os suditos corn circunspecçào. Além disso, a descriçào do que 0 Estado deve fazer e nào fazer no 
interior é toda inspirada pelo sentimento dos procederes racionais e oportunos. 0 autor alerta, muito 
judiciosamente, por exemplo, para 0 excesso das leis. 0 que se exprime aqui, é, em todo ponto, 0 despotismo 
esclarecido, e 0 que é bem acentuado, para 0 interior do Estado, é 0 que nos chamamos de 'meio termo ' utilitario 
da razào de Estado". Ibid ., p. 195. 
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deve ser sinônimo de liberdade e "lei", de obrigaçao, restriçao, limite), a partir de tais 

premissas, acaba por retirar a sustentaçao da teoria de Hugo Grotius, asseverando que 0 ius 

gentium, direito das gentes, e 0 direito natural sao a mesma coisa (liberdade irrestrita). 0 que 

era perrnitido ao individuo fazer no âmbito pré-civil segue sendo aos Estados, uma vez que, 

entre eles, ainda grassa uma (danosa) liberdade ilimitada. 

Nada obstante Hobbes admitisse plenamente a possibilidade de um povo entrar 

em guerra, tendo-a coma ultimo recurso, para fins de, V.g., fugir da penuria, da fome, 0 

pensador inglês reprovava claramente a busca do conflito por apetite de poder, tal tendo sido a 

doença, a proposito, que arruinou Atenas e Cartago 1003. Da mesma forma, realizar a guerra 

corn 0 fito de pilhar, de saquear outros Estados era atitude reprovada pela filosofo de 

Malmesbury. Nesse senti do, Meinecke percebe ai que a ideia de força, potência (puissance), 

nao era uma ideia preponderante em Hobbes no que tange às reciprocas relaç5es entre os 

Estados: "Ele nao admitia que se praticasse sem escrupulos a politica de força senao coma 

meio de atingir um objetivo racional e deterrninado, a segurança do povo e do Estado e sua 

prosperidade solidamente estabelecida" 1 004. 

Mas Meinecke se pergunta se a teoria hobbesiana, de fat 0 , exprimiria "0 

espirito" de uma "autêntica razao de Estado"? Indaga-se se a doutrina de Thomas Hobbes 

compreenderia 0 Estado coma uma "grande e viva personalidade, tendo nela mesma seu 

val or e sua meta", encontrando, na ideia da razao de Estado, a lei de sua vida e de seu 

aperfeiçoamento 1005. 0 historiador assevera que, a despeito de, sim, Hobbes ver no Estado 

uma personalidade, tratava-se de uma personalidade artificial, fabricada, concebida para 

fins de servir aos desejos dos individuos. Dai Meinecke concluir que se entrevê, nas 

palavras de Hobbes, quanta à finalidade do Estado, um "espirito individualista e 

eudemonista". A cômoda e boa vida sao objetivos fundamentais a Hobbes; vê-se, ja em tal 

pensador, na leitura de Meinecke, sinais da maxima de Jeremy Bentham: "a maior 

felicidade possivel para 0 maior numero de pessoas" 1006. 0 historiador, nesse passo, chega 

mesmo a identificar um parentesco proximo entre 0 Estado absoluto, forte, poderoso, 

representado no autômato gigante do Leviata, e 0 Estado proprio ao racionalismo liberal, 

débil, fraco, Estado minimo, Estado aparentado a um "vigilante noturno,,1007 ou a um 

1003 Ibid ., p. 195. 
1004 « Il n'admettait qu'on pratiquât sans scrupules la politique de puissance que comme le moyen d' atteindre un 
but rationnel et déterminé, la sécurité du peuple et de l'Etat et leur prospérité solidement établie », ibid ., p. 195-
6. 
1005 Ibid. , p. 196. 
1006 Ibid., p. 196. 
1007 Ibid. , p. 196. 
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"guarda de praça"'008; tao paradoxal isso possa à pnmelra vista parecer. Diversos nos 

meios, tais formas estatais assemelham-se nas finalidades, buscando-se, tanto numa coma 

noutra, segurança, comodidade, uma vida boa ao individuo. Mas, na medida em que, no 

crepusculo dos tempos absolutistas, se estava "farto dos constrangimentos policiais" e 

"mimado por conta das vantagens da civilizaçao", assumindo-se assim coma viavel a 

possibilidade de um Estado minimo, que nao se intrometesse em demasia, tao fragil 

quanto tal fosse possivel, nos tempos de Hobbes, em contrapartida, a situaçao era bastante 

distinta, a guerra civil grassava pela Inglaterra e arriscava efetivamente fazer ruir a 

organizaçao social e instalar um estado de efetiva guerra de todos contra todos. 0 Estado 

nao podia, dessa forma, ser apenas um "vigilante noturno", devia estar de olhos bem 

abertos todo 0 tempo, dia e noite, personificado em um soberano que mantivesse em maos 

um poder absoluto, tao pujante quanta fosse possivel, uma autoridade inapelavel, que 

alcançasse a todos, ditasse as regras e castigasse corn certeza. Meinecke assevera que a 

mensagem que ressai dos livros de Hobbes é "Eu quero ter pazl " I009. Nao podia, assim, 

suportar a revoluçao, a sediçao, a perturbaçao da ordem e da quietude; por isso, um 

Estado forte. Além de estar farto das sediçoes e revoltas, Hobbes estava farto, ademais, 

das imposiçoes ec1esiasticas. TaI fator, segundo Meinecke, fazia corn que 0 pensador 

ingIês efetivamente buscasse refugio no Estado todo-poderoso. Hobbes entendia que, 

mesmo que a Igreja e 0 correspondente serviço espiritual estivessem, porventura, a cargo 

do Estado, este nao tocaria na liberdade de pensamento, nao buscaria, tal quaI a Ecc/esia 

dirigir a consciência; a obediência exterior seria absolutamente suficiente à entidade 

estatal' 0 IO. 

De todo modo, na leitura de Meinecke, tais ideias hobbesianas nao estariam 

efetivamente esteadas em val ores profundos, em crenças inabalaveis, inarredaveis, mas, antes, 

nas vantagens que poderiam trazer aos individuos: 

É assim que 0 Leviata de Hobbes, que consideramos geralmente coma 0 

cume das ideias absolutistas sobre 0 Estado e a razao de Estado, nao adota 
realmente estas ideias por si mesmas, mas pelas vantagens que elas deviam 

1008 Um pensamento bastante interessante, nesta toada, estaria em MANENT, Pierre. Cours familier de 
philosophie politique. Paris : Fayard, 2002. p. 52 : « ... que l'État n'a que l'utilité d'un instrument, ou que la 
liberté moderne n'a besoin de l'État que comme une commune a besoin d ' un gardien de square. L'État le plus 
moderne serait nécessairement l'État le plus modeste ». Em traduçao nossa: " .. . que 0 Estado naD tem senao a 
utilidade de um instrumento, ou que a liberdade moderna naD precisa do Estado senao da mesma forma que um 
municfpio necessita de uma guarda de praça. 0 Estado 0 mais moderno seria necessariamente 0 Estado 0 mais 
modesto" . 
1009 MEINECKE, op. cit. , p. 196. 
1010 Tai pensamento, a nosso ver, pode ser bastante nuançado, conforme sera visto, mais adiante, em Malcolm. 
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fomecer à massa dos individuos. Ele naD possui alma que Ihe seja pr6pria, 
embora Hobbes fale de wna alma, que ele atribui ao soberano lO11

• 

Tratar-se-ia, assim, de uma alma artificial, uma mol a que operaria nesse autômato 

gigante, e, quando as circunstâncias exteriores porventura cessassem de entretê-Ia, toda a 

maquina pararia, e 0 estado de natureza seria reativado, instalando-se novamente. 

Meinecke an ota que 0 Estado, em Hobbes, opera de maneira mecânica, corn vistas 

à utilidade geral, e, a despeito de ser hâbil a exigir dos seus suditos uma cega obediência, nao 

sera capaz de deles rec1amar dedicaçao e fervor, tal quaI um Estado maquiaveliano, vivo, 

pessoal, fundado na virtù. 0 historiador cita dois exemplos a prop6sito: (i) pode um cidadao, 

feito prisioneiro por um Estado inimigo, aceitar tomar-se sudito deste Estado corn 0 fito de 

saI var sua vida; Hobbes vê tal situaçao coma perfeitamente aceitavel, nao havendo ai violaçao 

à honra ou afronta ao patriotismo; (ii) ademais, aquele que é convocado a servir no exército de 

seu Estado poderia solicitar dispensa se encontrasse um substituto que lhe fizesse as vezes. 0 

historiador assevera que, se tais palavras fossem encontradas em um racionalista do final do 

século XVIII, este seria, inafastavelmente, acusado de promover um egoismo contrario aos 

interesses do Estado, guiado pela maxima "ubi bene ibi patria " ("onde se vive bem, ai esta a 

patria"); mas é no autor do Leviata que se acham tais ideias/O/2. 

De igual sorte, a preferência de Hobbes pela monarquia seria explicada, para 

Meinecke, em termos utilitarios, nao permeando tal escolha a adoçao de val ores sublimes ou 

de sentimentos profundos. A questao seria pratica. Embora, realmente entendes se que, de 

fato, a monarquia era (de longe) a forma de govemo a melhor, 0 Estado poderia adotar outra 

forma, conforme suas particularidades. Entendia, nesse passo, que seria verdadeiramente 

daninho à Commonwealth se os cidadaos de um Estado estivessem descontentes corn sua 

forma de govemo, invejando formas de govemo outras, adotadas por Estados vizinhos. Cada 

forma teria seus beneficios e suas desvantagens, devendo cada Estado, conforme suas 

peculiaridades, encontrar a forma que a ele melhor se adequasse. 

A partir de tais apontamentos, 0 historiador apresenta interessante observaçao no 

sentido de que, em Hobbes, percebe-se um eminente exemplo da dialética das ideias, 

enfatizando coma a teoria de um autor, levada ao seu paroxismo, pode dar ensejo ao 

surgimento de concepç5es mais recentes. Nesse senti do, na leitura de Meinecke, sob a 

1011 « C'est ainsi que le Léviathan de Hobbes, que l'on considère généralement comme le comble des idées 
absolutistes sur l'Etat et la raison d'Etat, n'adopte pas réellement ces idées pour elles-mêmes, mais pour les 
avantages qu'elles devaient procurer à la masse des individus. Il ne possède pas d 'âme qui lui soit propre, bien 
que Hobbes parle d'une âme, qu ' il attribue au souverain », MEINECKE, op. cit. , p. 196-7. 
1012 « mais c'est dans l' auteur du Leviathan qu'elles se trouvent », ibid. , p. 197. 
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roupagem de um implacâvel absolutismo, eram gestadas duas novas concepç5es: 0 

individualismo e 0 utilitarismo, que objetivariam adaptar 0 Estado às emergentes exigências 

burguesas 1 0 13. 

Conforme ja se poderia pressentir, Meinecke, ao final de sua exposiçao, em 

uma curiosa virada discursiva, acaba por matizar, temperar a convicçao de que se trataria 

o Leviata do ponta culminante nao s6 do pensamento absolutista sobre 0 Estado, mas 

também da pr6pria razao de Estado. Meinecke vê Hobbes assumir tais ideias muito mais 

pelas vantagens que elas poderiam trazer (sobretudo di ante da conjuntura fatica que 0 

autor inglês vivenciava em sua época). 0 historiador alemao aponta que nao se consegue, 

em Hobbes, um envolvimento apaixonado do cidadao por seu Estado (0 que, coma dito, 

seria visto em Maquiavel, a partir do fervor produzido por conta da categoria da "virtù JI). 

Em Hobbes, ha obediência cega, mas pédida/O/4 (em contraste à paixao vislumbrada 

quando do estado de natureza); 0 cidadao de Hobbes é obediente, mas nao é um 

devoto/O/ 5. E 0 historiador afirma que a utilidade e 0 egoismo nao se afiguram bastantes à 

consecuçao das grandes obras e associaç5es humanas. Consoante assevera, "0 pensamento 

e a açao conformes à razao de Estado devem, para que esta alcance seu topo, se inspirar 

nos mais altos valores espirituais e morais"IOI6. Tai era alcançado em Maquiavel, nao 

tanto em Hobbes: 

10 13 Ibid., p. 197. 

Esta doutrina mostrava ao mesmo tempo que, se a razào de Estado 
permanecesse em seu estagio intermediario e utilitario, ela nào poderia 
atingir e aperfeiçoar a força interior da quai ela era capaz e corria mesmo 0 

risco de se transformar em tendências que a desviariam do Estado. A 
utilidade e 0 egoismo, se bem compreendidos, tào racionais quanto fossem -
coma é 0 casa em Hobbes - nào sào suficientes, eles sozinhos, para criar 0 

liame intimo das grandes associaç6es humanas. 0 pensamento e a açào 
conformes à razào de Estado devem, para que esta atinja seu topo, se inspirar 
nos mais altos valores espirituais e morais. No homem de Estado, 0 simples 
amor a seu oficio, ao Estado e à patria habitualmente enobrece e fortalece a 
atividade utilitaria que ele desenvolve segundo a razào de Estado. No 
pensador politico, uma alta concepçào do mundo e da vida consegue 
temperar a frieza da razào de Estado. Em Maquiavel, 0 ideal da 'virtù ' 

10 14 Meinecke retira esta conclusao - atrevemo-nos a dizer - do fato de 0 edificio juridico-politico hobbesiano 
estar assentado nos imperativos do medo, do risco, da desconfiança e da necessidade. 
lOIS Aqui vê-se precisamente aparecer em Meinecke 0 componente para 0 quaI Gauchet atentava, observando-se 
uma exigência de devoçao em relaçao a esta organizaçao politica, acabando 0 Estado por devir uma autêntica 
religiao de todo imanente. Um altar é erguido à frente de outro altar. 
10 16 « La pensée et l'action conformes à la raison d'État doivent, pour que celle-ci atteigne son sommet, s' inspirer 
de plus hautes valeurs spirituelles et morales », ibid. , p. 197-8. 
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possuia uma força desta natureza. A filosofia de Hobbes, edificada sobre 0 

atomismo mecânico e sobre 0 egoismo, naD a possuia \0 17 . 

Dessa forma, nad a obstante Meinecke entenda presente uma razao de Estado na 

doutrina hobbesiana (e isto é fato), 0 historiador acaba, a nosso juizo, por, finalmente, vacilar 

quanta ao efetivo lugar que esta, de fato, ocuparia na filosofia politica do pensador de 

Malmesbury. Ao passo que, inicialmente, atribui posta de importância e destaque 

fundamentais, ao final de sua exposiçao, termina por fazer minguar esta relevância da razao 

de Estado, trazendo à comparaçao a teoria maquiaveliana e 0 crédito dado pela florentino a 

esta entrega à organizaçao politica, propiciada pela virtù e pela observância dos cultos 

religiosos provindos da Antiguidade 10l8
. 

Ao fim e ao cabo,parece-nos que Meinecke, ao passo que, de um lado, reconhece 

a existência, em Hobbes, de elementos importantes à açao da razao de Estado, percebe, no 

pensador inglês, por outro lado, muito mais um reforço à açao do in di vi duo do que 

propriamente um esforço dirigido à construçao deste Estado que entra no jogo da disputa e da 

politica de potência (inclusive, yale lembrar, em Hobbes, a politica é um acidente, nao al go 

inato ao ser humano). Assim, a partir do que proposto pela doutrina meineckiana, talvez 

pudéssemos asseverar que, a despeito do que poderia à prime ira vista parecer, em Hobbes, 

verificar-se-ia muito mais operante uma "razao do individuo" (direcionada à sua segurança e à 

preservaçao de sua vida) do que propriamente uma "razao de Estado". Resta saber se a 

preponderância conferida ao individuo teria 0 condao de anular a açao da razao de Estado. É 

dizer, a ausência de um patriotismo, de um devotamento, de um comportamento valoroso em 

relaçao ao Estado obvia a açao de uma razao de Estado? Seriam tais, verdadeiramente, 

elementos fundamentais à sua operabilidade? A resposta a tal questao nos parece, corn efeito, 

ser rematadamente negativa; sobretudo se levarmos em conta 0 fenômeno da despolitizaçao, 

\ 0 \ 7 « Cette doctrine montrait en même temps que, si la raison d'Etat en restait à son stade intermédiaire et 
utilitaire, elle ne pouvait atteindre et perfectionner la force intérieure dont elle était capable et courait même le 
risque de se transformer en tendances qui la détourneraient de l'Etat. L'utilité et l'égoïsme, si bien compris, si 
rationnels qu ' ils soient - comme c'est le cas chez Hobbes - ne suffisent pas, à eux seuls, à créer le lien intime 
des grandes associations humaines. La pensée et l'action conformes à la raison d'Etat doivent, pour que celle-ci 
atteigne son sommet, s'inspirer de plus hautes valeurs spirituelles et morales. Chez l'homme d'Etat, le simple 
amour de son métier, de l'Etat et de la patrie ennoblit d' ordinaire et fortifie l' activité utilitaire qu'il déplie selon 
la raison d'Etat. Chez le penseur politique, une haute conception du monde et de la vie parvient à tempérer la 
froideur de la raison d'Etat. Chez Machiavel, l'idéal de la 'virtù' possédait une force de cette nature. La 
philosophie de Hobbes, édifiée sur l'atomisme mécanique et sur l' égoïsme, ne la possédait pas », Ibid., p. 197-8. 
\ 0 \8 Meinecke, de fato, ira acentuar, em diversas oportunidades, esta exigência de se empreender um agir 
apaixonado em favor do Estado a fim de que a razao de Estado possa ser vislumbrada em sua plenitude e 
esplendor - nada obstante, compreenda, por outro lado, coma veremos, v.g., 0 nacionalismo coma um dos 
vetores que acabaram por determinar a derrocada da humanidade na Primeira Guerra Mundial. 
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que ocoITe na contemporaneidade e de todo aproveita à açao da razao de Estado - mormente 

sob 0 viés govemativo 10l9 (viés este nao tomado em consideraçao por Meinecke). 

9.2.2 0 Ponto de Vista de Micheline Triomphe 

Micheline Triomphe, em seu estudo intitulado Hobbes et la raison d'Etat, segue, 

em certa medida, a linha de Meinecke, ao sustentar haver uma relaçao fundamental, em 

Hobbes, sobre razJo e Estado. 0 Estado hobbesiano subsume nao apenas poderes e direitos, 

mas também as razoes dos individuos. 

Valendo-se dos ensinamentos de Senellart, referida pensadora des creve a razao de 

Estado como 0 instituto que viabiliza a transgressJo da norma de carMer juridico ou ético 

corn vistas à tutela do interesse publico, à preservaçJo e salvaçJo do Estado 1020
. Nesse 

senti do, a razao de Estado estaria orientada à primazia desses interesses de ordem pûblica, 

viabilizando-se, justificando-se, legitimando-se uma transgressao das regras, e reconhecendo

se, outrossim, uma instância devidamente habilitada à promoçao dessa respectiva 

inobservância da norma. A partir de tais premissas, Triomphe se indaga se, de fato, a teoria 

hobbesiana acolheria pensamentos como estes. A questao colocada é que, se 0 soberano é a 

fonte de fodo 0 direito, sendo aquele que dita 0 certo e 0 eITado a todos os cidadaos, seria 

possivel pensar-se em uma transgressJo, por parte deste soberano, de algo que justamente é 

seu produto? Como conceber a transgressao do direito pele soberano se esse direito, em 

ûltima analise, sai justamente dele, soberano? E, admitida essa possibilidade de transgressao, 

tal nao levantaria uma dûvida quanto a seu poder (precisamente, quanta à falta deste), 

atestando uma fraqueza sua quanto à produçao ou respeito de seu direito?I021 

Para responder a tais indagaç6es, Triomphe parte da definiçao de Botero sobre 0 

que vern a ser a razao de Estado1022 - definiçao esta que a autora vai entender ser compativel 

corn 0 pensamento hobbesiano; e a compatibilidade da ideia de razao de Estado corn a teoria 

1019 Uma obediència palida é 0 que,justamente, hoje é requerido. 
1020 Yale observar que a auto ra aponta para um viés da ra zao de Estado clara mente dirigido ao polo da soberania. 
1021 Vê-se que Triomphe esta a apontar aqui, justamente, para 0 paradoxo - levantado por Agamben - enunciado 
por Carl Schmitt em Teologia Politica. 
1022 «Etat est une ferme domination sur les peuples, et la raison d 'Etat est la connaissance des moyens propres à 
fonder, conserver et agrandir une telle domination et seigneurie. Il est bien vrai, pour parler absolument, 
qu'encore qu'elle s'étend aux trois susdites parties, il semble néanmoins qu'elle embrasse plus étroitement la 
conservation que les autres », conforme TRIOMPHE, Micheline. Hobbes et la raison d 'État. In ZARKA, Yves 
Charles (org.). Raison et déraison d 'État. Paris, PUF, 1994, p. 328. Em traduçao nossa: "Estado é uma firme 
dominaçao sobre os povos, e a razao de Estado é 0 conhecimento dos meios proprios a fundar, conservar e fazer 
crescer uma tal dominaçao e senhorio. É bem verdade, falando em termos absolutos, que ainda que ela se estenda 
às très partes suprarreferidas, parece, entretanto, que ela alcança mais estreitamente a conservaçao do que as 
outras". 
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de Hobbes viria justamente pelo viés da conservaÇao, exposta por Botero. Na medida em que 

o fil6sofo inglês pensa um Estado que perdure ad aeternum, a razao de Estado estaria 

acolhida neste pensamento, uma vez que concebida, exata e precipuamente, corn 0 prop6sito, 

segundo Botero, de promover a indubitavel manutençao estatal. E Triomphe exp5e que 0 

problema aqui colocado nao diz respeito propriamente a um aspecta de ordem juridica, mas se 

trata de uma questao de natureza existencial,filos6fica. De igual sorte que Maquiavel, Hobbes 

sup5e os homens violentos, instintivos, maus, apaixonados. Essa é a suposiçao que calcara a 

razao de Estado hobbesiana (poderiamos dizer que a concepçao hobbesiana da razao de 

Estado fundar-se-ia na desconjiança em relaçao ao outro - 0 que, diga-se de passagem, parece 

afigurar-se bastante atua1...) . Nesse sentido, a fim de analisar uma razao de Estado 

hobbesiana, Triomphe estabelece dois eixos de exame, 0 primeiro relativo ao conceito de 

necessidade; 0 segundo concerne às relaçoes que 0 soberano entabula corn seus suditos e corn 

aqueles que nao sao seus suditos. 

Ja examinamos corn vagar 0 conceito de necessidade, de modo que, no presente 

momento, yale referir, em algumas linhas, que Triomphe atenta para a relaçao claramente 

verificada em Hobbes quanta ao binômio necessidade-liberdade, relaçao esta concebida, 

neste contexto, coma situaçao existenciallimite e que imporia a tomada de certas decisoes e a 

adoçao, a partir dai, de determinadas atitudes 1 023. É feito um paralelo aqui entre esta relaçao 

liberdade-necessidade e a tensao dialética verificada a partir da analise de dois axiomas: (i) de 

um lado, "a salvaçao do povo é a suprema lei" e, de outro, (ii) "entre armas a lei emudece " 

ou, também, "a necessidade nao tem lei " ou, ainda, noutra construçao, "a necessidade faz a 

lei". Ressalta a autora que, no estado de natureza, ha, por um lado, uma multiplicidade de 

direitos; mas, ao mesmo tempo, por outro, uma ausência do direito. No estado civil, 0 direito 

se instala; de um vazio inicial chega-se a um pleno. Advém um Estado, autônomo, embora 

ainda sindicavel pela lei natural; dessa forma, ha uma inscriçao do pr6prio Estado no âmbito 

juridico l024 (nao se trataria, pois, de um poder ilimitado ou de uma tirania). 

Dai poder-se-iam extrair duas conclus5es: (i) a salvaçao publica é lei, a partir da 

quaI derivar-se-ao as demais leis e (ii) a necessidade - que "faz a lei" - deve ser tomada aqui 

coma sinônimo desta salvaçao publica. Etal funçao da necessidade é a mesma, tanto no 

momento pré-civil quanto no civil: na esteira do pensamento de Hobbes, v.g., nenhuma lei 

pode obrigar 0 individuo a atentar contra sua pr6pria vida, a abandonar sua pr6pria 

conservaçao. Nesse senti do, desde tempos imemoraveis (como vimos, e.g., nos estudos de 

\023 TRIOMPHE, op. cif., p. 329. 
\024 Ibid., p. 330. 
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Gaines Post e Franck Roumy), a necessidade valida, legitima condutas que, sem ela, seriam 

inescusaveis. A natureza compele 0 individuo ao agir, ao fazer - e mesmo que seja ao 

transgredir. Nesse senti do, conforme Triomphe, quando se age por necessidade, de um lado, 

ha uma infraçào - esta infraçao, pois, é patente; de outro, es sa infraçao é totalmente 

escusavel1025; ante a necessidade, nao ha lei; a necessidade faz a lei. 

Direito e necessidade estao, assim, em todos os termos, ligados. A mesma 

necessidade que cria a chancela da transgressao, a dispensa, a escusa, cria também 0 direito. 

No sistema hobbesiano, nao ha possibilidade de saida do direito, mas apenas de saida do 

Estado de direito. Calha salientar, ademais, que, em Hobbes, a politica é erigida a partir do 

medo, do risco, do perigo de morte. Constr6i-se um Estado a partir de tais pressupostos, e a 

razào de Estado seguramente os refletiral 026• 

Yale referir, outrossim, 0 interessante entendimento, externado por Triomphe, a 

partir de Hobbes, no senti do de que a transgressào, a omissào nada mais sac do que 0 perfeito 

cumprimento da lei. Na medida em que, se todos cumprissem a lei, esta deixaria de ter 

senti do, a pensadora atenta para 0 fato de que haveria uma inconfessada identidade entre a lei 

e sua transgressào l 027. Nesse senti do, a transgressào é também direito, e 0 desrespeito, por 

vezes, se imporia mesmo coma dever, a fun de, inclusive, viabilizar uma afirmaçào estatal. A 

lei, por meio de tal pensamento, seria melhor cumprida justamente a partir dos casos de sua 

transgressao, quando efetivamente infringida. Indaga-se a autora se nào estaria ai a gênese 

do instituto da razào de Estado, precisamente na transgressào, em ordem a viabilizar a 

afirmaçào do Estadol 028. 

Poderes e direitos sempre existiram - e existiram em uma superabundância 

mortal no estado pré-civil. Antes do Estado, 0 individuo se encontrava sujeito a esta escolha 

dramâtica entre 0 ser e 0 nao ser, entre a conservaçao e a destruiçao de si, sem possibilidades 

intermediârias1029
• 0 fato de 0 individuo reconhecer este principio de obrigaçào vai 

pavimentar a passagem da natureza para 0 estado civil. Entra entao 0 Leviata coma ponto 

limite, de articulaçao, fundado sobre 0 dever de constrangimento. Ai se desenvolveria a 

racionalidade do Estado hobbesiano. 0 Estado, deparando-se corn sua fraqueza congênita, 

deveria acumular 0 maxima de direitos e poderes para se tornar forte e entao poder se 

conservar. De acordo corn tal pensamento, um Estado nao morreria por excesso de po der, mas 

1025 Ibid. , p. 331. 
1026 Ousamos dizer que, em grande medida, tal é 0 paradigma que vigora na atualidade ... 
1027 Aqui, Triomphe parece se aproximar da teoria agambeniana que expoe a relaçào inconfessada entre direito e 
anomia. 
1028 TRIOMPHE, op. cit., p. 333. 
1029 Ibid. , p. 336. 
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por fragilidade congênita ou permitida, sendo pecado mortal, na visào de Hobbes, 0 Estado 

abdicar ou abandonar seus poderes. 0 Estado deve existir por inteiro, e nao pela metade 

(vemos, no ponto, uma conexao corn a teoria de Meinecke). Ai, nessa almejada concentraçào 

de poder, corn vistas à preservaçào estatal, estaria instalada a razào de Estado hobbesiana, 

conforme Triomphe. Porque nao se pode aceitar um Estado acanhado, timido, fragil, covarde 

(sendo sua omissao muito menos escusavel do que a omissao de seus suditos), razao e moral 

devem fazer do principio da maxima sujeiçào um imperativo estatal. 0 Estado esta na 

obrigaçao formaI de se proteger, deve se conservar l030 e, para tanto, deve se impor (a 

segurança dos pr6prios suditos disso depende). 

Essa conservaçao, passa pelas relaçàes que 0 Estado entabula. Quanto ao inimigo 

exterior, na relaçao entre Estados, 0 que vige é 0 imperativo de sobrevivência; conforme ja 

asseverado, continua havendo ai um estado de natureza, nos mesmos moldes do atinente aos 

individuos no momento pré-civil. De outra parte, quanta ao seu sudito, vigorara ai a lei, 

estando tal relaçao sob 0 abri go do contrato. Por outro lado, Triomphe confere realce à relaçao 

do Estado para corn aquele que nào é seu sudito. Nesse caso, afirma haver ai um estado de 

guerra latente. Na medida em que nao ha, a priori, contrato, a lei da guerra se imp6e, e a 

relaçao, nessa situaçao, também é a mesma dos homens no momento pré-civil, do estado de 

natureza. 

De todo modo, Triomphe atenta, por fim, para uma face positiva do Leviata; um 

Leviata criador de val ores, um Estado coma agente de luzes, criador e promotor da vida 1 031 • 

Hobbes sem pre manifestou preocupaçao de pensar 0 Estado coma Estado de direito, 

apontando que 0 bem do Estado é condiçào sem a quaI nao ha 0 bem de todos. 0 pensamento 

hobbesiano busca um Estado fundado sobre 0 direito. E é nesse sentido, segundo Triomphe, 

que Hobbes pensaria a necessidade, para além do dualismo pr6prio a âmbito ordinario (Estado 

de direito) e âmbito extraordinario (Estado de urgência). Hobbes busca preencher essa lacuna 

por meio de um "Estado pleromatico ", tao radicalmente fundado no direito que nao teria 

1030 Ibid. , p. 337. 
103 1 Yale citar que vai justamente nesse sentido a critica endereçada por Luc Foisneau a Giorgio Agamben 
quanto à analise, por parte deste, do conceito de soberania. Foisneau ressalta que é preciso pensar nào s6 0 lado 
negativo da soberania, representada na dominaçào, na violência levada a cabo por um poder sem limites claros, 
mas é preciso, ademais, lembrar-se do viés positivo desta ideia. Utilizando-se da teoria hobbesiana, Foisneau 
assevera que a soberania nào esta conformada somente pelo aspecto da repressào, da potência absoluta, 
fatalmente exercida contra os individuos, de um poder que exagera sempre no que tange à decisào que toma 
sobre a vida humana, mas é preciso ademais considerar que esta potência é justamente 0 fenômeno que nos 
permite viver e conviver, em certa tranquilidade. Neste sentido, Foisneau sublinha um outro lado do poder: um 
poder produtor do direito e organizador do espaço pacifico. Isto constituiria justamente a pr6pria possibilidade 
da politica (FOISNEAU, Luc. Sovranità e animalità. Che lettore di Hobbes è Agamben? Lo Sguardo, Roma, v. 
2, n. 18, p. 101-112, 2015). 
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sentido uma separaçao que tal. Um direito que possa recobrir as situaç6es as mais extremas. 

Nesse senti do, a radio de Estado é vista coma uma plenitude de direitos que se alimenta da 

plenitude dos direitos individuais 1032. 

Dessa forma, é viavel, pois, identificar, em Triomphe, uma opiniao de que Hobbes 

constitui-se no apogeu da ideia da razào de Estado, em grande conexao corn a doutrina 

boteriana pelo viés da preservaçào da estatalidade, da quaI naturalmente decorrera - por 

imperativo de necessidade - a conservaçao da utilidade publica e do bem de todos - e de cada 

um. 

9.2.3 A Perspectiva de Noel Malcolm 

o historiador NoeJ Malcolm (citado por Agamben em Stasis l033) apresenta um 

entendimento um pouco diverso em relaçao à operatividade do conceito de razao de Estado no 

pensamento de Thomas Hobbes. Para Malcolm, é evidente que 0 filosofo de Malmesbury bem 

conhecia 0 conceito; os principais escritos acerca do tema estavam incluidos na lista de obras, 

elaborada por Hobbes no final da década de 1620, para 0 acervo da Biblioteca de Hardwick. 

Estavam la inclusos autores coma Francesco Guicciardini, Giovanni Botero, Nicolau 

Maquiavel, Pierre Charron, René de Lucinge, Juan de Mariana, Traiano Boccalini, Paolo 

Sarpi, bem assim comentadores de Tacito, ai abarcando Scipione Ammirato e Justus 

Lipsius 1034. Ademais, 0 fato de Hobbes haver auxiliado Cavendish na elaboraçao do texto 

Discourse upon the Beginning ofTacitus (1620) trata-se de um indicativo de como 0 pensador 

conhecia a historia romana e, nomeadamente, os elementos inerentes às discuss6es em toma 

da teoria da razao de Estado. Nesta obra, Malcolm verifica duas quest6es relevantes 

concementes à concepçao da razao de Estado: a primeira delas respeitante à ideia de auto

interesse; 0 ser humano mede os outros conforme si proprio e assim também 0 pensa em 

relaçao aos demais; nesse senti do, por meio de suas aç6es, busca satisfazer seus proprios 

interesses; é-lhe muito dificil agir conforme a verdade e em beneficio dos outros. Nessa 

mesma toada, é consignado na obra que os individuos sao, naturalmente, tolos e auto

enganaveis, enfatizando-se ai a atividade govemativa de dissimulaçào lO35. A segunda questao 

1032 Ibid., p. 340. Agamben criticara duramente uma concepçao como essa. 
1033 AGAMBEN (2018b), p. 269 e 277. 
1034 MALCOLM, Noe!. Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years' War - An Unknown Translation by 
Thomas Hobbes. New York: Oxford University Press, 2007. p. 109-110. 
1035 "Dissimulation is given due prominence: Agrippa's failing was that he lacked the 'ability upon just cause, to 
contain and dissemble his passions, and purposes; and this was then thought the chief Art of government', 
whereas Tiberius 'knew best of ail men how to dissemble his vices''', ibid., p. Ill. Em traduçao nossa: "A 
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apontada por Malcolm diz respeito à importância de se preservar a reputaçêio, tal inclusive 

justificando levar-se a cabo uma guerra, para além das exigências pr6prias à guerra justa 1036. 

Na sequência, 0 historiador identifica um argumento bastante aproximado ao utilizado, v.g., 

por Botero, no que tange a fazer a guerra fora para evitar problemas no interior do territ6rio 

do Estado: "E, além disso, Augusto poderia encontrar conveniência nesta guerra, empregando 

nela os espiritos grandes e ativos, os quais poderiam haver mais trabalhado em casa para 0 

prejuizo de sua autoridade" 1 037. Nesse sentido, jâ de sai da, a partir de referido texto, é possivel 

asseverar haver elementos que vinculam os pensamentos de Hobbes ao conceito de razâo de 

Estado. 

A despeito de nâo se afigurar tarefa singela perscrutar 0 posicionamento de 

Hobbes acerca da ideia da razâo de Estado, alguns indicativos se revelam esclarecedores no 

senti do de que Hobbes conhecia 0 problema e lidava corn esta questâo. Afora os pontos 

supramencionados - quanta à proximidade de Hobbes corn Cavendish e quanta aos textos 

arrolados por Hobbes para a Biblioteca de Hardwick -, Malcolm aponta outros elementos 

indicadores quanta ao trato de temas conexos à concepçâo da razâo de Estado: (i) carta que 

Robert Mason endereça a Hobbes, em 1622, em que se faz citaçâo da primeira obra de Tâcito, 

invocando-se, a partir deste autor, a expressâo "arcana imperii "; (ii) traduçâo de Tucidides, 

feita por Hobbes, 0 quai, no prefâcio, caracteriza 0 pensador grego coma "0 maior 

histori6grafo politico que jâ escreveu"1038; e aqui 0 termo "politico ", empregado por Hobbes, 

tem - na leitura de Malcolm - uma conotaçâo bastante importante: revela "prudéncia ", 

"sagacidade ", "astucia" na conduçâo da açâo politica, "perspicacia" no trato das questOes 

de govemo: 

no inglês do inicio da era modema, 0 adjetivo "politique" ou "politic(k)" 
implicava habilidade e perspicacia no artificio, na conduta ou no 
entendimento da politica, ao passo que a noçao de "policy" frequentemente 

dissimulaçào é dada devido à proeminência: a falha de Agripa era que lhe faltava a ' habilidade sobre ajusta 
causa, para conter e mascarar suas paixoes e propositos; etaI era, pois, concebido coma a principal arte do 
govemo', enquanto Tibério 'sabia melhor do que ninguém coma dissimular os seus vicios"' . 
1036 Nesse sentido, Malcolm cita uma passagem de referida obra: "But this war against the Germans, was to 
defend the reputation of the Roman Empire, and was necessary, not for the curiosity alone, and niceness, that 
great Personages have always had, in point of honor, much more great States, and most of ail that of Rome, but 
also for the real and substantial damage (for sorne man might account the other but a shadow) that might ensue 
upon the neglecting of such shadows", ibid., p. Ill. Em traduçào nossa: "Mas esta guerra contra os alemàes foi 
para defender a reputaçào do Império Romano, e foi necessaria, nào pela exclusiva curiosidade e bondade que os 
grandes Personagens sempre tiveram, por honra, em muitos grandes Estados e, acima de todos, em Roma, mas 
também pela dano real e substancial (alguns homens poderiam considerar 0 outro apenas uma sombra) que 
poderia advir ao se negligenciarem tais sombras". 
1037 "And besides this, Augustus might find commodity in this war, by employing therein the great and active 
spirits, which else might have made themselves work at home, to the prejudice ofhis authority", ibid., p. Ill. 
1038 Ibid., p. 112-3. 
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tinha conotaçoes levemente maquiavelianas de convemencia e busca de 
vantagem secular em oposiçào à moralidade ou religiào l039. 

o historiador, nessa mesma toada, chama atençao que Hobbes teria identificado, 

ja em Tucidides, um exame quanto ao corte havido, na açao polftica, entre 0 pretexto e a real 

motivaçao, entre a efetiva razao e justificativa publica a ser apresentada, e dai também 0 usa 

da dissimulaçao (temas fundamentais à razao de Estado): 

Expandindo este tema, Hobbes escreveu que Tucidides destacou-se por 
permitir ao leitor "rastrear os designios e os conselhos dos Atores em seus 
lugares": em outras palavras, ele tornou possivel separar os pretextos 
publicos das explicaçoes oficiais, identificando as motivaçoes que os 
proprios atores costwnavam dissimular. Em seu ensaio "Da Vida e Historia 
de Tucidides", ele defendeu (contra as criticas de Dionisio de Halicarnasso) 
o método do autor de "pôr em primeiro lugar a Narraçào do Publico e a 
causa declarada desta gue rra, e depois 0 verdadeiro motivo interno do 
mesmo", e comentou: "sem pretexto, nenhuma guerra se segue. Este pretexto 
é sem pre uma ofensa recebida, ou que se finge haver recebido. Enquanto que 
o motivo interior para a hostilidade é apenas conjectural... coma 0 

aborrecimento em relaçào à grandeza de outro Estado ou medo de se receber 
uma ofensa"1040. 

o fil6sofo de Malmesbury, na leitura de Malcolm, haveria reconhecido em 

Tucidides um pensador que teria logrado penetrar a fachada da dissimulaçao - expondo seus 

meandros -, asseverando que as obras do autor grego oferecem "contemplaçoes daquelas 

paixoes humanas que, mesmo disfarçadas ou comumente naD verbalizadas, nada obstante 

trazem consigo a maior influência aos homens em sua conversaçao publica" 1041. De igual 

sorte, Tucidides teria percebido a necessidade de naD se dar a conhecer ao povo os arcana 

imperii do Estado. Nesse sentido, se, de um lado, a mensagem deveria chegar ao destinatario, 

ao leitor abalizado e responsavel pelo trato da coisa publica, por outro lado, esta mensagem 

deveria ser clara 0 suficiente, a fim de revelar ao individuo comum que ha assuntos que nao 

estao destinados ao comércio de todos e, portanto, nao estao acessiveis a todos, a mensagem 

1039 "in early modern English the adjective 'politique' or 'politic(k)' implied skill and shrewdness in the 
contrivance, conduct, or understanding of policy, but the notion of 'policy' often had slightly Machiavellian 
overtones ofexpediency and the pursuit ofsecular advantage as opposed to morality or religion", ibid., p. 113. 
1040 "Expanding on this theme, Hobbes wrote that Thucydides excelled at enabling the reader 'to trace the drifts 
and counsailes of the Actors to their seate': in other words, he made it possible to cut through the public pretexts 
and official explanations, identifying the motivations that the actors themselves had usually dissembled. In his 
essay 'Of the Life and History ofThucydides' he defended (against the criticisms of Dionysius ofHalicarnassus) 
the author's method of 'putting tirst the Narration of the Publique, and auowed cause ofthis Warre, and after that 
the true and inward motiue of the same', and commented: 'for without a pretext, no Warre followes. This pretext 
is alwayes an iniury receiued, or pretended to be receiued. Whereas the inward motiue to hostility is but 
coniecturall ... as enuy to the greatnesse ofanother State, or feare ofa iniury to come"', ibid ., p. 113 . 
\041 "contemplations ofthose humane passions, which either dissembled, or not commonly discoursed of, doe yet 
carry the greatest sway with men, in their publique conuersation", ibid., p. 113. 
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deve ser clara: ha temas que ao povo nao podem ser dados a conhecer (tal assunto, de igual 

sorte, apresenta-se fundamental ao te ma da razao de Estado): 

Embora 0 pr6prio Tucidides tivesse visto através de todos os fingimentos, 
seus escritos ainda inteligentemente respeitavam 0 principio da "ragion di 
stato" de que 0 povo comum nao deveria ter acesso facil aos arcanos do 
Estado: "Marcelino dizia que ele era obscuro de prop6sito, que 0 povo 
Comum poderia nao 0 compreender. E nao é improvavel; pois um homem 
sabio deveria escrever (em palavras entendidas por todos) que homens 
sabios apenas deveriam ser capazes de recomenda-Io. Mas esta obscuridade 
nao esta nas Narrativas das coisas feitas ... em todas as quais Tucidides é 0 

mais perspicaz". 0 que Hobbes esta dizendo aqui é parcialmente explicado 
por um comentario anterior, no mesmo ensaio, no quai faz um uso intrigante 
da noçao de 'secrecy', 'segredo': ele descreve Tucidides coma "tendo tao 
claramente posto diante dos olhos dos homens os modos e os eventos dos 
conselhos do bem e do mal, que a Narraçao mesma secretamente instrui 0 

Leitor e, de maneira mais eficaz, entao, possivelmente, po de ser feita por 
Preceito". Aqui esta Ulna forma de "instruçao secreta" que passa, coma uma 
mensagem codificada, de um escritor que entendeu a verdadeira razao de 
Estado para aqueles leitores que têm a capacidade de compreendê-Ia quando 
as causas e consequências das politicas sao adequadamente estabelecidas lO

42
• 

Em relaçao aos textos da maturidade de Hobbes, 0 historiador constata a 

existência de indicios que apontam para uma concepçao de razao de Estado. A par da 

verificaçao de uma certa generalidade no pensamento hobbesiano neste sentido, Malcolm 

alerta que 0 fato de se encontrarem tais indicios nao necessariamente significa uma filiaçao ou 

uma intluência direta e inexoravel dos autores da ragion di Stato no pensamento de Hobbes. 

o fato de este considerar os seres humanos coma naturalmente mergulhados em uma situaçao 

de conflito, buscando, assim, artificios no sentido de criar um aparato estatal que tome a 

convivência viavel, tal poderia muito bem tao-som ente apontar para 0 compartilhamento corn 

alguns autores da razao de Estado de pressupostos de carater anti-aristotélico. De toda sorte, 

Malcolm assevera que existem pontos interessantes que merecem ser analisados. 

o primeiro ponta de contato que Malcolm identifica entre 0 pensamento 

hobbesiano e os te6ricos da razao de Estado diz respeito à preponderância do interesse 

1042 Yet although Thucydides himself had seen through ail pretences, his writings still cleverly respected the 
'ragion di stato ' princip le that the common people should not have easy access to the arcana of state: 
'Marcellinus saith, he was obscure on purpose, that the Common people might not vnderstand him. And not 
vnlikely; for a wise man should so write (thogh in words vnderstood by ail men) that wise men only should be 
able to commend him. But this obscurity is not to be in the Narrations ofthings done . .. in ail wch, Thucydides 
is most perspicuous '. Hobbes' s meaning here is partly explicated by an earlier comment in the sa me es say, 
which makes intriguing use of the notion of 'secrecy': he describes Thucydides as 'hauing so cleerely set before 
mens eyes, the wayes and euents, of good and euill counsels, that the Narration it selfe doth secretly instruct the 
Reader, and more effectually then possibly can be done by Precept' . Here is a form of ' secret instruction' that 
passes, like a coded message, from a writer who has understood true reason of state to those readers who have 
the capacity to understand it when the causes and consequences of policies are properly set out", ibid., p. 113. 
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publico sobre 0 interesse privado, preponderância esta sufragada corn bastante veemência por 

Hobbes. Os seres humanos, para 0 filosofo de Malmesbury, agem, fundamentalmente e por 

natureza, orientados por seus proprios interesses; as paix5es humanas sao mais potentes que a 

razao, e apenas a correta aplicaçao desta poderia indicar ao individuo onde se encontra 

verdadeiramente a satisfaçao do interesse comum (referida "correta aplicaçao da razao", 

geralmente, nao seria levada a cabo pelos seres humanos, dado seu comportamento 

essencialmente egoista, buscando vantagens a curto prazo e satisfaçao de paix5es 1043). A 

perquiriçao da satisfaçao dos proprios interesses - e mesmo a representaçao equivocada do 

interesse publico a partir desta exclusiva busca da saciedade das proprias paix5es - é 0 que 

diutumamente ameaça rasgar 0 tecido social e fazer ruir a estrutura juridico-politica. 

Malcolm, no ponto, lembra de Behemoth: "as pessoas sempre foram, e sempre serao, 

ignorantes em relaçao ao seu dever para corn 0 publico, nunca meditando nada além de seu 

interesse parti cul ar" 1 044. Hobbes, desse modo, busca, a partir de sua doutrina, demonstrar quao 

equivocado é este modo de agir humano e revelar a necessidade de se promo ver uma 

apropriada compreensao acerca do "interesse comum", do "interesse publico" (tal, corn efeito, 

é tema essencial à doutrina da razao de Estado). E é nesse passo, segundo 0 historiador, que 0 

pensador de Malmesbury ira tencionar convencer seu leitor de que a forma ideal de govemo é 

a monarquia, na quaI interesse privado e interesse publico se fundem na figura do soberano. 

A segunda questao realçada por Malcolm é 0 relevante papel que, tanto na 

doutrina hobbesiana quanta nas teorias da razao de Estado, assume a opiniiio publica. 0 

historiador asse vera que aos pensadores da razao de Estado 0 dominio politico repousava na 

reputaçao, consubstanciada nas opini5es nutridas pelos govemados em relaçao aos seus 

go vernantes 1045. 0 historiador aponta ai para um processo de psicologizaçiio radical de que 

1043 Daf Hobbes asseverar que "as oft as reason is against a man, so oft will a man be against reason" (HOBBES, 
Thomas. Behemoth or the Long Parliament. London: Ferdinand Tonnies, 1889. Epfstola Dedicat6ria, p. xv). Em 
traduçao nossa: "tao frequentemente estiver a razào contra 0 homem, tao frequentemente est ara 0 homem contra 
a razao". 
1044 "people always have been, and al ways will be, ignorant of their dut y to the public, as never meditating 
anything but their particular interest", HOBBES (1889), p. 39. 
1045 A perda de reputaçao é, V.g., elencada por Botero como uma das graves causas tendentes a ensejar a 
derrocada do Estado (grifamos): « De la même façon, la ruine des États est due à des causes internes ou 
externes: les causes internes sont l' incapacité du prince, due à son jeune âge ou à son incompétence, ou à sa 
stupidité, ou à la perte de sa réputation qui peut advenir de plusieurs manières. La ruine des États est due aussi à 
des causes intrinsèques, comme la cruauté du prince à l'égard de ses sujets, ou la luxure qui entache l'honneur, 
surtout celui d'hommes nobles et généreux. ( ... ) Quant aux causes extrinsèques, ce sont les tromperies et la 
puissance des ennemis ». (BOTERO (2014), p. 70-1). Em traduçao nossa: "Da mesma forma, a rufna dos 
Estados é devida a causas internas ou externas: as causas internas sao a incapacidade do prfncipe, devida à sua 
jovem idade ou à sua incompetência, ou à sua estupidez, ou à perda de sua reputaçào que pode advir de varias 
maneiras. A ruina dos Estados é devida também a causas intrinsecas, como a crueldade do principe para corn 
seus suditos, ou a luxuria que mancha a honra, sobretudo aquela de homens nobres e generosos. ( ... ) quanto às 
causas extrfnsecas, sao as trapaças e a potência dos inimigos". Yale lembrar, ademais, que Botero sugeria ao 
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estaria imbuida a teoria politica: "as fundaçoes do governo deveriam estar localizadas nao na 

hannonia natural, nem em exércitos, fortalezas ou tesouros, mas dentro dos crânios do 

pOVO"1046. Constatar-se-ia, nesse ponto, corn efeito, uma congruência entre a doutrina da razao 

de Estado e 0 pensamento hobbesiano; Malcolm corrobora tal aspecto, pinçando, a prop6sito, 

outra passagem de Behemoth, em que 0 fil6sofo de Malmesbury alerta que a força dos 

poderosos niio tem fundamento seniio na opiniiio e na crença do pOVO I047. TaI preocupaçao é 

recorrente nos textos de Hobbes, realçando a necessidade de se coibirem falsas opinioes ou 

doutrinas fraudulentas que possam vir a ocasionar a derrocada do governo. N esse sentido, 0 

historiador afinna que a conclusao que dai se extrai é que 0 Estado deve se ocupar de tais 

assuntos de doutrina e de opiniiio, propiciando, fomentando e favorecendo as doutrinas 

verdadeiras, benéficas à Commonwealth e repelindo as maléficas, na medida em que "As 

açoes dos homens procedem de suas Opinioes; e no bom governo das Opinioes consiste 0 

bom governo das Açoes dos homens, para a sua paz e conc6rdia"1048. Na visao de Malcolm, 

Hobbes, entretanto, nao detalha, nao esmiuça recomendaçoes sobre coma poderia se dar esse 

governo das opinioes corn vistas a dirigir as açoes dos individuos; de fato, em Elements of 

Law, Hobbes observa que escreveu sua doutrina "nao pretendendo entrar nos detalhes da arte 

do governo, mas resumir as ideias gerais, nas quais tal arte deve ser empregada" 1 049. Nada 

obstante, 0 historiador logra encontrar detalhes interessantes, como, por exemplo, uma 

passagem na quaI Hobbes destaca a necessidade de 0 governante se servir de espioes ou 

agentes de inteligência para fins de amealhar dados e bem conhecer as infonnaçoes 

respeitantes a todos aqueles hâbeis a eventualmente promover a ruina da Commonwealth l050. 

principe que fizesse se infiltrarem, disfarçados, no meio da multidào, agentes da Coroa, incorruptiveis, a fim de 
saber 0 que se dizia a seu respeito e de se detectarem eventuais focos de sediçào. Da mesma forma, Naudé, 0 

quai bem compreende a importância da publicidade e do segredo (e, em decorrência, obviamente, a manutençào 
da reputaçào), alerta Mazarin sobre as consequências de nào haver levado a sério os perigos e a repercussào 
politica ocasionados por conta da circulaçào do papel impresso: "Pour moy, je tiens pour seul Autheur de tous 
les malheurs qui sont maintenant en France, quiconque soit-il, qui a conseillé à Vostre Eminence de négliger les 
libelles" (ZARKA, Yves Charles. Raison d'État, maximes d'État et coups d'État chez Gabriel Naudé. In: 
ZARKA, Yves Charles (arg.). Raison et déraison d 'État. Paris, PUF, 1994, p. 153). 
1046 "the foundations of rule were to be located not in natural harmony, nor in armies, fortresses , or treasuries, but 
inside the skulls of the people", MALCOLM, op. cit., p. 115. 
1047 Ibid ., p. 115. 
1048 "the Actions of men proceed from their Opinions; and in the weil governing of Opinions, consisteth the weil 
governing ofmen's Actions, in orderto their Peace, and Concord", ibid. , p. 115. 
1049 "Not purposing to enter into the particulars of the art of government, but to sum up the general heads, 
wherein such art is to be employed", ibid., p. 116. 
1050 Ibid., p. 116. Malcolm aqui faz referência a De cive, XIII, VII: "It is therefore necessary to the defence of the 
City, First, that there be sorne who mayas near as may be, search into, and disco ver the counsels and motions of 
ail those who may prejudice it. For discoverers to Ministers of State, are like the beames of the Sunne to the 
humane soule, and we may more truly say in vision politicall, than naturall, that the sensible, and intelligible 
Species of outward things, not weil considered by others, are by the ayre transported to the soule, (that is to say 
to them who have the Supreme Authority) and therefore are they no lesse necessary to the preservation of the 
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Tai pensamento, consoante ja asseverado, é bastante aproximado à doutrina bote ri ana 1051. Da 

mesma forma, 0 historiador pinça do Leviathan passagem na quai 0 fil6sofo inglês atenta para 

a necessidade de 0 Estado estar familiarizado corn "as Inteligências", conhecendo, assim, as 

realidades de seus vizinhos: "para poder ser capaz de dar conselho a uma Commonwealth, em 

um assunto que se refere a uma outra Commonwealth, é necessario conhecer as inteligências 

e as letras que vêm dai,,1052, devendo, neste sentido, os conselheiros do Estado ostentarem um 

conhecimento profundo no que toca ao po der, às mercadorias, aos lugares, tanto no que se 

refere ao pr6prio Estado coma relativamente aos demais que 0 circundam, sabendo, da mesma 

forma, acerca das intençoes destes vizinhos e de suas inc1inaçoes a causarem dano à 

Commonwealth 1053. Ora, ta!, outrossim, esta, de fato, em consonância corn 0 que sustentado 

por Botero, tanto em Della ragion di Stato quanto em Relazioni universali, sendo tal tema -

atinente à colheita e à provisao do maximo de informaçoes que for possive! a um Estado 

amea!har - matéria bastante cara ao piemontês. 

State, th an the rayes of the light are to the conservation of man; or if they be compared to Spiders webs, whic h 
extended on ail sides by the finest threds, doe wam them, keeping in their small ho Ids, of ail outward motions; 
They who bear Rule can no more know what is necessary to be commanded for the defence of their Subjects 
without Spies, than those Spiders can when they shall goe forth, and whether they shall repair, without the 
motion of those threds", HOBBES, Thomas. De Cive. Londres: Printed by 1. C. for R. Royston, at 
Angel in Ivielane, 1651. p. 62. Disponfvel em: <http://www.public-Iibrary.uk/ebooks/27/57. pdt>. Acesso em: 20 
mar. 2019. Traduzimos 0 excerto nas seguintes linhas: "Portanto , é necessario, para a defesa da cidade, primeiro, 
que haja alguns que investiguem 0 mais estreitamente possfvel e descubram as intençôes e os movimentos que 
possam prejudica-Ia. Assim, os espiôes sào para os ministros do Estado 0 que sào os raios do sol para a alma 
humana. E, falando da visào polftica, podemos dela dizer, corn maior verdade do que da visào natural, que as 
imagens sensfveis e inteligfveis dos objetos extemos sào transportadas pelo ar até chegarem à alma, é dizer, aos 
que têm a autoridade suprema; e, portanto, nào sào menos necessarias à preservaçào do Estado do que os raios de 
luz 0 sào à preservaçào do homem. Também podem os espiôes ser comparados às teias de aranhas, que se 
estendem por todos os lados e que, por seus finos fios , transmitem à aranha todos os movimentos que têm lugar, 
enquanto esta permanece em seu estreito buraco. Aqueles que têm a missào de governar nào podem, sem se 
servirem de espiôes, saber 0 que devem mandar, para fomecer a defesa de seus suditos, em maior medida do que 
as aranhas podem saber coma se protege rem sem a informaçào que recebem através do movimento destes fios". 
1051 DESCENDRE (2014), p. 37; e sobretudo: « Un gentilhomme, qui avait une grande pratique des cours, me 
disait que pour qu'un roi comprenne la vérité des chose, il faudrait qu'il soit sourd, pour ne pas être trompé par 
mille faux rapports, et qu'en revanche, du haut d'une tour fort élevée, il voie toute chose dans un miroir. Mais 
puisque cela ne peut se faire, qu 'il se prévale de ses espions, qu' il intervienne lui-même lors des audiences, qu ' il 
visite sous un déguisement tantôt un lieu tantôt un autre, qu'il entende la vérité de bouches que le respect ne 
scelle pas» (BOTERO (2014), p. 101-2). E também as ideias boterianas a prop6sito do giudicio occulta de 
Carlos Magno (ibid., p. 223). 
1052 "to be able to give counsel to a commonwealth, in a business that hath reference to another commonwealth, 
il is necessary ta be acquainted wilh the intelligences, and letters that come from thence", HOBBES (1946), p. 
170. 
1053 "Indeed, when discussing the role of state counsellors (to which he gave special attention), he wrote that they 
must have a deep knowledge 'of the Strength, Commodities, Places, both of their own Country, and their 
Neighbours; as also of the inclinations, and designes of ail Nations that may any way annoy them'" 
(MALCOLM, op. cit., p. 116). Em traduçào nossa: "De fato, ao discutir 0 papel dos conselheiros de Estado (ao 
quai ele conferiu uma atençào especial), ele escreveu que eles devem ter um conhecimento profundo ' da Força, 
das Mercadorias, dos Lugares, de seu pr6prio Pafs e de se us Vizinhos; coma também das inclinaçôes e dos 
desfgnios de todas as Naçôes que possam, de algum modo, incomoda-Ios''' . 
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De outra parte, yale mencionar que, em Elements of Law, Hobbes elogia a 

aristocracia veneziana por haver cometido a alguns poucos a administraçao dos assuntos de 

Estado; bem assim, em Leviathan, 0 fil6sofo aponta que, nas deliberaç5es sensiveis, atinentes 

a assuntos de Estado que devem ser tingidos corn a marca do segredo, 0 conselho de muitos 

ou a assembleia nao é salutar, devendo tais quest5es ser deferidas a poucos 1054. Nesse senti do, 

pois, perce be-se, a partir da leitura de Malcolm, que os temas da reputaçao, da informaçao, da 

publicidade e do segredo estao bastante imbricados, tal quaI ocorre em relaçao aos te6ricos da 

razao de Estado. 

Outrossim, Malcolm aponta que, em relaçao às quest5es cotidianas atinentes ao 

governo do soberano para corn os suditos, Hobbes, em Leviathan, antes que dar atençao a 

aspectos coma comércio, por exemplo (tal quaI 0 fez Botera, v.g.), busc ou priorizar quest5es 

coma a promulgaçao de leis e 0 inculcar das corretas doutrinas para a manutençao da 

Commonwealth. Nada obstante, 0 historiador afirma que é possivel encontrar recomendaç5es 

em relaçao a aspectos tributarios, ao bem publico e ao papel de organizaç5es no 

empreendimento do comércio exterior. Nesse sentido, referido analista traz algumas listas de 

"bens temporais" cuja promoçao seria, na visao de Hobbes, tarefa cometida ao soberano. 

Dessa forma, em Elements of Law, v.g., 0 bem temporal do povo dividir-se-ia em quatro 

categorias principais: (i) multidao; (ii) comodidade da vida; (iii) paz entre os integrantes, paz 

interior e (iv) defesa contra 0 poder estrangeira. Em De Cive, 0 roI se altera ligeiramente: 

"Levando-se em conta apenas esta vida, as coisas boas de que os cidadaos podem desfrutar 

sao de quatro categorias: 1) defesa em relaçao a inimigos externos; 2) preservaçao da paz 

interna; 3) aquisiçao de riqueza, tanto quanta tal seja compativel corn a segurança publica; 4) 

pleno gozo de urna inocente liberdade" 1055. 0 historiador afirma que este roI apresenta grande 

similaridade corn 0 elaborado por Botera, em Relatione della republica venetiana, quando 0 

piemontês assevera que "aquele que deseja manter seus suditos contentes e quietos deveria 

lhes fornecer abundância, justiça, paz e urna certa liberdade virtuosa"1056. Na leitura de 

Malcolm, todos estes bens temporais, para Hobbes, poderiam ser resurnidos em uma unica 

1054 Ibid., p. 116. 
1055 "Regarding this life only, the good things citizens may enjoy can be put into four categories: 1) defence trom 
external enemies; 2) preservation of internaI peace; 3) acquisition of wealth, so far as this is consistent with 
public security; 4) full enjoyment of innocent liberty", ibid., p. 117. No original, resta assim disposto: "The 
benefits of subjects respecting this life only, may be distributed into foure kindes. 1. That they be defended 
against forraign enemies. 2. That Peace be preserved at home. 3. That they be enrich't as much as may consist 
with publique security. 4. That they enjoy a harmelesse liberty", HOBBES (1651), p. 62. 
1056 BOTERO, Giovanni. Relatione della republica venetiana. Veneza: Giorgio Varisco, 1605. p. 74: "Il perche 
chi gli yuole tener contenti, e quieti, deue pro curare loro l' abbondanza, la guistitia, la pace & vna certa honesta 
libertà". 
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expressao, ja aqui mencionada: "salus populi ", expressao em que "salus " designaria a 

preservaçao do povo pela manutençao da paz, estando ai abarcada nao apenas a preservaçao 

pura e simples, mas, ademais, outras formas de bem-estar1057. Corn propriedade, Malcolm 

observa, a proposito, que a locuçao "salus populi suprema lex esto" é imperativo 

recorrentemente invocado entre os teoricos da razao de Estado, para fins de expressar a 

preponderância desta (enquanto norma mais elevada) frente às leis e açoes politicas 

ordinarias, podendo, nessa medida, portanto, anula-Ias (exemplo eminente deste pensamento 

encontra-se em Scipione Ammirato). E, nesse diapasao, lembra 0 historiador haver sido 

concepçao ardentemente defendida por Hobbes a ideia de que a segurança e 0 bem -estar do 

povo de vern, a partir da interpretaçao do soberano, sobrepujar exigências de carater juridico, 

consuetudinario, religioso ou moral 1058. Nessa mesma toada, em De Cive, 0 filosofo aponta 

que 0 soberano pode fazer "qualquer coisa " que lhe pareça propensa a subverter - pela força 

ou pela asllicia, pela habilidade - 0 poder estrangeiro que teme 1059. Malcolm, a partir da 

utilizaçao, por Hobbes, desta locuçao "qualquer coisa ", assevera que 0 tom é assemelhado ao 

utilizado justamente por Lipsius, quando trata das "fraudes médias " (categoria contestada par 

Naudé). Corn efeito, na visao do analista, esta expressao ("qualquer coisa ") bem revela a 

disposiçao de Hobbes em reprimir transgressoes extremas que pudessem exibir potencial para 

pôr em xeque a Commonwealth, indo mesmo além do que defendido pel os teoricos da razao 

de Estado (possivel exceçao feita a Gabriel Naudé)I060. 

1057 Provinda do brocardo romano "salus populi suprema lex esta ", nào estaria ai abarcada pura e simplesmente 
a preservaçào da vida do povo, mas também dos se us beneficios, dos seus bens. Nesse sentido, Malcolm cita 
Hobbes: "The Office of the Soveraign ... consisteth in ... the procuration of the safety of the people . .. But by 
Safety here, is not meant a bare Preservation, but also ail other Contentments of life, which every man by lawfull 
Industry, without danger, or hurt to the Common-wealth, shall acquire to himselfe" (MALCOLM, op. cit., p. 
117); em traduçào nossa: "0 Oficio do Soberano ( ... ) consiste em ( .. . ) fornecer a segurança do pava ( .. . ) Mas 
Segurança aqui nào quer dizer uma Preservaçào nua, mas também todos os outros Contentamentos da vida, os 
quais todo homem, por Industria legal, sem perigo ou malferimento à Commonwealth, deveni adquirir para si 
pr6prio". 
1058 Ibid., p. 117. 
1059 "in De cive he argued that sovereign rulers 'may also do anything that seems likely to subvert, by force or by 
craft, the power offoreigners whom they fear'" (Ibid., p. 117); em traduçào nossa: "em De cive, ele argumentou 
que os go vernantes soberanos 'podem também fazer qualquer coisa que pareça subverter, pela força ou pela 
astucia, 0 poder de estrangeiros que eles temem"'. 
1060 A prop6sito, Malcolm aponta para a utilizaçào, em Hobbes, de um argumento de proporçào quanto ao 
numero de assassinatos na passagem que segue, retirada de Behemoth: "In Behemoth the principal speaker first 
explains that the Civil War was caused by 'the incitement ofPresbyterian ministers ' and then estimates that 'near 
100,000 persons' died as a result. He suggests: 'Had it not been much better that those seditious ministers, which 
were not perhaps 1000, had been ail killed before they had preached? It had been (1 confess) a great massacre; 
but the killing of 100,000 is a greater'" (Ibid. , p. 118); em traduçào nossa: "Em Behemoth, 0 principal 
interlocutor primeiro explica que a Guerra Civil foi causada pela 'incitaçào dos ministros Presbiterianos' e entào 
estima que 'perto de 100.000 pessoas' morreram coma resultado. Ele sugere: 'Nào teria sido muito melhor que 
aqueles ministros sediciosos, os quais talvez nào fossem 1000, tivesse todos sido assassinados antes que eles 
tivessem pregado? Teria sido (eu confesso) um grande massacre; mas 0 assassinato de 100.000 é muito maior". 
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A partir de tais evidências, mostra-se razoavel, na leitura do historiador, apontar a 

existência de algumas convergências entre a teoria hobbesiana e as doutrinas respeitantes à 

razao de Estado; alguns elementos gerais e algumas consonâncias pontuais poderiam justificar 

a reivindicaçao de conexao. Mas, a bem ver e ao final das contas, as duas doutrinas acabam 

por se distanciarem, 0 que faz corn que Hobbes nào possa ser compreendido coma 0 apogeu 

da razào da Estado. 0 filosofo inglês nao traz instruç5es detalhadas sobre uma "arte de 

governar"; de igual sorte, nao arrola - de maneira explicita e exaustiva - situaç5es, casos, 

exemplos respeitantes às aç5es militares ou politicas da historia grega, romana ou da Europa 

de seu tempo (proceder que era recorrente entre os autores da razao de Estado). Etal, segundo 

Malcolm, nao é por acaso. Trata-se de um outro gênera teorico-politico, amparado em outro 

paradigma. Na visao do historiador, a técnica de arrolar exemplos e situaç5es historicas corn 

o fito de corroborar as convicç5es e posiç5es adotadas pela autor traz consigo uma ideia de 

valorizaçao da prudência enquanto derivaçao da experiêncial061. 

o historiador assevera que, nada obstante Hobbes conceda que um alto grau de 

prudência é importante ao conselheiro e se afigura necessario para bem governar um Estado, 

ao pensador de Malmesbury a utilizaçao de encadeamentos faticos passados corn 0 fito de 

justificar e projetar aç5es a eventos futuros po de trazer conjecturas de carater falacioso, na 

medida em que tal forma de proceder alija importantes circunstâncias, proprias e especificas 

da contemporaneidade, que deixam de ser analisadas ante a prestigiaçao preponderante dos 

acontecimentos remotos. E, em uma situaçao na quaI falta a certeza - em uma doutrina ou em 

uma crença -, as pessoas tendem a promover distorç5es, adequando-se a suas paix5es e 

interesses, dai a rejeiçao veemente do pensador inglês a uma "politica da prudência", cujos 

defensores foram comparados por Hobbes a vermes mordiscando as entranhas do Estado1062
. 

Antes que "prudência", Hobbes desejava fornecer "ciência", um sistema dotado de regras 

certas, conhecimentos exatos. Para além do conhecimento de uma arte de governar, tratava-se 

1061 Ibid., p. 118. 
1062 A passagem a que faz referência Malcolm encontra-se em Leviatà: "Another inftrmity of a commonwealth, 
is the immoderate greatness of a town, when it is able to furnish out of its own circuit, the number, and expense 
of a great army: as also the great number of corporations; which are as it were many lesser commonwealths in 
the bowels of a greater, like worms in the entrails of a natural man. To which may be added, the liberty of 
disputing against absolute power, by pretend ers to political prudence; which though bred for the most part in the 
lees ofperpetually meddling, with the fundamentallaws, to the molestation of the commonwealth; like the little 
worms, which physicians cali ascarides", HOBBES (1946), p. 218. Em traduçao nossa: "Outra enfermidade da 
commonwealth é a grandeza imoderada de uma cidade, quando ela é capaz de fornecer para fora de seu âmbito 0 

contingente e as despesas de um grande exército; assim como constitui uma enferrnidade 0 grande nurnero de 
corporaç5es, que sao como que rnuitas commonwealth menores nas entranhas de uma maior, como vermes nas 
entranhas do homem natural. Ao que pode ser acrescentada a liberdade de contestar 0 poder absoluto, por parte 
dos fingidores da prudência politica, criados nas fezes da intromissao perpétua - corn as leis fundamentais - para 
molestar a commonwealth, como os pequenos vermes, que os médicos chamam ascarides". 
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de fornecer elementos hâbeis a guarnecer uma autêntica ciência; uma ciência que pudesse 

demonstrar a imprescindibilidade de um bom governo e a imprescindibilidade de um tal 

governo ser dotado de determinados atributos que lhe seriam fundamentais e inafastaveis. 

Nesse sentido, se, no trato cotidiano da açao politica, Hobbes podia consentir quanta à 

necessidade de 0 go vern ante ser dotado de uma certa prudência - comparando tal às 

habilidades de um jogador de tênis -, no que diz respeito à fundaçao e manutençao do Estado, 

entretanto, isso, meramente, nao poderia bastar: far-se-ia necessario, para além das 

habilidades do jogo de tênis, haver regras certas, tais coma as provindas da aritmética e da 

geometria1063
. Isto, na visao de Malcolm, afastaria 0 pensador inglês dos teoricos da raZQO de 

Estado. Todavia, é preciso nuançar esse pensamento de Malcolm. Se, de um lado, é bem 

verdade que encontramos em Hobbes um nivel de precisao cientifica no trato da politica que 

nao era comum e claramente desbordava do correntemente encontrado entre os te6ricos da 

razao de Estado, yale apontar, por outro lado, que, em Botero, por exemplo, ja começa a se 

revelar uma preocupaçao em relaçao ao trato precisa da informaçao, ao recolhimento de 

dados (importante assinalar que, em Botero, nascem os lineamentos para 0 desenvolvimento 

da aritmética politica, estatistica, também para a demografia e para a economia politica, que, 

indiscutivelmente, serac vistas, mais tarde, coma autênticos conhecimentos cientificos), ao 

estabelecimento de diretrizes claras no agir politico, todo este complexa conformando a razao 

de Estado enquanto saber destinado a fazer crescer e conservar a dominaçao estatal; enquanto 

indiscutivel ciência do Estado. 

Malcolm atenta para 0 fato de a teoria politica "cientifica" hobbesiana ser, ao 

menos em certa medida, fundada em definiçôes e suas vinculaçôes. Nesse sentido, em 

Hobbes, ao contrario dos te6ricos da prudência politica, uma açao apenas poderia ser, corn 

certeza, adjetivada de injusta se, e somente se, violasse 0 pacto, na medida em que a justiça 

das açôes era definida corn base no contrato entabulado e no que dito na lei, expressao ultima 

da vontade soberana. Transgressao do contrato era igual a injustiça perpetrada. De igual sorte, 

o historiador asse vera que categorias imaginarias, tais coma a plenitude de direitos naturais ou 

a sua transferência a um terceiro, estariam, em Hobbes, esteadas em analises que descreviam 

o comportamento humano e as repercussôes pr6prias às açôes humanas. Neste diapasao, 

Malcolm observa que 0 fil6sofo inglês, c1aramente, tencionava elaborar uma teoria que 

ultrapassasse, que fosse consideravelmente além daquela tecida pel os autores da razao de 

Estado. A fundamentar tal argumento, Malcolm aponta que os termos utilizados por Hobbes 

1063 MALCOLM, op. cit., p. 119. 
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eram essencialmente termos juridicos coma "direitos", "contratos", "contratantes", 

"convênios", "pactos", "autoridade", expressoes que nao costumavam ser utilizadas pelos 

te6ricos da razao de Estado, os quais, na visao do historiador, faziam uso, quase na 

integralidade, de termos "descritivos "1064. 

o fato de Hobbes haver almejado ir além da proposiçao te6rica levada a efeito 

pelos escritores da razao de Estado nao significa, por outro lado, que ele considerasse 

irrelevantes as preocupaçoes destes; a teoria politica hobbesiana pode bem ser vista, em certa 

medida, coma uma busca de soluçoes para os problemas levantados pelos teoricos da razào 

de Estado. Malcolm da 0 exemplo do conceito de "interesse", 0 quaI teria assumido, junto a 

te6ricos da razao de Estado, uma posiçao intermediaria, incerta, estando situado "entre 0 

subjetivo e 0 objetivo ". 0 fil6sofo inglês, a seu tumo, teria estabelecido um sistema em que 0 

uso subjetivo - e, pois, incerto, cambiante, conflitante - era reconhecido; todavia, estaria 

vinculado a um conjunto de val ores de nivel superior, de ordem obj etiva, relacionados ao 

bem, às leis naturais, à moralidade, à preservaçao da vida, âmbito em reIaçao ao quaI todos 

devem, em seus exames, estar de acordo1065
. Tais valores de cunho natural sao imutaveis, e 

devem assim ser reconhecidos; casualiter, entretanto, podem vir a ser nuançados pelo pr6prio 

individuo. Ai estao, dessarte, os dois âmbitos do interesse: um objetivo, primario, inerente às 

exigências de preservaçao da vida, das leis naturais, da moralidade, e um subjetivo, atinente à 

obtençao de bens particulares, pessoais, subjetivos. Nesse sentido, Hobbes, por meio dessa 

solene separaçao, teria logrado resoiver esta questao inerente ao subjetivismo que permeava a 

concepçao de interesse nas teorias da razao de Estado e as eventuais rupturas havidas no 

âmbito da moralidade. A prop6sito, yale mencionar que Denis Diderot observa que, no 

entendimento de Hobbes, a Moral é a ciéncia das leis naturais, das coisas que sao boas ou 

mas na sociedade1066
, e os valores subjetivos devem estar de acordo a estes ditames das Leis 

da Natureza, que teriam estabelecido as regras por meio das quais poderia haver a satisfaçao 

dos interesses dos individuos. Nada obstante, Hobbes teria logrado explicar, por meio de sua 

doutrina, coma atos contrarios a estes principios fundamentais, atos, portanto, imorais, 

poderiam ver-se justificados (aqui a dissociaçao entre os dois âmbitos): atentados à 

moralidade poderiam se justificar na medida em que a lei mais primaria de todas, aquela da 

1064 Ibid ., p. 119. 
1065 Nesse sentido, ao mesmo tempo em que ha a possibi1idade, em Hobbes, de cada slidito promover uma 
avaliaçao subjetiva quanto àjustiça da açao estatal (que, por exemplo, esteja a atentar contra a sua integridade ou 
a sua vida) - podendo, assim, individualmente resistir - , tal avaliaçao, por outro lado, somente sera justa e 
legftima, do ponta de vista objetivo, se estiver de acordo corn uma concepçao de bem, de moralidade, de 
preservaçao da vida, de direito natural, concepçao que é acessfvel e reconhecida por todos, em um piano que 
assume um grau de generalidade e objetividade. 
1066 DIDEROT, op. cit. 
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autopreservaçiio, estivesse ameaçada. Estando em perigo a autoconservaçao, a açao violadora 

- naD importa quao contraria possa ser à moralidade - naD seria apenas permitida, mas 

necessaria1067. Nesse sentido, assevera Malcolm, Hobbes unifica em uma tmica escala de 

valores aquilo que, de maneira ambigua, tratavam os doutrinadores da razao de Estado; 

haveria uma unica pirâmide, um tmico âmbito de valores, 0 quaI englobaria, em sua 

totalidade, as açoes humanas, dentre elas, evidentemente, as politicas. Nesse senti do, propoe 

Malcolm: "Ao contrario dos te6ricos da 'ragion di stato', Hobbes naD teve de lidar corn duas 

escalas de val ores opostas que procediam de bases fundamentalmente diferentes; em vez 

disso, ele mostrou coma elas estavam necessariamente relacionadas dentro de um unico 

sistema global"lo68. 

De igual sorte, no que respeita ao tema do consentimento, Hobbes teria resolvido 

as ambiguidades levantadas pelos te6ricos da razao de Estado. Nao se tratando de um mero 

auxilio psicol6gico que seria do interesse do soberano fomentar em seus suditos, 0 

consentimento, para Hobbes, iria além: tratava-se de categoria constitutiva da propria 

autoridade do poder soberano, nesse sentido, 0 elemento que funda 0 edificio politico. 

Malcolm observa que 0 pensador de Malmesbury reconhecia quao importante era a 

"opiniiio n. Mas naD meramente a opiniao que os suditos formavam em relaçao a tal ou quaI 

açao adotada pelo soberano, em um momentâneo juizo da reputaçao em dadas e particulares 

circunstâncias. Hobbes entendia revestir-se de importância fundamental aquela opiniao que os 

cidadaos nutrem em relaçao à autoridade enquanto tal; quaI ideia os suditos faziam em 

relaçao à autoridade politica. Esta seria a opiniao por excelência. Na leitura do historiador, 

Hobbes conferiria uma importância ainda mais fundamental a este t6pico do que os te6ricos 

da razao de Estado, ressaltando que 0 fil6sofo inglês, em sua doutrina, tencionava abarcar, no 

âmbito da autoridade soberana, todas as formas de opiniao, inclusive as de carater religioso, 

na medida em que as crenças poderiam afetar a opiniao dos suditos sobre a autoridade, 

comprometer a estrutura do poder, promover a divisao e, pois, arruinar a Commonwealth1069. 

1067 "in any set of circumstances where self-preservation was endangered, an action that would secure it would be 
not only permitted but required, no matter how contrary it might be to the normal rules of morality", 
MALCOLM, op. cit., p. 120. Em traduçao nossa: "em qualquer conjunto de circunstâncias em que a 
autopreservaçao estiver em perigo, uma açao que possa garanti-la naD seria apenas permitida, mas necessaria, 
por mais contraria que pudesse ser às regras normais da moralidade". 
1068 "Unlike the 'ragion di stato' theorists, Hobbes did not have to juggle with two opposing value-scales that 
proceeded on fundamentally different bases; rather, he showed how they were necessarily related within a single 
overall system", ibid ., p. 120. 
1069 Vale temperar este entendimento de Malcolm, na medida em que, em Botero, a opiniao dos suditos a respeito 
da autoridade soberana também se afigura tema de notavel relevância (mesmo que, corn efeito, 0 pensamento 
boteriano naD pareça muito relativizar a crença religiosa - nada obstante Vasoli compreenda que a doutrina 
boteriana reveste a religiao de um carMer eminentemente instrumental ao exercicio do poder). 
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Dai por que, para Hobbes, seria imprescindivel controlar e govemar as crenças das pessoas, 

em um nivel inaudito, se comparado aos autores da razào de Estado; etai crença, na medida 

em que nào poderia ser ordenada, forçada, deveria ser conduzida ao povo por intermédio da 

educaçlio e da persuaslio J070. 

Entào Malcolm indaga-se se Hobbes sufragaria a ideia de esta "educaçào" e 

"persuasào" serem utilizadas, pelo govemante, para inculcar nos seus suditos crenças 

reconhecidamente falsas . Poderia 0 soberano deliberadamente enganar seu povo, incutindo

Ihe orientaçoes desviadas da verdade? 0 historiador aponta para uma resposta positiva, 

asseverando que, em alguns momentos excepcionais, poderia ser aceito 0 inculcar de crenças 

falsas. TaI teria sido feito pelos "primeiros fundadores", pelos primeiros "Iegisladores das 

comunidades entre os gentios", e nào apenas no que tange, estritamente, às praticas religiosas, 

mas também, e.g., no sentido de argumentar que, em uma direta relaçào, as coisas que 

desagradavam aos deuses também transgrediam a legislaçlio, as normas estabelecidas. 

Todavia, 0 historiador sublinha haver evidências no sentido de que 0 fil6sofo de Malmesbury 

nào entendia tal método coma 0 mais adequado e ideal. Corn efeito, a manutençào das pessoas 

em crenças fraudulentas e obscurantismos poderia trazer, sem duvidas, funestas 

consequências: "as pessoas cujas cabeças eram repletas de absurdidades e de falsas crenças 

estariam muito mais abertas à manipulaçào pelas partes interessadas, que podiam se utilizar 

dessas crenças para fazê-Ias se voltarem contra 0 seu soberano"J07J. De fato, a conservaçào do 

povo na ignorância traria consigo a possibilidade de os suditos verem -se enganados corn 

maior facilidade, podendo ser minadas as bases da autoridade, ante a corrupçào do 

consentimento, corn isso comprometendo toda a estrutura do edificio politico. Malcolm 

aponta, inclusive, que Hobbes, ao tratar dos deveres do soberano, estabelece ser atitude 

transgressora destes manter 0 povo na ignorância e na desinformaçào quanto às bases e razoes 

dos direitos fundamentais, devendo os suditos ser, verdadeira e diligentemente, ensinados 

quanto a (e corn esteio em) tais direitoslO72• Nesse sentido, 0 ideal seria inculcar no povo 

crenças e ideias verdadeiras quanta à natureza e aos fundamentos das normas e do poder, as 

verdades da "ciência" politica estabelecida pelo fil6sofo inglês. 

Nesse sentido, Malcolm afirma que - malgrado possa ser aceitavel (a partir da 

doutrina hobbesiana) que, na gêne se do Estado, quando de sua fundaçào, se tivesse lançado 

1070 MALCOLM, op. cit., p. 121. Vemos aqui claramente aparecer, no pensamento de Hobbes, a partir da leitura 
de Malcolm, um elemento alinhado à govemamentalidade. 
107 1 "people whose heads were filled with absurdities and false beliefs were much more open to manipulation by 
interested parties, who could use those beliefs to tum them against their sovereign", ibid., p. 121. 
1072 Ibid., p. 122. 



433 

mao da dissimulaçao, da "mentira nobre", da "fraude piedosa", a fim de, rapidamente, trazer à 

ordem as pessoas que se encontravam totalmente desgarradas de qualquer disciplina e 

organizaçao - seria imperioso compreender que, em Hobbes, os individuos devem ser 

conduzidos à correta compreensao sobre as verdades inerentes à fundaçao da autoridade, à 

natureza das regras, à justificaçao do poder; tal, pensado a longo prazo, favoreceria a qui etude 

e a conservaçao da Commonwealth. A partir dai, 0 historiador conclui que 0 fil6sofo inglês 

sufragou um "principio da publicidade ", compreendido coma 0 imperativo segundo 0 quaI as 

pessoas devem conhecer as verdades sobre a justificaçao da autoridade, a razao dos atos e das 

regras e a natureza do poder politico. Nesse senti do, nao seria absurdo concluir que 0 

programa hobbesiano para a humanidade tratar-se-ia de um projeto em direçiio ao 

esclarecimento I073. Dessa forma, Hobbes estabeleceria um imperativo ao govemante, um 

compromisso no sentido de que este trilhasse um percurso dirigido à elucidaçao de seus 

suditos, à revelaçao das verdades do po der, da motivaçao das regras, do fundamento das açoes 

politicas. Isso nao quer dizer que Hobbes tenha elevado a verdade a uma categoria absoluta, 

de observância inafastavel e irrefreavel. Conforme a leitura de Malcolm, a verdade, em 

Hobbes, nao exibe um carater de exigência moral absoluta; 0 estabelecimento da distinçao 

entre os âmbitos privado e publico e a exteriorizaçao, no âmbito pub li co, por meio da fala e da 

escrita, dos atos politicos de maneira totalmente subordinada à interpretaçao do soberano e ao 

seu comando, por 6bvio, abarcam situaçao de adoçao da dissimulaçao, do calar, do mentir, da 

escolha do que dizer, do que manifestar, do que publicizar. 0 historiador aponta que, 

inclusive, a vida humana, de modo geral, exigiria uma certa teatralidade, simulaçao, 

dissimulaçao, um calar, um esconder, uma escolha do que dizer, observando que nem todos os 

pensamentos que correm livres nas mentes das pessoas poderiam ser tranquilamente toma dos 

publicos1074• 

Nesse diapasao, nada obstante Hobbes entendes se adequado ter-se coma norte 0 

imperativo da verdade, devendo estar na pauta do soberano a revelaçao dos reais fundamentos 

e das naturezas das normas e da autoridade, tal forma de agir nao seria necessariamente a 

linica, e talvez sequer a mais eficaz, sobretudo no que respeita às pessoas mais simples, 

incapazes de compreender a complexidade da natureza da norma, da necessidade do poder, do 

fundamento da autoridade. Nesse sentido, além da ameaça da puniçao, um certo grau de 

1073 Ibid., p. 122. 
1074 Ibid. , p. 122. Aqui parece-nos revelar-se uma similitude indisfarçavel entre as doutrinas hobbesiana e da 
rmo de Estado. Corn efeito, consoante vimos, afigura-se de fundamental relevância aos pensadores da razao de 
Estado a teorizaçao em toma do segredo, da publicidade, do calar, do mentir, do enganar, do falar a verdade. 
Tema que segue ostentando uma atualidade indiscutivel. Podemos, a prop6sito, asseverar que 0 controle da 
informaçao atualmente é, mais do que nunca, questào de razào de Estado. 
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teatralidade poderia se fazer necessario, a fim de manter as pessoas em ordem para a 

preservaçao da Commonwealth - aqui, diga-se de passagem, a correspondência corn as teorias 

da razao de Estado nos parece evidente. Nesse senti do, Malcolm lembra da figura do Leviata 

que, consoante se pode bem ver na imagem do frontispicio, manteria as pessoas unidas, 

orgulhosas, em admiraçao, os olhos fitos nesse autômato gigante que porta a espada e a 

crossal075 . No que tange à utilizaçao da mentira, da crença fraudulenta, da dissimulaçao, do 

engodo, da simulaçao nas aç5es politicas, Hobbes, segundo 0 historiador, naD teria tido 

problemas em aceita-Ia em circunstâncias especificas, tendo em vista a preservaçao da 

Commonwealth. Todavia -levando-se em conta 0 "principio da publicidade", sufragado pela 

doutrina do fil6sofo inglês -, na medida em que os suditos fossem evoluindo no 

esclarecimento, abandonando a ignorância, deveria 0 soberano, paulatinamente, ir revelando a 

natureza do poder, a necessidade da autoridade, os fundamentos das leis. Conforme as pessoas 

se afigurassem mais capazes de compreender a realidade e as aç5es politicas, mais 0 nivel de 

segredo e de desorientaçiio deveria ser reduzido. Nesse sentido, Malcolm aponta que, casa 0 

povo compreendesse, V.g., as raz5es pelas quais se devesse empreender uma guerra 

preventiva, em ordem a favorecer a preservaçao da organizaçao politica, naD haveria 

necessidade de 0 soberano incutir crenças falsas ou se utilizar de pretextos para lograr leva-la 

a efeito sem que se deflagrassem sediç5es. Por conseguinte, deveria haver um processo em 

direçiio ao esclarecimento, estando ai, de certo modo, implicado também 0 soberano. Na 

leitura de Malcolm, portanto, se, de um lado, Hobbes bem conhecia os meandros das aç5es 

politicas e a necessidade da dissimulaçao, da fraude, do ocultamento, a imprescindibilidade -

por ora - da conservaçao dos segredos de Estado, aIme java, de outra parte, por sua doutrina, 

fazer ultrapassar este estagio, substituindo-o por algo melhor; mais consentâneo, arriscamos 

dizer, à moralidade. 

Quanto à relaçao entabulada entre as doutrinas hobbesiana e da razao de Estado, 

podemos asseverar que, a partir da leitura de Malcolm, Hobbes, por certo, naD se apresenta 

coma 0 apogeu da raison d'État, mas coma uma tentativa de superaçao desta. Verifica-se ai 

uma ruptura paradigmatica, corn a adoçao de elementos e pressupostos distintos por parte do 

fil6sofo inglês, malgrado - coma se pôde verificar - seja inegavel perceber-se a existência de 

indiscutiveis pontos de conexao e de influência. 

1075 A figura po de ser vista, e.g., em <http://www.rmfonline.it/wp-content/uploads/20 15/07 /leviatano.jpg>. 
Acesso em: 5 nov. 2018. 
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9.2.4 A Compreensâo de Gianfranco Borrelli 

A abordagem de Gianfranco Borrelli sobre a relaçao entre Hobbes e a ideia de 

razao de Estado é um pouco divers a e nos é exposta por Rodolfo Jacaranda em sua obra. 

Ao fil6sofo italiano, associar-se 0 pensador de Malmesbury à razao de Estado por meio da 

ideia de concentraçao do poder estatal (0 que beiraria à obviedade) nao se afiguraria tao 

fundamental quanta observar e aquilatar a proposta especifica contida no Leviata 

relacionada à inovaçiio dos mecanismos de disciplinamento social (aqui c1aramente vemos 

o pensador italiano fazer dirigir-se 0 pêndulo em direçao ao polo governativo da maquina 

bipolar). Ha ai uma seara de técnicas de controle social que nao pode, na visao de Borrelli, 

ver-se alijada. Na visao do italiano, a originalidade contida no pensamento hobbesiano foi 

justamente a de conceber uma disciplina de interesses, em um cenario no quai se percebe 

a existência de uma troca entre proteçiio e obediência. Sua teoria sugere que fora desta 

disciplina politica nenhuma outra representaçao da autoridade soberana é factivel. 0 

interesse particular encontra sua representaçao no Leviata, refere-se a esta soberania e 

reconhece 0 poder absoluto desta. Jacaranda aponta que a temporalidade estavel do 

Leviata afigura-se imprescindivel para a conservaçiio da ordem politica, viabilizando, 

assim, 0 desenvolvimento positivo de uma dinâmica de realizaçao dos interesses 

individuais 1076. Motivado pela satisfaçao de seus pr6prios interesses, 0 individuo vai se 

dispor à autodisciplina; enquanto que, na representaçao da soberania, ele encontra as 

garantias hâbeis à preservaçao de sua vida, à sua segurança e à possibilidade de seu 

desenvolvimento e bem-estar. Nesse senti do, Borrelli afirma que aquele cidadao dotado de 

sabedoria vai reconhecer a positividade da disciplina enquanto virtude e obrigaçiio 

politica e, nesse passo, vai acolher, de maneira ativa e receptiva, os instrumentos da 

disciplina institucional determinada pelo poder soberano (percebe-se aqui c1aramente 0 

encadeamento, promovido pelo autor, de elementos de ordem governamental na teoria 

hobbesiana). Dessa forma, Borrelli assevera que Hobbes logra ultrapassar a 16gica dos 

rigidos paradigmas de conservaçao propostos pelas teorias da ra zao de Estado, por meio 

justamente desta circularidade que 0 fil6sofo propoe entre obediência e proteçao, dando 

ensanchas à conjugaçao da autodisciplina corn a disciplina politico-juridica. A lei civil, 

dessa forma, é vislumbrada coma ordenamento juridico produtor de obediência, 

instrumento positivo de disciplina 1077. Nesse diapasao, a lei, antes que instrumento 

1076 JACARANDA, op. cit., p. 344. 
1077 Ibid., p. 344. 
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repressor da iniciativa do cidadao, buscaria, em verdade, disciplinar sua conduta, 

rec1amando-Ihe obediência e, assim, exitosamente cuidando da lacuna que nem a religiao 

nem a prudência politica teriam se afigurado capazes de adequadamente preencher. Nada 

obstante, 0 fil6sofo italiano reconhece que Hobbes nao teria logrado se distanciar 

claramente das doutrinas da razao de Estado no que tange a temas coma a relaçao entre 

os Estados e a justificaçao do castigo, evidente afronta ao imperativo pr6prio ao direito 

natural de conservaçao da vida do individuo. 

Assim, a teoria hobbesiana, esteada no binômio obediência-proteçao ingressa na 

malha te6rica da ideia de razao de Estado, mas de forma diferente daquela levada a cabo até a 

primeira metade do século XVII, corn base no paradigma conservativo da prudência politica. 

Jacaranda, nesse passo, cita oito itens do que Borrelli compreende como, em sintese, os 

pontos fundamentais da razao de Estado neste periodo: 

(i) a concentraçao e a tendência autônoma de uma es fera do agir politico, a 
prudência politica; (ii) a prudência politica deve ser analisada coma um 
c6digo técnico cujos dispositivos operam para transmitir 0 comando de 
modo mais eficaz; (iii) a simulaçao e a dissimulaçao sao fundamentais para a 
conservaçao porque neutralizam conflitos e impôem disciplina hienirquica; 
(iv) a utilizaçao racional da dinâmica do tempo; (v) a produçao de 
obediência para formaçao do consenso; (vi) afastar a influência dos assuntos 
privados dos neg6cios publicos; (vii) os dispositivos da razao de Estado 
funcionam no exercicio do govemo como prerrogativas arbitrarias dificeis de 
serem controladas pelo direito publico; (viii) a prudência dita as regras para 
o uso articulado da força, corn 0 objetivo de convertê-la em c6digo técnico 
de intervençao politica\078. 

Ha, portanto, no periodo, conforme Borrelli, um acento bastante evidente no 

paradigma da prudência. A partir da segunda metade do século XVII tem lugar uma 

inflexao nada negligenciavel na cena politica, apresentando-se a ideia de scambio politico . 

TaI concepçao constituir-se-a na devida representaçao "dos poderes que estao se 

constituindo através da forma inédita do contrato social"I079. Na visao de Borrelli, Hobbes 

é aquele que primeiro percebe tal realidade e conscientemente teoriza a respeito, 

expondo desde uma nova antropologia até especificas definiçoes relacionadas ao processo 

de autorizaçao do poder e de esteio da autoridade soberana, apresentando, as sim - para 

muito além do paradigma da prudentia -, uma doutrina integral de justificaçao e de 

fundamentaçao do poder politico. 

1078 Ibid., p. 345. 
1079 Ibid., p. 345. 
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9.3 LIMIAR 

Cabe enfatizar que, nada obstante Hobbes teorize um poder soberano absoluto, 

sua filosofia afigura-se uma filosofia, sobretudo, do individuo. Senellart ressalta que, para 0 

fil6sofo inglês, 0 Estado é concebido para proteger a vida do cidadQo, de modo que a 

segurança publica é alcançada na segurança de cada um. Ha, em Hobbes, um individualismo 

radical. 0 poder do soberano é sem limites para 0 fim de justamente cumprir sua vocaçao 

precipua e ultima: proteger a vida do individuo 108o
• Yale lembrar que 0 pensador de 

Malmesbury acaba, inclusive, por legitimar 0 cidadao a, individualmente, opor resistência ao 

agir do soberano que considerar injusto e atentat6rio à sua vida; nesse passo, podera resistir ao 

atributo por excelência mais veemente do poder soberano, 0 vitae necisque potestas, na 

medida em que "ninguém é obrigado a consentir corn sua morte", 0 pacto retirando sua razao 

de ser precisamente na preservaçao da vida do individuo. Diante da ameaça a seu bem mais 

precioso, é licito ao su dito quebrar 0 pacto e reivindicar sua vida por exigências de direito 

natural. Ha, portanto, um direito natural à preservaçQo, à pr6pria conservaçao, um direito de 

saI var a sua vida, e que se sobrepôe a toda outra imposiçao. É nesse diapasao - a nosso sentir 

- que podemos distinguir a soberania hobbesiana do mero exercicio de uma relaçao senhor

escravo, por exemplo. Nada obstante 0 soberano seja, em Hobbes, detentor de um poder 

absoluto, a soberania apenas é sem limites e se justifica ante a observância do mais elementar 

dos direitos, 0 direito natural à preservaçao da vida. Dessa forma, 0 soberano deve observar 

este direito natural - nao transferivel, yale lembrar, por ocasiao do pacto. Poder-se-ia, nesse 

norte, con ce ber coma soberano aquele que, a despeito do poder absoluto sobre seus suditos, 

protege e preserva a vida destes; estes lhe conferem obediência, em troca de proteçQo, de 

preservaçao de suas vidas (conforme bem acentuou Borrelli). Portanto, frente a um senhor que 

nao observa tal preceito, que, mesmo ante a submissao de seus comandados, nao tem 

nenhuma consideraçao, pouco ligando à preservaçao da vida destes, ao fornecimento de 

proteçao em troca da obediência recebida, ai, corn efeito, ultrapassamos 0 limiar, saindo do 

âmbito da soberania hobbesiana e ingressando no âmbito puro e simples da escravidao e da 

tirania. Dessa forma, 0 limite deste poder soberano "sem limites", concebido por Hobbes 

coma absoluto, é precisamente os direitos naturais, sobretudo 0 direito natural à conservaçao 

da vida. A filosofia contratual de Thomas Hobbes, nesse senti do, nao perde de vista esta 

finalidade precipua: 0 Estado foi concebido para conferir segurança ao individuo e, dessa 

forma, para promover a preservaçQo da sua vida, permitindo-lhe, assim, prosperar. 

1080 SENELLART (1989), p. 101. 
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Por outro lado, Hobbes nos aponta que, sem soberania, nao ha paz, vigorando, 

pura e simplesmente, a fraude e a força. No estado de natureza, embora os individuos tenham 

consciência das leis naturais, tenham noçao de justiça, sai barn 0 que deve ser feito para se 

preservarem e para lograrem prosperar em conjunto, nao conseguem fazê-Io, esvaindo-se toda 

possibilidade de efetiva implementaçao da justiça, ante 0 imperativo por excelência que é 0 de 

preservar a si pr6prio, guardar-se da ameaça que 0 outro representa, reinando uma 

desconfiança generalizada ante a possibilidade, sempre iminente, do atentado à vida. Dessa 

forma, no estado natural, a preservaçao da pr6pria vida e da integridade é toda a justiça, é toda 

a moralidade que efetivamente ha. E, da mesma forma coma os Estados - que, ainda hoje, 

seguem em estado de natureza - , os individuos, em tal condiçao natural, devem sempre buscar 

reafirmar sua potência; do contrario, sucumbirao. No estado de natureza, vige apenas 0 

imperativo de preservaçao, a força do desejo e do medo. Nao ha possibilidade de troca, de 

prosperidade, de tranquilidade. Os individuos estao sempre ante a ameaça constante do 

pr6ximo, 0 que nao pode senao levar a uma vida pobre e breve. É nesse sentido que 0 contrato 

afigura-se imprescindivel; nao ha possibilidade de estado civil sem que haja soberania. E yale 

observar, en passant, que, curiosamente, 0 imperativo de conservaçiio, que catapultara 0 

individuo ao estado civil, sera justamente (deslocando-se agora para 0 Estado) 0 imperativo 

por excelência que viabilizara a açiio da raziio de Estado - tanto em seu aspecto govemativo 

quanta naquele inerente à exceçao soberana -, deflagrada por motivos de necessidade. 

É nesse passo que a filosofia hobbesiana evidentemente conferira todo 0 releva ao 

poder soberano. A soberania sera 0 elemento fundamental corn vistas a se garantir a segurança 

e a paz. Em troc a da obediência dos individuos, 0 soberano lhes conferira proteçao, a fim de 

que, no estado civil, possam assim se desenvolver, 0 tanto quanto a estrutura da 

Commonwealth, em sua higidez, assim 0 permitir. 

Dessa forma, considerada a maquina bipolar de Giorgio Agamben, percebemos 

que a doutrina hobbesiana faz claramente 0 pêndulo retomar, de maneira preponderante, em 

direçao ao polo da soberania. Em Hobbes, efetivamente, vislumbramos uma açao politica 

que, indubitavelmente é impositiva, é constrangedora, é ameaçadora, é coercitiva (ha 

necessidade de uma potência coativa) e, quando for necessario, sera também legitimamente 

violenta, a fim de adequar os individuos no respeito da lei civil. Nesse sentido, nada obstante 

possamos lobrigar, a partir da interpretaçao de Borrelli, elementos tendentes a se interpretar 

uma açao politica dirigida, ademais, ao polo do govemo, a preponderância se da, 

indiscutivelmente e sem duvidas, em direçao ao flanco do poder soberano. 



439 

Mas, a nosso ver, seria incorreto afastar-se uma relaçao entre a teoria hobbesiana e 

as doutrinas respeitantes à razao de Estado. Corn efeito, ha uma série de elementos na 

filosofia do inglês passiveis de serem claramente identificados coma questôes inerentes e de 

efetiva relevância à razao de Estado. Podemos citar, primeiramente, as categorias do interesse, 

do medo, da necessidade e da conservaçao, ideias absolutamente fundamentais para Hobbes -

sendo justamente aquelas que ensejarao uma exigência de passagem do estado de natureza 

para 0 estado civil- e que, de igual sorte, se revestirao de importância capital para 0 estudo da 

razao de Estado (di ga-se, de passagem, que 0 argumento do medo, coma veremos, tera uma 

relevância primordial para fins de implementaçao mesmo da logica contemporânea das radies 

de segurança; da mesma forma, a citada preponderância do interesse publico sobre 0 interesse 

privado é concepçao fundamental à razao de Estado, justificando, inclusive atualmente, a 

tomada de medidas a priori atentatorias a direitos e garantias fundamentais, mas justificadas 

em nome da coletividade, do interesse publico; tal tema esta, ainda hoje e de maneira 

candente, na ordem do dia). 0 binômio proteçao-obediência (acentuado por Borrelli), de igual 

sorte, tera uma importância capital para a operabilidade da razao de Estado, nomeadamente 

em sua face govemativa, coma é possivel se vislumbrar, inclusive, a partir do arquétipo 

pastoral. A mencionada questao da reputaçao e da opiniao publica, da mesma forma, sao 

concepçôes relativamente às quais homens de Estado e teoricos se preocupavam ao tempo dos 

debates explicitos em tomo da razao de Estado (vale mencionar a respeito Botero, Naudé, de 

igual modo, os panfletos de Richelieu); a questao do trato da informaçao, do sigilo, do calar e 

do falar, da teatralidade, coma vimos em Malcolm, sao temas enfrentados por Hobbes e que 

muito diziam respeito, ademais, aos teoricos da razao de Estado; associada a tal questao a 

categoria da prudência; mesmo que Hobbes buscasse passar do paradigma da prudência para 

um paradigma cientifico-juridico, é Iicito apontar que a prudência naD deixa de acompanhar 

Hobbes, quando, por exemplo, Malcolm aponta que, conforme 0 filosofo inglês, nem tudo é 

dado aos suditos saberem, devendo-se bem dosar 0 que fa/ar e 0 que ca/ar. Deve-se bem 

saber dosar esse "processo em direçao ao esclarecimento" ("para 0 proprio bem dos suditos"), 

sen do ai, pois, ainda fundamentais os arcana imperii. Ademais, quando Malcolm esta a tratar 

dos bens materiais cuja promoçao seria, de acordo corn De Cive, tarefa do soberano, 0 

historiador percebe uma grande correspondência corn 0 que dito a respeito por Botero, em 

Re/atione della republica venetiana, obra na quaI 0 piemontês assevera que deve 0 soberano 

manter os suditos contentes e quietos, devendo-Ihes ser fomecida abundância, justiça, paz e 

uma certa liberdade virtuosa. Outrossim, Malcolm aponta que os bens temporais, a Hobbes, 

deveriam estar orientados a um fim precipuo e ultimo: a sa/us populi. Ora, aqui é evidente a 
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conexao corn as ideias pr6prias à razao de Estado (conectando-se mesmo a observaç6es 

expostas por Gaines Post). E, a fim de garantir esta salus populi, 0 soberano poderia fazer 

qualquer coisa, sendo-lhe entao dado exercer seu poder em toda a plenitude e ausência de 

limites. Na medida em que salus populi suprema lex esto, 0 principe podera enganar, podera 

dissimular, podera, se necessario for, agir violentamente. 

A nosso ver, 0 fato de Hobbes buscar um paradigma cientifico, em lugar de um 

paradigma baseado na prudência politica, nao desnatura a força operativa do conceito da 

razao de Estado em sua doutrina. Consoante ja apontamos, se, por um lado, de fato, 

encontramos em Hobbes um nivel de precisao cientifica no trato da politica que nao se 

afigurava comum entre os te6ricos da razao de Estado, yale anotar, por outro lado, que, em 

Botero, por exemplo, ja começa a se revelar uma preocupaçao quanto ao trato preciso da 

informaçao, ao recolhimento de dados (ai surgem os lineamentos iniciais à aritrnética politica, 

à estatistica, à demografia, à economia politica), ao estabelecimento de diretrizes claras no 

agir politico, todo este complexo conformando a razao de Estado enquanto saber destinado a 

fazer crescer e conservar a dominaçao estatal; enquanto indiscutivel ciéncia do Estado. 

Por outro lado, temos duvidas se as diferenças inerentes ao âmbito da moralidade 

- apontadas por Malcolm - teriam força suficiente para determinar um inequivoco desgarrar 

da doutrina hobbesiana em relaçao às concepç6es pr6prias à razao de Estado. Mesmo que 

entendamos que a noçao de justo e de injusto, de certo e de errado é efetivamente devida ao 

individuo corn 0 advento da imposiçao legal, a partir do estado civil, e que 0 soberano nao 

estaria circunscrito a tais limitaç6es, ainda assim esse poder sem limites do soberano devera 

encontrar resistências, precisamente nas leis naturais. E um agir politico que faite corn a 

verdade e venha, de consequência, a acarretar porventura 0 comprometimento da vida 

humana1081
, ora, nao poderiamos adjetivar tal agir de consentâneo às leis naturais. Nesse 

senti do, a nosso juizo, seria licito concluir que poderiamos identificar, também em Hobbes, 0 

funcionamento de uma moralidade politica e a legitimidade de uma açao tomada a partir de 

108 1 Basta perceber 0 que asseverado por Malcolm, no sentido de que, a despeito de a doutrina hobbesiana 
traduzir-se em um projeta em direçao ao esclarecimento, seria dado, em determinados casos, ao soberano mentir 
aos seus suditos, engana-los, calar, esconder, teatralizar, em ordem a resguardar a higidez da Commonwealth . 
Lembremos, ademais, do realce dado por Foucault (em Il faut défendre la société), quando se encontra a analisar 
o esta do de natureza e sua passagem ao estado civi l, re lativamente às quest5es, fundamentais a Hobbes, da 
dissimulaçao, da astucia, do engodo, das falsas representaç5es de vontade, das incertezas travestidas de certeza, 
das relaç5es de medo, das taticas de intimidaçao, das representaç5es calculadas, do teatro das representaç5es 
trocadas, das estratégias de conhecimento do adversario, das manifestaç5es evidentes de vontade, conforme 
FOUCAULT (2001), p. 62. Yale apontar que tais elementos nao desaparecerao corn a instalaçao da 
Commonwealth, acabando, sim, por ganhar regulamentaçao e coerçao em relaçao aos suditos; quanto aos 
Estados, persistirao de maneira impunivel. Ora, todos esses temas sao fundamentais às teorias da razao de 
Estado. 
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uma ponderaçao de val ores e orientada à satisfaçao do interesse publico. Em outras palavras, 

poderia haver uma quebra da moralidade, justificada por raz5es de utilidade publica, de 

interesse publico. Ora, consoante nosso périplo ja nos permite inferir, ai esta operante uma 

açao politica empreendida corn esteio na razao de Estado. Nesse senti do, 0 fato de a 

aquilataçao acerca do justo e do injusto, em relaçao ao sudito, ser deslocada para 0 âmbito 

inerente à observância do pacto nao invalidaria, sob tal argumento, a nosso ver, a conexao da 

teoria hobbesiana corn as doutrinas da razao de Estado l082
. 

A prop6sito do que Meinecke chama de "meio-termo utilitario da razao de 

Estado ", yale mencionar sua liçao, no sentido de que 0 soberano, em Hobbes, devera, no 

interior do Estado, pautar suas aç5es por procedimentos racionais e oportunos, acabando por 

ai se destacarem três elementos fundamentais na açao politica: (i) 0 interesse; (ii) 0 agir 

govemativo corn razoabilidade e (iii) a oportunidade; todas categorias flagrantemente 

importantes à doutrina da razao de Estado. 

19ualmente, vimos de ver que Triomphe aponta para a existência de 

compatibilidades entre os pensamentos de Hobbes e Botero, partindo-se sobretudo das 

definiç5es do piemontês quanta ao Estado (uma firme dominaçao sobre os povos) e à razao de 

Estado (0 saber destinado sobretudo a promover a conservaçao de uma tal dominaçao). De 

fato, podemos ai verificar consonâncias corn 0 pensamento hobbesiano. Referida autora, 

ademais, afirma que, na medida em que Hobbes sup5e os individuos violentos, instintivos, 

maus e apaixonados, sendo a politica, em Hobbes, erigida a partir do medo, do risco, do 

perigo de morte, a construçao de uma Commonwealth se conformando a partir de tais 

pressupostos, tal invariavelmente acabara por repercutir na razao de Estado hobbesiana. 

Aqui, consoante ja 0 ventilamos, entendemos haver uma efetiva atualidade em tais 

pensamentos hobbesianos, sobretudo no que toca à operabilidade dos dispositivos 

securitarios, levados a efeito "por raz5es de segurança", conjuntura securitaria esta que 

apresenta um paradigma que, indubitavelmente, esta a adotar coma suas categorias 

fundamentais e basilares, evidentemente, a desconfiança e 0 medo em relaçao ao outro 

(elementos que 0 Estado de direito deveria ter por funçao dissipar - ou, ao menos, mitigar). A 

diferença que vern os, assim, é que, enquanto Hobbes concebe a construçao da Commonwealth 

justamente corn 0 fito de debelar a desconfiança e 0 medo, este Estado, erigido a partir de tais 

1082 De todo modo, yale lembrar que Hobbes, nada obstante corroborasse a necessidade do segredo, do calar, dos 
arcana imperii, sufragou 0 que se poderia chamar de um principio da publicidade, hayendo Malcolm definido 0 

projeto hobbesiano, repise-se, coma um projeto em direçào ao esclarecimento, 0 engano, a dissimulaçào, 0 

desencontro de informaçoes nào aproyeitando à Commonwealth a longo termo (muito ao contrario: manter os 
suditos no engano, de maneira persistente, seria uma armadilha, habil a redundar na derrocada da organizaçào 
politica). 
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pressupostos (e que, hoje, entendemos, deveio securitétrio), acaba por reencontrar tais 

categorias sob a forma de argumentos, deslocando-as do polo da soberania para 0 polo do 

govemo, e entao servindo-se justamente destes sentimentos de desconfiança e de medo (os 

quais naD lhe é mais interessante debelar) para, dessa forma, se justificar e legitimar a 

implementaçao das açoes politicas de ordem securÎtaria. 

Outrossim, yale lembrar que Triomphe vislumbra, mesmo em Hobbes, uma 

conexao entre necessidade e salvaçiio publica. A lei se estabeleceria coma fundamento da 

autoridade politica, sen do de se asseverar que a salvaçiio publica viria, corn efeito, pelo 

respeito à lei. Mas a autora aponta que ja de ha muito se sabe que a necessidade faz a lei, 

sendo fonte, por excelência, do direito. Seria licito, nesses termos, promover (na visao de 

Triomphe), mesmo em Hobbes, uma correlaçao entre necessidade e salvaçiio publica, 0 que 

acabaria por determinar uma visivel sintonia e conexao entre a doutrina hobbesiana e as 

teorias da razao de Estado. 

Ademais, Triomphe aponta para uma fraqueza congênita no Estado, 0 quai 

deveria sempre buscar acumular 0 maximo de direitos e poderes, a fim de bem se fortalecer e 

lograr se conservar. Nessa almejada concentraçiio de po der, para fins de preservaçao estatal, 

encontrar-se-ia, de acordo corn a pensadora, a raziio de Estado hobbesiana. 

Sobre a pergunta, se, em Hobbes, verifica-se 0 apogeu ou 0 declinio do conceito, 

talvez poderiamos responder no sentido do declinio, se considerassemos 0 âmbito da 

discussao explicita. A tratadistica respeitante ao exame direto e pontual do conceito da razao 

de Estado escasseia nesta segunda metade do século XVII, consoante verificado nas 

percepçoes de Ferrari e Mattei. Todavia, se considerarmos a razao de Estado corn base em sua 

operabilidade, a partir da 6tica bipolar, pr6pria à maquina agambeniana, enti'io, a nosso ver, 

poderiamos falar em um apogeu. Corn efeito, é em Hobbes que a face impositiva da razao de 

Estado surge corn maior veemência, precisamente sob 0 viés da soberania. É bem verdade que 

se modifica 0 paradigma, passando-se de um modelo ca1cado na prudência politica, na 

experiência, inclusive ainda bastante conectado aos imperativos da heteronomia, para um 

paradigma de ordem contratual, que perseguiria uma cientificidade, uma juridicidade, que 

encontra a legitimidade do poder a partir dos pr6prios individuos, corn base em seu 

consentimento, um paradigma eminentemente ligado à 16gica da autonomia. Corn efeito, é 

preciso reconhecer que ha mudanças manifestas empreendidas por conta da passagem do 

paradigma da prudência politica ao modela do contrato social. 0 estabelecimento, em 

Hobbes, da lei coma fundamento da autoridade politica (sendo 0 respeito à lei a garanti a de 

preservaçao da segurança e da paz), 0 poder provin do a partir dos individuos, os quais por 
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consenso compreenderiam a necessidade de instituir um estado civil e transferir a expressiva 

parcela de seus direitos naturais a um soberano, ora, tal é uma mudança nada negligenciavel 

(e bastante afastada, por exemplo, da concepçao boteriana, que nao via tamanha relevância 

nos individuos, negligenciava 0 papel da lei e tinha a prudência politica em alta conta). 

Mas deveriamos nos indagar se esta mudança, evidente e de importância 

inquestionavel, seria capaz de nos levar à descontinuidade, no que toca à operabilidade da 

razao de Estado. Respondemos negativamente. Entendemos que a razao de Estado perpassa 

tal ruptura, sobrevive ao cisma e se projeta em direçao aos tempos avançados da era modema, 

flagrantemente alcançando mesmo nosso cotidiano politico e nele operande por meio de 

assinaturas evidentes. A razao de Estado, a nosso ver, agora, enveredara em direçao ao outro 

polo da maquina bipolar, 0 polo governamental. 

Corn efeito, Jacaranda nos ensina que, se, de um lado, os tratados respeitantes à 

razao de Estado cuidavam de um ou de outro aspecto da relaçao soberano-sudito, 0 Leviata, 

enquanto teoria fundante de um vinculo contratual, redefine as relaçoes constitutivas do 

proprio poder soberano l083. A despeito disso, 0 modelo contratual, que devira preponderante, 

nao defenestrara, de forma alguma, a razao de Estado. Havera ai, uma relaçao de 

complementariedade, uma operacionalidade reciproca. A prudenza nao deixara de exercer 

um papel fundamental na busca do consenso social (tarefa a quai, ressalta Jacaranda, nenhum 

autor negou ser dificil de cumprir)I084. De outra banda, os "dispositivos prâticos da razao de 

Estado" nao deixaram de se afigurar imprescindiveis à administraçao do govemo, mesmo que 

as teorias da ragion di Stato tenham abandonado a condiçao, que outrora gozavam, de matriz 

do pensamento juridico-politico no que respeita aos temas de constituiçao e fundamentaçao da 

autoridade soberana. Nesse senti do, de fato, 0 paradigma do contrato sucede aquele da razao 

de Estado, no que toca à justificaçao do po der estatal; nesse diapasao, a prudenza cedera 

espaço à cientificidade, e a razao de Estado se colocara, nao como 0 elemento por excelência, 

mas como um elemento a mais, um instrumenta, ainda que persistindo como fundamental, 

mas um cUmplice dos elementos proprios à matriz contratual que ora toma lugar, em uma fina 

trama, percucientemente tecida na cena politica. A razao de Estado, na leitura de Jacaranda, 

tera, a partir de agora, como desideratos fundamentais fortalecer 0 Estado territorial e 0 

Estado nacional e auxiliar na tarefa que se colocara como 0 desafio estatal por excelência, a 

ser resumido no seguinte problema: coma incluir, cada vez mais, a maior numero de vidas 

humanas possivel nos termos deste contrato (ja a priori entabulado)? Nesse sentido, se 

1083 JACARANDA, op. cit., p. 345. 
1084 Ibid., p. 345-6. 



444 

Hobbes refunda, a partir do paradigma contratual, as bases constitutivas de justificaçao do 

poder estatal, 0 desafio, nos séculos XVIII e XIX, sera 0 de empreender movimentos no 

sentido de fazer incluir cada vez mais estes individuos nas malhas esta tais, conduzindo suas 

condutas, a fim de que devenham d6ceis. Se 0 vinculo sudito-soberano é resgatado em 

Hobbes por meio do binômio obediência-proteçao, a relaçao atual cidadao-Estado 

(contomando - no mais das vezes - um imperativo direto de repressao) dar-se-a, 

fundamentalmente, pela conduçéio de condutas, pela busca de individuos d6ceis, ajustados, 

orientados, conduzidos, que trabalharao utilmente em beneficio dos interesses do Estado; em 

troca, este Estado fomecera a estes individuos condiç5es favoraveis de vida, a fim de que 

possam lograr satisfaçao, prazer, conforto, bem-estar (ai estara localizada a açao 

preponderante da razao de Estado a partir de agora). A obediência e a açao util ao Estado é 

compensada corn uma vida mansa, prazerosa e satisfeita (nao se deixa aqui de seguir, pois, 0 

que vaticinado por Botero e Hobbes: 0 individuo, obediente, deve ter uma vida de abundância, 

uma vida boa). Meinecke ja havia constatado tal questao, asseverando que a doutrina 

hobbesiana daria azo ao surgimento tanto do individualismo quanto do utilitarismo. Alias, 

yale referir que, para Meinecke, esta inflexao expressada no movimento de buscar incluir 0 

maior nlimero possivel de individuos nos calculos do Estado, este foi 0 começo do fim. As 

entidades estatais devieram, assim, gigantescas, populosas, poderosas, desgarrando-se da 

autêntica finalidade da razao de Estado, desembocando em uma tragica e reciproca 

aniquilaçao, consubstanciada, precisamente, no advento da Primeira Guerra Mundial 

(Meinecke lança 0 seu ldeia da Razéio de Estado em 1924, portanto, no periodo 

entreguerras) 1 085. 

1085 A Meinecke, ha ai uma triade funesta, consubstanciada na conjugaçao entre militarismo, nacionalismo e 
capitalismo. 0 advento do serviço militar obrigat6rio - aliado ao fenômeno da superpopulaçao - transformou as 
guerras em "guerras nacionais"; 0 capitalismo, a seu turno, corn sua incitaçao ao desencadeamento de um 
processo infinito de inventividade, auxiliou decisivamente nesta transformaçao radical da concepçao de gue rra, 
conferindo, a prop6sito, consequências sulfUricas, até entao jamais vistas, aos conflitos; em absoluto desprezo 
aos limites que outrora eram esquadrinhados por meio da razao de Estado: « Avec le service militaire obligatoire 
la guerre prit le nom de guerre nationale. De ce fait les instincts et les passions firent leur entré dans la guerre et 
la politique. Le service militaire obligatoire, accompagné des autres conquêtes du libéralisme, fit de l'Etat un 
Etat national, qui pouvait et devait se fixer dès lors des buts plus ambitieux que ne le faisait la grande puissance 
des siècles précédents, dirigée par les gouvernants et les cabinets. Unité du peuple et de l'Etat, telle fut 
l' aspiration de l'idée nationale qui prit l' ampleur de ce qu'on appelle le nationalisme. Ce qui revient à dire que 
les frottements de la politique européenne se multiplièrent d'une manière alarmante. Quelle avait été l'erreur de 
ceux qui espéraient que la participation du peuple à la vie de l'Etat - ou, comme disait Kant, la républicanisation 
des Etats - ferait diminuer les guerres! Autrefois un Etat vaincu n' avait à regretter que la perte de provinces, une 
diminution de puissance que l' on pouvait calculer; désormais on avait à déplorer la mort de frères et de 
compatriotes, et cette perte-là était incalculable. ( ... ) le capitalisme moderne eut pour conséquence de développer 
à un degré inouï les capacités matérielles des grandes puissances de l'Europe. Celles-ci entrèrent alors dans la 
lutte les unes contre les autres, débordant de forces et d' énergie. Ces forces, elles les mirent toutes en jeu et les 
sacrifièrent entièrement, jusqu'à l'écroulement total de l'organisme européen. Militarisme, nationalisme, 
capitalisme, - on ne peut accuser isolément aucun de ces trois facteurs de nous avoir conduits au désastre. C'est 
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Para Michel Foucault - seguido de perto por Giorgio Agamben -, esta questao da 

vida que é, paulatinamente, cada vez mais, incluida na polis, nas malhas e nos calculos do 

Estado, nao pode ser acuradamente vista e examinada exclusivamente sob 0 polo do poder 

soberano. 0 fenômeno é mais amplo e um dos segredos da ra zao de Estado deste tempo do 

paradigma contratual, esta na conduçao dos individuos, no govemo de seus comportamentos 

na direçao eficiente e 6tima e, sobretudo, conforme a leitura de Jacaranda, na "produçao, para 

fins de disciplinamento e exploraçao social, de uma permanente incapacidade dos individuos 

para exercerem suas liberdades no pacto politico"lo86. Trata-se do processo de despolitizaçao 

par leur rencontre fatale, mais très compréhensible, que les grandes nations européennes furent amenées d'abord 
au comble de leur puissance, puis dans un abîme qui pourrait encore causer la perte de celles qui parmi elles ont 
été victorieuses. C'est le capitalisme en premier lieu qui, en développant la grande industrie et en stimulant 
l'esprit d ' invention, a mis à la disposition de la politique de puissance les énormes moyens techniques de la 
guerre. Ce sont eux qui ont permis d'obtenir, dans l'offensive comme dans la défense des résultats inconnus 
jusqu'alors. ( ... ) Le capitalisme avait en outre donné naissance à une grande partie des objectifs pour lesquels on 
combattait. Aux buts du nationalisme, qui se trouvaient à l'intérieur de la vieille Europe, s'ajoutaient ceux de 
l'impérialisme situés à l'extérieur. Ceux-ci reposaient sur l'expansion du capitalisme national et finalement, sur 
celle de l'Europe surpeuplée. Cette surpopulation créa une structure sociale à tel point sensible qu 'un désastre 
militaire devait fatalement amener un écroulement social et, de ce fait, la fin de l'ancienne monarchie. Dans 
l'ensemble, la guerre, la dernière arme et la plus forte de la raison d'Etat, n'était donc plus ce que celle-ci avait 
inclus jusqu'ici dans ses calculs ; elle était devenue une force diabolique qui se moquait des rênes tenues par la 
raison d 'Etat et qui entraînait le cavalier dans les abîmes. La force avait submergé ses rivages. Les ambitions et 
les passions des peuples, unies avec les tentations des nouveaux moyens de guerre, créaient une atmosphère 
grosse de malheurs, où ne pouvait plus vivre une politique saine et réfléchie », MEINECKE, op. cit., p. 379-38l. 
Em traduçao nossa: "Corn 0 serviço militar obrigatorio, a gue rra tomou 0 nome de guerra nacional. Deste fato os 
instintos e as paixoes fizeram sua entrada na guerra e na politica. 0 serviço militar obrigatorio, acompanhado das 
outras conquistas do liberalismo, fizeram do Estado um Estado nacional, que podia e devia se fixar, desde entao, 
objetivos mais ambiciosos que nao 0 fazia a grande potência dos séculos precedentes, dirigida pelos go vernantes 
e pelos gabinetes. Unidade do povo e do Estado, tal foi a aspiraçao da ideia nacional que tomou a amplitude do 
que se chama nacionalismo. 0 que vern a dizer que as frotas da politica europeia se multiplicaram de uma 
maneira alarmante. Quai tinha sido 0 erro daqueles que esperavam que a participaçao do povo na vida do Estado 
- ou, coma dizia Kant, a republicanizaçao dos Estados - faria diminuir as guerras! Outrora um Estado vencido 
nao tinha a lamentar senan a perda de provincias, uma diminuiçao de potência que se podia calcular; doravante 
tinha-se de lamentar a morte de irmaos e de compatriotas, e esta perda era incalculavel. ( ... ) 0 capitalismo 
moderno teve por consequência desenvolver a um degrau inaudito as capacidades materiais das grandes 
potências da Europa. Estas entraram na luta umas contra as outras, desbordando forças e energia. Estas forças, 
elas as colocaram em jogo e as sacrificaram inteiramente, até 0 colapso total do organismo euro peu. Militarismo, 
nacionalismo, capitalismo - nao se pode acusar isoladamente nenhum destes três fatores de nos ter conduzido ao 
desastre. É por seu encontro fatal, mas muito compreensivel, que as grandes naçoes europeias foram levadas, 
primeiro, ao cume de sua potência, em seguida, no abismo que poderia ainda causar a perd a daquelas que entre 
elas foram vitoriosas. É 0 capitalismo em primeiro lugar que, desenvolvendo a grande indùstria e estimulando 0 

espirito de invençao, colocou à disposiçao da politica de potência os enormes meios técnicos da guerra. Sao eles 
que permitiriam obter, tanto na ofensiva quanto na defesa, resultados nao conhecidos até entao. ( ... ) 0 
capitalismo tinha ademais dado nascimento a uma grande parte dos objetivos pelos quais se combatia. Aos 
objetivos do nacionalismo, que se encontravam no interior da velha Europa, se juntavam aqueles do 
imperialismo situados no exterior. Estes repousavam sobre a expansao do capitalismo nacional e final mente, 
sobre aquela da Europa superpovoada. Esta superpopulaçao criou uma estrutura social a tal ponta sensivel que 
um desastre militar devia fatalmente levar a um colapso social e, deste fato, ao fim da antiga monarquia. No 
conjunto, a guerra, a ùltima arma e a mais forte da razao de Estado, nao era entao mais 0 que esta tinha incluido 
até aqui em seus calculos; ela devinha uma força diabolica que ridicularizava as rédeas mantidas pela razao de 
Estado e que conduzia violentamente 0 cavaleiro aos abismos. A força tinha submergido suas margens. As 
ambiçoes e as paixoes dos povos, unidos corn as tentaçoes dos novos meios de guerra, criavam uma atmosfera 
grossa de infelicidades, em que nao podia mais viver uma politica sa e refletida". 
1086 JACARANDA, op. cit., p. 346. 
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do cidadao, tao reiteradamente alertado e denunciado por Agamben (e que - poderiamos dizer 

- vai ao encontro do pensamento hobbesiano). Corn efeito, retomando a tese de Malcolm, no 

sentido de que Hobbes empreende um "processo rumo ao esclarecimento", em que 

progressivamente aos individuos devem ser dados a conhecer os fundamentos da autoridade e 

da soberania, agora, ante esta condiçao de permanente incapacidade politica que se descortina 

(lembremos do contexto de crise que expusemos em nossa Introduçao), nao haveria mais 

mesmo a necessidade de se revelarem esses arcana imperii; esses segredos Ua, em grande 

medida, ininteligiveis) poderiam assim restar ocultos para sempre no tabemaculo 

govemamental. Afigurar-se-ia, dessa forma, suficiente incutir-se uma crença de verdade 

politica, em relaçao à quaI aos individuos nao é mais possivel contestar, na medida em que -

emaranhados do jeito que estao - agora, mergulham em uma situaçao de docilidade e 

ignorância dificil de se desvencilhar1087 e em relaçao à quaI se encontram, inclusive, 

rematadamente convencidos e conformados. Mas, se, de um lado, a estratégia parece deveras 

eficiente - coma podemos, até mesmo, empiricamente comprovar -, por outro, yale lembrar 

do alerta hobbesiano: uma razao de Estado orientada no sentido de incutir, no povo, falsas 

verdades, de maneira sistemâtica e persistente, afastando-o do esclarecimento, pode, alfim, 

voltar-se contra si mesma e arriscar a pr6pria estrutura da organizaçao politica (a quaI, a 

prop6sito, deve ter coma uma de suas mais fundamentais bases 0 principio da con fiança - nao 

pode haver politica, sem um minima de confiança). Agamben, a seu tumo, nao sem razao, 

frequentemente aponta para este ingovernavel, para 0 inapreensivel que é insito ao humano; 0 

fil6sofo italiano deposita ai suas esperanças de desativaçao desta maquina govemamental ora 

em atividade, acreditando na capacidade infinita do humano de subverter a regra e de 

"preferir nao ". Ignorar-se tal aspecto, nada obstante possa, de fato, trazer frutos imediatos na 

cena politica, afigurar-se-a, na mesma medida, um proceder perigoso e nada alvissareiro, 

prenunciando a derrocada a longo termo, tal quaI 0 pai da filosofia politica modema assim 0 

vaticinou. 

1087 Ibid., p. 346. Quem dos cidadàos comuns, alias, compreende os défi ces tributarios ou previdenciarios 
estatais, os altos e baixos das boIsas de valores ou as regras banc arias, monetarias ou comerciais? Quem dos 
indivfduos comuns compreende as "razoes de segurança"? Tais elementos fazem parte dos arcanos do poder. 
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"Pegue na mao de um homem que tenha trinta anos de experiéncia na vida da Corte 
e nao te acomodes em um estado de falsa segurança. Va antes ao outro extremo e 

veja inimigos potenciais em toda a parte. Deves manter teus olhos abertos 
e nunca ser apanhado cochilando. 0 Cardeal possui uma grande memoria 

e um poder imenso. Acredite-me, ele jogara sujo contigo tao logo seja possivel". 
Alexandre Dumas (Les trois mousquetaires) 1088 

"Diga-me a verdade, nao parece inteiramente razoavel 
antecipar certos crimes que nao podem ser punidos apos terem sido praticados 

e buscar remediar 0 mal antes que os criminosos tenham-se tornado mestres de seusjuizes? ( .. ) 
Por mera suspeita, um erra menor ou um sonho que 0 principe tenha lido, 

por que nao lhe seria permitido deter os suditos rebeldes e despreocupar-se punindo-os para a 
propria segurança deles? ( .. ) Nao é melhor prevenir crimes punindo inocentes 

do que se ver obrigado à triste necessidade de punir os culpados?" 
Jean-Louis Guez de Balzac (Le PrinceF089. 

10.1 A TRANSFORMAÇÀO DE UMA RACIONALIDADE E A POLicIA ATUAL 

Diziamos que a policia, em seu primeiro periodo de engendramento, século XVII 

até 0 inicio do século XVIII, revelou-se uma instituiçao que abarcou, amplamente, a vida dos 

individuos, suas relaç6es entre si e corn as coisas. Orientada nao apenas ao vi ver, mas ao vi ver 

bem, ao viver cada vez melhor, cuidava das necessidades, das comodidades e dos lazeres, 

sempre tendo em mira 0 bem comum, entendido enquanto utilidade publica, interesse publico. 

Consubstanciava-se em uma entidade eminentemente urbana; tratava da coexistência 

humana, sobretudo da coexistência densa, sendo uma "instituiçao da cidade". A cidade nao 

existiria sem a policia, de modo que, consoante Foucault apontou, policiar é urbanizarl090. 

Referida instituiçao demonstrarâ uma detida preocupaçao para corn a vida humana, a 

circulaçao e as relaç6es entre as pessoas, preocupando-se, ademais, corn as COlsas, as 

mercadorias, os processos de compra, venda e troca. Nesse sentido, uma instituiçao urbana, 

comerciante, conforme asseverado por Foucault, final e duramente: uma "instituiçào do 

mercado "1091; trata-se de uma instituiçao do mercantilismo. A policia favorecera a que 0 

Estado consiga, em seu interior, tomar-se populoso, e sua popu\açao, toda, valida, 

encaminhada ao trabalho, a fim de que produza 0 maior numero de mercadorias, em troca dos 

salarios os mais baixos possiveis, redundando em preços acessiveis aos produtos, os quais, 

1088 Conforme FOISNEAU (2009), p. 78. 
1089 Ibidem. 
1090 FOUCAULT (2004), p. 344. 
1091 Ibid., p. 343. 
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vendidos em grande escala, fariam retomar à Coroa riquezas em grande monta. Uma poli ci a 

forte e operante no interior faria resultar um Estado potente e pujante no exterior. A policia, 

nesse permeio, estani associada ao desenvolvimento urbano, ao comércio, a desenvoluçao de 

atividades relacionadas a este; estarâ associada à circulaçao de pessoas e de mercadorias, 

ensejarâ a comunicaçao, a produçao, a comercializaçao, tudo por raz6es de utilidade publica, 

para fins de propiciar ao Estado se tomar cada vez mais rico e poderoso. Esse serâ 0 

paradigma vigente no século XVII, inicio do século XVIII. 

Durante este periodo inicial, em que a policia acaba por abarcar a vida humana

ousamos dizer - em sua integra/idade, referida instituiçao nao vai ser vista, obviamente, 

enquanto braço auxiliar da funçao judiciâria. Trata-se de uma entidade diretamente vinculada 

ao poder real. Por meio da policia, 0 rei age diretamente sobre seus suditos, govemando-os, 

conduzindo-os, fazendo corn que seu Estado devenha populoso ao mâximo, a fim de que se 

tome cada vez mais produtivo e faça retomar cada vez mais riquezas. Além de se distinguir da 

atividade judiciâria, distinguir-se-â, corn efeito, do âmbito legislativo stricto sensu; a policia 

passarâ ao largo do aspecta juridico, contomarâ a lei e agirâ diretamente, por meio de espécies 

distintas de regramentos, regulamentos, decretos, medidas administrativas; a policia 

disciplinara, determinando diretamente os comportamentos que agradam ao reino e se 

afiguram consentâneos à utilidade publica. Dai Foucault surpreendentemente afirmar que a 

policia é 0 go/pe de Estado permanente1092. Corn efeito, a policia adaptar-se-â rapidamente às 

situaç6es, agindo sobre elas corn tlexibilidade e de maneira expedita, em ordem a resguardar a 

manutençao da ordem e a preservaçao do interesse publico e, em decorrência, da estatalidade. 

Abrangerâ a organizaçao social em toda sua amplitude e extensao, acabando por abarcar a 

"politica toda inteira ", em consonância às aspiraç6es boterianas (a instituiçao que, por 

excelência, darâ tangibilidade à razao de Estado). TaI 16gica, atinente a um Estado de policia, 

vigorou fortemente até a primeira metade do século XVIII, época na quaI começou a sofrer 

um movimento de pujante questionamento, por conta sobretudo de quest6es de ordem 

econômica, mais precisamente, conforme Foucault aponta, 0 problema da escassez de graos e, 

em decorrência, da fome. As teses que se avançarao nesse momento colocarao em xeque a 

concepçao entâo rein ante de "policia ", abalando grandemente 0 paradigma entao em vigor. 

A primeira tese, empreendida pelos economistas em relaçao ao problema da 

carestia dos graos e que jâ entrarâ em confronto direto corn 0 paradigma entao vigente, é a 

seguinte: a fim de que nao faltem graos, é preciso que estes sejam bem pagos1093; ou seja, 0 

1092 Ibid. , p. 347. 
1093 Ibid., p. 349. 
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preço nao pode ser vil, baixo demais. Corn efeito, essa concepçao entra em colisao direta corn 

o pensamento - proprio ao Estado de policia - segundo 0 quaI as coisas devem ser negociadas 

ao menor preço possivel, a fim de que, assim, resultem em maior ganho ao poder soberano. 

"Muito ao contrario", dizem os economistas: sendo 0 grao bem pago, bem negociado, 0 

produtor nao deixara de plantar 0 maximo que ele puder, na medida em que 0 preço é bom, e, 

plantando mais, as colheitas serao melhores. Sendo 0 preço bom, 0 produtor nao estocara 0 

produto, esperando 0 momento de raridade, e, além disso, produtores de outros Estados, de 

igual sorte, tencionarao fazer entrar seus graos no comércio local (afinal, 0 preço é bom), 

almejando auferir os melhores ganhos; resultado: debe!a-se a escassez. Nesse sentido, a 

primeira questao, portanto, é que a mercadoria - 0 grao - seja valorizada, bem paga, e nao 

negociada ao menor preço possive!. 

A segunda questao que ataca fortemente 0 paradigma da policia é 0 fato de que, 

agora, almejar-se-a levar-se em conta nao tanto a comercializaçao, mas, antes e sobretudo, a 

produçào. A questao por excelência se desloca do âmbito urbano e vai para a terrai 094. 

Começa a exsurgir a preocupaçao de coma fazer corn que esse produtor siga interessado em 

produzir ao maximo e colocar 0 grao à disposiçao, a fim de se evitar a carestia. 0 foco estara 

em propiciar a este agricultor 0 retorno devido em funçao do grao produzido. A questao, pois, 

nao dira tanto respeito à comercializaçao, mas à produçao; nao tanto ao âmbito urbano, mas 

rural; desloca-se a preocupaçao da cidade para a terra; e, assim, a policia, enquanto 

instituiçao eminentemente urbana, restara flagrantemente posta em questao. 

o terceiro ponta a se notar, que é decorrência do primeiro, é 0 que segue: 

conforme asseverado, nao se buscando fixar 0 preço do produto ao minima possive!, 

deixando, em outras palavras, 0 preço flutuar ao sabor dos desejos e das necessidades, em 

funçao do que é oferecido e do que é procurado, a tese é de que 0 preço nao vai continuar 

subindo inde fini dam ente, mas, ao revés, ira se estabilizar. 0 bom preço induz as pessoas a 

produzirem e evita que elas guardem 0 que produzido, esperando 0 momento de carestia. 

Diminui-se a tentaçao de se estocar e, por outro lado, a aquisiçao do que produzido sera feita 

em funçao da necessidade, mas também de urn bom preço. Adquire-se mais se 0 preço é bom. 

Nesse sentido, 0 val or sera definido nem tao alto, nem tao baixo, conforme a oferta e a 

demanda. É a tese do preço justo1095. 0 resultado desse nova paradigma é urn questionamento 

1094 Ibid., p. 350. 
1095 Yale apontar, a prop6sito, que os lineamentos da teoria do preço justo ja estào fortemente assentados entre os 
te6ricos escolasticos da Escola de Salamanca. Corrente filos6fica que, partindo de principios cristàos, buscava 
analisar a realidade politico-juridica do inicio da Modemidade - 0 que, alias, fazia corn extrema acuidade - , a 
Escola de Salamanca (donde, a prop6sito, em grande medida a Escola Austriaca de economia retirou seus 
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direto ao modelo por excelência adotado pela instituiçao policial: 0 da regulamentaçiio. A 

doutrina, idealizada por François Quesnay, acaba por atacar frontalmente a policia tal coma à 

época concebida, enquanto disciplina e regulamentaçao dos individuos e de sua relaçao corn 

as mercadorias. Assim, ao passo que 0 paradigma da razao de Estado, segundo a açao policial, 

partia da 16gica de uma flexibilidade infinita das coisas, de uma possibilidade, sem reservas, 

de regulamentar, de disciplinar e fazer os suditos se dobrarem às ordenaçoes e à vontade do 

poder soberano, os economistas, na metade do século XVIII, justamente acabarao por colocar 

em xeque tal concepçao, afirmando que as coisas nao sao infinitamente flexiveis e maleaveis; 

fundamentos) afigurou-se fundamental para 0 desenvolvimento das teorias de livre mercado . Thomas Woods Jr. 
nos esclarece a respeito, asseverando que os ensinamentos de Luis Saravia de la Calle (1485-1546), v. g. , ja 
faziam referência ao tema. Referido pensador assim teorizou: "Aqueles que medem 0 justo preço pelo trabalho, 
custos e riscos que corre a pessoa que comercia ou produz uma mercadoria, ou pelo custo do transporte e 
despesas de viagem [ ... ], ou pelo que 0 fabricante tem de pagar pela produçao, riscos e mao de obra, cometem 
um grande erro, e erra ainda maior cometem aqueles que admitem um lucro de vinte ou dez par cento. Porque 0 

justo preço tem origem na abundância ou escassez das mercadorias, comerciantes e dinheiro [ ... ], e nao nos 
custos, trabalho e risco. Se tivéssemos de tomar em consideraçao 0 trabalho e 0 risco para avaliar 0 justo preço, 
nenhum comerciante jamais sofreria perd as, nem se levaria em conta a abundância ou escassez de mercadorias. 
Os preços nao SaD normal mente fixados corn base nos custos. Por que um fardo de linho, trazido por via terrestre 
da Inglaterra corn grande dispêndio, ha de valer mais que um transportado por mar, corn um gasto bem menor? 
Por que um livro escrito a mao ha de valer mais que um impresso, quando este ultimo tem os seus custos de 
produçao mais bem planejados? 0 justo preço nao depende dos custos, mas de coma se avalia geralmente um 
bem" (conforme WOODS JR., Thomas E. Coma a Igreja Cat6lica Construiu a Civilizaçào Ocidental. Traduçao 
de Élcio Cari 110. Sao Paulo: Quadrante, 2008. p. 151). Ademais, 0 jesuita Luis de Molina (1535 -1600), segundo 
o quaI 0 preço justo estaria diretamente ligado nao aos custos objetivos da mercadoria, mas à estima, à demanda 
por tal produto, assim nos observa: "0 justo preço das mercadorias nao é fixado de acordo corn a utilidade que 0 

homem vê nelas, coma se, caeteris paribus, a natureza e a necessidade de usa-las determinassem a quantia do 
preço [ .. .]. Depende de coma cada homem aprecia uma mercadoria. Isso explica por que 0 justo preço de uma 
pérola, que so po de ser usada coma adorno, é mais alto que 0 justo preço de uma grande quantidade de graos, 
vinho, came, pao ou cavalo, embora a utilidade destas coisas (que também SaD de natureza mais nobre) seja mais 
pratica e superior que a utilidade de uma pérola. É por isso que podemos concluir que 0 justo preço de uma 
pérola depende do valor que os homens lhe confiram coma enfeite" (Ibid., p. 152). De igual sorte, 0 também 
jesuita Juan de Lugo (1583-1660), adotando referida teoria, asseverou que "os preços nao variam de acordo corn 
a perfeiçao intrinseca e substancial dos artigos - uma vez que os ratos SaD mais perfeitos que 0 milho e, mesmo 
assim, valem menos - , mas em funçao da sua utilidade para as necessidades humanas e, por conseguinte, em 
funçao do apreço que se tem por eles; em uma casa, as joias SaD muito menos uteis que 0 milho e, mesmo assim, 
o seu preço é muito mais alto. E devemos levar em conta nao apenas a apreciaçao dos homens prudentes, mas 
também a dos imprudentes, casa eles sejam suficientemente numerosos em um lugar. É por isso que, na Etiopia, 
as nos sas bijuterias SaD trocadas equitativamente por ouro, porque SaD comumente mais estimadas ali. E, entre os 
japoneses, objetos antigos feitos de ferro e cerâmica, que nao valem nada para nos, alcançam um alto preço por 
causa da sua antiguidade. A estima que se tem por um bem, mesmo quando insensata, eleva-lhe 0 preço natural, 
uma vez que 0 preço deriva da estima que suscita. 0 preço natural sobe pela abundância de compradores e de 
dinheiro, e desce pelos fatos contrarios" (Ibid., p. 151-2). Mas, conforme nos aponta Woods Jr., a teoria do preço 
remonta suas raizes a momentos ainda anteriores. Diretamente influenciado por Santo Agostinho, 0 frade 
franciscano Pierre de Jean Olivi (1248-1298) ja teria apontado que 0 preço nao deriva exclusivamente de 
aspectos de ordem objetiva, coma 0 custo de produçao ou do trabalho, mas também, e sobretudo, de avaliaç5es 
de carater subjetivo por parte dos individuos de uma determinada regiao. Assim, 0 preço de um bem estaria 
diretamente relacionado ao seu carater de utilidade e desejabilidade, avaliaç5es, pois, de ardem eminentemente 
subjetiva. TaI preço justo exsurgiria das interaç5es, das relaç5es entre as pessoas, entre aqueles que vendem e 
aqueles que adquirem, dos comportamentos, das vontades de adquirir ou abster-se a tanto, conforme 0 preço 
requerido pelo produto. Woods afrrma que, um século e meio depois, 0 franciscano Bernardino de Sena (1380 -
1444), eminente teorico econômico do medievo, também acabara por adotar, em sua Integra, 0 entendimento do 
frade Olivi (Ibid., p. 150). 
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muito ao contrario, sao ind6ceis e insubmissas 1096. 0 exemplo que nos traz a politica dos 

graos é que - em havendo falta do produto e em se promovendo um tabelamento de preços, 

em ordem a mantê-Ios baixos, de modo a se viabilizar uma acessibilidade e maior aquisiçao 

do grao, a fim de, assim, reduzir-se a carestia - tal pensamento justamente acabara por 

determinar 0 contrario: cada vez mais 0 grao sera guardado em estoque (na medida em que 0 

preço nao é bom, e as pessoas, entao, irao aguardar que 0 valor eventualmente suba, conforme 

a raridade), 0 que agravara cada vez mais 0 problema, de modo que resta demonstrada a 

indocilidade e insubmissao aos regulamentos. As coisas têm uma naturalidade que Ihes é 

pr6pria, para a quai 0 govemante deve saber atentar e respeitar. Deve 0 poder publico, nesse 

senti do, levar em conta, invariavelmente, este movimento, esta naturalidade que é insita às 

coisas, sabendo que elas nao se dobrarao simplesmente, mas que, antes, deverao ser 

conduzidas; em vez de promover uma direta regulamentaçao, atentar, antes, para a existência 

de uma regulaçao espontânea, agindo-se, entao, corn vistas a conserva-la e conduzi-Ia. Tai 

imperativo sera crucial ao govemo, e afigurar-se-a um erra imperdoavel nao 0 observar. Tai 

entendimento, pois, compromete grandemente 0 paradigma regulamentador pr6prio à policia. 

A tese seguinte diz respeito à populaçao. A razao de Estado pr6pria ao paradigma 

da policia aponta para 0 aspecta numero da populaçao: 0 Estado deve ser populoso 0 bastante, 

e corn as pessoas, ao maximo possivel, encaminhadas ao trabalho, a fim de que os salarios nao 

se elevem e 0 preço final das mercadorias reste suficientemente baixo, em ordem a deixa-Ias 

mais acessiveis e, ante a largas comercializaçoes, que assim retomem as riquezas ao soberano. 

Os economistas contraditarao estas conc!usoes, enxergando, na populaçao, nao um valor 

absoluto, mas relativo1097• 0 Estado nao podera ser 0 maximo populoso possive!. Isso 

justamente comprometera a oferta e a demanda. É preciso que 0 Estado tenha um ntimero 

6timo de pessoas, interessadas no trabalho, na medida em que os salarios nao sejam tao 

baixos, e que assim também possam sustentar 0 consumo de produtos, que devem ter bom 

preço, um preço justo. Deve-se respeitar uma certa naturalidade também nesse sentido. 0 

deslocamento das pessoas dar-se-a conforme os preços dos produtos e os ganhos provindos de 

bons salarios. Nesse sentido e, em decorrência disso, os individuos da populaçao - os quais, 

ao tempo da razao de Estado pr6pria ao paradigma policial, eram tratados coma suditos, 

sujeitos de direitos e de policia, na estrita medida em que sujeitos a regulamentos, sujeitados 

(perceba-se, por exemplo 0 sudito em Botero, ou a critica de Meinecke à teoria hobbesiana, 

que tomava os individuos obedientes, e nada mais que isso) - deverao, agora, ter em seu favor 

1096 Problema que, ao fim e ao cabo, ja esta colocado por Saravia de la Calle, Molina e de Lugo. 
1097 FOUCAULT (2004), p. 353. 
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considerada uma certa naturalidade, que deve ser respeitada (havera ai um quociente de 

liberdade). 0 bom govemo sera aquele que souber conduzir os comportamentos, levando em 

conta esta regulaçao espontânea das pessoas, 0 que nao é modificado baixando-se decretos ou 

a golpes de martelo. Sustentarao os economistas, assim, ser necessario conhecer esta 

populaçao (que nao é modificavel ad infinitum), seus movimentos, sua naturalidade e agir, 

govemativamente, levando-se em conta tal aspecto. A populaçao, assim, exsurge coma 

autêntico objeto de governo 1098. 

A quinta te se é relacionada à questao da concorrência. Ao tempo do Estado de 

policia, adotava-se, coma visto, a estratégia de pagarem-se baixos salarios, a fim de que as 

mercadorias saissem a preços reduzidos e, entao, ante uma venda para 0 exterior, que deveria 

se perfectibilizar no quantitativo maximo possivel, repatriar-se-ia entao, de consequência, 0 

maximo de riquezas. Esta era a politica de uma franca, implacavel e, em certa medida, 

predat6ria concorrência entre Estados, sempre se tencionando - a todo preço - conseguir 

devir mais poderoso do que 0 vizinho (ai estaria a 16gica mercantilista, da politica da 

concorrência e da balança de poder). Constituir-se-ia ai precisamente 0 papel fundamental da 

policia: garantir, no interior, que todas as peças estejam postas e articuladas de modo a 

permitir a conformaçao de tal desiderato, 0 de tomar 0 Estado cada vez mais poderoso. 0 

paradigma, entâo, muda. Ante a necessidade de se garantirem bons preços aos graos, no 

interior, a fim de evitar a carestia, a concorrência vai se deslocar dos Estados para os 

particulares 1099
• Os Estados fomentarao 0 bom preço, e serao, entâo, os produtores e 

comerciantes que tencionarao buscar as melhores vantagens nos pais es nos quais, no 

momento, estâo sendo pagos os melhores valores. Nesse sentido, em vez de concorrência 

direta e figadal entre os Estados, tratar-se-a de promover um concerto entre estes, a fim de que 

a regulaçao natural dos preços (e também das pessoas) se estabeleça. Em vez de disputa 

comercial direta, buscar-se-a implementar uma liberdade de comércio entre os paises, em 

ordem a favorecer, assim, a satisfaçao dos interesses particulares; tal, de consequência, 

tomara 0 Estado mais poderoso. Desse modo, modifica-se 0 paradigma, e sera, nao mais 

partindo-se do bem comum, da satisfaçao, ab initio, dos interesses do Estado que se lograra 

favorecer 0 particular; mas sera por meio da satisfaçao do interesse de cada particular, nos 

seus neg6cios pr6prios e individuais - um a um, reunidos - , que se lograra 0 bem-estar de 

todos e 0 prosperar da coletividade e da organizaçao politica. Esta ruptura é drastica em 

1098 Isso, de certa forma, tem seu germe na teoria boteriana, na exigência de conhecimento dos meios hâbeis a 
fazer crescer 0 Estado. 
1099 FOUCAULT (2004), p. 354. 
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relaçao ao sistema de policia, tal quaI concebido e operado no século XVI e inicio do XVII. 

Em vez de crescimento das forças estatais, buscar-se-a, de saida, deixar funcionar 0 jogo das 

negociaçôes individuais e favorecer a satisfaçao dos interesses particulares, 0 que acabara por 

redundar, consequentemente, em um melhoramento da sociedade e em um desenvolvimento 

do Estado. A felicidade e a prosperidade nao virao, assim, através da intervençao direta e 

regulamentadora do Estado, mas do desenrolar do jogo dos interesses individuais, devendo-se 

limitar a estatalidade a garantir que este jogo seja bem jogado, que as regras do jogo sejam 

respeitadas e que, entao, nestes marcos, se opere a liberdade de cada um nas negociaçôes e 

satisfaçao de seus interesses. 0 Estado entao assume uma outra postura: em vez de ameaça, de 

imposiçao autoritaria, de disciplina direta e de regulamentaçao normativa, acabara por adotar 

uma postura de nao-intervençao, de respeito a esta naturalidade, a esta espontânea regulaçao 

que se joga de maneira independente da vontade do poder soberano, e que este devera almejar 

compreender, observar e tencionar conduzir (sempre atentando para tais peculiaridades). Dai 

que, consoante Foucault, vao se instalar questionamentos que percorrerao os séculos XVIII, 

XIX e XX sobre quaI é 0 papel do Estado, quaI sua funçao, quais devem ser suas atribuiçôes, 

o que ele deve efetivamente regular e 0 que deve deixar de regular, quais sao os limites de sua 

atuaçao, até onde pode ir 0 jogo dos interesses particulares 11 00. Referidas questôes sao por 

demais atuais; e - junto e em decorrência direta a elas - também podemos pensar, v.g., no 

fenômeno das grandes corporaçôes, que - aliadas a Estados - atualmente devieram mesmo 

supraestatais e (ante este liberalismo tensionado ao extremo) amealharam um poder 

econômico e uma influência, nao raro, em muito superiores aos de diversas organizaçôes 

politicas. Percebe-se, pois, por meio desta leitura foucaultiana 0 desvelar-se de uma nova 

forma de governamentalidade, uma nova razào governamental, que passa inafastavelmente 

pela consideraçao do que viria a ser denominado economia. 

Foucault observa que esta ruptura de racionalidade foi leva da a cabo 

eminentemente pelos economistas, nào pelosjuristas l101• Mesmo que pudesse ter havido, por 

parte destes, uma contestaçao pontual em relaçao ao Estado de policia, por conta de uma 

ameaça desmesurada, de uma eventual arbitrariedade, em virtude de uma imposiçao 

desmedida de regramentos, os juristas nao lograram conceber algo novo, uma nova arte de 

governar, uma forma nova de implementaçao e exercicio do poder estatal. TaI foi justamente 

tarefa (muito bem-sucedida, diga-se de passagem) dos economistas. 

1100 Ibid. , p. 354. 
11 01 Ibid., p. 355. 
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Nesse sentido, 0 fil6sofo francês anota que a ruptura havi da na passagem do 

século XVI para 0 XVII - época em que se encontrava em vigor um paradigma orientado à 

necessidade de se identificar 0 exercicio do poder corn designios teol6gicos, corn uma ordem 

do mundo, corn uma certa ideia de heteronomia e corn a exigência de implementaçao de um 

Império cristao universal e ultimo -, referida ruptura, em relaçao a esta cosmovisao, da-se a 

partir dos juristas, daqueles chamados à época de politicos. Tais buscaram, para além das 

exigências de ordem religiosa, estear 0 exercicio do poder em termos juridicos, afastados de 

uma intluência ec1esiastica mais direta e imediata; argumentavam dever-se deixar de lado os 

problemas do além, da ordem e, mesmo, da natureza e retomar-se ao aquém, aos problemas 

da organizaçao politica, definir-se racionalmente quais eram as quest5es que estavam a 

assola-la, quais seriam os elementos de que se disporia, quais seriam as possibilidades de 

soluçao, quaI seria a razao intrinseca à arte de govemar, que horizonte permitiria estabelecer 

principios racionais e formas de calculos especificas hâbeis a ensejar a açao desta arte de 

govemar. Engendrou-se, assim, uma nova racionalidade, que foi tida coma uma rematada 

heresia1102, a racionalidade da raziio de Estado, que, desconsiderando a intluência religiosa, 

busc ou assentar 0 poder em novas bases, a partir, nomeadamente, de uma moralidade 

estritamente politica, de um modela de disputa, de concorrência entre os Estados e de balança 

do poder, cenario a partir do quaI decorreu a implementaçao de uma estatalidade de policia. 

TaI, frise-se, foi incumbência, sobretudo, dos juristas. 

Agora, na metade do século XVIII, a ruptura que se da naD é levada a cabo por 

juristas, mas por economistas. Estes é que comp5em esta segunda heresial103, uma heresia 

naD mais direcionada a contestar a Igreja (a quaI, conforme as palavras de Gauchet, naD mais 

"organiza" a sociedade), mas a atacar esta segunda religiiio, de todo imanente (0 ataque é 

contra 0 altar que foi levantado em frente ao altar cat6Iico), ataca -se esta religiao erigida a 

partir da racionalidade que fora concebida pel os politicos; 0 ataque é dirigido em relaçao a 

esta concepçao de Estado pr6pria a esta razao de Estado, operacionalizada a partir da açao 

policial. A heresia diz respeito a niio mais se acreditar nesta raziio de Estado, na modalidade 

de razao do Estado de policia, de regulamentaçao, de disciplina e, também, de imposiçao 

violenta. Nesse senti do, os economistas acabarao naD mais crendo na razao de Estado que 

aponta para uma açao soberana, de coerçao, de ameaça, de disciplina, de imposiçao, que 

tenciona dobrar infinitamente seus suditos, que busca comandar individuos trabalhadores, 

obedientes e d6ceis, sempre tlexiveis e maleaveis, prontos à observância das regras emanadas 

1102 Ibid., p. 355. 
1103 Ibid., p. 356. 
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da autoridade soberana. Neste senti do, de um lado, temos os juristas, que nos conferem a 

ruptura em relaçao ao horizonte da heteronomia, impondo-se uma racionalidade pr6pria à 

razào de Estado de policia; de outro, mais de um século depois, temos uma nova ruptura, que 

instalani uma nova heresia, que atacani, de maneira contundente, este paradigma da razao de 

Estado de policia, ruptura esta promovida pelos economistas, que darao ensejo à 

implementaçao de uma nova governamentalidade, de uma nova razào de Estado, nao mais 

baseada na autoridade soberana, mas em um govemo nomeadamente econômico, que vigorani 

doravante na modemidade e que nos legara, em grande medida, os lineamentos do que hoje 

podemos experimentar em termos de razao de Estado (econômica) e exercfcio (sobretudo, 

governamental) do poder. 

Assim, mesmo que sigamos no leito da razao de Estado, no quai se tem em mira 

um fortalecÏmento da estatalidade, um equilibrio das forças estatais no exterior e um 

equilibrio, no interior, promovido a partir da manutençao da ordem, tais aspectos continuando 

a repercutir nas açoes politicas e mesmo nas concepçoes dos idealizadores dessa nova 

govemamentalidade - os economistas - , havera, de todo modo, algumas modificaçoes 

importantes, conforme a seguir tencionaremos delinear. 

É-nos licito asseverar que a razao de Estado surge enquanto contestaçao de um 

discurso de observância politica à ordem do mundo, a Deus, à natureza. A razao de Estado se 

coloca, entao, coma um artificialismo em relaçao a este respeito a uma ordem natural das 

coisas. 0 Estado é erigido enquanto entidade artificial (podemos acentuar, nesse ponto, a 

teoria hobbesiana), promovendo, assim, uma ruptura radical em relaçao à racionalidade antes 

vigorante. Eis que, agora, na metade do século XVIII, novamente surge a naturalidade1104 . 

Mas esta naturalidade que aparece trata-se de uma naturalidade especijica: é a naturalidade 

de fenômenos relacionados aos individuos, é a naturalidade dos valores, das populaçoes, dos 

movimentos atinentes a estas, de busca de melhores postos de trabalho, de melhores 

rendimentos, de mercadorias comercializadas a preços justos, de melhores condiçoes de vida. 

Cuida-se de uma naturalidade que nao havia sido pensada até entao. Tai naturalidade 

(especffica) vai se op or precisamente à artificialidade do Estado, a uma espécie de razao de 

Estado, a uma artificialidade levada a efeito pela policia, ante suas regulamentaçoes, 

imposiçoes e disciplinamentos. Como dito, nao se trata de uma naturalidade absoluta, 

primitiva, mas uma naturalidade especffica, concemente às relaçoes que os individuos 

entretêm quando coabitam, vivem juntos, trabalham, produzem, se relacionam. Trata-se, pois, 

11 04 Ibid. , p. 357. 
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de uma naturalidade da sociedade. É esta naturalidade especifica da sociedade que os 

economistas estao a conceber e a fazer exsurgir. A sociedade apresenta-se assim frente ao 

Estado, coloca-se vis-à-vis do Estado, afronta 0 Estado. Surgira, assim, um novo ente com 0 

quaI 0 Estado entâo se deparara; surgira precisamente da sociedade civill/05. A sociedade civil 

nao sera 0 Estado, tampouco sera 0 individuo, em sua existência natural e primitiva. Trata-se 

de outra coisa, um outro fenômeno que aparece e que era desconhecido até entao. 

Consubstancia-se a sociedade civil naquilo que a nova forma de govemamentalidade, forjada 

no século XVIII pelos economistas, fez aparecer como 0 correlativo do Estado l106. 

Nesse sentido, de que 0 Estado devera se ocupar? 0 que ele devera conhecer? 0 

que ele deve, senao regulamentar, ao menos regular, respeitando a naturalidade especifica, 

espontânea do fenômeno? As respectivas respostas passam pela seguinte concepçao: 0 

Estado, agora, devera se encarregar desta sociedade civil. Nao se tratara de levar em conta 

uma natureza primitiva, tampouco uma 16gica de imposiçao ou disciplinamento de suditos, 

infinitamente flexiveis, submissos, dobraveis a uma vontade soberana. É 0 conhecimento de 

uma sociedade civil (que ostenta uma naturalidade pr6pria e que 0 govemante devera saber 

respeitar), é sua gestao que 0 Estado devera lograr assegurar. TaI afigura-se mutaçao 

fundamental em relaçao à racionalidade da poIicia, que seguia a se referir apenas a uma 

coleçao de suditos submissos, obedientes e infinitamente flexiveis ... 

Ademais, nessa nova govemamentalidade, aquilo que surge como uma 

naturalidade social a ser conhecida, compreendida e gerenciada dara ensejo ao aparecimento 

de um dominio novo, um conhecimento que vai investigar es sa naturalidade, que vai poder ser 

provado, de ponta a ponta, que vai trabalhar com as evidências destes fenômenos e que, 

portanto, vai rec1amar um status cientifico1107
• Esta é uma questao que absolutamente nao era 

posta pelos pensadores da razao de Estado no século anterior1108 e que ora se coloca: na 

medida em que este novo dominio do saber trabalha com evidências, busca pesquisar, 

conhecer e compreender este âmbito social "natural" que se afigura mesmo exterior ao 

pr6prio Estado (e que, de certa forma, opera de maneira independente a este), tal dominio do 

1105 Ibid., p. 358. 
1106 Ibid., p. 358. 
1107 Ibid., p. 358. 
1108 Corn efeito, vale observar que, mesmo que possamos perceber a razao de Estado enquanto ciência ja no 
âmbito da teoria de Giovanni Botero, quando este define, V.g., a razao de Estado coma um conhecimento, um 
saber dos meios habeis a ensejar 0 crescimento ou a conservaçao do Estado - portanto, uma ciéncia do governo, 
entendida, nas palavras de Descendre, a um s6 tempo, coma "codificaçao do agir politico e soma dos saberes 
necessarios à administraçao do Estado", conforme DESCENDRE (2014), p. 46 -, nao havia ainda, em Botero, 
qualquer reivindicaçào consciente à cientificidade deste saher. Este parece-nos ser um ponta importante de 
diferenciaçao em relaçao aos economistas da metade do século XVIII. 
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saber, que podera ser fundado, estabelecido, desenvolvido, provado de um extremo a outro, 

tera, em seu favor, uma reivindicaçêio de cientificidade. Este nova saber de governo, este 

nova dominio (que reclama uma racionalidade cientifica) afigurar-se-a precisamente a 

economia politica, que, nomeadamente, buscara agir sobre os âmbitos da produçêio, da 

circulaçêio e do consumo l1 09• 

Portanto, exsurge um conhecimento cientifico, e que, além disso, tem uma 

especificidade: ele nêio é um conhecimento interior ao Estado, naD se trata, coma no 

paradigma anterior, de um dominio interno, que objetivava conhecer as artes de governar, os 

meios habeis afazer crescer e conservar a dominaçêio chamada Estado. Ao invés de calcul os 

e estratégias de força, havera uma ciência, a economia politica, pautada na compreensao de 

evidências pr6prias a esta naturalidade especifica; wn saber exterior ao âmbito estatal stricto 

sensu, que sera utilizado inclusive por aqueles que naD fazem parte do governo e que agora 

vao poder analisar as açôes desse governo, vao poder julga-las acertadas ou equivocadas, 

levando em conta essa gama de elementos pr6pria à naturalidade que se evidencia e que ora 

deve ser examinada e compreendida" lO
• Trata-se de um conhecimento exterior ao governo, 

mas que deve ser por este obrigatoriamente levado em consideraçâo; do contrario, certamente 

fracassara; um conhecimento que é exterior ao Estado, mas que é agora indispensavel a este; 

um conhecimento que 0 governo naD podera mais viver sem. E, nessa toada, governo 

competente sera aquele que dispuser de bom conhecimento a respeito deste dominio, de bons 

técnicos, de bons funcionarios, de bons ministros, habeis a compreender este movimento 

espontâneo, pr6prio a esta nova naturalidade, e que, a partir de tais conhecimentos, consigam 

bem governar "0 navio". Agentes publicos que naD estiverem muito afeiçoados a esta ciência 

pr6pria à nova governamentalidade acabarao inevitavelmente por produzir um governo 

catastr6fico. Foucault assevera, v.g., que, de acordo corn esta nova perspectiva te6rica, 

quando, ante uma escassez, 0 governo tenciona fixar preços, tabelar produtos, ele se engana, e 

se engana, agora, em termos cientificos1111, agravando 0 problema. Trata-se de um 

conhecimento que naD é do governo mesmo, é algo externo a ele, mas absolutamente 

fundamental à sua realizaçao 6tima; naD mais um conhecimento interior à arte de governar e 

1109 FOUCAULT (2004), p. 358. 
1110 Ibid., p. 359. Mas, de todo modo, vale observar que tal possibilidade de amilise exterior e julgamento das 
açoes do Estado é diretamente tributâria do paradigma da razào de Estado, em que a açào politica - ante a 
exigência de ver-se justificada, no fino jogo tensional entre publicidade e segredo - abriu-se à interpretaçào dos 
suditos que discutiam sobre a satisfaçào do interesse publico e sobre as açoes adotadas conforme a razào de 
Estado, conferindo suas opinioes, mais ou menos abalizadas. 
1111 FOUCAULT (2004), p. 358. 
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ligado à prudenzall12, mas que se coloca frente a frente a esta arte; uma ciência que se pode 

fundar, estabelecer, desenvolver, provar (mesmo por aqueles que naD participam do govemo), 

e cujos resultados e consequências 0 govemo naD podera jamais desprezar, do contrario, 

inevitavelmente estara fadado à ruina. Nesse sentido, percebemos que a economia politica vai, 

inclusive, imbuir-se de um potencial critico em relaçao à atividade govemamental do Estado, 

analisando, examinando, pontuando, questionando, julgando acertadas ou equivocadas as 

açoes politicas adotadas pela autoridade publica. 

Dessa forma, estabelece-se, nesse contexto, uma relaçao, de todo particular, entre 

po der e saber; entre governo e ciénciaJll3 . Ao passo que, na razao de Estado da policia, saber 

e poder encontravam-se reunidos em um so vértice - aquele que detinha os meios de 

conhecimento era também aquele que tomava a decisao (soberana) -, agora esta unidade, que 

era propria à arte de govemar, começara a se dissipar, sendo posta em marcha, assim, um 

processo de destacamento, por meio do quaI 0 polo do saber vai se afastar do polo da 

decisiioIII4. 0 polo do saber, de maneira indiscutivel, pendera sobre 0 polo do govemo e nele 

influenciara decisivamente, mas conservara sua exterioridade. Vê-se conformar, entao, nesta 

nova razao de Estado, uma bipolaridade, na quaI se vislumbra, em um dos polos, a economia; 

no outro, 0 governo - frente a frente, um diante do outro. De um lado, a ciência agora 

imprescindivel para se bem conhecer e decifrar a naturalidade social; de outro, 0 govemo, que 

devera promover decisoes que obrigatoriamente levem em conta as aquisiçoes logradas por 

meio das ferramentas manejadas por este dominio cientifico econômico. A economia - que, 

de um lado, reivindicara uma pureza teorica e uma exterioridade em relaçao ao Estado -

exigira, de outro, ser obrigatoriamente levada em consideraçao por um govemo que, agora, 

naD podera tomar decisoes menoscabando os conhecimentos oriundos de tal ciência. É dizer, 

em outras palavras: agora, 0 polo do governo devera se amoldar ao polo da economia. 

Abrindo-se um parêntese, a proposito dessa nova bipolaridade conformada entre 

economia e govemo e levando-se em conta a maquina agambeniana, ser-nos-ia licito indagar 

se a soberania naD se veria agora nitidamente abarcada pela economia; se, ademais, 0 

exercicio da soberania naD estaria ora rematadamente a serviço da economia (a quaI, de sua 

vez, ao fim e ao cabo, guia 0 govemo). 0 interesse publico naD se amalgamaria, agora, sem 

reservas, à economia, naD estando de acordo corn aquele senao aquilo que satisfaz os 

pressupostos e exigências desta? Corn efeito, vemos se descortinar uma razao de Estado que 

111 2 Mas que nem por isso deixara de agir de ma ne ira prudente e cautelosa ... 
Il I3 Ibid., p. 359. 
1114 Ibid., p. 359. 
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deveio razào econômica, e que, efetivamente, esta associada à soberania e imp5e suas regras, 

mesmo que por meio da violência e da repressao. Nessa nova conformaçao bipolar, nos 

teriamos, entao, de um lado, 0 govemo, visivel, atuante, operante, gerindo sem cessar essa 

naturalidade; de outro, 0 econômico, enquanto âmbito cientifico - indispensavel ao govemo -

habil a examinar esta misteriosa realidade natural a ser desvendada, conhecida, decifiada e 

gerida 1115. Percebemos, pois, uma naturalidade que deve ser inevitavelmente levada em 

consideraçao pelo polo do govemo, e se este, eventualmente, mostrar insuficiência ou 

incapacidade para tomar decis5es que estejam em sintonia corn as exigências econômicas, 

exsurgira coma força auxiliar da economia 0 poder soberano, que fara irromper a ameaça, a 

imposiçao, a violência, a repressao, a fim de garantir a manutençao da estrutura politica e 

evitar a derrocada deste edificio estatal respeitador das regras do j ogo, das liberdades e do 

interesse publico. Veja-se, pois, que a razao de Estado, na sua forma soberana, nào é abolida: 

o Estado seguira concedendo até um determinado momento, a partir do quaI ele deixara cair a 

mascara, quebrara as regras do jogo e golpeara duramente, por meio da exceçao soberana. É 

dizer: vai se prezar pela govemo e pela eficiência, mas podera chegar 0 momento em que, por 

imperativos de necessidade, dever-se-a agir duramente por meio da coerçao, corn vistas à 

salvaçao da patria. 

Além desta racionalidade cientifica reivindicada pela economia politica, vale 

mencionar outro aspecta - aqui ja ventilado en passant - que se afigura nova di ante deste 

cenario inédito que se coloca: este aspecta diz respeito ao surgimento de novas quest5es 

inerentes ao fenômeno da populaçào. Ao tempo da razao de Estado da policia, embora ja se 

enunciassem algumas ideias em toma da populaçao (como vimos), Foucault assevera que se 

estava a tratar, nesta época, antes, de povoamento, de Estado mais ou menos populoso, da 

falta de pessoas, da busca por uma organizaçao politica mais povoada, do que propriamente 

deste fenômeno que se tomara evidente corn a irrupçao desta nova forma de 

govemamentalidade. Agora, antes que a uma coleçào de suditos, indefinidamente maleaveis, 

infinitamente flexiveis, obedientes e submissos à imposiçao provinda da vontade soberana, 

estar-se-a fiente a uma massa viven te, dotada de regras proprias, de movimentos que Ihe sao 

inerentes, e os quais, para se efetivar um bom govemo, é preciso compreender e 

1115 Lembremos, a prop6sito, que, no século XVI, os te6ricos politicos se ressentiam de uma "razao de Estado" 
que era pronunciada por qualquer um, mesmo sem qualificaç5es, em conversas nos armazéns, nas barbearias, 
nos mercados. Parece-nos que aquele sonho de ver a razao de Estado retomar a um âmbito mais técnico e menos 
acessivel aos comuns do povo adquiriu, de certa forma, concretizaçao; em tempos hodiemos, apenas em restritos 
circulos fechados, em que os economistas sao presença obrigat6ria, se logram conhecer os arcanos e os 
encaminhamentos extraidos desta relaçao entre a ciência e a decisao, entre a economia e 0 govemo. Imersos 
nesta "naturalidade" social, os individuos absolutamente nao sabem 0 que se passa e coma esta espontaneidade, 
que inafastavelmente lhes diz respeito, esta sendo gerida. 
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obrigatoriamente levar em conta. Esta-se diante do fenômeno da populaçao, que é preciso 

examinar, perscrutar, investigar, entender; em vez de coleçao de suditos, uma massa vivente, 

aparentada a um fenômeno natural. A populaçao, pois, variara no que diz respeito ao trabalho, 

aos salarios, aos preços, às condiç6es de vida; assim coma a riqueza se movimenta, também a 

populaçao tem seus movimentos naturais, especificos e independentes de uma vontade do 

govemante ll16
. Assim coma a riqueza aumenta, diminui, desloca-se, também a popuIaçao se 

deslocara, aumentara, diminuira, transformar-se-a, conforme uma naturalidade especifica. 

Outrossim, Foucault aponta que, segundo as novas perspectivas epistêmicas dos economistas, 

é preciso levar em conta que os individuos, integrantes dessa populaçao, entram em relaçao 

uns corn os outros, promovem interaç6es, em movimentos circulares e difusos, e de maneira 

também independente da vontade estatal. Ai entra a questao da mecânica e da composiçào dos 

interesses, estando a populaçao, em seu interior, sujeita a estas dinâmicas de satisfaçao de 

interesses ll17
. É nesse sentido que 0 Estado, antes que um apanhado de suditos - tal quaI se 

observava na racionalidade pr6pria à razao de Estado provin da do século XVI -, devera levar 

em conta 0 fenômeno da populaçao, dotado de uma densidade, de uma espessura, de uma 

espontaneidade e de uma naturalidade pr6prias e nao passiveis de serem alijadas pela açao 

politica; um fenômeno que mudara de maneira constante e independente ao ânimo do govemo 

e que, em seu interior, contera uma série de necessidades e de exigências de composiçao de 

interesses que nao poderao, sob hip6tese alguma, ver-se desconsideradas pelo govemante. 

Foucault vai asseverar, a prop6sito, que é, neste momento, na metade do século XVIII, que 

surgirao praticas, figuras de intervençao e dominios especificos direcionados a viabilizar a 

compreensao deste fenômeno e de sua naturalidade ll18, sera 0 caso, V.g., da medicina social 

(sob 0 nome de higiene publica) e da demografia ll19• Nesse senti do , 0 pensador poitevin vai 

apontar que 0 Estado tera coma tarefa por excelência a incumbência de encarregar-se desta 

populaçào em sua naturalidade mesmall2O. 

Nesse estado de coisas, portanto, ante uma populaçao que é dotada de certa 

espontaneidade, de certa naturalidade, nota-se que nao se justificara - tampouco sera 

interessante - proceder-se à adoçao de imposiç6es legislativas, de regulamentaç6es diretas de 

comportamentos. Portanto, nao somente sera injustificado, coma também desinteressante e 

absolutamente desaconselhado levar-se a cabo um govemo corn base na coerçao, na ameaça e 

111 6 Ibid., p. 359. 
1117 Ibid., p. 359. 
1118 Ibid., p. 360. 
1119 Yale rememorar que, de toda sorte, ja encontramos elementos atinentes a este dominio na teoria boteriana. 
11 20 Ibid., p. 360. 



461 

na imposiçao legal. Ante a naturalidade de que esta imbuida a populaçao, a regulamentaçao, 

por meio de imperativos, injunç6es, interdiç6es, afigura-se claramente ineficiente e 

contraproducente l1 21• Nesse diapasao, de acordo corn esta nova govemamentalidade, a 

regulamentaçao naD sera buscada enquanto modo primeiro, prioritario e privilegiado de 

exercicio de poder. Havera, nesse senti do, uma açao estatal limitada; 0 que naD quer dizer, 

entretanto, que 0 Estado deixara de agir. Muito ao contrario: 0 Estado agira em profusao, de 

maneira constante e enfatica, mas a partir de outro âmbito. Ira aparecer uma série de 

intervenç6es possiveis, necessarias, mas que naD terao a forma de uma intervençao 

regulamentar. Nesse sentido, prioritariamente, sera preciso utilizar novas praticas coma 

manipular, gerir, administrar, gerenciar, em vez de regulamentar, interditar, obstaculizar, 

proibir, impor diretamente. Antes regular do que regulamentar1l22• A açao politica naD tera 

por fim precipuo impedir, mas gerir; antes que impor e obstaculizar, gerenciar e governar, 

respeitando a naturalidade social; antes que determinar uma disciplina impositiva legal, 

promover regulaçoes que respeitem os cursos necessarios e naturais das coisas; permitir que 

as regulaç6es naturais se operem, esta sera a vocaçao do Estado. 0 Estado tera a funçao de 

fomentador, instigador, facilitador das relaç6es, das interaç6es, do desenvolvimento da 

populaçao, segundo 0 curso normal, natural. TaI é precisamente 0 que fortalecera 0 Estado. E 

tao fundamental quanto, de certo modo, enquadrar, pela gestao, estes fenômenos naturais, a 

fim de que atinjam as decorrências almejadas, uteis, proveitosas, sera evitar uma intervençao 

estatal desastrada, equivocada, imprudente, que possa vir a comprometer esta "ordem natural" 

e fazer corn que a populaçao acabe por se desviar do rumo que lhe é inerente e da produçao 

dos efeitos que dela naturalmente se espera. 

Em funçao disso, Foucault promove a seguinte observaçao - a quaI, diga-se de 

passagem, afigurar-se-a fundamental para que consigamos responder às quest6es postas na 

Introduçao da presente tese e que guiam esta pesquisa (grifamos): 

11 2 1 Ibid., p. 360. 
11 22 Ibid., p. 360. 

É dizer que sera preciso estabelecer mecanismos de segurança. Os 
mecanismos de segurança ou a intervençào, digamos, do Estado tendo 
essencialmente por funçào assegurar a segurança destes fenômenos naturais 
que sào os processos econômicos ou que sào os processos intrinsecos à 
populaçào, é isto que Va! ser 0 objetivo fundamental da 
govemamentalidade 11 23 . 

11 23 «C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des mécanismes de sécurité. Les mécanismes de sécurité ou 
l'intervention, disons, de l'État ayant essentiellement pour fonction d'assurer la sécurité de ces phénomènes 
naturels qui sont les processus économiques ou qui sont les processus intrinsèques à la population, c' est cela qui 
va être l' objectiffondamental de la gouvemementalité », ibid., p. 361. 
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Ou seja, os dispositivos e imperativos de segurança sao impostos por - e fazem 

parte de - uma 16gica especifica; fazem parte desta nova governamentalidade por meio da 

quaI se deve garantir que estes processos econômico-populacionais se desenrolem de acordo 

corn suas naturalidades. Imperioso, entao, nesse cenario, que se promova uma inscriçao da 

liberdade. A liberdade exsurge coma elemento indispensavel à efetivaçao desta 

governamentalidade. E, nesse senti do, nao se lograra bem governar se nao se levar em conta 

um certo nllinero de liberdades do individuo, as quais deverao ser respeitadas: 

Dai enfim a inscriçào da Iiberdade nào som ente coma direito dos individuos 
legitimamente opostos ao po der, às usurpaç5es, aos abusos do soberano ou 
do govemo, mas da liberdade devinda um elemento indispensavel à 
govemamentalidade mesma. Nào se pode bem govemar agora senào à 
condiçào de que efetivamente a liberdade ou um certo nillnero de formas de 
Iiberdade seja respeitado. Nào respeitar a liberdade é nào som ente exercer 
abusos de direito em relaçào à lei, mas é sobretudo nào saber govemar coma 
é preciso. A integraçào das liberdades e dos limites pr6prios a esta liberdade 
no interior do campo da pratica govemamental, isto deveio agora um 
imperativo l1 24 • 

Em face do exposto, antes que imposiçao, regulaçao; antes que interditar ou 

coagir, gerir, gerenciar, administrar, governar as liberdades. Dai que 0 paradigrna da "policia 

total" da razao de Estado do século XVI e XVII nao podera senac ser evidentemente posta em 

questao. Por meio do antigo modelo, nao se lograva atentar para um certo grau, para um certo 

conjunto de liberdades das pessoas; proceder que agora convolar-se-a em um imperativo 

inafastavel, casa se de se je, de fato, levar a cabo um bom governo. 

E entao perceberemos aparecer um sistema duplo1125: de um lado, surge uma série 

de mecanismos da economia e de gestao da populaçao corn 0 fito de fazer crescer as forças do 

Estado (por meio do respeito da naturalidade e da liberdade); de outro, um certo aparelho que, 

a seu turno, este, sim, buscara evitar a desordem, as irregularidades, as ilegalidades, as 

delinquências, os desvios; um aparelho, pois, de açao eminentemente negativa. 0 que era 0 

objeto da policia, em termos classicos, no século XVII (promo ver 0 crescimento das potências 

do Estado, respeitando a ordem geral - por meio de uma regulamentaçao do territ6rio e dos 

11 24 « De là, enfin, l' inscription de la liberté, non seulement comme droit des individus légitimement opposés au 
pouvoir, aux usurpations, aux abus du souverain ou du gouvernement, mais [de] la liberté devenue un élément 
indispensable à la gouvernementalité elle-même. On ne peut bien gouverner maintenant qu'à la condition 
qu'effectivement la liberté ou un certain nombre de formes de liberté soient respectées. Ne pas respecter la 
liberté, c'est non seulement exercer des abus de droit par rapport à la loi, mais c'est surtout ne pas savoir 
gouverner comme il faut. L'intégration des libertés et des limites propres à cette liberté à l'intérieur du champ de 
la pratique gouvernementale, c'est devenu maintenant un impératif», ibid., p. 361. 
1125 Ibid ., p. 361. 
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suditos), vai sofrer um cabal deslocamento. De um lado, exsurgirao os grandes mecanismos 

de incitaçao, de fomento, de instigaçao e de intervençao: economia, gestao das populaçoes; de 

outro, havera 0 mecanismo que buscara a eliminaçao da desordem, a repressao, a correçao do 

desvio, evidentemente: a policiaJ/26. De um lado, percebemos funçoes positivas de 

desenvolvimento, fomentadoras de um crescimento na ordem, por meio de uma série de 

mecanismos, inerentes à economia e ao gerenciamento da populaçao, em sua naturalidade; de 

outro lado, notamos a funçao de debelar a desordem, as fontes potencialmente 

comprometedoras des se crescimento, ai esta ra a tarefa da policia, tal quaI, inclusive, hoje, a 

conhecemos. Praticamente todas as funçoes de inicio concementes à poli ci a transferir-se-ao 

para outro âmbito, um âmbito de incitaçao, de instigaçao, de fomento, de promoçao ativa do 

crescimento do Estado: 0 âmbito da economia, da gestao da populaçao. Restou à policia, de 

sua parte, apenas a funçao negativa, de repressao, de obstaculizaçao a que a desordem se 

instale, tome lugar (por meio deste âmbito, atacar-se-a aquilo que se desvia da nonnalidade, 

desta naturalidade prevista e esperada). A policia, portanto, desidratou frente à força da 

economia. Aquela govemamentalidade da razao de Estado dos séculos XVI e XVII, a partir 

de cujo modelo se vislumbrava uma açao total da policia - tomando a vida do individuo na 

sua integralidade - depara-se, agora, corn a açao impetuosa da economia e a imperiosidade de 

se gerir uma naturalidade pr6pria a este nova fenômeno, que é a populaçao. 

Cumpre observar, outrossim, que - além de gerir a populaçao - 0 Estado, por 

meio dessa nova govemamentalidade, devera organizar um sistema juridico de respeito das 

liberdadesJ/27; e se dar, por fim, um instrumento de intervençao direta, mas de carater 

estritamente negativo, de obstaculizaçao da desordem, a policia. Estariam ai os quatro 

âmbitos de exercicio do poder modemo: pratica econômica, gestao da populaçao, direito 

publico articulado de respeito às liberdades e a policia, na sua funçao repressiva 1128. 

Desmonta-se 0 antigo projeta de razao de Estado baseado em uma govemamentalidade de 

policia (de regulamentaçao de suditos e territ6rio), 0 quaI entao se decompoe da seguinte 

fonna: pratica econômica, gestiio da populaçiio, direito e respeito de liberdades e policia. 

Foucault assevera que estes quatro elementos irao se juntar a um quinto: 0 dispositivo 

11 26 Ibid., p. 362. 
1127 Yale notar, a prop6sito, que a teoria da separaçao dos poderes de Montesquieu, a quaI, coma é sabido, vai 
intluenciar grandemente a conformaçao da estrutura polftica de inumeros Estados ocidentais, vern a lume 
justamente nesta época, havendo 0 Espirito das Leis sido publicado, precisamente, em 1748. 
11 28 FOUCAULT (2004), p. 362. 
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diplomatico-militar, 0 quaI remanesceu incolume e indene de modificaçoes ao longo do 

século xvm 1129
• 

A exposiçao de Foucault nos abre à percepçao do advento de uma nova mudança, 

deflagrada a partir da segunda metade do século XX, acelerando-se no decorrer deste inicio 

do século XXI. Neste momento, sofrem um efetivo processo de apuraçao 0 controle da 

populaçao e a inscriçao das condiçoes nas quais 0 cidadao pode ser livre. Nessa toada, os 

mecanismos de segurança intensificam-se e sofisticam-se, aprimorando-se tanto em termos 

quantitativos quanta qualitativos. A legitimaçao do poder estatal, a seu tumo, encontra 

justificaçao, nomeadamente, em argumentos que se apoiam em um medo e em uma 

desconfiança produzidos de maneira permanente, deturpando-se, assim, 0 paradigma 

hobbesiano. Percebendo esta reuniao de paradoxos, 0 individuo, por sua vez, assume 

passividade, ingressando em um perigoso processo de despolitizaçao, que podeni arriscar 0 

proprio regime democratico e 0 Estado de direito. Analisemos, portanto, a conjuntura propria 

a este feixe de fenômenos, atrelada ao que nos pare ce ser a implementaçao de um nova 

paradigma, precisamente 0 paradigma securitario. 

10.2 AS RAZOES DE SEGURANÇA E 0 ESTADO SECURITÂRIO 

Policia e segurança. Agamben, em janeiro de 2014, escreve 0 artigo, 

significativamente intitulado, "Comment l'obsession sécuritaire fait muter la démocratie " -

em traduçao livre, "Como a obsessiio securitaria faz a democracia se alterar "/13o. Em 

referido texto, ja aqui alhures mencionado, 0 filosofo italiano assevera que a expressao "por 

razoes de segurança " tem, atualmente, 0 potencial de cortar qualquer discussao pela raiz, 

fazendo-se impor determinados comportamentos que, sob outra justificativa, jamais seriam 

aceitos pela individuo ou pela populaçao. Para compreender este processo, 0 pensador italiano 

assevera que é precisa analisar um conceito, aparentemente insignificante e inofensivo, mas 

que acabou por suplantar toda noçao politica: precisamente, 0 conceito de segurançall31 . 

11 29 Ibid., p. 362. 
11 30 AGAMBEN, Giorgio. Comment l'obsession sécuritaire fait muter la démocratie. Le monde diplomatique, 
Paris, p. 22-23, jan. 20l4a. Disponivel em: <https://www.monde-diplomatique.fr/2014/01lAGAMBEN/49997>. 
Acesso em: 25 out. 2018. 
11 3 1 Daniel Arruda Nascimento apresenta aspectos fundamentais do conceito de segurança, a partir de sintese do 
pensamento de Foucault, delineado no curso Sécurité, territoire, population. Para compreender a "segurança", 0 

poitevin entende fundamental (i) pensar-se os mecanismos que permitem ao poder circular; (ii) poder este 
entendido fundamentalmente coma açao sobre 0 biol6gico humano; (iii) os dispositivos securitarios devem ser 
considerados coma aperfeiçoamento dos dispositivos juridico-Iegais e disciplinares, recuperando vetustas 
estruturas juridicas e disciplinares e conferindo a elas nova aparência e funcionalidade; (iv) eles têm maior 
abrangência, valendo-se nomeadamente da estatistica para bem operar; (v) tais dispositivos têm a segurança 
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Nesse passo, a prop6sito dos estudos de Michel Foucault acerca da evoluçao da 

estatalidade modema, Agamben ressalta que 0 pensador francês havia apontado a passagem 

de um Estado do Ancien Régime - um Estado territorial e soberano, no quaI vigia a maxima 

"fazer morrer e deixar viver" (é dizer, um poder soberano que permanentemente - por meio 

da ameaça e da imposiçao - fazia pender a espada sobre 0 seu stidito, afigurando-se a vida 

deste uma autêntica concessao por parte daquele) - para um Estado de populaçao, no quai 

esta populaçao demografica toma 0 lugar de um povo politico e, por fim, a um Estado 

disciplinar, no quaI a maxima se inverte, acabando por conformar 0 axioma "fazer viver e 

deixar morrer"l/32, ou seja, um Estado viabilizador, fomentador, promotor da vida - da vida 

titil, produtiva, sa, d6cil, ordenada; faz-se vi ver, e, na medida em que tal vida naD mais supre 

os interesses estatais, entao, ela é deixada simplesmente morrer, abandonada 1 \33. Agam ben 

coma objeto e coma finalidade; (vi) a segurança nào se resumiria apenas à integridade fisica, mas permearia 0 

amplo espectro da vida do individuo: seara econômica, juridica, laborativa, de dados etc. Eis a passagem: 
"primeiro, 0 que ele [M. Foucault] entende por segurança tem coma horizonte os mecanismos que permitem ao 
poder circular, nas relaçôes que se estabelecem socialmente, sempre em um campo de forças reais e sempre em 
funçao da manutençao do poder; segundo, que este poder se exerça sobre 0 biol6gico no humano, ou seja, que 
tenha coma fonte de atençao as caracteristicas biol6gicas que anelam a espécie humana, coma um biopoder 
(neste caso, nao lidamos corn uma teoria geral do poder, mas corn um modo de ver as coisas, aplicando-lhe um 
determinado acento); terceiro, os dispositivos de segurança sao, do ponta de vista hist6rico, aperfeiçoamentos e 
complexificaçôes de dispositivos juridico-legais (de c6digos de normas corn previsao de proibiçao e puniçào) e 
dispositivos disciplinares (corn a acomodaçao suplementar de técnicas de vigilância e correçao, corn 0 

aparecimento do corpo do culpado e de técnicas e agentes adjacentes, policiais, médicas, psicol6gicas, 
educacionais); quarto, os dispositivos de segurança reativam e adaptam velhas estruturas legais e disciplinares, 
fazendo-as funcionar corn nova vigor, moduladas por novas funçôes e aparências; quinto, os dispositivos de 
segurança têm um maior grau de abrangência, dependem de fenômenos que sao computados para a ordem das 
estatisticas e das ciências atuariais, que sao calculados em custos econômicos, que sao considerados para fins de 
gestao govemamental do toleravel na sociedade; sexto, os dispositivos de segurança visam a segurança mesma, 
coma objeto e objetivo; por ultimo, poderiamos acrescentar, que por segurança nao se deve entender apenas a 
garantia da integridade fisica e patrimonial de alguém, mas segurança em politicas de saude, segurança 
alimentar, labo raI, econômica, juridica, informacional etc.", NASCIMENTO (2018a), p. 85-6. 
11 32 FOUCAULT, Michel. Faire vivre et laisser mourir: la naissance du racisme. Les temps modernes, Paris, n. 
535, 1991. p. 39. 
1133 Raciocinio que vai diretamente ao encontro do entendimento agambeniano acerca de uma vida separada de 
sua forma, vida nua - 0 elemento politico original, produçao do quaI seria a vocaçao por excelência da 
estatalidade, na visao do pensador italiano, conforme AGAMBEN (2018b), p. 162. Nesse sentido, a vida nua 
"nào é simplesmente a vida natural, um fato biol6gico, mas um evento politico: vida nua é 0 resultado politico da 
exceptio da vida no Bann da soberania, isto é, da inclusao excludente da vida no interior dos calculos e 
estratégias de poder e soberania. Vida nua é, portanto, um conceito central da biopolitica, que se caracteriza 
justamente por ser uma politica no centro da quaI a vida natural ingressa coma a aposta em jogo, 0 campo de 
incidência da decisao soberana, enquanto poder de vida e morte, de fazer morrer ou deixar viver - ou entao, em 
sua inversao tipicamente modema, poder de deixar morrer e fazer viver" (GIACOIA JUNIOR, op. cit., p. 132). 
Buscando esclarecer ainda mais 0 conceito, Giacoia, aIgu mas paginas à frente, em sua obra, assim vai nos 
ensinar: "0 conceito de vida nua, de Giorgio Agamben, rem ete, mesmo que nem sempre explicitamente, a essas 
fontes: vida nua nao é um dado da natureza, nao é simplesmente a vida biol6gica ou natural; é 0 resultado 
juridico-politico da decisao soberana: a condiçao assumida pela vida em funçao de sua inserçao no centro do 
alvo da decisao soberana, seu abandono ou a condiçao de ser capturada-fora (exceptio) da esfera de proteçao do 
direito constitucional, dissimulada sob 0 manto do modemo sujeito de direito, do titular de prerrogativas 
juridicas inalienaveis. É nesse sentido que 0 Direito e 0 Estado que dele extrai sua substância representam a 
expressao mitol6gica e institucional da alienaçao, reificaçao e fetichizaçao das relaçôes humanas" (Ibid., p. 166-
7). Sobre 0 termo Bann - acima citado -, Giacoia assevera que Agamben "da à estrutura jurfdica originaria da 



466 

aponta que ja ultrapassamos esta fase da disciplina e do ordenamento; chegamos a um estagio 

ainda mais sofisticado: 0 do controle; estariamos, pela leitura do romano, insertos naquilo que 

Deleuze convencionou chamar Estado ou sociedade "de controle "1134, em que - antes que 

ordenar, disciplinar - deve-se bus car gerir, governar, corn vistas a controlar1135• A fim de 

corroborar tal pensamento, 0 italiano, a prop6sito, lembra dos violentos confrontos havidos 

em Gênova, em julho de 2001, por conta da reuniao de cupula do G8. 0 pensador observa 

que, ao ser entrevistado por ocasiao da severa repressao policial levada a efeito em funçao de 

manifestaçôes entao havidas contra a realizaçao do encontro ll36, um integrante dos 

carabinieri pronunciou-se no sentido de que 0 governo nao de se java que a policia mantivesse 

a ordem, mas que ela fosse capaz de "gerir a desordem". Segundo Agamben, referido 

funcionario nao teria logrado definir as coisas em melhores termosll 37. Gestao da desordem: 

ou seja, a preocupaçao precipua nao é evitar que a desordem se produza, mas, sim, uma vez 

exceçào 0 nome de Bann (0 mesmo termo do alemào antigo ao quaI recorre Friedrich Nietzsche para designar 
tanto a exclusào da comunidade coma 0 poder do soberano), corn 0 que se indica que a lei preserva sua vigência 
mesmo durante sua suspensào, aplicando-se negativamente àquilo que é banido, isto é, abandonado". Giacoia, no 
ponto, cita Agamben: ''Nes se sentido, 0 Bann é a estrutura fundamental da lei, que expressa seu carMer soberano, 
seu poder de incluir excluindo. É por isso que Schmitt pode dizer: 'A exceçào é mais interessante do que 0 casa 
regular. 0 ultimo nào prova nada; a exceçào prova tudo. A exceçào nào faz apenas conftrmar a regra; a regra, 
enquanto tal, vive apenas da exceçào '" (Ibid., p. 131-2). 
\ \34 "Sociedades de controle" nas quais 0 poder é exercido corn base no paradigma da informaçêio, conforme 
AGAMBEN, Giorgio. 0 Fogo e 0 Relato. Traduçào de Andrea Santurbano e Patricia Peter le. Sào Paulo: 
Boitempo, 20 18c. p. 59). 
\\35 AGAMBEN (2014a), p. 23. Em 0 que resta de Auschwitz, Agamben aponta que - se Foucault, de maneira 
genial, diferenciou 0 Estado soberano territorial do Estado do biopoder modemo por meio da passagem da 
formula fazer morrer e deixar viver para fazer viver e deixar morrer (deftnindo-se aqui a estatizaçào do 
biologico e 0 encarregar-se estatal da vida humana) - atua1mente ja estariamos, em grande medida, em uma 
evoluçào destas duas formulas. Conforme 0 italiano, a especiftcidade da biopolftica do século XX (e poderfamos 
também ai inc1uir a do século XXI) nào estaria propriamente em fazer morrer ou fazer viver, mas em "fazer 
sobreviver". Este seria 0 segredo estatal por excelência. No "sobreviver ", estaria, para Agamben, a almejada 
separaçào total da vida em relaçào à sua forma, a articulaçào, a cisào, a divisào completa entre 0 que é humano e 
o que é animal, entre a potência e 0 ato, entre 0 polftico e 0 impolftico, entre 0 falante e 0 vivente, restando uma 
vida nua, amplamente modulavel e controlavel. Ja citamos aqui 0 trabalho de Clapmar, 0 quaI, em seu De 
arcanis rerum publicarum (1605), delineou a distinçào entre uma face visivel (jus imperii) e uma face oculta 
(arcana imperii) do po der. A proposito de Clapmar, Agamben assevera que a biopolftica contemporânea é 0 

ambiente que se apresenta coma vértice, em que ambos os polos (jus imperii e arcana imperii) se encontram e se 
justapoem. E, assim, 0 arcanum imperii da produçào da sobrevivência, de uma vida separada de sua forma, 
amplamente manifesto e revelado, em justaposiçào ao jus imperii, acaba, paradoxalmente, por restar mais oculto 
do que nunca; resta invisivel na sua exposiçào mesma; resta escondido tanto mais se apresenta 
indisfarçavelmente aos nossos olhos, conforme AGAMBEN, Giorgio. 0 que resta de Auschwitz. 0 arquivo e a 
testemunha Traduçào de Selvino José Assmann. Sào Paulo: Boitempo, 2008. p. 155-6; AGAMBEN (2018b), p. 
870. 
1\36 A repressào às manifestaçoes de ativistas antiglobalizaçào deixou um balanço final de 219 detidos, 560 
feridos e 1 morto (Carlo Giuliani veio a obito apos ser baleado e atropelado pelas forças policiais); os prejuizos 
havidos, na cidade de Gênova, por conta dos confrontos foram estimados em montante aproximado a US$ 20 
milhoes (conforme se pode observar em: POLicIA italiana invade QG de ativistas durante a madrugada e deixa 
57 feridos. Folha de Sào Paulo, Sào Paulo, 23 julho 2001 . Disponivel em: 
<https://wwwl.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft230n0010I.htm>. Acesso em: 30 março 2019; DE luto, 70 mil 
protestam contra 0 G-8. Folha de Sào Paulo, Sào Paulo, 23 julho 2001. Disponivel em: 
<https://wwwl.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi220n00I09.htm>. Acesso em: 30 março 2019). 
\137 AGAMBEN (2014a), p. 23. 
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advindo esta, que haja meios estatais eficazes de geri-Ia, de govema-Ia, de controla_lal1 38 

(percebemos que 0 pano de fundo segue conectado ao paradigma idealizado por Quesnay e os 

fisiocratas, de açao naD sobre as causas, mas sobre os efeitos). Este controle da desordem 

estaria diretamente associado ao conceito de segurança (0 quai, por sua vez, se vincula ao 

conceito de "policia"). 

Remontando sua argumentaçao à Revoluçao Francesa, Agamben aponta que 0 

termo "policia de segurança" ( "police de sûreté ") entrou no ordenamento juridico da França 

nesta época, corn as Leis de 15 de março de 1791 e de Il de agosto de 1792. Analisando os 

debates em toma da elaboraçao de tais dispositivos legais, 0 fil6sofo verifica uma imbricaçao 

semântica entre "policia " e "segurança ", os dois termos acabando por se definirem de 

maneira reciproca l1 39
; a segurança é definida a partir da açiio da policia, e a policia, a seu 

tumo, sera a instituiçiio que garantira a segurança. Quiça, entao, se pudesse mais bem 

compreender este conceito de segurança, logrando-se conceituar esta police de sûreté. 

Todavia, segundo 0 romano, percebe-se uma not6ria dificuldade entre os deputados -

tomados coma exemplos os discursos de Armand Gensonné, Marie-Jean Hérault de Séchelles 

e Jacques Pierre Brissot - em se estabelecerem uma conceituaçao e os limites em relaçao a 

esta instituiçao da policia. Corn efeito, nada obstante os parlamentares percebessem uma 

distinçao entre "Policia" e "Justiça" - tratando-se, na visao, V.g., de Gensonné, de "dois 

poderes absolutamente distintos e separados" -, ao passo que, em relaçao ao poder julgador, 

se lograva ter uma ideia clara acerca de sua definiçao, de sua atividade, de sua vocaçao, de 

suas funçoes, tal, ao revés, naD ocorria corn a mesma nitidez em relaçao à policia. Uma 

conceituaçao e uma definiçao do papel da policia eram ideias que restavam ainda di fusas e 

obscuras entre os deputados. E, corn efeito, Agamben sublinha que a conceituaçao e 0 papel 

da policia devem, de fato (diriamos, "por razao de Estado" ou "por razoes de segurança"), 

restar indefinidos, sendo imperioso que esta instituiçao opere em um "espaço do 

indecidivel"JJ40 (nesse sentido, trata-se de uma entidade diferente do poder judiciario, naD 

1138 Assim, yale anotar que, em um desenvolvimento posterior (que chega aos nossos dias), a 
govemamentalidade naD tera coma objetivo simplesmente instaurar a ordem, mas, sim, gerenciar a desordem. É 
dizer, inclusive, que havera uma média de desordem que podera ser aceita pela gestao da segurança e um bom 
gestor admitira essa desordem coma parte da normalidade social, sendo sua funçao geri-la de tal modo que ela 
acabe ja por se tomar constitutiva da pr6pria ordem. Nesse sentido, inclusive, naD raro, sera até mesmo 
interessante permitir-se que certa dose de desordem se instaure, se produza ou se amplie, a fim de viabilizar a 
açao "legitima" do governo, a fim de permiti-lo, "legitimamente", ser mais intrusivo, exigir maior autoridade e a 
ampliaçao do poder soberano (forçosamente refreando direitos e garantias fundamentais), corn a justificativa 
aparente de impedir que a desordem total se estabeleça. Tai elemento sera de fundamental importância para se 
compreender as nuances do Estado securitario. 
1139 Ibidem. 
1140 Ibidem. 
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coincidente corn este e que naD pode ver-se por este absorvida - do contrario, naD existiria -, 

todavia, tal instituiçao naD logra gozar de uma definiçao a contento, que lhe seja clara, 

pr6pria, nitida, indene de duvidas). Referida indefiniçao, mesmo quanto à pr6pria 

conceituaçao da policia, esta diretamente relacionada, segundo 0 italiano, à famosa "margem 

de apreciaçGo" que, ainda na atualidade, conforma a atuaçao policial, é dizer: ante a situaçao 

concreta e estando em risco a segurança publica, a policia age coma soberano l141 
- e, 

portanto, esta autorizada a controlar e governar a desordem. 

Nesta ordem de ideias, Agamben caracterizara a açao policial naD a partir de uma 

decisGo, mas de um indecidiveF 142 (e, neste indecidivel, poderiamos, de igual sorte, incluir 

também 0 conceito de segurança; segurança esta, frise-se, a ser garanti da justamente pela 

policia). No agir da policia, naD ha decisao corn base em causas, mas, sim, governo de efeitos. 

Nesse sentido, 0 italiano aponta que a poli ci a naD "decide", tampouco "prepara a decisao" do 

juiz, coma é dito e redito de maneira equivocada: na visao do romano, qualquer decisGo 

implica causas, e a policia tem por funçao precipua - segundo a governamentalidade - agir 

sobre os efeitosl143; é da natureza do paradigma govemamental que ela apenas aja après coup, 

depois de ocorrido 0 fato, a desordem, 0 desastre (em manifesta conexao corn 0 paradigma 

inaugurado pela fisiocracia). Trata-se, assim, de uma instituiçGo dos efeitos, de governo dos 

efeitos; naD é uma entidade que visa, essencialmente, a evitaçao, a obstaculizaçao do evento, 

mas 0 seu governo, 0 seu gerenciamento, 0 seu controle. A policia - participando da 

soberania e estando a serviço da govemamentalidade - se coloca coma vértice a articular 

ambos os polos da maquina e opera, na visao de Agamben, dentro deste indecidiveF 144, que, a 

1141 Ibidem. Aqui, corn algumas variaçôes, se encontra retomada a ideia de Carl Schmitt, que, ao definir 0 

soberano, em Teologia Politica, assevera ser este aquele que decide sobre 0 estado de exceçào. 0 fil6sofo 
italiano, consoante a seguir sera visto, acaba por nuançar a ideia de "decisao" no presente caso, apontando, em 
lugar desta, em verdade, para um "indecidivel". Percebemos al a intluência de Walter Benjamin, que, de maneira 
contundente, contesta 0 "milagre" da decisao soberana. De toda sorte, a prop6sito, vale enfatizar quao 
problematico é, na visao de Derrida, este instante da decisào (DERRIDA, Jacques. Force de loi. Le "Fondement 
mystique de l'autorité". Paris: Galilée, 1994. p. 58). 
1142 As razôes de "ordem publica" e de "segurança", que impulsionam a "decisao" da polfcia em um determinado 
casa particular, configuram, segundo Agamben, uma genuina zona de indistinçào entre violência e direito: "Le 
ragioni di «ordine pubblico» e di «sicurezza», di cui essa si trova in ogni singolo casa a do ver decidere, 
configurano una zona di indistinzione fra violenza e diritto esattamente simmetrica a que lia della sovranità" 
(AGAMBEN, Giorgio. Mezzi senza fine. Note sulla politica. Torino: Bollati Boringhieri, 1996. p. 47 (versao 
eletrônica). 
1143 AGAMBEN (2014a), p. 23. 
1144 Se nos é Ifcito promover uma nuance ao pensamento agambeniano, poderlamos bem interpretar que, dentro 
deste indecidivel, ha, entretanto, decisao, tomada a partir da margem de apreciaçao, decisao esta que, nesta 
justaposiçao entre governo e soberania, aproxima-se intensamente ao âmbito da arbitrariedade. Nada obstante, 
corn efeito, pensando na maquina bipolar agambeniana, podemos conceber a açao policial corn uma autêntica 
açào no indecidivel, entre os polos da soberania e do governo, nesta zona cinzenta, em que a engrenagem nao 
tem senao a funçao de produzir a vida nua. A produçao da vida nua ante 0 agir poli cial pode ser fartamente 
constatado em solo brasileiro, inclusive por meio da cham ad a tanatopolitica. Dentre tantos exemplos, em que a 
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prop6sito, hoje, nao mais se nomeia, coma no século XVII, "radio de Estado ", mas, sim, 

"razoes de segurança"1l45. Nesse diapasao, ante a atual açao pr6diga e desmedida dos 

mecanismos e dispositivos securitarios; levando-se em conta, ademais, esta definiçao que 

associa reciprocamente "segurança" e "policia" (operantes neste espaço do indecidivel e dos 

arcana imperii), nao se nos afiguraria ilicito compreender 0 Estado atual coma um Estado de 

segurança e, consequentemente, ainda coma um Estado de policia1l46. É dizer: os 

economistas nao conseguiram nos livrar do Estado de policia. 

Consoante pudemos perce ber, a partir, sobretudo, das penas de Von Justi e De la 

Mare, a "policia" - reconduzida à sua raiz, "politeia" - acabou por assumir a noçao de uma 

verdadeira politica. Concebida sob uma acepçao positiva, veio a adquirir a significaçao de 

politica exercida no interior do Estado; em contraposiçao ao termo "politica ", que restou 

reservado às relaç5es que 0 Estado entretém, em seu exterior, corn os demais Estados (em 

senti do eminentemente negativo). Por conseguinte, ao passo que "Polizei " diria respeito à 

politica no interior, "Politik" referir-se-ia à politica externa; e, se, por um lado, Politik 

associar-se-ia à relaçao extema do Estado corn os demais Estados, Polizei, de sua parte, 

concemiria ao que Agamben convencionou conceituar coma a relaçiio do Estado consigo 

mesmo1l47. A partir da policia, Polizei, 0 Estado age e se conhece l148
• Ai esta uma funçao 

essencial da ra zao de Estado. 

A partir da Polizeiwissenschajt, portanto, a policia é compreendida coma a 

verdadeira politica, parecendo-nos ai irresistivel concluir pela aproximaçao entre "policia" e 

a "cidadania ", ambas encontrando, em politeia, a sua raiz. E é justamente a proliferaçao e a 

operaçao dos mecanismos e dispositivos securitarios, postos em funcionamento, 

força policial age enquanto soberano, pinçamos apenas um, ocorrido em 7 de abril deste ana de 2019, em que 0 

exército desferiu oitenta e três tiros em um carro no quaI se encontrava uma famil ia, indo para uma 
confratemizaçao infantil (todos os tiros, aparentemente, foram disparados pelas costas), deixando feridos e 
matando duas pessoas, uma das quais 0 motorista, na hora. Percebemos ai clara mente, de maneira tangivel, 0 

alerta agambeniano quanto ao perigo deste âmbito do indecidivel, proprio à "margem de apreciaçao". Os 
detalhes do fato podem ser consultados, por exemplo em 
<https://wwwl.folha.uol.com.br/cotid iano/20 19/04/militares-do-exercito-matam-musico-em-abordagem-na
zona-oeste-do-rio.shtml>. Acesso em: 8 abr. 2019. Também em: <https://gl.globo.comlrj/rio-de
janeiro/notic ia/20 19/04/08/veja-o-que-se-sabe-so bre-a-acao-do-exerc ito-com-morte-no-rio .ghtml>. Acesso em 8 
abr. 2019. 
1145 AGAMBEN (2014a), p. 23. 
1146 Ibidem. 
1147 « La police est le rapport en force d'un Etat avec lui-même » ; "A policia é a relaçao em vigor de um Estado 
consigo mesmo", ibidem. 
1148 Poderiamos aqui, talvez, nuançar uma incoincidência observada entre os pensamentos de Foucault e 
Agamben: ao passo que Foucault enfatiza 0 carMer negativo que a policia teria assumido na atualidade, 
ocupando-se, por excelência, da tarefa estatal repressiva, Agamben, de sua vez, quiça, opta por - reconduzindo a 
policia ao seu sentido original - identificar nela 0 operar da "verdadeira politica", da autêntica açao soberana 
sobre a vida, neste espaço indecidivel entre a violência e 0 direito . 
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privilegiadamente, pela policia, que, segundo Agamben, encontram papei decisivo na 

mudança da conceitualidade politica nos tempos hodiemos. 

Uma mudança na conceitualidade politica. A difusao, sem limites e precedentes, 

dos mecanismos de segurança nos coloca frente a uma mudança da conceitualidade politica, 

acabando 0 pensador italiano por asseverar ser-nos licito questionar nao apenas se ainda 

seguimos aviver em uma sociedade democratica, mas, para além disso e sobretudo, de 

maneira mais brutal e grave, se podemos mesmo ainda adjetivar referida sociedade de 

politica. 

Referida mudança na conceitualidade politica é demonstrada por Agamben a 

partir de uma analise dos estudos do historiador Christian Meier, que (consoante ja tivemos a 

oportunidade de mencionar no Capitulo 2) apontou haver se produzido, na Grécia, no século 

V a.C., um fenômeno que iria irradiar efeitos até os Estados ocidentais de nossa 

contemporaneidade: a politizaçiio da cidadania l149• Antes desse momento, a pertença à polis 

se dava a partir do status ou da especifica condiçao social de cada pessoa (havi a os nobres, os 

ricos, os religiosos, os comerciantes, os agricultores ... ). Eis que entao surge a politeia -

cidadania - , uma nova forma de reconhecimento politico. 0 pensador italiano observa que 0 

exercicio da cidadania devém, entao, um "critério da identidade social"; "uma identidade 

politica especificamente grega", por meio da quaI a ideia de se conduzir enquanto cidadaos 

encontra uma "forma institucional" 1 150. Nesse sentido, Agamben sublinha que as demais 

formas de integraçao social, frente a esta pertença politica, ficam em segundo piano. Por 

exemplo, pertenças a comunidades econômicas ou religiosas adquirem desimportância, frente 

a esta nova modalidade de identificaçao politica, a cidadania - veja-se, a prop6sito, que ja 

aparecem, aqui, nesse momento, um embate entre 0 politico e 0 comunitario e a conformaçao 

de elementos consentâneos à ideia de que uma organizaçao politica de vera suplantar as 

reuniôes pr6prias às comunidades naturais (fenômeno que sera tao bem exposto por Marcel 

Gauchet em relaçao à tematica do surgimento do Estado modemo). Na democracia grega, 

entao, os cidadiios, doados a esta vida politica, encontravam ai sua identificaçiio social: 0 

cidadiio se reconhece na polis; 0 cidadao assim 0 é em funçao da polis, e a polis se conforma 

a partir do exercicio da cidadania; polis e politeia acabam por se definir reciprocamente l151
• 

11 49 Ibidem. 
11 50 Ibidem. 
11 51 Yale lembrar e enfatizar, aproximando-se polis e politeia, que, na mesma medida em que podemos observar, 
corn base em Agamben, este vinculo entre cidadania e cidade, Foucault vai atentar para a associaçao 
fundamental entre policia e cidade (corn efeito, em sua visao, a cidade nao existiria sem a policia; "policiar é 
urbanizar ", conforme FOUCAULT (2004), p. 344). Esta nuance - a meu juizo - nao chega a en se jar um 
afastamento de posiç5es entre Agamben e Foucault. Agamben também aponta, em Stasis, ao analisar 0 
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Conforme Meier, citado por Agamben, a cidadania devira uma atividade, umaforma de vida. 

Engendra-se, pois, um espaço publico (a polis), espaço da deliberaçao, da discussao, da 

igualdade, do exercicio da vida politica, da vida qualificada, em oposiçao ao espaço da casa 

(oikos), âmbito da necessidade e da dissimetria entre seus integrantes 11 52 . 

Agamben assevera que este processo de politizaçao, proprio e provindo da Grécia, 

no quai a cidadania é 0 elemento por excelência, acabou por chegar até nos, moldando 

fortemente nossa forma de organizaçao politica. A cidadania e a tao propalada separaçao entre 

os espaços publico e privado sao concepçoes que encontram em solo grego 0 seu nascedouro 

e agem entre nos coma assinaturas deste arcaico. E é precisamente esta politizaçêio, esta 

condiçao da vida humana qualificada que se encontra, atualmente, em xeque, passando por 

uma profunda crise, coma buscamos expor no inicio do presente escrito. Outrora constituindo 

uma atividade, uma forma de vida, a cidadania, na atualidade, deveio uma condiçao 

meramente juridica e passiva, acabando-se (conforme 0 jargao da teoria agambeniana) por 

frontispfcio do Leviatà, 0 carMer fundamental da polfcia, que, ao lado dos médicos da peste, sào os unicos a 
remanescerem habitando a cidade (enquanto todos os demais integrantes da polis estào a conformar 0 corpo do 
soberano). Aqui podemos compreender a polfcia e os médicos como funç5es essenciais ao exercfcio da 
soberania: a polfcia mantém a ordem; os médicos mantêm a saude do povo (Agam ben identifica af a 
corroboraçào de seu entendimento no sentido do carMer originariamente biopolftico do poder soberano, 
atentando que 0 axioma salus populi suprema lex esta também revela a ideia de que "a saude do povo é a 
suprema lei", conforme AGAMBEN (2015d), p. 56; AGAMBEN (2018b), p. 283. Em relaçào à regulamentaçào 
biol6gica e sobre 0 papel e a importância da medicina no regime nazista (acabando uma biopolftica por se 
transformar em "tanatopolftica"), interessante amilise é feita em Arquitetura da Destruiçào (COHEN, Peter. 
Arquitetura da Destruiçào. Mountain View: Google, 2015. Disponfvel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gDqGT4xepjQ>. Acesso em 8 abr. 2019). Por fim, sobre 0 nazismo 
enquanto implementaçào de uma biopolftica (securitaria) em seu paroxismo, levando-a às ultimas consequências: 
"Afmal de contas, 0 nazismo é, de fato, 0 desenvolvimento até 0 paroxismo dos mecanismos de poder novos que 
haviam sido introduzidos desde 0 século XVIII. Nào ha Estado mais disciplinar, claro, do que 0 regime nazista; 
tampouco ha Estado onde as regulamentaç5es biol6gicas sejam dotadas de uma maneira mais densa e mais 
insistente. Poder disciplinar, biopoder: tudo isso percorreu, sustentou a muque a sociedade nazista (assunçào do 
biol6gico, da procriaçào, da hereditariedade, assunçào também da doença, dos doentes). Nào ha sociedade a um 
s6 tempo mais disciplinar e mais previdenciaria do que a que foi implantada, ou em todo caso projetada, pelos 
nazistas. 0 controle das eventualidades pr6prias dos processos biol6gicos era um dos objetivos imediatos do 
regime. Mas, ao mesmo tempo em que se tinha essa sociedade universalmente previdenciaria, universalmente 
seguradora, universalmente regulamentadora e disciplinar, através dessa sociedade, desencadeamento mais 
completo do poder assassino, ou seja, do velho po der soberano de matar", traduçào de GIACOIA JUNIOR, op. 
cit.,p.115,paraFOUCAULT(2001),p.171. 
1152 Rememoremos, a prop6sito, a passagem de Meier, citado por Agamben nos seguintes termos: « Dans la 
mesure où les citoyens d'une démocratie se vouaient à la vie politique, ils se comprenaient eux-mêmes comme 
membres de la polis. Polis et politeia, cité et citoyenneté, se définissaient réciproquement. La citoyenneté devint 
ainsi une activité et une forme de vie par laquelle la polis, la cité, se constitua en un domaine clairement distinct 
de l 'oikos, la maison. La politique devint un espace public libre, opposé en tant que tel à l'espace privé où 
régnait la nécessité », conforme AGAMBEN (2014a), p. 22-3; em traduçào nossa: ''Na medida em que os 
cidadàos de uma democracia se devotavam à vida polftica, eles se compreendiam, eles mesmos, como membros 
da polis. Polis e politeia, cidade e cidadania, se definiam reciprocamente. A cidadania deveio, assirn, uma 
atividade e uma forma de vida pela quaI a polis, a cidade, se constituiu em um domfnio claramente distinto da 
oikos, a casa. A polftica deveio um espaço publico livre, oposto enquanto tal ao espaço privado em que reinava a 
necessidade". 
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desgarrar a vida humana de sua f orma1l53 (e aqui os mecanismos e dispositivos securitarios, 

operados nomeadamente pela policia, encontram, decisivamente, seu papel de protagonismo). 

Os mecanismos e dispositivos securitarios. Segundo 0 italiano, as "razôes de 

segurança" devieram atualmente técnica normal e permanente de governo. Nao se trata, 

portanto, de açôes excepcionais, impostas casualiter, em um determinado momento bem 

definido e corn uma temporalidade certa; ao contrario, referidas "razôes" encontram -se 

rematadamente inscritas no âmbito tranquilo desta nova govemamentalidade. E, a fim de 

lograr bem examinar tais "razôes", Agamben propôe retomar ao alvorecer da economia 

modema, quando Quesnay e os fisiocratas, de maneira genial, acabaram por alterar 

completamente 0 modo pela quai se deveria politicamente agir (0 romano, a prop6sito, 

observa que - a partir da publicaçao, na Enciclopédia, do verbete "Graos", de Quesnay -

Voltaire haveria observado que os franceses pararam de discutir teatro e literatura e 

enveredaram para debates em toma da economia e da agricultura) 1 
154. Antes que combater 

diretamente a escassez, deixar a escassez abater-se sobre a populaçao e, entao, sobrevindo 0 

fenômeno, a partir dai, conduzi-Io, govema-Io em seus efeitos. Nesse sentido, a expressao, 

atribuida a Quesnay, "laissez faire, laissez passer", para além de revelar, pura e 

simplesmente, 0 axioma do liberalismo, acabou por convolar, na visao de Agamben, um 

autêntico paradigma de governo (em sintonia às exigências dessa nova govemamentalidade, 

enunciada por Foucault), no quai inserto 0 imperativo de segurança. A partir de tal leitura, 

antes que buscar prevenir ou impedir 0 que quer que seja, as razôes de segurança, em verdade, 

inscrevem-se nessa 16gica de govemo de fenômenos, de conduçao de condutas. Dessarte, nao 

se trata de objetivar impedir 0 desastre, mas de governa-Io, canaliza-Io em uma direçao titil, 

adequada, proficua, assim que ele sobrevier 1155. 

Por conseguinte, se, até a metade do século XVIII, 0 paradigma da razao de 

Estado - forjado na passagem do século XVI para 0 XVII - conferia preponderância ao agir 

soberano e conformava os individuos, sobretudo, por meio da imposiçao, da disciplina, da 

ameaça, da coerçao, da violência, eis que, entao, vai surgir a virada significativa. Se levarmos 

em conta a maquina bipolar agambeniana, é-nos licito asseverar que vemos, nesta época, um 

deslocar do pêndulo em direçao ao flanco oposto, enveredando-se, categoricamente, em 

direçao ao polo do governo. Consoante apontamos, descobre-se que os individuos, integrantes 

desta populaçao, nao se afiguram infinitamente flexiveis aos comandos, indefinidamente 

11 53 COSTA, Flavia. Entrevista corn Giorgio Agamben. Traduçao de Susana Scramim. Revista do Departamento 
de Psicologia da UFF, Rio de Janeiro, v. 18, n. l, janljul. 2006. p. 136. 
11 54 AGAMBEN (2014a), p. 23. 
11 55 Ibidem. 
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maleaveis às imposiç6es, percebe-se a existência de um movimento que flui 

independentemente da vontade soberana, entende-se, pois, a existência de uma certa 

naturalidade no deslocamento das riquezas e nos fenômenos sociais, realidade que agora 

devera ser levada em conta por esse governo; do contrario, fatalmente sucumbira. 

Nesse passo, os mecanismos de segurança surgem, assim, coma dispositivos 

governamentais, imbuidos da finalidade de agir (ora de maneira obliqua e sutil, ora de 

maneira mais direta) sobre 0 comportamento da populaçao e dos individuos que a comp6em, 

conduzindo esta naturalidade que lhes é insita e promovendo a gestao de suas liberdades. Por 

meio de tais mecanismos, sera garanti da a operaçao dessa naturalidade, estabelecendo-se 

determinados lindes, dentro dos quais as aç6es, interaç6es, relaç6es, composiç6es de 

interesses haverao de se dar, viabilizar-se-ao e, mesmo, em certa medida, serao instigadas, 

fomentadas. Ha, pois, a garantia do exercicio de um certo grau de liberdades. Ultrapassados 

tais limites, ai entrara em cena 0 (agora isolado) poder soberano - sobretudo por intermédio 

da policia -, agindo corn a violência e a coerçao que 0 caso, entao, requerer, corrigindo os 

desvios e evitando 0 comprometimento desta estrutura ora "naturalizada", que têm no governo 

da desordem seu indisfarçavel pressuposto. 

Ora, esta virada paradigmatica, inaugurada por Quesnay, revolve 0 pensamento 

acerca das causas e dos efeitos: consoante apontamos, se, por um lado, muito mais dificil e 

custoso (senao mesmo ineficaz, inutil) é buscar prevenir, evitar as causas; por outro, muito 

mais producente e proveitoso é governar os efeitos, na medida em que forem se produzindo. 

Este acabou por devir, de fato, 0 paradigma, por excelência, que atualmente atravessa os mais 

diversos âmbitos da sociedade contemporânea: assim lidamos corn a economia, corn a 

ecologia, corn as relaç6es e politicas externas, militares e, finalmente, corn as quest6es de 

segurança e de policia 1156. E é a partir desta 16gica, a prop6sito, que, na visao do italiano, 

logramos entao compreender a associaçao, à primeira vista paradoxal, entre, de um lado, uma 

açao estatal que, no âmbito econômico, é indisfarçadamente liberal e, de outro, no âmbito 

securitario, um agir do Estado que é amplamente fiscalizador e vigilante. Ha ai uma 

conformaçao, em verdade: a um pleno liberalismo em termos econômicos ira de par um 

controle inaudito no âmbito securitario. Antes que uma contraposiçao, tratar-se-a de uma 

genuina conjugaçlio, em ordem a satisfazer as exigências deste paradigma pr6prio à nova 

governamentalidade das raz6es de segurança 1157. 

11 56 Ibidem. 
11 57 Parece-nos Ifcito agui nuançar gue - nada obstante 0 objetivo precipuo seja, de fato, 0 controle e 0 govemo 
dos efeitos - este controle, nào raro, apresentara, coma justificativa aparente, a prevençào e a necessidade de 
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É, dessarte, por meio da inteligência deste governo dos efeitos que poderemos, 

entao, lograr compreender a açao, na atualidade, dos mecanismos securitarios - ai ocupando 

os dispositivos biométricos um lugar evidentemente de destaque. 

A biometria surge na França, na segunda metade do século XIX, corn "urn 

obscuro funcionario da prefeitura de policia de Paris,,1158, Alphonse Bertillon, 0 quai -

inspirado nos trabalhos de crimin610gos italianos (dentre os quais Cesare Lombroso) 1159 -

idealizou um sistema de mediçao antropométrica e fotografia sinalética, a fun de auxiliar na 

identificaçao de criminosos reincidentes. Assim, aquele que, por qualquer motivo, fosse 

encaminhado ao carcere, imediatamente se via submetido a urn detalhado procedimento de 

identificaçao, que deveria ser feito rapidamente, em três ou quatro horas, a fim de nao 

atrapalhar os trâmites judiciarios"60. Conforme 0 frontispicio de sua obra Identification 

anthropométrique (ediçao de 1893) esta ja a denunciar, por meio de um "Relevé du 

signalement anthropométrique ", 0 individuo era medido em seu tamanho (em pé e sem 

calçados), em sua envergadura, em seu busto (mediçao sentado), no comprimento e na largura 

da cabeça, além de comprimento e largura da orelha direita e comprimento do pé, dedo médio 

e antebraço esquerdosl1 61 . Ap6s tais mediçoes, 0 sujeito era submetido a duas fotografias, 

uma de frente e outra de perfil Il 62 . Tai proceder foi chamado de bertillonage e os dados 

colhidos eram catalogados e arquivados no denominado "Registro Bertillon" 1163 . Tais 

elementos poderiam ser confrontados no futuro, no intuito de se desvendar a açao de um 

criminoso reincidente, em providência que acabou por ser batizada, pelo seu idealizador, de 

antecipaçao (e aqui é que se constatarao - ousamos dizer - as contundentes violaçoes aos direitos e garantias 
fundamentais) . Assim, 0 agir estatal preventivo, levado a cabo de antemao, podeni, corn efeito, ser lobrigado, 
neste contexto de conduçao de condutas, por exemplo, em relaçao a individuos que sejam considerados coma 
potenciais ameaças (v.g. , 0 pobre, 0 negro, 0 muçulmano, 0 estrangeiro - condiçao que, no entendimento de 
Agamben, vai se alastrando, em ordem a abarcar, alfim, toda a sociedade). Em relaçao a estes, pode bem se 
verificar, corn efeito, uma antecipaçao da açao estatal, impedindo-lhes - ja de pronto e de modo inquestionavel -
a pratica de determinados atos, 0 porte de certos objetos, a presença em determinados lugares (e, nesse sentido, 
os exemplos atuais se nos apresentam em profusao). Temos, assim, que, nessas situaçoes (que, a prop6sito, vao 
cada vez mais se ampliando), a conduçao de condutas - de modo a bem assegurar a finalidade precipua do 
controle - assume (em sua justificativa aparente, "por razoes de segurança") 0 viés da prevençao e da 
antecipaçao (sendo esta estratégia fundamental ao paradigma securitario) . 
11 58 AGAMBEN, Giorgio . Nudez. Traduçao de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Rel6gio D'Àgua, 201Oc. p. 64. 
1159 SANCHEZ, Jean-Lucien. Alphonse Bertillon et la méthode anthropométrique. Sens-Dessous, La Roche-sur
Yon, n. 10, 2012. p. 66. 
11 60 Ibid., p. 70. 
11 61 BERTILLON, Alphonse. Identification anthropométrique. Instructions signalétiques. Melun: Imprimerie 
Administrative, 1893. p. XVII. 
11 62 A fotografia aqui devém, a um s6 tempo, "sinalética para 0 individuo" e "geométrica para os lugares", 
conforme SANCHEZ, op. cit., p. 68. 
11 63 AGAMBEN (2010c), p. 64. 



475 

"portrait parlé ", 0 "retrato falado" 1 164. Nesse sentido, a colheita dos sinais caracteristicos do 

individuo e de suas linhas antropométricas (dados que, conjugados, determinariam a 

singularidade de cada individuo l165
) - elementos estes que ganhariam, a partir dai, um 

tratamento padronizado - tinha uma funçao clara: reconhecer criminosos que reincidissem no 

cometimento de delitos. Nao se tratava, pois, de providência apta a evitar a perpetraçao de 

crimes, mas de assegurar, après coup, a correta identificaçao do seu autor (0 criminoso 

reincidente )1166. 

Algum tempo depois, na Inglaterra, um pnmo de Charles Darwin, chamado 

Francis Galton, pôs em prâtica uma técnica que havia sido concebida por Bertillon de um 

ponta de vista apenas complementar ao bertillonage: a colheita das "impressoes digitais". 

Embora entusiasta do método Bertillon, Galton teria percebido a dificuldade de sua correta 

implementaçao em relaçao aos habitantes das colônias (que, por vezes, ao olhar europeu, 

tinham rostos demasiadamente assemelhados) e também às pessoas do sexo feminino, uma 

vez que seus longos cabelos adicionavam um obstaculo a mais nas mediçoes de cabeça 1167. É 

nesse senti do que, desenvolvido por Galton e aperfeiçoado pela argentino-croata Juan 

1164 « Nous appelons portrait parlé la description minutieuse d'un individu faite spécialement en vue de sa 
recherche et de son identification sur la voie publique. Ce signalement particulier doit pouvoir être récité" au 
pied levé" et sans hésitation par l'agent; de là son appellation de portrait parlé. Et pourtant celle de portrait écrit 
lui conviendrait tout aussi bien, puisque, avant que d'être appris par cœur, il doit être rédigé à tête reposée et 
couché par écrit », BERTILLON, op. cit., p. 137. Em traduçao nossa: "Chamamos retrato falado a descriçao 
minuciosa de um indivfduo feita especialmente para fins de sua busca e identificaçao na via publica. Esta 
assinalaçao particular deve poder ser recitada pelo agente de pronto e sem hesitaçao; daf sua denominaçao de 
retrato falado. E, todavia, aquela do retrato escrito bem conviria da mesma forma, uma vez que, antes que ser 
tomado de cor, ele deve ser redigido em repouso e posto em escrito". 
1165 Segundo Bertillon, levando-se em conta a fixidez dos ossos, alcançada aos vinte anos de idade (SANCHEZ, 
op. cit., p. 67), nao poderia haver duas pessoas corn idênticas medidas, tomadas em seu conjunto. 
1166 Este é 0 sentido claro do procedimento, conforme bem 0 explicita seu idealizador: « Le signalement est la 
description d'une personne que l'on veut faire reconnaître (Littré). Dans la pratique pénitentiaire la notice 
signalétique accompagne toute réception comme toute livraison de l'individualité humaine; c'est l 'état chargé de 
garder la trace de la présence effective, réelle, de la personne visée par l'acte administratif ou judiciaire. Qu'il 
s'agisse d'une entrée ou d'une sortie de prison, d'une libération ou d'un transfèrement, ou simplement de la 
notification d'une décision administrative ou judiciaire (comme un arrêté d'expulsion, par exemple), le but est 
toujours le même: conserver une empreinte suffisante de la personnalité pour pouvoir identifier la description 
présente avec celle que l'on pourrait être amené à relever ultérieurement. A ce point de vue le signalement est 
l'instrument par excellence de la constatation de récidive laquelle implique nécessairement la constatation 
d 'identité. Aussi ne saurait-il y avoir de casiers judiciaires sans adjonction de signalement », BERTILLON, op. 
cit., p. XIII. Em traduçao nossa: "A assinalaçao é a descriçao de uma pessoa que se deseja fazer reconhecer 
(Dicionario Littré). Na prâtica penitenciaria, a notfcia sinalética acompanha toda recepçao assim como toda 
liberaçao da individualidade humana; é 0 estado encarregado de guardar 0 traço da presença efetiva, real, da 
pessoa visada pelo ato administrativo ou judiciario. Que se trate de uma entrada ou de uma safda da prisao, de 
uma liberaçao ou de uma transferência ou simplesmente da notificaçao de uma decisao administrativa ou judicial 
(como uma ordem de expulsao, por exemplo), 0 objetivo é sempre 0 mesmo: conservar uma marca suficiente da 
personalidade para po der identificar a descriçao presente corn aquela que poderfamos ser levados a reconstituir 
ulteriormente. Deste ponto de vista, a assinalaçao é 0 instrumento por excelência da constataçào de reincidéncia 
a quai implica necessariamente a constataçào de identidade. Também af nao se poderia ter folhas judiciarias sem 
ajuntada da assinalaçao". 
1167 AGAMBEN (2010c), p. 65. 
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Vucetich (chefe do escrit6rio de identificaçao de La Plata) 1168, ja nas primeiras décadas do 

século XX, 0 sistema das impress5es digitais conheceu um sucesso imenso, difundindo-se 

globalmente e tomando, assim, ultrapassado 0 método Bertillon, 0 quaI, entretanto, nao 

deixou de ser secundariamente aproveitado sob determinados aspectos (nomeadamente no que 

toca ao portrait parlé). 

Pois bem. É valido frisar e repisar que mencionados mecanismos (idealizados por 

Bertillon e Galton), os quais se afiguraram 0 nascedouro e irradiaram seus efeitos em direçao 

à produçao de todo 0 aparato securitario de Ieitura biométrica hoje implementado e em 

aplicaçao, claramente nao viabilizavam - e sequer visavam - uma prevençGo na pratica 

delitiva. A razao de ser de tais dispositivos era evidente: identificar os criminosos 

reincidentes. Etal se en contra em manifesta consonância corn 0 paradigma de segurança 

idealizado por Quesnay e os fisiocratas: 0 Estado apenas intervira de maneira eficaz uma vez 

que 0 crime ja tenha se consumado. Nesse sentido, no contexto de tais mecanismos, nao ha 

falar em açao sobre as causas, de modo que qualquer motivaçao à implementaçao de 

dispositivos securitarios - os quais encontram ai sua gêne se - que se dê no sentido de 

"evitar" uma açao, um delito, deve nos manter invariave1mente em estado de alerta. 

Concebidas para fins de identificar os criminosos reincidentes - além das pessoas 

estrangeiras -, as técnicas de Bertillon e Galton permaneceram, durante um bom tempo, sendo 

aplicadas em excJusividade a tais tipos de destinatarios. Agamben nos aponta que, em 1943, 0 

Congresso dos Estados Uni dos ainda logrou evitar a entrada em vigor do Citizen 

Identification Act, por meio do quaI se buscava a aposiçao de impress5es digitais nas carteiras 

de identidade. Eis que, nada obstante, no decorrer da segunda metade do século XX, tais 

formas de identificaçao acabaram por se alastrar e se generalizar em sua aplicaçao a divers os 

paises, de maneira global. 

Entretanto, a ultima etapa deste processo ainda estava por ser galgada, 0 que nao 

se deu senao em tempos bastante recentes: os leitores oticos de impress8es digitais e de iris. 

Tais equipamentos ganharam ampla acessibilidade e deixaram os escrit6rios de policia, 

ingressando profundamente na sociedade e sendo hoje dispositivos amplamente difundidos e 

aplicados, coletando dados de maneira indiscriminada e operando nos mais divers os espaços: 

em entradas de prédios, publicos ou privados, em condominios comerciais e residenciais, 

mesmo as fechaduras das portas de casas e de determinados veiculos apenas permitem acesso 

e operaçao uma vez que haja uma liberaçao promovida a partir da identificaçao biométrica. 

11 68 SANCHEZ, op. cit., p. 72-3. 
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Agamben, a prop6sito, corn acuidade, ressalta que, em alguns paises, a entrada, em cantinas 

de universidades e de escolas primarias, é apenas liberada ante 0 repousar distraido, por parte 

do estudante ou da criança, de sua mac sobre 0 equipamento 6tico de leitura biométrica 1169 -

ao que poderiamos aqui adicionar, v.g., as entradas em clubes e academias - agregando-se ai a 

ja vetusta utilizaçao de câmeras, que estiio por toda parte, nos ambientes publicos e privados. 

Os mecanismos de segurança, corn efeito, cuidando de todos e de cada um, alastraram -se em 

profusao, à justificativa de satisfaçao do interesse publico, de evitaçao do cometimento de 

delitos, de manutençao da ordem publica, a fim de proporcionar ambientes tranquilos, 

pacificos e que permitam a prosperidade. 

o pensador romano afirma que, levando em conta as técnicas e, corn isso, a 

possibilidade de recolhimento de dados, inclusive por via biométrica e genética, hoje posta à 

disposiçao, um genocidio coma 0 ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, corn base em 

uma "documentaçao" coma esta, poderia dizimar de maneira rapida e completa a 

integralidade dos membros dos grupos perseguidos 1170. Ou seja, 0 horror poderia ter sido 

ainda maior (se uma coisa coma esta é possivel de ser imaginada edita .. . ). 

E, nessa toada, Agamben observa que, em diversos paises, as legislaçôes que 

tratam do tema da segurança sao sensivelmente mais severas e intrusivas do que aquelas dos 

1169 AGAMBEN (2014a), p. 22. 
1170 Nessa mesma linha de pensamento nos alertam Pellegrini e Vitalis, em artigo extremamente importante sobre 
a questao da identificaçao biométrica e do controle social: « Le législateur a oublié l' histoire. Au cours de la 
seconde guerre mondiale, des dizaines de milliers de personnes n'ont échappé aux nazis qu'en changeant 
d'identité grâce à de faux papiers. Leur sort aurait été scellé si certains gouvernants des années 1930 avaient 
adopté le cadre de pensée des dirigeants actuels. Dans un rapport officiel publié en 1975, un haut fonctionnaire 
relatait un épisode riche d'enseignements: "Une équipe de Jeunes Turcs à laquelle je participais avait mis au 
point en 1938 un mirobolant projet de carte d 'identité obligatoire des Français à partir de l 'âge de 16 ou de 
18 ans qui, à l 'époque, aurait constitué un incontestable progrès en raison des moyens limités dont disposait la 
police pour lutter contre la criminalité. Au moment de présenter le décret à la signature du ministre, le 
secrétaire général du ministère de l'intérieur y renonça finalement, nous déclarant que, décidément, 'il ne 
sentait pas la chose '. Si M Jean Berthoin avait eu 'moins de nez' et [s 'était] laissé convaincre par ses fringants 
collaborateurs, qu 'en aurait-il été deux ans plus tard de la Résistance, les Allemands n 'ayant naturellement rien 
de plus pressé, dès leur entrée dans Paris, que defaire main basse sur lefichier central de la carte d 'identité des 
Français?" », PELLEGRINI, François e VITALIS, André. L'ère du fichage généralisé. Le monde diplomatique, 
Paris, p. 3, abr. 2018. Disponivel em: <https://www.monde-diplomatique.fr/2018/04/PELLEGRINI/58551 >. 
Acesso em: 8 abr. 2019. Em traduçao nossa: "0 legislador esqueceu a historia. No curso da Segunda Guerra 
Mundial, dezenas de milhares de pessoas naD escaparam dos nazistas senao mudando de identidade graças a 
papeis falsos. Seu destino teria sido selado se certos govemantes dos anos 1930 tivessem adotado 0 quadro de 
pensamento dos dirigentes atuais. Em um relatorio oficial publicado em 1975, um alto funciomirio relatava um 
episodio rico em ensinamentos: 'Uma equipe de jovens turcos à quai eu participava tinha desenvolvido em 1938 
um projeto mirabolante de carte ira de identidade obrigat6ria aos franceses a partir da idade de 16 ou 18 anos 
que, à época, teria constituido um incontestavel progresso em razào dos meios limitados de que dispunha a 
policia para lutar contra a criminalidade. No momento de apresentar 0 decreto à assinatura do ministro, 0 

secretario geral do ministério do interior finalmente renunciou a tanto, declarando-nos que, decididamente, 'ele 
nào sentia bem a coisa '. Se Sr. Jean Berthoin tivesse tido 'menos nariz ' e houvesse se deixado convencer por 
seus colaboradores fervorosos, 0 que teria sido dois anos mais tarde da Resistência, os alemàes nào tendo 
naturalmente nada de mais urgente, desde sua entrada em Paris, do que se apossar do arquivo central da 
carteira de identidade dosfranceses? '" 
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pr6prios Estados fascistas do século XX (0 fil6sofo da 0 exemplo da legislaçao italiana 

atinente à segurança publica - chamada "Tulps", Testa unica delle leggi di pubblica sicurezza 

-, que, adotada, em 1926, pelo regime de Benito Mussolini, segue em vigor no que diz 

respeito a seus aspectos fundamentais, mas corn uma diferença: os anos de chumbo (1968-

1980) acabaram por fazer ex surgir a legislaçao antiterrorista, a quaI retirou importantes 

garanti as originariamente contidas no Tulps; 0 mesmo poderia ser dito, na visao de Agamben, 

em relaçao à legislaçao francesa atual, atinente à segurança publica e ao combate ao 

terrorismo, a quaI, segundo 0 fil6sofo, é sensivelmente mais severa que a legislaçao adotada 

pelos regimes de exceçao I171
); sem medo de errar, poderiamos ai incluir na leitura de 

Agamben 0 Real ID Act estadunidense l172 ; etaI podendo ser evidentemente replicado 

globalmente, para diversos outros Estados. A partir de tais lineamentos j a podemos perce ber 

se desenhando a indubitavel vigência do paradigma securitario na atualidade. 

Vale observar que tais mecanismos de segurança, atualmente, alcançaram 

proporçoes inauditas corn 0 avanço da técnica e a instigaçao à criatividade e à inventividade, 

fenômenos indiscutivelmente impulsionados pelo modela capitalista (a prop6sito, Meinecke, 

consoante ja tivemos a oportunidade de anotar, identificou este problema). E 0 que nos parece 

ser uma novidade atual é a escalada gradativa da imposiçao (por que nao dizer "soberana"?) 

de tais mecanismos 11 73. Deveras, cada vez mais referidos mecanismos se impoem e mais e 

mais a liberdade é gerenciada - e, a prop6sito, nao é dificil detectar que 0 âmbito de 

"Iiberdade de opçao" do individuo em relaçao direta a tais mecanismos é praticamente nulo. É 

dizer: nao ha falar em escolher integrar ou nao integrar 0 sistema de segurança. Aqui nao esta 

em questao "optar": ao se decidir nao se submeter aos imperativos de segurança, tal fato 

desencadeara a açao direta do poder soberano sobre 0 individuo, considerado um desviante. 

Poderiamos avançar a tese de que "ser cidadao", atualmente, significa integrar, participar 

1171 AGAMBEN (2014a), p. 22. 
1172 Yale, a proposito, a leitura de tallegislaçao estadunidense sobre identificaçao dos cidadaos, emissao de suas 
carte iras de identidade e controle das fronteiras, para fins, sobretudo, de combate ao terrorismo (0 Real ID Act), 
conforme podemos observar, V.g., nos seguintes endereços: <https://en.wikipedia.org/wikilReal_ID_Act> e 
<https://www.govinfo.gov/contentlpkg/STATUTE-119/pdl'lST ATUTE-119-Pg231 .pdf#page=72>. Acesso em: 1 
abr. 2019. Referida legislaçao, editada em 2005 e posta em vigor em 2008, encontra-se, ainda, em fase de 
implementaçao. Em março de 2019, 42 estados e territorios dos Estados Unidos ja estavam adequados às 
definiçoes e exigências do Real ID Act, ao passo que 14 ainda se encontravam em processo de adequaçao, sendo 
eles: Alaska, American Samoa, California, Kentucky, Maine, Missouri, Montana, New Jersey, Northem Mariana 
Islands, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island e United States Yirgin Islands. 
1173 A proposito, talvez naD esteja longe 0 dia em que a instalaçao, no âmbito privado, dos dispositivos e 
mecanismos securitarios sera naD somente recomendada ou sugerida, mas mesmo exigida - e naD so por 
franqueadores ou por empresas de seguro, mas pelo proprio poder publico, "por razoes de segurança". Corn 
efeito, à obrigaçao de se pagar a taxa da coleta de lixo e da iluminaçao publica ou a de se construir, cada um, sua 
calçada, somar-se-a, ademais, aquela de se instalar cada quaI a sua propria câmera em frente à residência ou ao 
comércio, auxiliando, dessa forma, na vigilância publica e "contribuindo", assim, para um ambiente mais seguro. 
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desse sistema de segurança (que, da mesma forma que reconhece omnes et singulatim, 

promove uma implacavel despersonificaçiio). É assim que 0 processo de gerenciamento de 

nossas liberdades por intermédio dos mecanismos inerentes a este sistema de segurança 

aIcança os mais diversos âmbitos de nossa vida; poderiamos, dentre tant as situaçoes, 

exemplificativamente citar que somos relativamente livres para escolher em quaI instituiçao 

bancaria iremos ter uma conta, mas, para que possamos receber nossos proventos, "por razoes 

de segurança", nao temos a liberdade de nao ter uma conta em um banco 11 74; nao temos a 

liberdade de nao ter acesso à rede mundial de computadores, de nao ter um correio eletrônico 

(sendo, nao raro, uma imposiçao funcional utiliza-lo), de nao portar, por vezes, também, um 

telefone celular funcional; e, nessa mesma toada, de nao fomecer os dados biométricos, de 

nao se submeter a fotos ou à captura de imagens individuais ou de nao estar em ambientes 

videovigiados. E cada vez mais - e de maneira nao discutida - referidos dispositivos, 

inerentes ao sistema securitario, soberanamente se alastram e se impoem, por razoes de 

segurança. 

Um reconhecimento impessoal. Percebemos, nesta conjuntura, que 0 que Bertillon 

e Galton, no século XIX, acabaram por inaugurar - pela primeira vez na historia da 

humanidade - foi a possibilidade de 0 reconhecimento da pessoa nao ser feito pelos "outros" 

- amigos, inimigos, familiares, conhecidos -, mas por arquivos policiais, em que constam 

dados que, por mais que sejam ao individuo absolutamente intimos, exclusivos e pessoais, nao 

lhe permitem corn estes estabelecer qualquer relaçao ou neles, efetivamente, se reconhecer. 

Agamben assevera que "0 que define a minha identidade e a minha reconhecibilidade sao 

agora os arabescos insensatos que 0 meu polegar coberto de tinta deixou numa folha de papel 

de um serviço de policia" 1 
175. É dizer, aquilo que agora promove a minha identificaçao, a 

minha possibilidade de reconhecimento, é "qualquer coisa da quaI absolutamente nada sei e 

corn a quaI de maneira nenhuma posso identificar-me ou distanciar-me: a vida nua, um dado 

puramente bioI6gico"I176. 

Na medida em que a identificaçao da pessoa nao se da mais inicialmente pelo seu 

nome ou por sua reputaçao, mas pelos seus dados biol6gicos, Agamben insiste: que relaçao 

poderia ela, de fato, estabelecer corn as linhas volteadas de seu polegar repousado no 

11 74 Este questionamento é exposto corn acuidade por Olivier Rey, quando esta a tratar do te ma gauchetiano 
"autonomia versus heteronomia", no debate havido corn Natacha Polony ln: POLONY, Natacha e REY, Olivier. 
Combattre l'oligarchie. Mountain View: Google, 2018. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=MNLAcTu5T_k>. Acesso em: 27 mar. 2019. Corn efeito, sabemos que 
determinadas transaçoes apenas podem ser realizadas atualmente por tais espécies de transferências de valores 
ou por cartoes de crédito, vinculados a uma instituiçao financeira. 
11 75 AGAMBEN (2010c), p. 65-6. 
11 76 Ibid., p. 66. 
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equipamento de leitura biométrica ou corn as duplas hélices de seu DNA? 1177 A identificaçao 

s6cio-polftica deveio antes de tudo biol6gica; 0 fato mais neutro e privado da existência da 

pessoa acabou agora por determinar sua identificaçao no âmbito publicO II78
. 0 nome, a 

pessoa, a reputaçao, tudo acabou por restar em segundo pIano, ante a precedência que, agora, 

se confere ao dado biol6gico, inclusive para fins politicos e eleitorais 1179. 

o fil6sofo italiano aponta que 0 desejo de ver-se reconhecido é algo insepanivel 

do ser humano. Agamben lembra que, na leitura de Hegel, para ser reconhecido, 0 individuo é 

capaz mesmo de pôr em jogo a pr6pria vida. E nao se trata, pura e simplesmente, de vaidade, 

orgulho ou amor pr6prio: é apenas pelo reconhecimento que 0 individuo se constitui enquanto 

pessoal180. 

o romano nos observa que a expressao latina persona significa precisamente 

"mascara ", sendo por meio de referida mascara que a pessoa atua, exerce seu papel no teatro 

1177 Imbuidos de uma sensaçào de "ja havermos visto este filme", observamos com inquietaçào 0 anuncio do 
ministro da Justiça de que, até 0 final do mandato da atual gestào govemamental Federal, almeja-se implementar 
um sistema que logre colher 0 DNA de todas as pessoas que porventura venham a passar pelo carcere - inclusive 
os presos provisorios (conforme https:llnoticias.uol.com.brltecno logia/noticias/redacao/20 19102/05/moro-quer
banco-de-dna-amplo-e-dados-de-face-iris-e-voz-de-presos-entenda.htm; 
https:/ Iwww.poder360.com.br/govemo/moro -d iz-q ue-bras i 1-tera-banco-de-dna-comp leto-ate-o-fi m-do-go vemol; 
http ://agenciabrasil.e be.co m. br/j ustica/notic ia/20 19-04/banco-de-dna-ficara-co mp leto-ate-final-do-govemo-diz
moro). Com efeito, a historia se repete, e, neste nova episodio, 0 procedimento, inaugurado por Bertillon, ganha 
agora novos contomos, com uma colheita de DNA que, conforme a experiência esta a mostrar, em poucas 
décadas (sendo otimista, no que se refere à proteçào a direitos e garantias fundamentais), estara "disponivel" e 
disseminado por toda a sociedade. 
1178 AGAMBEN (2010c), p. 66. 
1179 Lembremos, como ja mencionado no inicio do trabalho, a exortaçào, feita por parte do poder judiciario 
eleitoral brasileiro, aos cidadàos para aderirem ao projeto da leitura biométrica para fins de identificaçào dos 
eleitores quando do momento da realizaçào do pleito, para que, a partir dai, estejam aptos a votar. Em um 
anuncio bem-humorado e convincente, replicado pelo pais conforme os varios estilos das musicas regionais, a 
justiça eleitoral chama a populaçào para realizar a "biometria"; "vem pra biometria!", diz 0 locutor. Em ritmos 
bastante agradaveis de se ouvirem e dentre elogios ao eleitor, 0 quaI, segundo 0 anuncio, "esco lhe a dedo e vota 
muito bem", é passada a mensagem, por meio de voz suave, que 0 individuo deve se apresentar na repartiçào 
eleitoral para submeter-se à colheita de suas informaçoes biologicas. Dentre as justificativas (aparentes) 
apresentadas pelas autoridades, esta 0 imperativo de se conferir maior certeza na identificaçào correta do 
cidadào, propiciando-se, assim, mais segurança ao pleito eleitoral e, consequente mente, maior fiabilidade quanta 
ao seu resultado. Todavia, consoante a experiência tem mostrado, os mecanismos de segurança tendem ao 
extravasamento, motivo por que ja se aprovou a Lei de nO 13.444/2017, por meio da quaI, uma vez co Ihidos os 
dados pela justiça eleitoral, sera levado a efeito um nova modela de identificaçào da pessoa fisica, justamente a 
partir desses dados biologicos, os quais, ademais, serào compartilhados com as mais diversas esferas de govemo, 
nas três instâncias federativas brasileiras (ousamos dizer, nestes termos, que a regulamentaçào brasileira 
ultrapassou mesmo as disposiçoes constantes no Real ID Act para a identificaçào dos cidadàos norte
americanos). E, com efeito, tal processo de identificaçào biométrica se deu de maneira bastante tranquila, sem 
quaisquer contestaçoes ou questionamentos; trata-se de uma açào de govemo, baseada na razào de Estado 
propria a esta nova govemamentalidade, que alcançou indiscutivel êxito. Referido anuncio da justiça eleitoral 
pode ser visto, v.g., no seguinte endereço: BRASIL. Justiça Eleitoral. Biometria 2017. Mountain View: Google, 
2017. Disponivel em: <https:llwww.youtube.com/watch?v=aJD20gFFMoM>. Acesso em: 28 mar. 2018; a 
legislaçào referida pode ser acessada no seguinte endereço: BRASIL. Lei nO 13.444/2017. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02015-2018/2017/lei/113444.htm>. Acesso em: 28 mar. 2019. Para 
uma visào critica em relaçào a providências desta ordem, relacionadas à legislaçào francesa, yale consultar 
PELLEGRINI e VITALIS, op. cit. 
1180 AGAMBEN (201 Oc), p. 61. 
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da sociedade. 0 fil6sofo italiano nos ensina que, em Roma, 0 individuo era identificado a 

partir do nome, 0 quaI determinava seu pertencimento a uma gens, a uma estirpe, sendo que 

esta, a seu tumo, ganhava definiçao por meio da mascara do antepassado, que era exposta no 

atrio da casa de cada familia patricia 1 
181. 0 fil6sofo anota que dai ao termo persona se 

associar à ideia de "personalidade" - enquanto definiçao do lugar e do papel da pessoa "nos 

dramas e nos ritos da vida social" - a distância é curta; de modo que persona terminou por 

assumir 0 significado de "capacidade juridica" e "dignidade politica" da pessoa livre. A 

prop6sito, os escravos naD tinham nome, naD tinham familia, naD tinham "mascara" e, assim, 

naD tinham dignidade juridico-politica, consequentemente, naD eram pessoas (servus non 

habet personam) 1 
182. Dessarte, a luta pelo reconhecimento traduz a luta por uma "mascara", 0 

desejo inafastavel de toda pessoa de assumir um papel no teatro da vida social. TaI mascara 

"coincide corn a personalidade que a sociedade reconhece a cada individuo (ou corn 0 

'personagem' que, corn sua conivência por vezes reticente, ela faz dele)" 1183. 0 

reconhecimento, pois, esta diretamente associado à constituiçao da personalidade. Poderiamos 

arriscar dizer que "ver-se reconhecido é ser " 1184 . 

Dessarte, por mais que soberanos, principes e princesas hajam saido disfarçados à 

noite por entre a multidao - dissimulando a reconhecibilidade entre seus sUditos -, ha 0 

momento do exercicio indiscutivel de seu papel, da manifestaçao do brilho, do esplendor, da 

riqueza, do poder, 0 momento em que SaD reconhecidos como tais; e, ademais, Agamben nos 

assevera que, por mais que alguns santos tenham pregado 0 desafio de se vi ver, por toda a 

vida, em estado de nao-reconhecimento, forçoso concluir-se que, em uma situaçao coma tal, a 

pr6pria identidade pessoal do individuo estaria "perdida para sempre" 1 185. 

E é precisamente esta capacidade de se ver reconhecido que atualmente esta 

colocada inteiramente em questao, de extremo a extremo. 0 que se poe em jogo, ante a 

proliferaçao dos dispositivos e mecanismos securitarios é a reconhecibilidade, a dignidade 

juridico-politica, em outras palavras, a pr6pria constituiçao do individuo enquanto pessoa. 

1181 Ibid., p. 61. 
1182 Ibid., p. 61. 
1183 Ibid., p. 61-2. 
1184 0 proprio Jesus (0 unico teoricamente sem mascara e que esta para além de todo reconhecimento), buscando 
perceber a compreensào de seus discipulos, justamente 0 faz por meio do endereçamento de uma demanda de 
reconhecimento: "Chegando ao territorio de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a se us discipulos: 'No dizer do 
povo, quem é 0 Filho do Homem?'. Responderam: 'Uns dizem que é Joào Batista; outros, Elias; outros, Jeremias 
ou um dos profetas' . Disse-Ihes Jesus: 'E vos quem dizeis que eu sou?' Simào Pedro respondeu: 'Tu és 0 Cristo, 
o Filho de Deus vivo"', (Mt 16, 13-16). 
1185 AGAMBEN (20JOc), p. 62. 
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Evidente que, coma qualquer dispositivo, os mecanismos securitarios - na visao 

do pensador italiano - nos despertam um desejo inconfessado de feliôdade; trata-se do desejo 

de nos libertarmos do fardo de ser pessoa; 0 desejo de nos libertarmos da responsabilidade 

tanto moral quanto polftica que 0 fato de ser pessoa traz consigo. Agamben assevera que a 

pessoa é também "portadora de culpa", e a ética ai implicada é "necessariamente ascética" 

(baseada que é na cisao "entre 0 individuo e sua mascara, entre a pessoa ética e a 

juridica")1186. 

Contra essa cisao, a nova identidade sem pessoa enseja naD a ilusao de uma 

unidade l187, mas sim a de uma multiplicidade injinita de mascaras, a quaI - em uma vida 

intensamente partilhada, articulada, produzida e dividida -, dan do azo a divers as 

"personalidades" distintas, faz corn que 0 individuo nelas se emaranhe e, assim, acabe por 

esvaziar toda possibilidade habil a ensejar que alguma identidade possa, de fato, vir, um dia, a 

lhe pertencer. 

Agamben identifica, no relacionamento direto corn a maquina, um prazer de ver

se reconhecido, e um alivio provocado ante a dispensa do fardo pr6prio às implicaç5es 

afetivas e emocionais que 0 reconhecimento de outro humano necessariamente traz consigo. 

Nesse sentido, quanta mais perdemos nossa intimidade corn os outros, naD logrando mais os 

encarar, quanto mais naD conseguimos nos relacionar, mais consolador se nos apresenta 0 

reconhecimento por parte dos dispositivos. Quanto mais nos desprendemos de qualquer 

identidade ou pertença real, mais confortador nos é vermo-nos reconhecidos pela Grande 

Maquina, nas mais divers as roupagens de que ela pode se revestir. É nesse diapasao que 

Agamben, de maneira lancinante, pode enunciar: 

Existo se a Maquina me reconhece ou, pelo menos, me vê; estou vivo se a 
Maquina, que nao conhece sono e vigilia, mas se mantém etemamente 
desperta, garante que estou vivo; nao estou esquecido se a Grande Maquina 
registra os meus dados numéricos ou digitais 1188. 

Mas referido prazer, corn efeito, é ilus6rio, coma a experiência cotidiana ja nos 

deixa entrever. Deveras, 0 romano nos indaga 0 que significa "ser reconhecido", se 0 que é 

reconhecido naD é uma pessoa, mas um dado biol6gico ou uma sequência numérica? E, a 

prop6sito, nos lança a inquietante indagaçao: 

1186 Ibid., p. 68. 
1187 Unidade esta que, a prop6sito, segundo a doutrina agambeniana, iria ao encontro da aspiraçào a umaforma
de-vida. 
1188 AGAMBEN (2010c), p. 69. 
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E por detrâs do dispositivo que parece reconhecer-me, nao estao porventura 
outros homens, que nao querem, na realidade, reconhecer-me, mas 
simplesmente controlar-me e acusar-me? E coma é possivel comunicar nao 
num sorriso ou num gesto, nao num elogio ou numa reticência, mas através 
de uma identidade biol6gica? 1189 

Corn efeito, antevendo-se ai, talvez, os contomos de uma nova heteronomia, 

parece-nos que 0 problema, muito mais amplo do que poderiamos à primeira vista vislumbrar, 

alcança - transversalmente - a politica, a ética, a comunicaçao, a possibilidade mesma da 

linguagem e, decorrentemente, da pr6pria constituiçao do individuo enquanto pessoa 1190. 

Um ambiente politico? Se a identificaçao social agora da-se de maneira 

independente da vontade do sujeito e de seu antropônimo - elemento, até entao, constitutivo e 

fundamental à sua individualizaçao -, ante apura e simples verificaçao de seus dados 

biol6gicos, 0 fil6sofo italiano aponta que, de fato, 0 espaço ético e politico, no quaI 

tradicionalmente se entretinham as relaç6es sociais, devera ser inteiramente repensado. Ao 

passo que, na Grécia, 0 individuo considerado cidadao definia-se justamente em funçao desta 

distinçao entre espaço da oikos e espaço da polis - espaço da necessidade e da dissimetria, de 

um lado, e espaço da igualdade e da deliberaçao, da vida politica, qualificada, de outro -, 

agora, consoante ja ventila do, tais espaços começam a ingressar em uma zona cinzenta, sendo 

levados à indistinçao (Agamben lembra da terminologia de Thomas Hobbes para afirmar estar 

em marcha um processo de indiscemibilidade entre 0 "corpo fisico" e 0 "corpo politico" 1191); 

a vida qualificada, bios, tende a se confundir corn a zoè, vida natural, e a consideraçao, por 

parte dessa 16gica govemamental, da vida sobretudo a partir de seus aspectos naturais e afetos 

à necessidade, acaba por determinar uma vida desgarrada de sua dignidade juridica, uma 

vida drasticamente separada de sua forma, uma vida nua (a prop6sito, elemento precipuo a ser 

produzido pelo agir estataI I192
). 

1189 Ibid., p. 69. 
1190 Corn efeito, é na linguagem que 0 ser huma no poe em jogo a sua pr6pria vida. Nesse sentido, se, para 
Arist6teles, 0 homem seria um animal vivente e, além disso, capaz de existência politica; e, se Michel Foucault, 
invertendo a definiçao aristotélica, pôde asseverar que 0 homem moderno é um animal em cuja politica esta em 
questào a sua vida de ser vivente; Agamben, de sua vez, concordando corn Foucault, mas promovendo uma 
complementaçao às suas afirmaç5es, assevera que 0 homem é 0 ser vivo em cuja lingua esta em questào a sua 
vida (AGAMBEN, Giorgio. 0 Sacramento da Linguagem. Arqueologia do juramento. Traduçao de Selvino José 
Assmann. Belo Horizonte: UFMG, 2011b. p. 79; AGAMBEN (2018b), p. 371). Nesse sentido, se, pela açao dos 
dispositivos securitarios, encontra-se truncada uma autêntica comunicabilidade (aquela para além da 
intermediada eletronicamente), naD apenas comprometida esta uma efetiva possibilidade de politica, enquanto 
potência de agir, mas posta em questao se encontra, mesmo, a pr6pria constituiçao do individuo em sua 
humanidade. 
1191 AGAMBEN (2014a), p. 23. 
1192 AGAMBEN (201Oa), p. 176; AGAMBEN (2018b), p. 162. 
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Assim, 0 fato de 0 poder naD ser mais exercido essencialmente, de maneira 

soberana sobre territ6rio e individuo, mas por meio do governo sobre a vida biol6gica e a 

naturalidade da populaçao explica, segundo Agamben, 0 primado conferido, nos liltimos 

tempos aos dados bio16gicos, a uma identidade puramente fisica, em detrimento a uma 

identidade politica que pudesse infinitamente ultrapassa-la (por meio do exercicio de uma 

vida qualificada, de deliberaçao e efetiva participaçao nos neg6cios da polis). 

À identificaçao bio16gica promovida por meio do reconhecimento dos traços 

faciais, pr6prios ao retrato falado idealizado por Bertillon, e da colheita das impress6es 

digitais, implementada por Galton, ambos para fins de identificar criminosos reincidentes, 

calha adicionar, outrossim, aja citada fiscalizaçao levada a efeito por câmeras l193
. De origem 

em tudo semelhante, 0 monitoramento por câmeras foi concebido originariamente corn vistas 

a propiciar a fiscalizaçao nas penitenciarias. Um dispositivo, portanto, também dirigido, na 

origem, a monitorar os movimentos dos criminosos, atualmente encontra-se difundido por 

toda parte, naD suscitando mais qualquer questionamento quanto à sua operabilidade Il 94. 

11 93 Tào frequente em nossos espaços publicos - e mesmo nos privados, a exemplo da utilizaçào ja relativamente 
comum em condomfnios e, inclusive, no interior das residências. 
1194 Alguns exemplos sào interessantes a respeito: 0 sistema chinês denominado Skynet monitora pessoas, por 
reconhecimento facial, e vefculos em tempo real. Desde 2015, Pequim ja se encontra 100% monitorada. 
Conforme funcionarios da polfcia chinesa, as câmeras corn tecnologia de reconhecimento facial sào usadas para 
encontrar dissidentes polfticos, criminosos e protestos ilegais. A ideia é expandir 0 modela para toda a China até 
2020. A capacidade de monitoramento e vigilância do Sistema Skynet permite 0 reconhecimento de um bilhào 
de pessoas em um segundo e nao leva mais que dois segundos para reconhecer um numero equivalente à 
populaçào mundial, isso em diferentes ângulos e condiç5es de luminosidade (conforme LA CHINE étend sa 
technologie "Sky Net" qui scanne les visages de sa population en une seconde. France24, Paris, 27 mar. 2018. 
D ispon f vel em: <https:/ /www.france24.com/fr/20 180327 -chine-etend-techno logie-sky-net -scanne-visages
population-une-seconde>. Acesso em: 1 maio 2019; BBC: Projeto Skynet da China tem capacidade de rastrear 
pessoas em minutos. Diaria da Pava, Pequim, 13 dez. 2017. Disponfvel em: 
<http://portuguese.people.com.cnln3/20 1711213/c30981 0-93040 14.html>. Acesso em: 1 maio 2019; CÂMERAS 
da Skynet monitoram 100% de Pequim. Exame, Sao Paulo, 9 out. 2015. Disponfvel em: 
<https://exame.abril.com. br/tecnologia/cameras-da-skynet-monitoram-l OO-de-pequim/>. Acesso em: 1 maio 
2019). Ademais, desde 2018, agentes policiais chineses portam 6culos solares corn capacidade de 
reconhecimento facial, os quais, ligados a um dispositivo que 0 agente carrega consigo (e no quai constam as 
informaç5es de pessoas consideradas desviantes - dentre as quais pessoas corn grandes dfvidas e minorias 
religiosas corn documentos confiscados), alertam e perm item 0 reconhecimento dos indivfduos constantes no 
catalogo (corn atual capacidade para dez mil pessoas) em um lapso de um décimo de segundo. Tais dispositivos 
ja se encontram em utilizaçào nas estaç5es de trem de Zhengzhou (conforme: LA POLICE chinoise utilise des 
lunettes de reconnaissance faciale pour repérer des suspects. France24, Paris, 8 fev. 2018. Disponfvel em: 
<https:/ /www.france24.com/fr/20 180208-po lice-chinoise-utilise-lunettes-reconnaissance-faciale- reperer
suspects>. Acesso em: 1 maio 2019; ZHENGZHOU East Railway Station: 0 primeiro retrato da ferrovia 
nacional é colocado em confronto real corn os 6culos da polfcia. Diaria da Pava, Pequim, 5 fev. 2018. 
Disponfvel em: <http://vip.people.com.cnldo/userbuy.jsp?picId=7462122&ald=1115454>. Acesso em: 1 maio 
2019). A prop6sito, também da China vern 0 sistema de "crédito social", por meio do quai as pessoas sào 
colocadas em um ranking, de acordo corn pontos obtidos, que refletem seu comportamento e a realizaçào de 
tarefas que, em tese, auxiliam a comunidade. Nesse sentido, uma pontuaçào elevada pode garantir vantagens, ao 
passo que uma pontuaçào insuficiente pode render prejufzos, coma ter seu tfquete barrado na hora de viajar de 
trem ou aviào ou ter acesso negado a crédito em instituiç5es financeiras (conforme: HOW China's 'social credit' 
system blocked millions of people from travelling. CEC, Ottawa, 7 mar. 2019. Disponfvel em: 
<https :/ /www.cbc.ca/rad io/thecurrent/the-current-for-march-7 -2019- 1.504644 3/how-ch ina-s-soc ial-cred it-
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Agamben, a prop6sito, nesse diapasao, aponta que um espaço videovigiado naD pode mais ser 

aparentado a uma agora, 0 espaço politico por excelência; 0 espaço fiscalizado, monitorado é 

um espaço em que paira a desconfiança, destruindo-se a base das relaçoes éticas e 

politicas1 
195; naD se trata mais de um espaço publico, mas de uma zona cinzenta, gris, em que 

publico e privado se tomaram indiscemiveis e em que a açao politica autêntica e efetiva 

deveio inviavel. 

Ademais, se nos encontramos em um espaço assim caracterizado, videovigiado, 

monitorado, fiscalizado, repleto de verificaçoes a partir da coleta daquilo que de mais neutro, 

privado e intimo temos, é dizer, nos sos dados biol6gicos, em um espaço no quaI reina a 

desconfiança, no quaI operantes mecanismos securitarios que têm sua gênese, precisamente, 

na identificaçao e supervisao de pessoas ditas perigosas 1196 e de condutas desviantes, 

criminosos reincidentes, naD é de se surpreender que - tratados a partir de procedimentos 

system-blocked-millions-of-people-from-travelling-1.5046445>. Acesso em: 1 maio 2019); aliado ao Sistema 
Skynet, descortina-se ai uma conjuntura de controle total. Poderiamos, entao, argumentar que nào se trata a 
China de um pais de matriz democnitica, razào pela quai tais fatos poderiam nào encontrar eco em nossa 
conjuntura politica ocidental. Tai, entretanto, evidentemente, nào é a realidade. Parlamentares brasileiros se 
deslocaram, neste ano, ao territorio chinês para conhecer referido sistema securitârio. Além disso, sào de facil 
acesso informaçoes que ja nos dào conta do processo de implementaçào de dispositivos de reconhecimento 
facial, mesmo em nossas democracias. Podemos, exemplificativamente, citar os testes, para a instalaçào de 
dispositivos de reconhecimento facial, realizados por ocasiào do Carnaval deste ana na cidade de Nice 
(conforme: NICE va tester la reconnaissance faciale sur la voie publique. Le Monde, Paris, 18 fev. 2019. 
Disponivel em: <https://www.lemonde.fr/societe/article/20 19/02/ 1 8/nice-va-tester-Ia-reconnaissance-faciale-sur
la-voie-publique_5425053_3224.html>. Acesso em: 1 maio 2019). Tai sistema também foi testado, neste ano, no 
Carnaval da cidade de Salvador, Brasil (conforme: CÂMERAS de reconhecimento facial acham criminoso no 
Carnaval de Salvador. UOL, Sào Paulo, 5 mar. 2019. Disponivel em: 
<https ://noticias.uol.com. br/cotid iano/ultimas-noticias/20 19/03/0 5/cameras-de-reconhecimento-fac ial-acham
criminoso-no-carnaval-de-salvador.htm>. Acesso em: 1 maio 2019). De igual sorte, calha referir que ja estào em 
marcha os procedimentos para fins de contrataçào de empresa que promo vera a instalaçào e operacionalizaçào de 
sistema de reconhecimento facial no metrô da cidade de Sào Paulo, conforme: METRÔ de SP tera vigilância 
corn reconhecimento facial. Folha de Sào Paulo, 17 jul. 2019. Disponivel em: 
<https://www1.folha.uol.com.brlcotidiano/20 19/07 /metro-de-sp-tera-vigilancia-com-reconhecimento
facial.shtml>. Acesso em: 17 jul. 2019. Por outro lado, vale mencionar que, na cidade norte-americana de San 
Francisco, na California, no berço da tecnologia mundial, donde emergem, para 0 nivel global, as mais 
avançadas técnicas eletrônicas e informaticas, editou-se (por larga maioria de votos) uma lei, proibindo a 
utilizaçào do reconhecimento facial nas ruas. Seus parlamentares entenderam que, na mesma medida em que 
daquela regiào se erigem os mais pujantes avanços tecnologicos, deve nascer também uma responsabilidade em 
relaçào a tanto, devendo-se atentar para a toxica utilizaçào de tais mecanismos. Nessa medida, compreendeu-se 
que 0 monitoramento por meio de reconhecimento facial se trataria de providéncia incompativel com 0 regime 
democratico, atentando-se contra os preceitos deste. Corn efeito, é inegavel que tal ferramenta confere um poder 
excessivo aos agentes de policia. Outras cidades coma Oakland, na California, e Sommerville, em 
Massachussets, estudam também assim proceder, vedando a utilizaçào do reconhecimento facial nas ruas 
(conforme: SAN FRANCISCO proibe uso de reconhecimento facial por policia e orgàos municipais. Folha de 
Sào Paulo, Sào Paulo, 14 maio 2019. Disponivel em: <https://wwwl.folha.uol.com.br/mundo/2019/05/san
francisco-proibe-uso-de-reconhecimento-facial-por-policia-e-orgaos-municipais.shtml>. Acesso em: 5 jun. 2019. 
SAN FRANCISCO Banned Facial Recognition. New York Isn't Even Close. The New York Times, Nova Iorque, 
18 maio 2019. Disponivel em: <https://www.nytimes.com/2019/05/18/opinionlnypd-post-act-surveillance.html>. 
Acesso em: 5 jun. 2019). 
11 95 Hobbes, por sinal, é de parecer que, onde impera a desconfiança e 0 medo , nào ha falar em politica. 
1196 Nesse mesmo diapasào, também, PELLEGRINI e VITALIS, op. cit. 
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destinados, na origem, a delinquentes - os individuos compreendam coma normal, regular, 

natural, que a relaçao que eles entretêm corn 0 Estado seja aquela da suspeita, dafiscalizaçào 

e do controle. Nesse sentido, Agamben entao promove uma de suas enunciaçoes mais 

lancinantes: tomadas as coisas em tais termos, é de se concluir que "todo cidadào - enquanto 

é um ser vivo - é um terrorista em potencial""97, e poderiamos - trazendo para a nossa 

realidade brasileira - ai adicionar: "todo cidadào, enquanto é um ser vivo, é um criminoso em 

potencial ". Mas - aduz Agamben - 0 que seria um Estado, uma sociedade em tais termos? De 

que se tratariam? Poderiamos chamâ-Ios de "democraticos ", ou mesmo ainda de 

"politicos "? //98 

Agamben nos aponta que politica e democracia sao sinônimos, ao menos em 

nossa historia ocidental. Na medida em que devemos nos manifestar, deliberar, fazer escolhas 

e nos encontrar dentro de espaços controlados, videovigiados, fiscalizados, ora, as noçoes de 

politica e de espaço democrâtico, evidentemente, acabam por ser postas em questiio e devir 

problemâticas 1199. A cidadania, ante esta condiçao exclusivamente juridica e puramente 

passiva que acabou por assumir, nao exerce mais qualquer papel relevante e de 

questionamento em relaçao a esta nova govemamentalidade, baseada nos dispositivos de 

segurança, que faz se justaporem e se confundirem açao e inaçao, publico e privado. 0 

reconhecimento do individuo realizado estritamente por meio de seus dados biologicos 

(revolvendo-se toda forma de identificaçao que nos era, até entao, familiar) enuncia esta 

passividade e repercute radicalmente na cena politica. TaI, além de definir 0 inafastâvel 

carâter passivo que assumiu a cidadania, explicita que 0 poder estatal nem mais disfarça sua 

insofismâvel vocaçao biopolitica. 

É dai que aquilo que chamamos de "participaçao politica", atualmente, se reduziu 

ao comparecimento, de quatro em quatro anos, em determinado lugar para ali proceder a urna 

escolha; reclama-se, entiio, neste momento, do titular da "cidadania", uma manifestaçao que 

mais vai se assemelhar - diz Agamben - a urna pesquisa de opiniào120o• 0 escolhido, entao, a 

partir dai, desconecta-se daqueles que 0 escolheram, de modo que estes jâ nao mais se 

reconhecem na prâtica dos atos daquele, trincando mesmo - arriscariamos dizer - a logica 

hobbesiana de simbiose entre povo e soberano, ambos que deveriam ser autores, em carâter 

solidârio, do ato politico (e nele se identificar). 0 povo nao mais se reconhece no 

11 97 « Tout citoyen - en tant qu'il est un être vivant - est un terroriste potentiel », AGAMBEN (2014a), p. 23. 
11 98 Ibid., p. 23. 
11 99 Ibid., p. 23 . 
1200 Ibidem. 



487 

soberano l20I
. Estabelece-se, pois, um pengoso hiato entre representantes e representados, 

desaguando em uma evidente crise em nosso modelo de democracia (representativa). Corn 

efeito, antes que uma efetiva participaçào e uma autêntica deliberaçào politica, 0 pleito 

eleitoral, atualmente, acabou por mais se parecer a um jogo meio sem graça, onde as pessoas 

comparecem um pouco sem ânimo; um jogo no quaI temos a nitida sensaçào de que pouca 

coisa, de fato, mudara na ordem dos acontecimentos, nas diretrizes ja impostas; um jogo cujo 

resultado talvez mesmo ja saibamos ou no quaI, quiça, até mesmo, antevemos uma sorte de 

trapaça, executada por parte da banca, que retme todos para jogar, mas - em lugar de dar 

efetivamente as cartas à mesa, demandando por decis6es dos integrantes deste povo, detentor 

(afinal de contas) da soberania - promove, em vez disso, uma teatralidade a partir de um 

discurso do cinismo. É nesse senti do que podemos 1er a apatia e a indiferença quanto ao 

comparecimento às umas por parte dos cidadàos, arrefecidos e desencorajados que estào ante 

um cenario democratico que se ressente da mingua de uma legitima participaçào inerente à 

açào de uma genuina politeia/202• 

Assim, Agamben denuncia estar em marcha um amplo processo de despolitizaçiio 

do cidadào, de destacamento da condiçào politica da vida humana, processo por meio do quaI, 

coma dito, vida priva da e vida publica, espaço da polis e espaço da oikos, antes bem definidos 

e separados, começam agora paulatinamente a se esmaecer e a se confundir. Corn efeito, em 

uma politica na quaI se govemam os campos da necessidade e da naturalidade, relegando-se a 

pIano secundario a garantia de uma efetiva participaçào nas deliberaç6es e nos neg6cios da 

cidade (por meio de uma vida qualificada), nào se podera senào desaguar em uma confusào 

entre polis e oikos, entre os espaços publico e privado, em uma politica que, desse modo, nào 

podera mais funcionar l203
. 

1201 É sintomatico 0 bordao repetido nas manifestaçoes de junho de 2013 no Brasil : "você nao me representa". 
Outrossim, vale mencionar que, passados pouco mais de cern dias de açao do govemo brasileiro atual, mais da 
metade dos eleitores das regioes que catapultaram a chapa vencedora ja esta frustrada (conforme 
https://painel .blogfolha.uol.com. br/20 19/04/07 /mais-da-metade-dos-eleitores-de-regioes-que-catapultaram
bolsonaro-esta-frustrada-mostra-datafolha/. Acesso em: 1 maio 2019). Talvez nesse mesmo sentido poderiamos 
apontar em relaçao às manifestaçoes dos gilets jaunes na França. 
1202 Nesse sentido, "Se havia duvidas entre os pais da democracia modema sobre a capacidade do sistema 
representativo de substituir 0 exercfcio da democracia direta, enquanto unica alternativa para pafses continentais 
e populosos, elas se dissiparam. 0 sistema representativo esta em rufnas. A representaçao polftica é um escudo, 
impede a participaçao popular, distancia os representados, revela ser uma representaçao pro forma ", 
NASCIMENTO (20 18a), p. 81. 
1203 A nova governamentalidade, parece-nos, inclusive, incita a que referida confusao - entre 0 publico e privado 
- se produza, permitindo uma exposiçao extrema e sem reservas, tanto a partir da mfdia tradicional quanto pelas 
redes, irônica e desaforadamente, chamadas de "sociais". E yale observar que tais redes, por meio das quais se 
manifestam as preferências, os gostos, as paixoes e os desejos, devieram também agora 0 espaço por excelência 
da participaçao polftica, a partir do quai se operam as discussoes e as influências de opiniao, um "espaço da 
intangibilidade", integralmente controlado e que, nada obstante, começa a se desenhar coma decisivo aos 
desfechos atinentes à polftica contemporânea; um espaço no quai, enfim, permitir-se-a 0 exercfcio de certo grau 



488 

Nesse passo, a exigência de segurança que, na origem, estava associada ao axioma 

salus populi suprema lex esto, hoje deveio um imperativo (inafastavel) de controle, de 

conduçao de condutas, por meio do quaI se gerem as liberdades da vida humana, cuja 

naturalidade é preciso, mais do que nunca e cada vez mais, melhor conhecer, a fim de se 

lograr mais bem fechar a porta às possibilidades de condutas surpreendentes ou 

imprevistas1204
• Antes que a busca pela salus, pela proteçao do povo e do individuo, referidos 

mecanismos securitarios acabaram, em verdade, por revolver e "revolucionar" a forma coma 

o poder e 0 cidadao encontram-se relacionados. Corn efeito, a justificativa aparente para a 

imposiçao e a exigência de submissao a toda a parafernalia securitaria repousa precisamente 

no interesse publico em se promover um ambiente mais seguro, que possibilite ao individuo 

prosperar corn tranquilidade. Mas, no verso de tal motivaçao, referida imposiçao en contra um 

projeto de poder e de governo em relaçao à populaçao ind6cil, projeta este que se implementa 

ao argumento da desconfiança e do medo, elementos que persistem operantes mesmo ap6s a 

implementaçao do Estado civil moderno em nossas sociedades ocidentais. A segurança, que 

se coloca coma justificativa aparente à implementaçao dos respectivos mecanismos e 

dispositivos, muito antes de promover a salus populi e a quietude ao cidadao, traduz, em 

verdade, a preocupaçao corn a manutençao dos naturais processos econômico-populacionais e 

a preservaçao da estrutura estatal, mesmo que ao preço de inquietaçao e despersonalizaçao 

dos cidadaos. 

Por conseguinte, parece-nos que a nova governamentalidade, constatando esta 

naturalidade que floresce da sociedade (e que é, até certo ponto, ingovernavel), engendrou um 

sistema securitario que deve também assumlr contornos naturais e indenes a 

questionamentos 12
0

5
, impondo-se à realidade social coma conjuntura dada, inamovivel e à 

quai, alfim, nao resta aos individuos senao simplesmente se amoldar e se submeter, 

adequando suas liberdades. A naturalidade deste sistema de segurança - soberanamente 

imposto - se coloca, assim, coma um espelho frente à naturalidade da pr6pria sociedade. Se 

outrora os miroirs des princes definiam a forma adequada coma 0 soberano deveria agir, hoje 

de liberdade e de expressividade (em consonância, pois, aos ditames da nova governamentalidade). É dizer: "sou 
livre para interagir, para me relacionar, para me manifestar e para escolher, mas devo fazê-lo dentro deste 
espaço; devo estar neste espaço; se eu estiver fora de le, estou também fora do debate polftico e fora, portanto, da 
politica". 
1204 E aqui, precisamente, esta, coma veremos, 0 alerta e a exortaçào de Agamben, no sentido de se atentar para 
imperiosidade da preservaçào desta potência eminentemente humana, do ato surpreendente, do ato de criaçào, 
que é ato de resistência. 
1205 Agamben afirma perce ber que "as industrias do sector biométrico, que actualmente conhecem um 
desenvolvimento frenético, recomendam que os cidadàos sejam desde pequenos habituados a este tipo de 
controle", AGAMBEN (201Oc), p. 66. 
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o esquema se inverte, e quem se olha no espelho é a pr6pria sociedade, encontrando, em tais 

rnecanismos securitarios naturalizados, 0 correto modo de agir e de se govemar. 

o Estado securitario. Estariamos, pois, na leitura do italiano, ingressando em um 

Estado de controle ou bem em um "Estado de segurança", tal coma assim cunharam 

pensadores norte-americanos, ante a adoçao do Patriot Act e demais disposiçoes legislativas 

editadas ap6s 0 Atentado de Il de setembro de 2001 (evento que, nesta conjuntura, parece se 

revestir de uma importância capital, afigurando-se um verdadeiro divisor de aguas em termos 

securitarios). 0 Estado, ingressando no âmbito da segurança - e nao podemos ter receio de 

dizer -, acabou por deixar 0 campo polftico (que, na origem, fomecia toda significaçao à 

policia e, inclusive, a associava à cidadania), adentrando, assim, em uma zona gris, cinzenta, 

em uma terra de ninguém, cujos contomos ainda nao conseguimos adequadamente mesmo 

lobrigar. Entretanto, uma coisa ja podemos antever: tencionando remeter à exortaçao 

hobbesiana orientada à implementaçao de uma Commonwealth dirigida à paz - sem 

inquietaçoes ou preocupaçoes l206 que obstaculizem 0 individuo a prosperar, aviver e viver 

bem -, este Estado de segurança, ao contrario, nao pode senao nos deixar extremamente 

inquietos e preocupados, ante a deriva que os fenômenos a ele conexos estao impondo à nossa 

democracia. Diante a um cenario em que 0 politico efetivo deveio inviavel, nos sa democracia 

nao pode senao correr sério risco, na medida em que, consoante ja adiantamos, ao menos em 

nossa tradiçao ocidental 0 politico e 0 democratico, a dizer bem as coisas, nao deixam de se 

afigurar expressoes sinônimas l207• Corn efeito, ao nosso entendimento, vida polftica é 0 agir 

democratico - e, no cenario democratico, medo e desconfiança, definitivamente, nao podem 

ocupar um lugar privilegiado. 

Nesse senti do, a fim de lograrmos nos vacinar em relaçao a este estado de coisas, 

é preciso buscar analisar alguns traços desta modalidade estatal que - valendo-se de uma nova 

govemamentalidade - abraçou corn fervor inaudito a proliferaçao dos dispositivos 

securitarios. Alguns lineamentos em relaçao a este Estado securitario - os quais ora vamos 

retomar - sao esboçados por Agamben em texto no quaI 0 pensador manifesta sua 

preocupaçao em relaçao ao prolongamento do estado de urgência em solo francês 1208
. 

A primeira questao a prop6sito é firmar 0 entendimento agambeniano (exposto 

corn rnestria sobretudo ern sua obra Estado de Exceçào) no senti do de que 0 estado de 

urgência - ao contrario do que se vern sustentando corn frequência - nao se trataria de um 

1206 Yale, inclusive, lembrar, a prop6sito, que "seguro", "securus " justamente remete, na sua etimologia, a "sine 
cura ", significando uma "ausência de preocupaçào". 
1207 AGAMBEN (20 14a), p. 23 . 
1208 AGAMBEN (2015a). Acesso em: 14 de nov. 2018. 
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escudo habil a proteger nos sas democracias. A experiência nos diria justamente 0 contrario. 

Agamben aponta que, na Alemanha, mesmo antes da ascensào do partido nacional-socialista, 

os govemos social-democratas ja recorriam em profusào, corn esteio na Constituiçào de 

Weimar, à implementaçào de estados de urgência, de modo que, muito antes de 1933, 0 

govemo alemào ja havia deixado, em grande medida, de se constituir em um govemo social

democrata. Observa 0 italiano, ademais, que, quando Adolf Hitler alçou-se ao poder, sua 

primeira medida foi justamente instalar um estado excepcional, corn base no artigo 48 da 

mesma Constituiçào de Weimar, estado de exceçào este que jamais viria a ser revogado no 

decorrer de todo 0 regime, durando, assim, doze anosl 2
0
9. Nesse senti do, Agamben nos alerta 

que, se nos estarrecemos corn os horrores cometidos durante referido regime, acabamos por 

nos esquecer, entrementes, que se estava em um contexto de estado de exceçào, em um 

cenario no quaI se encontravam suspensas as garantias e liberdades individuais, de modo que, 

conforme 0 italiano, todos os atos ali teriam si do cometidos, espantosamente, de maneira 

legall210. Assim, ante um cenario coma este (em que as medidas excepcionais se colocam de 

maneira constante e em permanência), Agamben anota que nào deveria nos espantar se, 

porventura, uma extrema-direita, alçada ao poder, começasse a se servir de decretaçoes de 

estados de urgência aos quais a pr6pria social-democracia, no final das contas, acabou por nos 

acostumarl 211
• 0 pensador romano assevera, ademais, que, no estado excepcional, a açào da 

polfcia notoriamente tem precedência - acabando mesmo por se substituir - à açào judiciaria; 

em uma situaçào que tal, garanti as e liberdades individuais sào praticamente varridas, nào 

havendo coma nào percebermos - ante um quadro pintado em tais tonalidades - uma corrosào 

nas instituiçoes democraticas e mesmo, consequentemente, coma dito, na pr6pria vida 

polltica. 

Nesse sentido, é preciso compreendermos os estados de urgência e excepcional 

dentro de um paradigma govemamental mais amplo, precisamente aquele do Estado de 

controle ou do Estado de segurança; uma "segurança " que tomou tamanho espaço na seara 

politica contemporânea que é possivel afirmar, sem medo de errar, que as radies de 

1209 AGAMBEN (2007a), p. 13; AGAMBEN (2018b), p. 176: "Si prenda il casa dello Stato nazista. Non appena 
Hitler prese il potere (0, come si dovrebbe forse dire più esattamente, non appena il potere gli fu consegnato), 
egli proclama il 28 febbraio il Decreto per la protezione dei popolo e dello Stato, che sospendeva gli articoli 
della Costituzione di Weimar concernenti le libertà personali. Il decreto non fu mai revocato, in modo che tutto il 
Terzo Reich pua essere considerato, dal punto di vista giuridico, come unD stato di eccezione durato per dodici 
anni" . 
1210 AGAMBEN (20l5a). Acesso em: 14 de nov. 2018. 
1211 Ibidem. 
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segurança tomaram 0 lugar daquilo que outrora foi denominado "radio de Estado " 1212. 

Assim, sendo 0 "Estado de segurança" algo outro que 0 Estado de direito, ou mesmo que as 

sociedades disciplinares, apontadas por Foucault, é preciso tecer alguns comentarios em 

direçao a uma possivel conceituaçao. 

Conforme as sim 0 idealizou Thomas Hobbes, cujo entendimento contratual em 

muito moldou nossas sociedades, 0 Estado civil teria coma justificativas e pressupostos mais 

essenciais 0 medo reciproco e a guerra de todos contra todos. A Commonwealth, des sa 

forma, seria aquela que se afiguraria capaz de pôr fim ao medo, permitindo, assirn, a paz, a 

vida boa e a prosperidade entre os indivfduos. Ocorre que, no Estado securitario, conforme 0 

entendirnento agambeniano, este esquema se inverte. 0 Estado se funda no medo e devera a 

todo custo 0 fomentar, uma vez que precisamente retira daf sua funçao essencial, sua 

legitimidade e sua maxima justificaçao J 2 J 3. 

Consoante vimos de exp or, 0 termo "segurança" surge pela primeira vez, na cena 

politico-governativa da França, corn a teoria dos fisiocratas, associando-se, portanto, nao às 

causas, nao à evitaçao de um resultado, mas ao governo de seus efeitos. Nesse sentido, vale 

observar que as medidas de segurança, antes que bus car prevenir 0 terrorismo, a crirninalidade 

organizada ou a violência urbana (no casa brasileiro), em verdade, apenas têm a capacidade 

de agir sobre os efeitos, après coup, uma vez tendo ja ocorrido 0 fato J2J4• Dessa forma, 

Agamben percebe um contrassenso, na medida em que 0 terrorismo - e ai também a 

criminalidade organizada ou a violência urbana - sao uma série constante de primeiros e 

repentinos eventos, inviaveis de serem evitados por tais meios securitarios. Corn efeito, os 

atentados sao "une série de premiers coups "12 15. Dessarte, se tais medidas de segurança 

1212 Ibidem. Daniel Arruda Nascimento nos observa que "Se a segurança sempre foi algo relevante na formaçao 
dos Estados, se os dispositivos de segurança ganham corpo na modernidade politica, atinge um lugar 
privilegiado no Estado securitario, um Estado ontologicamente fundamentado na segurança e na sua majoraçao, 
um Estado que tem a segurança coma princfpio, coma valor e coma necessidade", NASCIMENTO (20 18a), p. 
78. 
1213 Yale referir que Barret-Kriegel - servindo-se dos ensinamentos de Montesquieu - nos ilustra quao 
problematico pode devenir um Estado cujo governante coloca 0 medo coma esteio: '''0 princfpio do governo 
desp6tico é 0 medo' . Astenia do politico, anemia do juridico, ausência de deliberaçao, no despotismo, 0 poder é 
tudo e a polftica nao é nad a, 0 comando é absoluto e a lei se dissipa, a opressao, implacavel, e a administraçao, 
incapaz. Uma simplicidade extrema toca uma confusao que confunde. Nada de lei, nad a de conselho, nada de 
politico. 0 publico é rebaixado ao privado, e 0 politico curva-se ao doméstico . Aos litigios publicos, aos debates 
coletivos, se substituem as intrigas de palacios e as querelas de familias". Traduçao nossa para: « "Le principe du 
gouvernement despotique est la crainte". Asthénie du politique, anémie du juridique, absence de délibération, 
dans le despotisme, le pouvoir est tout et la politique n'est rien, le commandement est absolu et la loi évanouie, 
l'oppression implacable et l'administration incapable. Une simplicité extrême touche à une confondante 
confusion. Point de loi, point de conseil, point de politique. Le public est rabattu sur le privé et le politique 
s'affaisse dans le domestique. Aux litiges publics, aux débats collectifs, se substituent les intrigues de palais et 
les querelles de familles» (BARRET -KRIEGEL, op. cit., p. 30-1). 
12 14 Esse entendimento nos parece a chave para a compreensao da realidade atual. 
1215 AGAMBEN (201Sa). Acesso em: 14 de nov. 2018. 
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afiguram-se incapazes de realizar aquilo que precisamente motiva e justifica a sua colocaçào 

em pratica, ora, ha ai um hiato e, entào, a razào de sua implementaçào s6 pode ser outra. 

Consoante ja 0 adiantamos, em verdade, a politica das medidas de segurança, posta por esta 

novel govemamentalidade, busca impor uma nova forma de relaçào entre os individuos/2/ 6, 

uma relaçào, justamente, pautada no controle (e 0 controle securitario passa inafastavelmente 

pela informaçàol2l 7, por uma economia dos dados; isso explicaria, para Agamben, os 

inveterados e obsessivos recolhimentos, capturas e armazenamentos de dados e mesmo as 

desmesuradas apreensoes de computadores l2 18
; isso explicaria, ademais, a atual corrida dos 

Estados, que, nos tempos de hoje, nào se mostra mais tanto "armamentista", mas, sim, uma 

"corrida pela informaçào", mais especificamente pelas tecnologias de colheita, manutençào e 

administraçào de dados). 

Ante este descortinado cenario, de um Estado que se funda no medo e que dele 

extrai a legitimidade para as suas açoes mais precipuas, alguns problemas nos surgem à 

mente. 0 primeiro deles é 0 risco em se desencadear uma relaçào sistêmica entre terrorismo 

(ou criminalidade organizada, no casa preponderante do Brasil) e Estado. Na medida em que 

o Estado retira sua sobrevivência e legitimidade do medo que é operado na sociedade, no 

limite, esta estatalidade podera chegar ao ponta de produzir os fatos relacionados à 

deflagraçào da sensaçào de medo l219 ou, ao menos, deixar, bel et bien, que tais fatos se 

produzam, nào fazer nada para impedi-Ios (caso bastante evidente no Brasil), e, alias, afinal 

de contas, 0 paradigma govemativo nào esta mesmo orientado a impedir, mas apenas a agir 

après coup .. . Assim é que nào vemos, no Brasil, a discussào de uma politica séria direcionada 

a atacar a produçào dessa criminalidade (mas apenas reflexoes sobre coma govemar seus 

efeitos: sançoes mais duras, construçào de mais presidios, aperfeiçoamento de técnicas 

investigativas, de colaboraçoes premiadas, de barganhas entre acusado e Estado; 0 que, 

1216 "A preocupaçao corn a segurança tem 0 condao de modificar a relaçao entre os ho mens que vivem em 
sociedade e autorizar 0 controle ilimitado, pela govemo, por instituiç5es publicas e privadas que atuam 
paralelamente, e até pelos vizinhos. Produz-se 0 medo, dissemina-se 0 medo, para tomar 0 processo mais 
efetivo", NASCIMENTO (2018a), p. 79-80. 
1217 Agamben nos aponta que Deleuze jâ antevia a operaçao de um paradigma da informaçao nas sociedades de 
controle, conforme AGAMBEN (2018c), p. 59. 
1218 AGAMBEN (2015a). Acesso em: 14 de nov. 2018. 
1219 Veja-se, a prop6sito, 0 que dito por Frankenberg: "No altar dessa segurança, a diferença entre perturbadores 
e nao perturbadores e entre perigo e risco é suprimida, e 0 direito da repulsa de perigos é convertido em um 
direito que inventa perigos" (FRANKENBERG, GÜnter. Técnicas de Estado. Perspectivas sobre 0 Estado de 
direito e 0 estado de exceçao. Traduçao de Gercelia Mendes. Sao Paulo: Unesp, 2018. p. 41). Também nesse 
sentido AGAMBEN, Giorgio. Mezzi senza fine. Note sulla politica. Torino: Bollati Boringhieri, 1996. p. 12 
(versao eletrônica). 
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sabidamente, nao vai trazer coma resultado a reduçao do fenômeno da criminalidade 1220). Em 

relaçao ao terrorismo, Agamben vai no mesmo sentido, asseverando que nao se reflete sobre 

atacar suas causas (0 italiano, inclusive, cita, coma exemplo, 0 fato de paises que sofrem os 

ataques e paises que notoriamente sustentam tais praticas relacionarem -se, mesmo no que diz 

respeito ao comércio de armamentos; haveria, nesse passo, uma relaçao simbi6tica, tendo 0 

medo coma eixo de seu entretenimento) 122 1. Ai temos, pois, 0 primeiro ponta: utilizaçao 

fundamental do argumento do medo e da desconjiança para fins de implementaçao das 

medidas ("excepcionais") de segurança1222
. 

o segundo ponto essencial, para irmos em direçao a uma conceituaçao deste 

Estado securitario, é 0 fato de haver uma mudança no estatuto do cidadao, promovendo-se um 

processo de flagrante e progressiva despolitizaçGo do individuo. A participaçao politica, 

conforme referimos, foi reduzida a, passivamente, promover-se uma escolha, por meio do que 

chamamos de "voto", em um evento que mais se assemelha a uma "pesquisa de opiniao". 

Agamben aponta, a prop6sito, que te6ricos afeiçoados ao regime nacional-socialista alemao 

justamente concebiam 0 povo coma ente impolitico, em relaçao ao quai 0 Estado deveria 

garantir a proteçao e 0 crescimento l223
. 

Em decorrência de tal conjuntura, ha um claro e gradativo evanescer da 

capacidade de critica e de julgamento por parte dos individuos em relaçao aos fatos s6cio

politicos, em um processo que é denunciado por Agamben coma uma tentativa de afastar ou 

de fazer esquecer a relaçao que a vida humana deve necessariamente entreter corn sua 

potência (uma vida enquanto modalidade, inseparavel de sua forma), relaçao esta que lhe 

permite abrir-se a novas possibilidades, a novas açoes, enfim, a uma nova politica 1224. 

Assim, se 0 povo é reduzido a uma condiçao impolitica, ele apenas podera sair de 

sua passividade a partir de uma incitaçao; in casu, movimentar-se-a a partir, nomeadamente, 

do medo/225. Corn efeito, se despolitizamos as pessoas, fazemo-Ias se movimentarem por 

1220 E, nesse sentido, é bastante representativo analisar a atual politica de "combate" (sempre après coup) à 
criminalidade, coma repetidamente é propalada em solo brasileiro. Tratar-se-ia de uma "guerra" contra urn 
inimigo, coma veremos a seguir. 
1221 AGAMBEN (2015a). Acesso ern: 14 de nov. 2018. 
1222 Ademais, vale lembrar, e nao é de hoje, que 0 argumento do rnedo vern e revém nos pleitos eleitorais, sendo, 
nesta ce na, sistematicarnente utilizado (e, nas (jltirnas eleiçoes presidenciais brasileiras, afigurou-se 
argurnentaçao fundarnental e irnprescindivel ao desfecho havido) . 
1223 AGAMBEN (2015a). Acesso em: 14 de nov. 2018. 
1224 TaI ordem de ideias é tema recorrente nos escritos agambenianos. Apenas a modo de exemplo, citamos: 
AGAMBEN (2010a), p. 183; AGAMBEN (2018c), p. 59 e seguintes; AGAMBEN (2010c), p. 57; AGAMBEN 
(2017b), p. 233 e seguintes; AGAMBEN, Giorgio. La potenza del pensiero. Saggi e conferenze. Vicenza: Neri 
Pozza, 2005. p. 273 e seguintes. 
1225 Aqui podernos, portanto, conectar a falta de interesse, a apatia, a passividade da populaçao em participar da 
cena politico-eleitoral corn a peri6dica mobilizaçào desta populaçao pela via do medo. 
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meio do medo; 0 medo que nos buscamos afastar pela realizaçao do contrato, nos 0 

encontramos agora no interior deste Estado civil (escorraçamos 0 medo "pela porta", e ele 

acabou "entrando pela janela"). 

Yale asseverar que a passividade politica, associada ao medo, da ensanchas à 

busca por um inimigo1226 - estranho, mas nao tao exterior; assim, achar-se-a tal inimigo entre 

individuos componentes de minorias, sobretudo as visiveis (v.g., muçulmanos, negros, pobres, 

moradores de favelas, "criminosos", etc.)1 227. 

Portanto, 0 segundo ponta fundamental é a colocaçao em marcha de urn processo 

de despolitizaçào do individuo, fazendo-o se desconectar da politeia e, pura e simplesmente, 

acatar, de maneira passiva, as medidas governativas e securitarias que lhe saD direcionadas 

corn a indisfarçavel finalidade de, em verdade, promover um controle que se deseja total 

sobre a vida humana. 

Em terceiro lugar, impende atentar para a constataçao de uma transformaçao 

radical dos critérios de verdade e certeza na esfera publica. Em relaçao aos casos de 

ataques terroristas, por exemplo, Agamben aponta para uma tendência à renimcia ao 

estabelecimento de uma certeza judicüiria, acabando as fontes precipuas e ultimas de 

informaçao e de certeza à populaçao por serern a polfcia e a midia (midia esta que, no 

ponto, em grande medida, depende dos agentes de segurança, da policia, para as suas 

informaç5es), duas instituiç5es que, na leitura de Agamben, nao deixam de gozar de um 

défice de confiança social1228. É dizer, ern tais matérias - justamente as mais "sensiveis à 

segurança", as situaç5es que, por excelência, "justificam" toda a parafernalia securitaria -, 

acaba por ser imposto urn contentamento corn base em um critério fluido e difuso de 

certeza e verdade, aquele da midia e dos pronunciamentos policiais, as informaç5es sendo 

justamente fornecidas conforme 0 imperativo securitario, "por raz5es de segurança" 1229 

(valendo lembrar, nesse diapasao, a proposito, que os procedimentos apuratorios e 

1226 Sobre 0 conceito de inimigo e a reativaçao do direito penal do inimigo : FRANKENBERG, op. cit., p. 41-2 e 
200 e seguintes. 
1227 Foucault, a prop6sito, em Il faut défendre la société, vai dar reaJce à existência de um racismo de Estado: 
« un racisme qu 'une société va exercer sur elle-même, sur ses propres éléments, sur ses propres produits; un 
racisme interne, celui de la purification permanente, qui sera l'une des dimensions fondamentales de la 
normalisation sociale », FOUCAULT (2001), p. 45; em traduçao nossa: "um racismo que uma sociedade vai 
exercer sobre ela mesma, sobre se us pr6prios elementos, sobre seus pr6prios produtos; um racismo interno, 
aquele da purificaçao permanente, que sera uma das dimens5es fundamentais da normalizaçao social" . Também 
yale anotar: FOUCAULT (1991), p. 52 e seguintes. 0 racismo coma condiçao ao exercicio tanapolitico é 
acentuado em GIACOIA JUNIOR, op. cit., p. 120. 
1228 AGAMBEN (20l5a). Acesso em: 14 de nov. 2018. 
1229 Agamben afirma que ai se explica a vagueza e as contradiç5es nas reconstituiç5es apressadas dos fatos, 
iludindo-se conscientemente as possibilidades de verificaçao e de falsificaçao, mais se assemelhando a fofocas 
do que propriamente a investigaç5es, conforme AGAMBEN (2015a). Acesso em: 14 de nov. 2018. 
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tendentes a eventuais responsabilizaçoes, em regra, tramitam em sigilo, também por 

razoes de segurança) 1230. Ou seja, as pessoas nao logram saber justamente aquilo que, em 

tese, mais as ameaça e que, precisamente, justifica todo 0 aparelhamento securitario 

estatal. Tais questoes evidenciam que nao é de interesse do Estado que os cidadaos sai barn 

exatamente coma se deram os fatos, quais foram os elementos, as circunstâncias. Assim, 0 

Estado, que deveria ter por vocaçao precipua garantir a proteçao e a segurança dos 

cidadaos (conforme a te se hobbesiana), acaba - nesta "versào de segurança" - justamente 

por (utilizando-se desta tensao publicidade-segredo) deixar, ao revés, tais cidadaos na 

incerteza sobre aquilo que lhes ameaça; cabendo frisar, ademais, que incerteza e terror 

caminham de maos dadas (tal, yale lembrar, a prop6sito, afronta diretamente 0 projeto 

hobbesiano tendente ao esc1arecimento, conforme pudemos ver da leitura de Noel 

Malcolm). 

Agamben exemplifica esta incerteza corn a analise do art. 4-1, 'a', da Lei n° 2015-

1501 de 20 de novembro de 2015, que prorrogou 0 estado de urgência em solo francês. Em tal 

dispositivo, é dito que é passivel de sofrer medidas individuais de controle administrativo e de 

fiscalizaçao "toda pessoa em relaçao à quaI existam sérias razoes para se pensar que seu 

comportamento constitui uma ameaça à ordem publica e à segurança"1 231; este texto legal 

também é replicado na Lei francesa nO 2017-1510 de 30 de outubro de 2017 (a quaI reforça a 

segurança interior e a luta contra 0 terrorismo; trata-se da lei que, incorporando medidas 

excepcionais à legislaçao comum, assim determinou 0 fim do estado de urgência) 1232. 

Agamben afirma, nesse diapasao, que a incerteza é c1aramente vista na expressao "sérias 

1230 E aqui vemos aflorar toda a tensao que ja expusemos em relaçao ao binômio publicidade-segredo, além da 
consequente e imperiosa teatralidade que ai se joga. 
123 1 «toute personne à l'égard de laquelle il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue 
une menace pour l'ordre public et la sécurité », AGAMBEN (2015a). Acesso em: 14 de nov. 2018. 
1232 Trata-se, no particular, do Artigo L228-1 de referida lei, que exibe a seguinte redaçao : « Aux seules fins de 
prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses 
de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre 
publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, 
facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne 
d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de 
terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations 
prévues au présent chapitre ». Em traduçao livre nossa: "Aos exclusivos fins de prevenir 0 cornetimento de atos 
de terrorismo, toda pessoa ern relaçao à quai existarn sérias raz5es para se pensar que seu comportamento 
constitui urna arneaça de particular gravidade para a segurança e para a ordern pliblicas, quer esteja ern relaçao 
de rnaneira habituai corn pessoas ou organizaç5es que incitarn, facilitarn ou participarn de atos de terrorisrno, 
quer dê suporte, difunda, quando esta difusao se acompanhe de uma manifestaçao de adesao à ideologia 
exprimida, ou adira a teses que incitam 0 cometirnento de atos de terrorismo ou que façam apologia a tais atos, 
pode se ver prescrever pelo rninistro do interior as obrigaç5es previstas no presente capitulo". 0 texto pode ser 
consultado ern: FRANÇA. Code de la sécurité intérieure. Disponivel ern 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=COA24C4AD4F9CAD5FOI319ADI7AEI6C3.tplgfr3 
6s 1 ?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idSectionT A=LEGISCT A000035936402&dateTexte=20 190503&c 
ategorieLien=id#LEGISCTA000035936402>. Acesso ern: 2 maio 2019. 
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razoes para se pensar ", a quaI nao tem nenhum sentido técnico-juridico, remetendo ao 

arbitrio daquele que "pensa ". Nesse sentido, a legislaçao pode entao recair e ser aplicada em 

uma quantidade infinita de situaçôes, em manifesto afrontamento às diretrizes democrâticas 

pr6prias ao Estado de direito. Esta é a tendência que Agamben e Frankenberg veem se instalar 

de maneira global. 

E yale lembrar que a contra-argumentaçao no senti do de que 0 perigo seria 

minimo, na medida em que, em situaçôes coma tais, deve ser aplicado 0 principio da 

razoabilidade (levando-se em conta que se esta a tratar de uma séria hip6tese de configuraçao 

de terrorismo e que a autoridade tem 0 dever de julgar a situaçao pela bom senso, avaliando 

corretamente sobre 0 enquadramento ou nao do casa concreto à legislaçao antiterrorismo), tal 

nao pode satisfazer. Primeiro, porque 0 principio da razoabilidade deve ser interpretado, 

sobretudo, coma uma garantia em favor do cidadiio e contra 0 Estado, e nao 0 contrario, 

determinando - indevidamente e por vias avessas - 0 reconhecimento da imputaçao de 

cometimento de fato grave e delituoso. Nesse senti do, 0 bom senso a cargo da autoridade nao 

pode ser 0 fiel da balança, para fins de enquadramento ou nao do individuo à legislaçao 

restritiva, em detrimento de garanti a legislativa que deve, em verdade, operar em favor do 

cidadao. Estar-se à mercê do bom senso da autoridade (poli cial, v.g., a quaI devera exercer sua 

atividade dentro da famosa "margem de apreciaçao") é providência incompativel corn 0 

Estado democrâtico de direito. 0 direito repressivo deve trabalhar corn uma responsabilidade 

baseada na certeza da imputaçao, corn base em lei certa e estrita - a legislaçao deve, corn 

efeito, ser a mais clara e certa possivel. Entrementes, coma dito, a tendência das legislaçôes 

securitarias é justamente 0 inverso: 0 abandono de toda certeza juridica, valendo-se em 

profusao dos chamados conceitos juridicos indeterminados, os quais remetem a apreciaçôes 

exteriores à capitulaçao legal, restringindo, quando nao mesmo anulando, as garanti as do 

cidadaol233
• 

1233 Daniel Arruda Nascimento nos observa que "Os dispositivos de exceçao podem funcionar perfeitamente 
dentro de estados de aparente normalidade juridica. Ha meios menos dramaticos de gerar a relativizaçào juridica 
que acompanha 0 Estado securitario. Para ficar corn alguns deles, podemos citar a produçao de normas em 
numero excessivo, às vezes redundantes, ou a lacuna legislativa deixada cuidadosamente intocada, a alteraçao 
sucessiva de modo a banalizar a mudança, a ediçao de normas contradit6rias entre si, a ediçao de normas 
incompreensiveis ou inteligiveis apenas a um grupo de doutos, ou que exijam uma infinidade de normas 
suplementares para a sua interpretaçao ou aplicaçao, ou que deixem uma grande margem de discricionariedade 
para 0 operador juridico etc. Sabemos que ha modos mais suaves de se retirar direitos sem reconhecê-lo 
diretamente", NASCIMENTO (2018a), p. 83. Ademais, 0 fil6sofo nos aponta que Foucault percebeu a 
"relativizaçao e a insegurança juridica do nosso tempo". Na analise do fil6sofo francês, a "segurança" vai 
sobrepujar a lei, e 0 pacto securitario vai substituir 0 pacto territorial. Nesse sentido, 0 poitevin assim nos 
ensina: "0 que se passa hoje? A relaçao de um Estado para corn a populaçao se faz essencialmente sob a forma 
do que se poderia chamar de 'pacto de segurança'. Outrora, 0 Estado podia dizer: 'eu darei a vocês um territ6rio' 
ou ' eu Ihes garanto que vocês vaG poder viver em paz em suas fronteiras'. Era 0 pacto territorial, e a garantia das 
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Agamben, nesse passo, assevera que formulas indeterminadas as quais sempre 

foram tidas pelos teoricos do direito coma atentatorias ao principio da certeza juridica, devêm 

agora, no Estado de segurança, a regra. Esta imprecisào, esta vagueza, esta equivocidade sào 

encontradas quando os agentes de Estado, insensatamente, asseveram que 0 pais deve declarar 

"guerra contra 0 terrorismo"; ou "guerra contra 0 crime organizado". Ora, a proposiçào de 

uma "guerra" coma tal é uma rematada contradiçào em seus proprios termos, na medida em 

que uma dec1araçào de guerra deve ser dirigida contra um inimigo bem definido, determinado 

e conhecido; justamente 0 que nào se tem em casos coma estes. Esta dec1araçào vaga, difusa, 

contra um inimigo rarefeito, etéreo e em relaçào ao quaI nào ha muita possibilidade em se 

definitivamente debelar, ora, tal se afigura, ao fim e ao cabo, um disparate l234
, ou um 

argumento que, em verdade, mascara outro proposito. Nessa toada, parece-nos que, para 0 

Estado securitario, 0 "inimigo" deve mesmo restar vago, fluido, a fim de que qualquer pessoa 

possa ser definida coma tal (qualquer pessoa, enquanto criminoso em potencial, podera, pois, 

no final das contas, ingressar na categoria agambeniana da vida nua, uma vida separada de sua 

fronteiras era a grande funçao do Estado. Hoje, 0 problema da fronteira quase nao se coloca. 0 que 0 Estado 
prop5e como pacto à populaçao é: 'vocês estarao seguros'. Seguros contra tudo 0 que possa ser incerteza, 
acidente, dano, risco. Você esta doente? Você tera a Seguridade Social! Você nao tem trabalho? Você tera um 
seguro-desemprego! Ha um maremoto? Vamos criar um fundo de solidariedade! Ha deliquentes? Vamos 
assegurar a vocês 0 endireitamento deles, uma boa vigilância policial! É certo que este pacto de segurança nao 
pode ser de mesmo tipo que 0 sistema de legalidade, por meio do quai, outrora, um Estado podia dizer: 'Escuta, 
olha s6, tu seras punido se fizeres tal coisa e nao seras punido se nao a fizeres'. 0 Estado que garante a 
segurança é um Estado que é obrigado a intervir em todo caso no quai a trama da vida cotidiana seja perfurada 
por um evento singular, excepcional. De repente, a lei nao é mais adequada; de repente, é preciso estas espécies 
de intervenç5es, cujo carater excepcional, extralegal, absolutamente nao devera se mostrar como signo do 
arbitnirio ou de um excesso de poder, mas, ao contrario, como uma solicitude: 'Olha como n6s estamos prontos a 
te proteger, pois, uma vez que alguma coisa de extraordinario aconteça, evidentemente sem levar em conta estes 
velhos habitos que sao as leis ou as jurisprudências, n6s vamos intervir com todos os meios necessarios' . Este 
lado de solicitude onipresente é 0 aspecto sob 0 quai 0 Estado se apresenta. Esta aî é a modalidade de poder que 
se desenvolve". Traduçao nossa para: « Que se passe-t-il donc aujourd'hui? Le rapport d'un État à la population 
se fait essentiellement sous la forme de ce qu'on pourrait appeler le "pacte de sécurité". Autrefois, l'État pouvait 
dire : "Je vais vous donner un territoire" ou : "Je vous garantis que vous allez pouvoir vivre en paix dans vos 
frontières." C'était le pacte territorial, et la garantie des frontières était la grande fonction de l'État. Aujourd'hui, 
le problème frontalier ne se pose guère. Ce que l'État propose comme pacte à la population, c'est: "Vous serez 
garantis." Garantis contre tout ce qui peut être incertitude, accident, dommage, risque. Vous êtes malade? Vous 
aurez la Sécurité sociale! Vous n'avez pas de travail? Vous aurez une allocation de chômage! Il Y a un raz de 
marée? On créera un fonds de solidarité! Il Y a des délinquants? On va vous assurer leur redressement, une 
bonne surveillance policière! Il est certain que ce pacte de sécurité ne peut pas être de même type que le système 
de légalité par lequel, autrefois, un État pouvait dire: "Écoutez, voilà, vous serez punis si vous faites telle chose, 
et vous ne serez pas punis si vous ne la faites pas." L'État qui garantit la sécurité est un État qui est obligé 
d'intervenir dans tous les cas où la trame de la vie quotidienne est trouée par un événement singulier, 
exceptionnel. Du coup, la loi n'est plus adaptée; du coup, il faut bien ces espèces d'interventions, dont le 
caractère exceptionnel, extra-légal, ne devra pas paraître du tout comme signe de l'arbitraire ni d'un excès de 
pouvoir, mais au contraire d'une sollicitude: "Regardez comme nous sommes prêts à vous protéger, puisque, dès 
que quelque chose d'extraordinaire arrive, évidemment sans tenir compte de ces vieilles habitudes que sont les 
lois ou les jurisprudences, nous allons intervenir avec tous les moyens qu'il faut." Ce côté de sollicitude 
omniprésente, c'est l'aspect sous lequel l'État se présente. C'est cette modalité-là de pouvoir qui se développe », 
conforme FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Paris: Gallimard, 1994a. t. III : 1976-1979. p. 385 e 
NASCIMENTO (2018a), p. 88. 
1234 E mesmo assim se assenta, atualmente, como fundamento das praticas governamentais mais importantes. 
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fonna, banida, tomando-se homo sacer - confonne aSSlm se afigurar titil e proveitoso à 

govemamentalidade securitaria). 

Manutençao do povo em estado de medo e desconfiança, rentincia a toda certeza 

juridica e despolitizaçao dos cidadaos, três pontos caracteristicos desse Estado de segurança 

que muito podem despertar nossa inquietaçao. Se a etimologia de um Estado de segurança, 

confonne asseveramos, poderia, na teoria, remeter a um Estado da "ausência de 

preocupaçoes", a um Estado sine cura, percebemos que, ao revés, este Estado acaba por 

justamente dar 0 que preocupar. Em vez de propiciar a paz e a quietude (que, confonne 

vimos, em divers as oportunidades, no estudo da razao de Estado, seria a vocaçao da 

estatalidade), este Estado securitario acaba por fomecer inquietaçao, medo e terror, incutindo

os na populaçao. 

o Estado de segurança, coma dito, apresenta-se coma um Estado policial - na 

medida em que relativiza a certeza juridica, coloca em ecJipse 0 poder judiciario e alça ao 

primeiro pIano a instituiçao da policia (que, nesse contexto e ante sua vocaçao especifica, 

nao podera ai ser compreendida coma a instituiçao, por excelência, que vai garantir 0 

respeito aos direitos fundamentais). Generalizando-se a famosa margem de apreciaçao, a 

policia, neste Estado de urgência que se tomou normal, acabara por agir, nessa zona 

cinzenta, indecidivel, enquanto soberano 1235. Ademais, ante este processo de 

despolitizaçao do individuo, 0 Estado de segurança nao pode senao sair da seara 

conhecida do politico e se deslocar em direçao a uma zona gris, em relaçao à quaI pouco 

ainda podemos divisar; uma zona em que ptiblico e privado se confundem e em que a bios, 

pr6pria à polis, ja nao mais encontra distinçao adequada em relaçao à zoè, pr6pria à oikos 

(âmbito da dissimetria e da satisfaçao das necessidades, nomeadamente as de carater 

biol6gico) - fenômeno que - despersonificando e desmantelando a capacidade critica e de 

julgamento do cidadao em relaçao à sua vida politica - nao pode senao acabar por entrar 

em franca consonância corn as aspiraçoes pr6prias a este agir govemamental que ora se 

tomou 0 modelar. 

Nesse sentido, 0 cair da mascara - revelado por meio da açao da razao de Estado, 

que, sob a modalidade das razoes de segurança, impoe uma nova fonna de relaçao entre 0 

individuo e 0 poder e que, por meio dos pequenos golpes de Estado de todos os dias, cessa de 

compor e, nao raro, golpeia duramente - obriga também este individuo a se despir, a deixar 

1235 Levando, por veze s, a consequências catastr6ficas, coma pudemos alhures citar. 
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calr sua mascara, aniquilando-o enquanto pessoa e destruindo a sua potência de agir 

politicamente. 

10.3 A RAZÂO DE EST ADO E AS RAZOES DE SEGURANÇA 

A partir do aporte te6rico que buscamos trazer ao longo do percurso que 

tencionamos empreender na presente investigaçao e levando-se em consideraçao este cenario 

que - nas 6ticas de Michel Foucault e de Giorgio Agamben - se descortina diante de n6s, 

podemos agora retomar às quest5es que expusemos no principio desta tese, a fim de, entao, 

tentarmos encaminhar algumas observaç5es a titulo conclusivo. 

Ci) À questao que busca indagar se podemos identificar a açào de uma razào de 

Estado na politica hodierna, se a razào de Estado segue operante na contemporaneidade, 

respondemo-la de maneira indubitavelmente afirmativa. 

Corn efeito, a razao de Estado e seus elementos persistem atuantes, mesmo nos 

tempos democrâticos hodiemos. Apesar da polissemia que recobre 0 conceito, sua presença 

parece-nos, em suas linhas gerais, inconfundivelmente operante na atualidade, mesmo que sob 

a forma de assinaturas. 

Nesse senti do, se compreendemos a razao de Estado enquanto exortaçao a um agir 

humano autônomo, por meio de uma organizaçao politica desgarrada de uma heteronomia, 

independente de uma açao que lhe seja exterior, tal paradigma esta, em grande medida, 

presente na contemporaneidade; e a resposta sera nesse senti do mesmo se indagarmos as 

pessoas das camadas nao especializadas, cujas opini5es - de soldados a pequenos artesaos, de 

barbeiros a carregadores e comerciantes - tanto molestavam e incomodavam ja Antoine de 

Laval, Mathurin Régnier, Traiano Boccalini, Lodovico Zuccolo e von Chemnitz. Corn efeito, 

mesmo nas conversas nos circulos menos abalizados, uma concepçao de separaçao das 

instâncÎas transcendente e imanente, na atualidade, é noçao corrente e segue fortemente 

consolidada1236 
- tal ordem de ideias havendo sido claramente fruto da construçao te6rica 

proveniente do conceito da razao de Estado. 

1236 0 âmbito da imanência parece mesmo haver fortemente invadido e englobado 0 da transcendência, Agamben 
acabando por asseverar que mesmo a Igreja "fechou seu escrit6rio escatol6gico" e se encontra atualmente 
voltada ao imperativo da atividade e da resoluçào das questoes diarias: "L'evocazione delle cose ultime sembra a 
tal punto scomparsa dalle parole della Chiesa, che si è potuto affermare non senza ironia che la Chiesa di Roma 
ha chiuso il suo sportello escatologico. Ed è con un ' ironia ancora piû amara che un teologo francese ha potuto 
scrivere: 'Cristo annunciava il Regno, ed è venu ta la Chiesa'. È una constatazione inquietante, su cui vi invito a 
retlettere" (AGAMBEN, Giorgio. La Chiesa e il Regna. Roma: Nottetempo, 2010. p. 15). Em traduçào nossa: 
"A invocaçào das coisas ûltimas parece a tal ponta desaparecida das palavras da Igreja que se pôde afrrmar nào 
sem ironia que a Igreja de Roma fechou 0 seu escrit6rio escato16gico. E é corn uma ironia ainda mais amarga que 
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Entendida, ademais, coma a busca, coma 0 saber dos meios habeis a fazer crescer 

e a conservar a estatalidade, podemos asseverar, outrossim, que a ra zao de Estado segue 

bastante atual, presente na contemporaneidade. As açoes polfticas sao, em grande medida, 

ainda hodiemamente, realizadas sob este viés boteriano, nada obstante a concepçao de Estado 

enquanto firme "dominaçao" tenha se alterado, atualmente acabando por mais se aproximar à 

figura liberal de um guarda de praça ou de um arbitro de jogo, um Estado fiscalizador do 

cumprimento das regras esquadrinhadas no campo econômico, devendo agir, direta e 

fortemente, apenas em momentos de desvio. É dizer, a dominaçao existe (e talvez mais do que 

nunca), mas nao é exercida, preponderantemente, de maneira coercitiva e violenta (sob 0 viés 

privilegiado da soberania), mas por meio de govemo de condutas, respeitando um certo grau 

de naturalidade no movimento das populaçoes e reivindicando, ademais, por outro lado, uma 

naturalidade ao proprio sistema, naturalidade esta que nao pode se ver alterada. Outrossim, 

ainda levando em conta os ensinamentos de Giovanni Botero, calha salientar que, mais do que 

nunca, a razao de Estado operante na contemporaneidade se preocupa corn 0 trato da 

informaçao e corn a opiniao ptiblica. 0 sonho do piemontês de que 0 soberano pudesse, do 

alto de uma torre, tudo saber, tudo conhecer, tudo ver sem ser visto, corn 0 avanço da técnica, 

vern agora a se tomar realidade. 0 panoptico atual permite colheita de informaçoes e 

conhecimento de comportamentos em larga escala, dando mais condiçoes ao govemo de 

estudar e calcular seus movimentos, de ser intrusivo apenas na medida do necessario e, 

sobretudo, de canalizar as condutas de maneira orientada a uma direçao titil e proveitosa. A 

razao de Estado boteriana implementou-se, ademais, por meio dos estudos estatisticos, 

demograficos e econômicos, implantando-se, na atualidade, uma polftica voltada 

nomeadamente à produçao, ao comércio e à indtistria, à satisfaçao dos interesses particulares 

- 0 que, teoricamente, acabaria por desaguar na satisfaçao do interesse da coletividade e, 

assim, no fortalecimento estatal -, em preferência a um modela de afrontamento direto e 

guerreiro entre os Estados (modelo este que, inclusive, a priori, poderia expressar uma 

prevalência do polo da soberania - 0 que nao é 0 casa na atualidade). 

Uma razao de Estado entendida coma superaçao do modelo pastoral - inclusive 

por meio da passagem de um modelo heterônomo a um autônomo -, incorporando-se, nada 

obstante, as ferramentas deste pastorado e utilizando-as de maneira sofisticada, para fins de se 

monitorarem e se fiscalizarem 0 conjunto da populaçao e as açoes de cada um de seus 

um te61ogo francês pôde escrever: 'Cristo anunciava 0 Reino, e veio a Igreja' . É uma constataçào inquietante, 
sobre a quaI vos convido a refletir". 
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integrantes, tal parece-nos uma realidade atualmente, motivo pela quaI, também sob este 

aspecto, percebemos a açao de uma ra zao de Estado na contemporaneidade. 

Nesse mesmo diapasao, a razao de Estado entendida coma organizaçao da 

sociedade, busca de sua coesao, de sua estruturaçao, de sua higiene, de seu asseio, de seu 

esplendor, a partir de um "poder de policia" que - mesmo havendo sofrido alteraç6es - segue 

atuante e fiscalizador, que esta atento, que cuida e da ritmo e constância aos habitantes da 

cidade, aos integrantes da populaçao, que busca impor 0 paradigma do trabalho e da 

produçao, corn vistas ao fortalecimento do ente estatal, ora, tal se afigura vislvel na 

atualidade, também, a nosso sentir, a razao de Estado operando sob este aspecto. 

Finalmente, a razao de Estado entendida coma 0 cair da mascara, coma a tomada 

de medidas extremas, derrogat6rias do direito comum e violentas, ante os momentos de 

necessidade, coma expressao inequivoca do poder soberano, para fins de resguardar a salus 

populi; deveras, tal é visto corn clareza, na atualidade, por meio da açao repressiva da policia, 

em contextos, V.g., de manifestaç6es, de questionamentos e de express6es mais contundentes 

de descontentamento em face da adoçao de aç6es politicas e medidas govemativas. Em tais 

situaç6es, entra em cena a razao de Estado, por meio do braço repressivo inerente à açao 

poli cial, corn vistas à manutençao da ordem - ou, coma dito por Agamben, ao gerenciamento 

da desordem. Entra em cena a açao fundamentada na "margem de apreciaçao", e, a partir dal, 

as consequências se revelam imprevislveis. A policia, enquanto expressao da razao de Estado, 

conecta, assim, os dois polos da maquina: atua coma instituiçao de govemo (de um lado, 

antecipando-se à conduta surpreendente do cidadao e, de outro, gerindo os efeitos inerentes à 

desordem) e, ademais, se utiliza do poder real, orientado à imposiçao, ao decote violento, 

mostrando em latência a possibilidade permanente do golpe de Estado. Nesse ponto, portanto, 

govemo e soberania conectam-se: uma açGo pela força atua diretamente sobre a populaçao, 

desviando-se das travas legais, no intuito de gerir a desordem. A açao do poder soberano se 

encontra, todavia, indubitavelmente dirigida ao resguardo da administraçao eficaz. Dessa 

forma, é-nos licito dizer que, na atualidade, a soberania instrumentaliza-se no govemo, 0 quaI, 

a seu tumo, se implementa, nomeadamente, pela via do pequeno golpe de Estado, que se 

repete, dia ap6s dia, de maneira permanente. 

Nesse senti do, a resposta à primeira questao se nos apresenta coma afirmativa. A 

razao de Estado segue operante na contemporaneidade e transita ora pela polo da soberania, 

ora pela polo do govemo, fazendo, assim, funcionar esta engrenagem na quaI inserta a vida 

humana. Atualmente, coma dito, observa-se uma preponderância do polo do governo, na 

medida em que, coma bem mostrou Foucault, percebeu-se - a partir do problema da escassez 
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e da decorrente implementaçao da nova govemamentalidade - que ha uma naturalidade 

inerente à populaçao, a quaI é dotada de movimentos proprios e independentes da vontade 

soberana; uma naturalidade que, inarredavelmente, deve ser levada em conta, se se desejar 

efetuar um govemo eficaz e exitoso. Nesse senti do, a imposiçao, a coerçao, a violência 

afiguram-se, de saida, ineficazes, ineficientes e, assim, desinteressantes; antes que impor, 

gerir; antes que ameaçar, manipu/ar; antes que agir violentamente, governar as condutas. 

Assim, prestigiando-se a assinaçao de certos lindes de liberdade ao individuo e 0 paradigma 

da administraçao eficaz, a açao da razao de Estado sob 0 viés da imposiçao, da violência, da 

coerçao, da ameaça de vera, pois, ser reservada às situaçôes potencialmente portadoras de um 

efetivo risco de fazer ruir a estrutura econômico-politica. 

(ii) Quanto ao segundo conjunto de questôes problematizadoras - trata-se a razao 

de Estado do arquétipo do que hoje costumamos denominar "razoes de segurança "? 0 

imperativo das "razoes de segurança" assumiu 0 pape/ do que outrora se denominou "razao 

de Estado "? E, casa positivo, que implicaçoes podem ter um fenômeno como este? - , 

respondemos coma segue. 

A afinnaçao de Agamben, no senti do de que, "por razôes de segurança", 

aceitamos adotar comportamentos e fazer coisas que, sob outra justificativa qualquer, nao 

concordariamos levar a cabo, ja, de saida, nos aponta para a existência ai de uma açao de 

governo. Servindo-se do imperativo de resguardo à sa/us populi, as exigências de segurança

a despeito de tal justificativa aparente - acabam, em verdade, por estabelecer uma nova forma 

de re/açao entre 0 individuo e 0 poder, e efetivamente nao se trata ai de uma relaçao 

democratica. 

A partir dos elementos que recolhemos na presente pesquisa, compreendemos nao 

ser possivel deixar de ver operante a razao de Estado no imperativo das "razôes de 

segurança". À justificativa de resguardo da sa/us populi, as razôes de segurança claramente 

têm seu arquétipo na razao de Estado, funcionando coma assinatura desta. Ingressaram 

profundamente na sociedade contemporânea, amoldando, conduzindo e gerindo 

comportamentos e, por vezes - ante exigências de necessidade -, atuando sob a fonna 

impositiva e soberana, por intennédio, sobretudo, da policia. Assim é que vemos as razôes de 

segurança associadas nomeadamente ao polo govemativo, mas podendo 0 pêndulo se deslocar 

em direçao ao polo da soberania, quando a situaçao assim 0 exigir. 

Quando se esta a tratar de medidas securitarias adotadas, em procederes 

govemamentais (inclusive, dotados de certa teatralidade) nos quais claramente percebemos a 

existência de uma tensao entre a publicidade e 0 segredo, notando-se, ademais, que tais 
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medidas evidentemente estao orientadas, diretamente, nao à promoçao de segurança do 

cidadao, mas a um ajustamento da relaçiio individuo-poder e, sobretudo, ao imperativo de 

preservaçiio do proprio Estado, de suas entidades e de suas funç6es (0 que, bem verdade, 

podera, eventual e indiretamente, redundar na proteçao de seu cidadao), ai nao podemos negar 

a presença de uma razao de Estado (em termos boterianos), efetivamente operante por 

intermédio das raz6es de segurança, que constituem sua assinatura. 

Poderiamos, quiça, argumentar, em contraponto, que 0 imperativo de segurança 

nao abarca a totalidade da açao estatal - que, por exemplo, 0 poder judiciario, por vezes, 

marca posiçao e se coloca vis-à-vis da açao govemamental; ou que 0 poder legislativo, 

eventualmente, entra em confronto corn 0 âmbito da administraçllo, assumindo seu papel na 

soberania; ou que, mesmo no poder executivo, existem aç6es que nao deixam de analisar 

também as causas, nao s6 os efeitos, exsurgindo dai deliberaç6es relevantes, em que 

avaliadas, pois, causas e condiç6es, favoraveis e contrarias, sendo tomadas decis6es bem 

abalizadas (que podem, inclusive, ir de encontro ao imperativo securitario) - e, corn base em 

tais argumentos, poderiamos entâo, qui ça, dar razao apenas parcialmente a Agamben. Mesmo 

que tudo isso possa ser verdade, 0 fato é que tais aç6es sequer arranham 0 paradigma posta 

por esta nova govemamentalidade, orientada - de um extremo a outro da açao politica - ao 

govemo dos efeitos, antes que à açao sobre as causas; ao privilégio do âmbito da economia 

politica sobre todas as demais searas; ao processo de diminuiçao de direitos e garantias 

fundamentais, por conta da adoçao de medidas de segurança; à utilizaçao cada vez maior de 

conceitos juridicos indeterminados, alterando-se os critérios de verdade e de certeza pr6prios 

à ciência juridica; à açao dos agentes de segurança e da policia em precedência à açao 

judiciaria; a uma tendência de promover uma proteçao cada vez maior à "margem de 

apreciaçao" 1237 . 

Por outro lado, parece-nos que a implementaçao dos dispositivos securitarios tem, 

em verdade, uma justificaçao oculta dupla: por um lado, a viabilizaçao de um controle sem 

precedentes sobre a conduta humana - tanto na sua particularidade, quanto no conjunto da 

populaçao - , nesse sentido, favoreceria uma açao govemativa mais segura, corn vistas à 

preservaçao da estatalidade; por outro lado, a proliferaçao dos mecanismos de segurança 

atende às aspiraç6es de um pujante e multifacetado mercado em expansao, no quaI, em 

1237 Isso, em solo brasileiro, é bastante evidente, corn as novas propostas de alteraçào legislativa, buscando 
ampliar as possibilidades de açào policial de maneira impune, mesmo que, em decorrência de tais aç5es, ocorram 
mortes. A "guerra contra a criminalidade" afigura-se 0 discurso por excelência, deixando-se de atentar para os 
poliédricos fatores que ocasionam este estado de coisas (alias, proceder polftico que esta bem alinhado à 
govemamentalidade, que busca agir tào somente a partir dos efeitos produzidos) . 
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primeiro pIano, podemos lobrigar a conjunçao de um vasto feixe que vai desde os 

indispensaveis conhecimentos informaticos, eletrônicos, de engenharia, de técnica em 

segurança até os neg6cios empresariais especializados em vigilância e monitoramento. Trata

se, pois, de amplo campo (de govemo da individualidade humana) que age sobre a conduta 

diretamente a partir do paradigma securitario (e tais dispositivos de vigilância e fiscalizaçao 

se alastram por toda parte, alcançando toda a sociedade, conjugando-se à legitima aspiraçao 

por paz e tranquilidade, presente em toda pessoa, em toda e qualquer empresa - que deseja 

promover um ambiente de trabalho seguro -, reinando tal desejo também em todos os 

residenciais, em todos os mercados, também entre as igrejas - que desejam promover um 

ambiente tranquilo aos seus fiéis -, assim coma os frequentadores dos parques, os quais 

também almejam segurança; nesse senti do a aspiraçao por segurança encontraria satisfaçao, 

precisamente, nos dispositivos securitarios). Portanto, ante a vigência deste paradigma do 

imperativo de segurança, vislumbramos também claramente uma exigência de ordem 

econômica. Nesse senti do, a uma politica pr6pria à tecnologia de controle associa-se um dos 

mais pujantes conjuntos de forças econômicas que atuam na contemporaneidade, pronto que 

esta a saciar a reivindicaçao e 0 desejo do individuo de estar em um ambiente securus, sem 

preocupaçôes. 

E, por conseguinte, é-nos licito asseverar que, embora possamos ver a razao de 

Estado operante nas razôes de segurança, imperioso apontar que as razoes de segurança, a 

seu turno, extravasam a razao de Estado, nao coincidindo inteiramente com esta. Para além 

dos atos normativos, das medidas administrativas, das portarias, das instruçôes normativas, 

recomendando e conduzindo as condutas dos cidadaos, yale observar que as razôes de 

segurança ja ultrapassaram estes âmbitos administrativos e alcançaram, forte e 

inafastavelmente, também 0 âmbito privado, sendo impostas, v.g., coma ja referimos, nas 

entradas de prédios e de eventos, por meio de proibiçôes à adoçao de determinadas condutas, 

amoldamentos a certos comportamentos esperados, de maneira independente às açoes 

govemativas. Corn efeito, se os dispositivos securitarios surgiram em ambientes gerenciados 

pelo poder publico (sobretudo, nas delegacias e nas penitenciarias) e para 0 fim precipuo de 

respaldar açôes de carater publico (identificaçao de criminosos reincidentes), é de se observar 

que, atualmente, tais razôes de segurança e seus dispositivos nitidamente extravasaram 0 

âmbito publico-estatal, naD se identificando mais totalmente corn este. Entraram corn força no 

ambiente privado - talvez estando ai, a prop6sito, um dos claros elementos hâbeis a 

corroborar a constataçao agambeniana de confusao, a partir das razoes de segurança, entre os 

espaços publico e privado, entre a vida da necessidade e a vida qualificada, entre a zoè e a 
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bios (0 que, à toda evidência, repercute forte mente na seara politica). 0 controle da vida 

humana, sob 0 imperativo de segurança, alastrou-se e - nao podemos ter receio de afirmar 

nêio é mais exc/usividade do poder publico. A vigilância e a fiscalizaçao alcançaram 

diferentes espaços e âmbitos, por intermédio dos mais diversos mecanismos e dispositivos, 

desde câmeras, coletas biométricas até as revistas via raio x, tudo esteado na justificativa de 

tomar os ambientes mais seguros e a vida dos indivfduos mais tranquila. Por conseguinte, se, 

porventura, nos fosse licito manejar 0 pensamento de um gigante, poderfamos, entao, arriscar 

dizer que 0 Estado de segurança nao seria tanto aquele que faria retomar, ao primeiro pIano, a 

metafora do homem lobo do homem (embora a utilizaçao argumentativa do medo talvez nao 

nos deixe assim tao longe), mas aquele que faria emergir, qui ça, 0 axioma de um homem que 

deveio poli cial do homem. 

E yale observar, corn efeito, que 0 deslocamento das razôes de segurança também 

para 0 âmbito privado nao se faz sem problemas. lnvocando as razôes de segurança, agentes 

do âmbito privado acabam por determinar a imposiçao de comportamentos a indivfduos, 0 

que ja se afigura bastante questionavel (ante 0 principio constitucional da legalidade, na sua 

faceta da obrigaçao legal). Mas ainda mais preocupante é 0 fato de que a possibilidade de 

imposiçao, na via privada, de adoçao - por razôes de segurança - de determinados 

comportamentos, termina, em decorrência, e nao somente em te se, por munü os agentes 

fiscalizadores de atribuiçôes bastante problematicas em casa de constataçao de eventuais 

"desvios", se pensarmos que tais individuos, a bem da verdade, nao integram a força estatal 

repressiva da policia. Se a atividade de policia ja tem definiçao complexa e incerta no âmbito 

publico, 0 que se dizer em relaçao a uma "policia" realizada de maneira privada? Corn efeito, 

quando as raz6es de segurança - genuinas assinaturas da razao de Estado - se deslocam 

também para 0 âmbito privado, viabilizando operaç6es de dispositivos securitarios e adoçao 

de procederes de fiscalizaçao e monitoramento, tais acabam nao so por viabilizar a 

questionavel promoçao de imposiç6es de adoçao de determinados comportamentos, coma 

também, em decorrência da verificaçao de uma conduta "desviante" em relaçao aos 

comportamentos tidos coma adequados e esperados, acabam por viabilizar a efetivaçao de 

procederes repressivos, nao raro violentos, procederes estes que, em tese, deveriam estar 

reservados aos funcionarios da estatalidade, aos agentes policiais - e di ante da mais absoluta 

exceçao (uma vez que expressao do poder soberano). Se a aquilataçao quanta à razoabilidade, 

à suficiência, à proporcionalidade no juizo desta "margem de apreciaçao" ja é bastante dificil 

no âmbito publico (em um cenario no quaI, embora 0 agente policial esteja extremamente 

proximo ao agir soberano, ele, por outro lado, também esta bastante proximo à necessidade e 
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ao dever de observância dos direitos e garanti as fundamentais - na condiçao de agente 

publico que é), incumbindo-se a tarefa de fiscalizaçao e monitoramento ao agente de 

vigilância privado, citada aquilataçao pode devir uma providência ainda mais desafiadora; e 

as consequências proprias a referidas açoes, imprevisiveis 1238. E, a proposito, se, no âmbito 

publico, ainda existe uma tensao entre a publicidade e 0 segredo, no âmbito privado, tal 

tensao, em principio, desaparece, privilegiando-se, ja de saida, 0 segredo e a recusa ao 

fornecimento de informaçoes que possam acarretar consequências desfavoraveis aos 

interesses do seu detentor l239
. Ai esta - parece-nos - 0 conjunto de perigos decorrentes de um 

Estado que se subtrai à sua tarefa de viabilizar 0 desenvolvimento da vida politica e que, 

ademais, abdica de sua vocaçao precipua de bus car, de maneira efetiva, promover a segurança 

do seu cidadao (procurando, ao revés, antes de tudo, controla-Io) - situaçao bastante 

verificavel em solo brasileiro. Dm Estado que, sem deixar de controlar 0 individuo, transfere 

completamente a este a responsabilidade de manter-se seguro e de agir em ordem a conservar 

sua integridade fisica, a de sua familia e a incolumidade de seu patrimônio, tal acaba por 

determinar um deslocamento de elementos inerentes ao proprio polo soberano em direçao ao 

âmbito priva do, desmontando as razoes mais basicas da propria constituiçao do Estado civil, 

segundo idealizou Thomas Hobbes. 

É nesse sentido que, levando-se em conta a importância e a precedência de que 

gozam as razoes de segurança na contemporaneidade em relaçao aos demais âmbitos estatais 

(mas levando-se em conta, ademais, esse claro extravasamento das razoes de segurança em 

relaçao ao âmbito de operabilidade da razao de Estado), podemos, sim, identificar as razoes 

de segurança à razao de Estado, entendendo-as camo verdadeiras assinaturas por meio das 

quais esta se encontra a operar em nossos Estados hodiernos. Todavia, tal identificaçao nao se 

afigura integral, mas parcial. Assim, inclinamo-nos por responder afirmativamente à 

indagaçao se a razao de Estado se trata do arquétipo do que hoje denominamos "razoes de 

segurança"; entrementes, respondemos de maneira parcialmente afirmativa à questao se 0 

imperativo das "razoes de segurança" assumiu 0 papel do que outrora se denominou "razao de 

1238 Nesse sentido, em relaçào à utilizaçào desta "margem de apreciaçào" no ambiente privado, podemos, dentre 
tantos exemplos, citar 0 caso, ocorrido em 14 de fevereiro de 2019, em que um segurança de supermercado 
matou um jovem por estrangulamento, conforme JOVEM morre ap6s 'gravata' de segurança em mercado na 
Barra. Gl, Rio de Janeiro, 14 fev. 2019. Disponfvel em: <https://gl.globo.comlrj/rio-de
janeiro/noticia/20 19/02/ 14/jovem-e-Ievado-desacordado-a-hospital-apos-gravata-de-seguranca-em
hipermercado-na-barra-rio.ghtml>. Acesso em: 9 abr. 2019 e SEGURANÇA de supermercado mata jovem por 
sufocamento no Rio. Sul21 , Porto Alegre, 15 fev. 2019. Disponfvel em: <https://www.suI21.com.br/ta-na
rede/20 19/02/seguranca-de-supermercado-mata-jovem-por-sufocamento-no-rio/>. Acesso em 9 abr. 2019. 
1239 Vale lembrar, inclusive, a existência de garantia constitucional nesse sentido, expressa no princfpio nemo 
tenetur se detegere. 
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Estado"; na verdade, em nossa 6tica, houve um extravasamento. Nesse senti do, 0 imperativo 

de segurança assumiu, sim, 0 papel outrora reservado à "razao de Estado", mas 0 extrapolou. 

Quanto à questao relativa às implicaçôes de urn fenômeno como este na contemporaneidade, 

poderfamos - conforme jâ avançamos - apontar: (a) percebe-se uma conjunçao entre 

imperativo de controle e exigências econômicas; (b) notam-se a exacerbaçao da técnica e 

ampliaçao dos mecanismos de segurança, orientados a propiciar um controle 6timo sobre 0 

individuo, tanto tomado em sua individualidade quanto em seu conjunto (portanto, omnes et 

singulatim); (c) vê-se a instalaçao do paradigma da informaçao; (d) observa -se a circunscriçao 

da liberdade do individuo. É dizer, ha uma concessao até onde 0 individuo pode movimentar 

seus comportamentos, de maneira produtiva e nao danosa aos (naturais) processos 

econômico-populacionais; (e) constata-se uma ascendência sem precedentes do polo 

governativo sobre 0 polo da soberania, acabando aquele por sobrepujar este; (f) verifica-se 

uma açao politica direcionada à gestao dos efeitos, 0 que justifica e legitima a açao securitâria 

(esta sim, operada por antecipaçao a todo ato do cidadao, reduzindo-Ihe sua potência de agir); 

(g) constata-se uma evidente proeminência da açao da policia em relaçao à açao judiciâria; (h) 

observa-se 0 decorrente esmaecimento do po der judicùirio, restando instrumentalizado pela 

govemamentalidade, 0 que acaba por impactar no polo da soberania - donde nao s6 advém a 

imposiçao e a violência, mas, ademais, trata-se do polo atinente às garanti as, à proteçao 

juridica, que seria incumbência, sobretudo, do judiciârio assegurar; nesse senti do, 0 

desfalecimento do judiciârio frente à policia e ao govemo repercute na higidez do poder 

soberano; (i) com 0 poder judiciârio, também desfalece 0 po der legislativo. Agindo 0 govemo 

diretamente sobre 0 cidadao, por imperativo de segurança, as leis dao lugar aos decretos, aos 

atos administrativos, às medidas provis6rias, às instruçôes normativas, às portarias, éditos que 

exibem força de lei, mas que nao sao lei. As leis, garanti a precipua do cidadao, restam 

desconsideradas, postas de lado, em segundo piano. Trata-se, com efeito, de um duro golpe no 

modelo democrâtico, uma vez que 0 poder legislativo, da mesma forma que 0 judiciârio, 

afigura-se expressao do polo da soberania, em sua faceta preponderante de garanti a e de 

respeito às liberdades dos individuos; (j) nota-se uma alteraçêio nitida na compreensao das 

verdades e das certezas e 0 incutir de crenças e discursos - corn base em uma certa 

teatralidade -, fundamentados no imperativo de segurança e invariavelmente orientados à 

reduçao dos direitos e garanti as fundamentais do cidadao; (k) a crise e a excepcionalidade, 

assim, assumem contomos de permanência; (1) tal conjuntura redunda em um processo de 

despolitizaçêio. Verifica-se uma reduçao significativa nao s6 nos direitos e garanti as 

fundamentais, mas na pr6pria participaçao politica do cidadao, 0 quai, ante a açao do 
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imperativo securitario, despersonaliza-se, nao mais se reconhecendo, ademais, em seus 

representantes e nos atos por estes praticados, 0 que leva a uma condiçao de passividade. 

(iii) E, entao, a terceira questao: É licito conceituar 0 Estado contemporâneo 

coma um "Estado securitario", coma um "Estado das radies de segurança "? 

Corn efeito, a resposta nos pare ce ser, indubitavelmente, afirmativa. 

Consoante pudemos perceber das analises agambenianas, 0 Estado securitario é 

aquele que se caracteriza pela utilizaçao recorrente do argumento do medo e da desconfiança, 

conjugada à eleiçao de um inimigo comum, contra 0 quaI se deve combater - esteja este 

inimigo no "terrorismo", na "criminalidade organizada", no "trafico de drogas" ou na 

"corrupçao", por exemplo (estes ultimos, exemplos classicos de argumentaçao utilizada a 

prop6sito em solo brasileiro). A fim de que 0 argumenta do medo ganhe tangibilidade, é 

preciso que 0 inimigo esteja, em certa medida, proximo e potencia/mente ativo, que as pessoas 

identifiquem tratar-se, corn efeito, de um problema social relativamente ao quaI se deve fazer 

face e compreendam, ademais, que, em relaçao a tal problema, final mente, os dispositivos 

empregados por exigência do imperativo de segurança constituem -se na arma adequada e 

ostentam a capacidade de promover a salvaçao, a quietude. Nesse sentido, a um problema, de 

certo modo, real, é aglutinado um discurso que, invariavelmente, 0 amplifica, perigosamente 

assemelhando cada dia a um "12 de setembro". 

Yale observar que - conjugado ao interesse estatal de controle da populaçao, na 

maxima medida possivel, buscando-se reduzir ao minima suas possibilidades a uma açao 

imprevista, baseada na ja mencionada naturalidade independente da populaçao em relaçao à 

vontade soberana - encontra-se ademais - consoante ja asseverado - um apelo econômico 

bastante evidente. Nesse ponto, parece-nos manifesto 0 concerto entre estatalidade e grandes 

corporaçoes privadas, cada quaI corn suas funcionalidades, um dominio servindo aos 

interesses do outro. 0 argumento do medo se implementa, e uma série de medidas atentat6rias 

aos direitos e garanti as fundamentais sao tomadas, uma vez que absolutamente 

indispensaveis, necessarias à asseguraçao da sa/us populi. Corn efeito, 0 argumenta do medo 

leva à diminuiçao das garanti as de maneira consenti da pela populaçao, amedrontada que esta 

diante do inimigo, que se encontra à espreita e que pode irromper em açao a qualquer 

momento, atormentando e dilacerando 0 tecido social. É nesse sentido que 0 argumento do 

medo incute, de um lado, sensaçêio de insegurança e, de outro, a crença na cura provinda da 

utilizaçao dos dispositivos securitarios. As pessoas, nesse diapasao, enredadas nesta 

armadilha, acabam paradoxalmente por exigir mais segurança e mais dispositivos de 
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vigilância e fiscalizaçao coma um direito fundamental l24o. Assim, a mente dos cidadaos -

perdidos que estao - entra em curto-circuito, e os indivfduos nao podem senao acabar por 

cederem, de maneira paulatina e progressiva, suas garanti as polftico-democniticas em troca de 

uma segurança que, em realidade, constitui uma rematada quimera. 

É nesse diapasao que - antes que um Estado de direito, democratico, garantidor 

dos direitos dos indivfduos - podemos bem detectar que 0 momento nao é de proteçao e 

ampliaçao desses direitos e garanti as fundamentais, mas, muito ao contrario, percebemos um 

evidente refluxo nesse sentido. A instalaçao do imperativo de segurança, por meio do quaI se 

estabelecem relaçoes de saber e, decorrentemente, relaçoes de poder, promove, na atualidade, 

em escala global 124 1
, uma deriva aos nossos Estados democraticos, encaminhando-os a uma 

adjetivaçao securitaria, 0 que termina por prejudicar grandemente a participaçao polftica da 

sociedade (na medida em que, coma 0 disse Agamben, "polftica" e "democracia" em nossa 

tradiçao nao podem senao se apresentar coma sinônimos). A tessitura dos discursos, por meio 

dos quais sao implementadas medidas govemativas, aponta em direçao à desinformaçao e à 

infusao de crenças, à teatralidade e à suavizaçao do atropelamento dos direitos e garantias 

fundamentais l242
, ao fomecimento seletivo da infonnaçao - nesta tensao pr6pria ao binômio 

1240 0 medo e a insegurança produzem uma demanda social, de exigência por mais segurança; sào sentimentos a 
partir dos quais acabamos por interpretar aquilo que nos rodeia, os acontecimentos que nos cercam e nossas 
relaç5es. Mas Coimbra nos observa que medo e insegurança nào sào simplesmente "dados naturais", mas, em 
grande medida, fruto de uma produçào, sào produzidos historicamente. Podemos falar ai em sentimentos 
soda/mente construidos; e, portanto, também, passiveis de transformaçào: "Debater 0 medo e a insegurança 
hoje presentes em quase todos os centros urbanos é pensar coma tais sentimentos têm sido produzidos. Nào os 
entendo, portanto, coma fazendo parte da natureza do ser humano, da sua essência. Como quaisquer outros 
sentimentos, eles têm uma hist6ria, pois sào forjados em determinadas épocas, ou de determinadas formas e 
maneiras. 0 que hoje esta posto no mundo, inclusive os nossos sentimentos que julgamos ser exclusivamente 
aspectos da nossa natureza, têm um carater hist6rico e, portanto, mutavel. (00') Diante da crescente violência 
urbana que nos lembra, muitas veze s, a barbarie, a produçào do medo e da insegurança se faz sentir cada vez 
mais fortemente. Diante da fome, do desemprego, dos esgotos a céu aberto, da ocupaçào de ruas e viadutos por 
familias cada vez mais numerosas, do analfabetismo, da prostituiçào infantil, de crianças que nos provocam 
terror,o medo e a insegurança pas sam a ser ' uma forma de interpretar 0 mundo'. É corn esses sentimentos que 
passamos a perce ber 0 que nos cerca e nos agride os '01h05, ouvidos e narizes' . A linguagem, as atitudes, 
comportamentos e sentimentos violentos nos envolvem cotidianamente. Vivemos nu ma cultura do medo, da 
insegurança, da paran6ia, enfim; e esta atmosfera domina a todos" (COIMBRA, Cecilia Maria Bouças. 
Produçào do Medo e da Insegurança. Niter6i, 1997. Disponivel 
em: <https://app.uff.br/s lab/uploads/text064.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2019). Aos go vernantes, a seu turno, é 
exigido que, periodicamente, deem mostras de segurança à populaçào, obtida a partir das aç5es deste Estado 
preocupado corn a sa/us populi: segurança da agua, ao dela beberem; segurança da cidade, ao nela passearem; 
segurança do sistema publico de saude, ao dele se utilizarem; deve ser registrada sua presença in /oco ap6s a 
ocorrência de desastres, em ordem a tornar manifesto e visfvel 0 bom governo dos efeitos, devem, enfim, 
representar a segurança frente aos seus concidadàos, mas sempre, frise-se, dentro deste paradigma securitario, 
que, ao fim e ao cabo, legitima a açào estatal. 
1241 Conforme bem alerta FRANKENBERG, op. cit., p. 43 . 
1242 Em situaç5es bastante preocupantes, poderfamos citar, a prop6sito, 0 que Frankenberg aflfma se tratar de 
uma semântica de banalizaçào: "Exemplos atuais disso sào as exigências de que sejam fornecidos 'instrumentos 
militares' - em palavras claras: armamento militar - às forças armadas para emprego na segurança interna, corn 
fins de assistência administrativa (Schauble, 2007, p. 213). Na mesma direçào aponta a banalizaçào da tortura 
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sigilo-publicidade -, à inquestionabilidade e, decorrentemente, à perda de senso critico e de 

julgamento por parte da sociedade civil, desaguando, finalmente, no referido fenômeno da 

despolitizaçào do individuo. 0 perigoso procedimento de fazer brotar, no seio mesmo do 

pr6prio Estado civil, 0 discurso do medo, da insegurança e da desconfiança, tal quaI um joio 

(que, alias, deveria ser extirpado corn a implementaçao da Commonwealth), prejudica 0 

florescimento da bios, da vida qualificada, eminentemente politica, na medida em que, onde 0 

medo e a desconfiança dominam, requerendo-se monitoramento e fiscalizaçao constantes, 

resta, à toda evidência, comprometido 0 exercicio das liberdades politicas constitucionalmente 

conferidas. 

Outrossim, a biopolitica, levada a cabo à exaustao a partir da presente 

govemamentalidade, por meio da regulaçào da naturalidade social - no conjunto da 

populaçao e na individualidade de cada cidadao, tendo no reconhecimento biométrico um das 

suas joias mais preciosas (biometria esta que hoje, para fins politicos, em solo brasileiro, 

acabou por se sobrepor a toda outra forma de identificaçao social) - termina por fatalmente 

dar sua contribuiçao decisiva a este processo de despolitizaçao do cidadao, que passa a 

responder ao poder publico corn base em parâmetros e exigências absolutamente inéditos. 

Nesse processo, 0 paradigma da suspeita e da desconfiança - que se coloca coma pano de 

fundo aos processos biométricos e aos mecanismos securitarios fiscalizadores - é enfim 

normalizado. 

A uma proliferaçao dos dispositivos securitarios (que, coma podemos perce ber, se 

associa ao fenômeno da despolitizaçao do individuo) acompanha, conforme dito, um aumento 

na utilizaçao dos conceitos juridicos indeterminados, alterando-se os critérios de verdade e de 

certeza juridicas (critérios estes que constituem direito fun dam entai ao cidadao, devendo a lei 

impositiva de responsabilizaçoes ser 0 mais certa e clara - e 0 menos dubia - possivel; trata

se de valorosa garanti a juridico-penal). E tanto mais problematica é a situaçao quando -

dando mais uma vez concretude às aspiraçoes de Botero - , paralelamente ao desprestigio da 

certeza e da verdade juridica, ingressamos no citado processo de instrumentalizaçào do poder 

judicù:irio, por meio do quaI este acaba por se transmudar em um 6rgao de auxilio à 

implementaçao da nova govemamentalidade. Trata-se 0 judiciario de genuina garantia do 

coma 'obtençâo forçada de declaraçôes para salvamento de vidas' ou coma 'interrogat6rio de salvamento 
motivado por culpa pr6pria' , que 'em regra, rebaixa [torturados] à condiçâo de objeto' (Brugger, 2004; Trapp, 
2006). Analogamente e baseando-se no 'tiro de salvamento ' empregado pela polfcia, 0 homicidio direcionado 
dos passageiros de um aviâo que se encontra em poder de supostos terroristas suicidas é banalizado coma sendo 
um 'abate de salvamento' . 0 pensamento norrnalizante serve-se, em cada caso, de um vocabulario que despe os 
fenômenos mencionados de seu carater excepcional e os insere discretamente na norrnatividade da situaçâo 
normal. Esse vocabulario é sustentado do ponto de vista sistematico pela reabilitaçâo do conceito de inimigo", 
Ibid ., p. 41. 
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cidadéio frente aos abusos passiveis de serem cometidos pelo Estado. Cuidando-se de poder 

provindo diretamente da soberania estatal, tem coma vocaçao primeira proteger 0 individuo 

ante as arbitrariedades praticadas, nao podendo ele - poder judiciario - coadunar-se corn 0 

processo de despolitizaçao e corn 0 achatamento do cidadao em sua dignidade juridica (é 

dizer, deve combater a produçao da vida nua, a separaçao da vida de sua forma). Nesse 

senti do, se, de um lado, podemos porventura ver 0 arbitrio consubstanciado na eventual açao 

desmesurada por parte, nomeadamente, do poder executivo, seja por meio da ediçao de atos 

normativos govemamentais atentat6rios a direitos, seja pela açao impositiva, violenta e 

soberana da instituiçao policial, incurnbira precisamente ao poder judiciario agir de modo a 

fazer estancar a sangria, coibir os abusos, proteger os direitos e resguardar 0 Estado 

democratico. 

Problematico, todavia, é 0 momento em que 0 judiciario integra-se a esta 

govemamentalidade, sendo por ela absorvido; problemâtico é 0 momento em que 0 julgador 

aquiesce, sem reservas, aos imperativos de segurança, quando mesmo 0 judiciario os fomenta, 

sequer percebendo a contradiçao em - à justificativa de melhor ensejar 0 processo de 

politizaçao - chamar os individuos para, em verdade, justamente, se submeterem a um 

processo de despersonificaçao s6cio-politica: a biometria; problemâtico é quando 0 judiciario, 

nesta nova conjuntura govemamental, é precedido pelos agentes de segurança. Corn efeito, 

nao se vê qualquer esboçar de um discurso critico a respeito desta relaçao espuria entre 0 

braço soberano protetor do cidadao - 0 po der judiciario - e a govemamentalidade securitaria 

(que se yale, bel et bien, da despolitizaçao, do argumenta do medo e do esfacelamento das 

certezas e verdades juridicas). A constataçao de um judiciario absolutamente integrado à 

govemamentalidade parece-nos, corn efeito, fruto direto desta tendência atual do polo do 

govemo de envol ver completamente 0 polo da soberania - uma preocupaçao serissima e 

extremamente procedente de Giorgio Agamben. Um judiciario absolutamente integrado ao 

govemo nao é mais capaz de conte star a indeterminaçao dos conceitos juridicos, nao é mais 

capaz de garantir as liberdades do cidadao, nao mais se afigura habil a chamar os individuos 

ao resgate de sua vida politica qualificada. 

A verdade, nesse sentido, se desloca do âmbito judicial para 0 âmbito poli cial e 

midiatico; inclusive verificamos urn processo em que, nao raro, a certeza judicial começa a 

ser formada e a passar pelo exame dos dados colhidos diretamente da midi a, âmbito este que, 

por sua vez, depende - em grande medida, nas situaçoes em que nitidamente operante 0 

imperativo de segurança - do fomecimento de informaçoes por parte precisamente dos 

agentes securitarios. Os papeis nao podem senao, portanto, acabar por se verem trocados. A 
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policia, instituiçào que se encontra no vértice entre a soberania e 0 governo e que tem por 

funçào garantir a ordem e a paz publica, termina por assumir funçào de regulaçêio da 

informaçêio; a midia (instituiçào fundamental à democracia, sendo importante veiculo à 

promoçào da concretude do principio constitucional da publicidade, dando a conhecer os atos 

publicos) acaba por se transmudar em julgador quanto à divulgaçào das informaçoes 

repassadas conforme as razoes de segurança; e 0 judiciario, a seu turno (0 quaI deveria, por 

açào soberana, garantir os individuos contra os arbitrios proprios a um agir governamental 

securitario desmedido), acaba por fomentar 0 imperativo de segurança e por se valer, ademais, 

de argumentos policiais e midiaticos para - em uma funçào que lembra a mera chancela -

formular seus juizos de absolviçào e de condenaçào. Percebe-se, nesse processo, a evidente 

precedência (i) da funçào policial, instituiçào primeira a quaI se acorrer, a partir de entào, para 

fins de se buscarem informaçoes e de se estabelecerem as verdades, e (ii) da funçào midiâtica, 

a quaI, operando na tensào publicidade-segredo, julga e determina 0 que vira a publico e 0 que 

restara ocuIto. 

A uma proeminência da funçào poli cial sobre a judiciaria, associa-se ademais a 

citada precedência das medidas administrativas em relaçào à lei stricto sensu (garanti a por 

excelência do cidadào, 0 quaI, teoricamente, so poderia ser obrigado a fazer ou deixar de fazer 

algo em virtude do que contido na lei). Na medida em que a propria lei, na atualidade, remete, 

sem cessar, à uIterior ediçào de decretos, de atos administrativos, que serào, no momento 

oportuno, expedidos pele poder executivo para fins de regulamentar 0 que contido da 

legislaçào stricto sensu, a garanti a do cidadào ja resta relativizada e nitidamente passivel de 

ver-se comprometida. A lei é expressào da soberania; os atos normativos, do governo. Como 

se pode verificar na teoria hobbesiana, a soberania é imposiçào, mas também é proteçêio, é 

coerçào, mas também é direito 1243; é a soberania que nos garante da guerra generalizada e que 

nos assegura a possibilidade de paz; é, a bem da verdade, a proteçào de que dispomos -

mesmo que estejamos plenamente conscientes do alerta provindo da procedente constataçào 

de W. Benjamin e de G. Agamben quanto à interpenetraçào, na soberania, entre violência e 

direito, ante a evidente associaçào (na relaçào entre poder constituinte e poder constituido) 

entre a violência que poe e a violência que conserva 0 direito. 

1243 Nesse sentido, alias, assim 0 inaugurou Jean Bodin, autor que primeiro associou 0 conceito de soberania à 
noçao de um direito proprio ao Estado, confonne FOISNEAU (2009), p. 55. Inclusive, vale lembrar que, 
consoante ja observamos, uma das significaçoes de "ratio " é justamente "direito "; por isso, a razao de Estado 
naD po de afastar seu significado juridico, 0 quaI ela retira, propriamente, do polo da soberania. Consoante ja 
pudemos perceber, a razao de Estado naD se identifica apenas corn 0 govemo, mas assumira, outrossim, a 
acepçao do que poderiamos chamar de um "direito de Estado", de imposiçao, mas também de resguardo e 
proteçào dos interesses dos seus cidadaos. 
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Nesse sentido, se insertos na 16gica violenta que articula poder constituinte e poder 

constituido 0 cenario ja nào é bom, devemos, todavia, avançar a tese de que tanto pior sera aquele 

cenario de justaposiçào total e sem reservas dos dois polos da maquina, em que a soberania 

irrompera e agira mo-som ente e na medida em que chamada pela govemo, para fins de resguardar 

a administraçào eficaz e as imposiçôes pr6prias à satisfaçào da nova govemamentalidade. Ai corn 

efeito a engrenagem acabara por efetivamente moer a vida humana em uma maquina que -

aplicando golpes de Estado em permanência - nào acabarâ senào por se tomar absolutamente 

letaI. Dai Agamben enfatizar sua preocupaçào de que, de maneira preponderante, atualmente, 0 

problema nào esta em Deus, mas no anjo; nào esta no reino, mas no ministro; nào esta no rei, mas 

no foncionario; nào esta no legislativo, mas no executivo; nào esta na soberania, mas no governo; 

nào esta na lei, mas na policia, que, desde a etimologia (e conforme reivindicavam os te6ricos da 

Polizeiwissenschaft), trata-se da verdadeira politica/244 . Perigosa, pois, é a sobreposiçào do 

govemo em relaçào à soberania, englobando-a e a ela se justapondo, situaçào bastante evidente, 

na medida em que 0 imperativo e os dispositivos de segurança privilegiam fortemente 0 âmbito 

govemativo da maquina bipolar. 

Ante um quadro como este, nào ha duvidas de que estamos em uma deriva do Estado 

democrntico em direçào a uma nova forma de Estado, a quaI se convencionou chamar, mesmo que 

ainda em carMer preliminar, Estado de controle, Estado securitario ou Estado de segurança, em 

relaçào ao quai ainda nào podemos bem divisar os contomos, suas funçôes e vocaçôes mais 

especificas. Mas 0 certo é que a condiçào politica dos individuos esta se alterando, em um processo 

relativamente ao quai as pessoas ja percebem uma vertigem pr6pria aos momentos de crise. Talvez 

estejamos frente a uma nova revoluçào copernicana, a se acelerar nas pr6xirnas décadas, uma 

revoluçào em relaçào à quaI ja podemos antever que nào tera entre seus protagonistas os juristas, 

nem os economistas, mas sim os teoricos da segurança, em suas mais diversas linhas de 

atuaçào 1245. Serào estes, a nosso juizo, os técnicos por excelência que comandarào esta nova 

revoluçào que atingira profundarnente a condiçào politica do individuo e que - arriscamos dizer -

deflagrara uma nova heresia; uma heresia que, desta feita, nào tera como alvo a Igreja ou 0 Estado, 

mas sim a pr6pria democracia; uma heresia da democracia que, paradoxalrnente, podern nos levar 

nào a uma forma mais apurada de autonomia, mas ao retorno a uma heteronomia, talvez ainda mais 

brutal e perversa do que aquela da quaI, nào faz muito, vimos de sair. 

1244 Yale lembrar, conforme ja tivemos a oportunidade de asseverar, que 0 termo "policia" ja foi outrora tomado 
coma expressào designativa da organizaçào politica mesma, coma sinônimo de "Estado". 
1245 Parece-nos que a coesào social sera obtida (além da funçào policial e da funçào midiatica) por intermédio da 
indisfarçavel açào dos técnicos e te6ricos da segurança. 
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11 A TiTULO CONCLUSIVO: PODEMOS NOS DESEMBARAÇAR DES SA RAZAO? 

"Às vezes eu falo corn a vida, às vezes é ela quem diz 
quai a paz que eu nao quero conservar para tentar ser feliz H . 

o Rappa (Minha Alma) 

A partir do percurso que vimos de delinear, observamos, pois, se conformar uma 

nova racionalidade, uma nova razao de Estado, baseada nomeadamente no argumenta da 

perpetua necessitas1246, por meio do quaI a situaçao de crise e a insegurança deverao ser 

entretidas, deverao se manter constantes, nao poderao cessar (uma vez que fontes de 

legitimidade ao ente estatal). Por meio deste discurso da perpetua necessitas, busca-se instalar 

uma sensaçao de medo, de insegurança e de desconfiança, obtendo-se uma constância na 

adoçao e aplicaçao de medidas c1aramente excepcionais e atentat6rias aos direitos e às 

garanti as fundamentais. A sufragar este discurso, far-se-a indispensavel 0 argumento do 

inimigo (seja ele 0 "terrorismo", a "criminalidade organizada" ... ), en se jan do-se, ademais, 0 

fenômeno do racismo, 0 racismo interno, 0 racismo de Estado1247
. Nesse sentido, a 

estatalidade da era securitaria se nutre do argumenta do medo e da desconfiança, entretendo a 

situaçao de crise (que agora se tornara permanente) - justificar-se-a a partir de tais elementos, 

deturpando, assim, a doutrina hobbesiana. Aquilo que, a partir da teoria de Hobbes, 

buscariamos afastar corn a implementaçao do Estado civil retorna e é encontrado agora no 

interior deste Estado, e - pior - sob a forma de justificaçao e legitimaçao desta novel 

modalidade de ente estatal, pr6pria a esta nova governamentalidade. Ao contrario de Hobbes, 

que buscou, por meio do Estado, estabelecer um ambiente de paz, a entidade estatal agora se 

nutre do medo e mantém a sociedade em estado de alerta constante, em uma tensa 

possibilidade de conflito (podemos arriscar dizer que - corn esta nova naturalidade 

securitaria - se reativam elementos inerentes ao pr6prio estado de natureza, e isso no interior 

mesmo do Estado civil). E, a prop6sito, vale repisar que Hobbes - para quem deveria ser 

garanti da nao apenas a vida, mas a vida boa (poderiamos dizer até, de certo modo, 

qualificada, a ser lograda em uma sociedade de paz) - certamente estaria de acordo que nao 

ha como viver bem em uma sociedade aterrorizada. 

o discurso da insegurança devera ser incutido nomeadamente por meio da 

representaçao, da encenaçao, da teatralidade. A teatralidade estabelece um rito (que 

poderiamos perfeitamente assemelhar ao sagrado) e corn ele um distanciamento (tal quaI 0 

1246 Argumento este - nad a obstante - desde a Idade Média ja utilizado - e também criticado -, conforme POST 
(1964), p. 306 e KANTOROWICZ, op. cit., p. 285-8. 
1247 FOUCAULT (2001), p. 45 . 
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atinente a um santuario ou sacrario), promovendo-se ai uma cisao profunda entre govemantes 

e govemados, sendo dado apenas aos primeiros conhecer os arcana imperii, as efetivas razôes 

levadas em conta para a tomada de açôes govemativas. 0 calar e 0 falar, nesse contexto, 

operam, em uma fina articulaçao, nesta tensao entre publicidade e segredo. Esta manifestaçao 

teatral (que encontra na polfcia um dos seus mais not6rios protagonistas) liga-se a uma 

demonstraçao de eficacia - e também a uma evidente preocupaÇao com a eficacia - , pr6prias 

a uma ramo de Estado operante, sobretudo, no polo governamental da maquina bipolar. 

Yale ressaltar, que, corn isso, evidentemente, nao queremos aqui defender que os 

problemas do terrorismo e da criminalidade organizada nao existam ou nao sejam sérios, 

graves e importantes de serem enfrentados. 0 que criticamos, no presente escrito, é 0 

argumento da perpetua necessitas, da crise em permanência, deste esta do que, dia ap6s dia, 

ainda é guiado por medidas excepcionais; 0 que atacamos aqui é a amplificaçao do perigo, por 

conta da estudada e estratégica utilizaçao do discurso do medo e da desconfiança, e, ao 

ensejo, a decorrente pratica destes pequenos golpes de Estado de todos os dias1248. Nesse 

diapasao, vamos na mesma direçao de Frankenberg, para quem nao podemos ser levados a 

pensar que "todo dia é 12 de setembro ", que a polfcia de segurança nunca mais enfrentara 

um perigo tarde demais 1249 e que, para fazer frente a tais problemas, devemos, 

obrigatoriamente, abdicar de nossas liberdades democrâticas, duramente conquistadas. 

Por conseguinte, precisamos ter a coragem de avançar a te se (mesmo que ao risco 

de soar uma rematada heresia nos tempos atuais) de que devemos ser capazes de tolerar um 

certo grau de insegurança, a fim de proteger nossas liberdades individuais e politicas. 

Devemos perceber que a democracia pressupôe um minimo de con fiança; e a dura realidade é 

que a confiança pressupôe a efetiva possibilidade de arriscar a integridade fisica e de ver-se 

1248 A prop6sito da necessâria dissociaçao que devemos ser habeis a empreender entre 0 crime efetivo e 0 medo 
do crime, yale aqui anotar a citaçao de Juanjo Medina, trazida por Daniel Arruda Nascimento: "Como Warr 
(1985) assinalou: 'as consequências do medo sao reais, tangfveis, e potencialmente severas em ambos os nfveis, 
ao individual e ao social'. 0 medo do crime ao contrario do crime real, afeta uma maior gama de cidadaos e as 
suas consequências sao predominantes e graves (Warr, 1987; Hale, 1996). Outros ressaltaram inclusive que 0 

medo do crime pode ser um problema mais grave do que a pr6pria delinquência (Clemente e Kleiman, 1976). 
Efetivamente, 0 medo do crime obriga os indivfduos a mudarem seus estilos de vida. As pessoas especialmente 
temerosas ao crime decidem refugiar-se em sua casa, protegendo-se corn cadeados, correntes, barras de 
segurança e alarmes. Mas 0 medo do crime também tem implicaçoes sociais e econômicas significativas. Assim, 
por exemplo, te rn-se observado que gera alienaçao, promove 0 desenvolvimento de estere6tipos nocivos e 
acelera a desagregaçao das redes informais de controle social (Conklin, 1975). ( ... ) 0 medo do crime age coma 
um agente catalisador que gera comportamentos que podem ser muito destrutivos para a vida comunitâria e 
social (Lewis e Salem, 1986), fraturando 0 sentimento de comunidade e transformando alguns espaços publicos 
em areas que ninguém deseja visitar". Traduçao de NASCIMENTO, 2018a, p. 91-2; 0 original pode ser 
consultado em MEDINA, Juanjo. Inseguridad ciudadana, miedo ao delito y policfa en Espafia. Revista 
Electronica de Ciencia Penal y Criminologia. n. 5, 2003. p. 3. Disponfvel em: 
<http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-03.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2019. 
1249 FRANKENBERG, op. cit., p. 337. 
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traido 125o. Nao ha confiança sem perigo e sem possibilidade de traiçao. Se 0 modelo politico 

atual assume coma paradigma a desconfiança, é licito concluir que a democracia mesma resta 

comprometida, e corn ela a pr6pria vida politica em sua possibilidade. E, nessa toada, 

precisamos perceber que a democracia se trata de um bem infinitamente maior do que aquele 

prometido pela paradigma securitario, que ora se encontra em franc a implementaçao e que 

(cabe-nos dizer) flagrantemente ao regime democratico se contrapôe. Inclusive, a prop6sito, é 

mister atentar que um estado de segurança total é uma quimera, é algo, evidentemente, 

impossivel, inconcretizavel, nenhum mecanismo de segurança adquirindo suficiência nesse 

sentido. Corn efeito, sempre restara a duvida se estamos, de fato, seguros l25l. Em outras 

palavras, 0 modelo securitario nao se trata senao de uma rematada armadilha. 

Nesse paradigma, a uma naturalidade social correspondera - tal quaI um espelho 

- uma naturalidade do sistema securitario1252 
- sistema este que, por razôes de segurança, 

deve se apresentar coma inquestionavel e indiscutivel. Referido sistema viabiliza um processo 

inaudito de controle dos cidadaos e de concentraçao de seus dados, em um percurso de 

identificaçao que deve ser total e completo, em relaçao a todos e cada um. Corn efeito, em um 

inédito e acurado aprimoramento do modela pastoral, esta nova racionalidade é, deveras, 

caracterizada por uma totalizaçào cada vez mais tensionada, aliada a uma individualizaçào 

sempre mais extremada e sofisticada; um controle individual e total que se fara por intermédio 

do estabelecimento desta relaçao saber-poder pr6pria ao modela securitario, baseado no 

discurso do medo e da insegurança, na manipulaçao da verdade, a partir desta tensao 

publicidade-segredo, e na indeterminaçao juridica. Em consequência, obtém -se uma reduçao 

das liberdades e uma diminuiçao (inclusive de maneira consentida) das garanti as 

fundamentais. Esfacela-se, pois, a cidadania (e junto corn ela vai a soberania). Deveras, as 

garanti as pr6prias à soberania veem-se esmaecidas ante uma açao proeminente do polo 

govemativo, 0 quaI tende, nessa nova govemamentalidade, a englobar 0 polo soberano, 

fazendo este agir conforme as necessidades de govemo. Corn isso percebemos um processo 

1250 Diga-se, de passagem, que, mesmo na pr6pria teoria hobbesiana, nào ha pacto sem um minima de confiança. 
Quando Hobbes exp5e, no Leviathan, que "1 authorize and give up my right of governing myself, ta this man, or 
ta this assembly ofmen, on this condition, that thou give up thy right do him, and authorize al! his actions in like 
manner", HOBBES (1946), p. 112 - em traduçào nossa: "autorizo esta pessoa a tomar decisàes e governar, 
abdicando eu de meus direitos e de minha capacidade de autogoverno, desde que você faça a mes ma " -, ai esta 
a con fiança coma pressuposto do contrato, e de par corn a possibilidade de quebra deste. 
\25 \ Como diz 0 poeta, "as grades do condominio siio para trazer proteçiio, mas também trazem a duvida se é 
você que esta nessa prisiio " (RAPPA, O. Minha Alma. Mountain View: Google, 2009. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=vFIAd3hrdzY>. Acesso em: 10 abr. 20 19.). 
\252 Naturalidade esta que, V.g., se expressa, lembremos, no fato enunciado por Agamben, no sentido de se 
recomendar que "os cidadàos sejam desde pequenos habituados a este tipo de controle", AGAMBEN (2010c), p. 
66. 
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evidente de instrumentalizaçao dos poderes legislativo e judiciario. De fato, a lei stricto 

sensu e a formaçâo da certeza juridica, duas das mais formidaveis garantias democrâticas, nâo 

estâo na ordem do dia e restam, atualmente, à toda evidência, obnubiladas. 

Em contrapartida, crescem os âmbitos midiatico e policial, revelando-se, ademais, 

uma dependência inaudita do poder em relaçâo à economia1253 • E, entâo, percebemos 0 que 

talvez seja a motivaçâo por excelência (que é dupla - parece-nos) do paradigma securitario: a 

uma exigência de modificaçâo da relaçao do individuo para corn 0 poder - relaçâo esta que, a 

partir de agora, passa a ser de controle - associa-se uma forte exigência de carater econômico. 

Nesse sentido, poderiamos perceber um governo agindo em concerto corn 0 - e em beneficio 

do - âmbito econômico l254
. Instala-se, pois, a proliferaçâo dos mecanismos e dispositivos de 

segurança (os quais, justificados em funçâo de causas, exibem, entretanto, a capacidade de 

agir, tâo-somente, sobre os efeitos - é dizer, promete-se 0 que nâo se pode cumprir). Yale 

replsar que, na leitura de Agamben, tais dispositivos securitarios de fiscalizaçâo, 

monitoramento e controle (de scanners a câmeras e leitores biométricos) acabam por 

repercutir diretamente na condiçâo politica do cidadâo, revolvendo sua identidade social (e a 

percepçâo que ele faz desta - seu pr6prio reconhecimento) e deflagrando um processo de 

gradativa passividade do individuo em relaçâo à sua participaçâo na polis. Resta verificado, 

pois, um processo de despolitizaçao do cidadao. Enfim, um modelo que propala a segurança, 

mas que traz inquietaçâo; que promete proteçâo, mas que, na verdade, cala 0 cidadâo; um 

paradigma que anuncia a paz, mas que nâo da voz. E entâo nova advertência nos vern da arte: 

"paz sem voz nao é paz, é medo "/255. Corn efeito, certeira a constataçâo. 

1253 "Economia" aqui compreendida tanto do ponto de vista da "ciência econômica" quanto do das "exigências 
de carMer econômico", é dizer, aspiraçao de grandes corporaçoes no sentido de fazer prevalecer 0 interesse 
privado em relaçao ao interesse publico. E, vale lembrar, a prop6sito, que, se, de um lado, ha uma relaçao 
bastante evidente entre 0 imperativo econômico e 0 âmbito midiMico; de outro, imperioso lembrar (conforme 
nos ensina Foucault) que a pr6pria policia, ja na sua gênese, foi concebida coma uma "instituiçào de mercado ". 
1254 Yale, a prop6sito, asseverar que Agamben, em seu estudo teol6gico-geneal6gico acerca da economia e do 
govemo, aponta para uma inversao, conformada ao longo dos tempos, em relaçao a expressao paulina 
"economia do mistério ", da quaI paulatinamente se passara a um "mistério da economia ". Uma atividade, uma 
praxis que, em Paulo, é cristalina e manifesta (orientada a viabilizar 0 pIano salvifico - este sim 0 autêntico 
mistério) acaba, ela mesma, por devir oculta e enigmatica; uma economia - que antes era evidente - termina, ela 
pr6pria, por se tomar, em si mesma, misteriosa. AGAMBEN (201 la), p. 65; AGAMBEN (2018b), p. 430. 
Oriundo de uma heteronomia inerente a um mundo "encantado", 0 mistério agora é gestado a partir da economia 
mesma, tomando-se esta economia 0 proprio mistério; uma economia que engendra os arcanos do poder -
desconhecidos ao cidadao - e os as segura sob 0 argumento das razoes de segurança, termina por conformar uma 
nova sorte de heteronomia, ousamos dizer, ainda mais perversa. 
1255 RAPPA, O. op. cit. Acesso em: 10 abr. 2019. A prop6sito, Castoriadis, tomando a Grécia coma germe, corn 
percuciência nos aponta em contrapartida: "A participaçao se materializa na ecclesia, a Assembleia do povo, que 
é 0 corpo soberano atuante. Todos os cidadaos têm 0 direito de nela tomar a palavra (iségoria), suas vozes têm 0 

mesmo peso (isopséphia), e a obrigaçao moral se impoe a todos de falar corn toda franqueza (parrhésia)"; 
traduçao nossa para 0 original confeccionado nas seguintes linhas: « La participation se matérialise dans 
l'ecclesia, l'Assemblée du peuple qui est le corps souverain agissant. Tous les citoyens ont le droit d'y prendre la 
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E, entao, finalmente, nos cabe a questao: seria possivel desgarrarmo-nos de uma 

razao de Estado conformada em tais termos? E, antes de mais nada, que razao é esta que 

opera, mesmo na contemporaneidade, em nossos regimes democraticos? Yves Charles Zarka, 

em sua obra Figures du pouvoir1256, em capitulo sugestivamente intitulado « Peut-on se 

débarrasser de la raison d 'État? » ("Podemos nos livrar da razao de Estado?"), vai refletir 

sobre 0 tema e se debruçar sobre os traços desta razao de Estado operante na 

contemporaneidade, em nos sos regimes democraticos. Demos voz a referido fil6sofo, 

sinteticamente expondo sua argumentaçao e suas conclus5es, as quais serao aqui, corn efeito, 

sufragadas. 

o pensador tunisiano aponta que, ao contrario do inicio da Modernidade, 

atualmente, nao se encontra mais em questao indagaçao acerca de uma eventual justificaçao 

religiosa da arte de governar ou sobre uma necessidade de racionalizaçao da politica. Nos dias 

de hoje, nao ha senao um unico regime que comporta, em seu principio, a legitimidade: a 

democracia. 0 unico fundamento da legitimidade se encontra na soberania do povo -

principio democratico este que poderia assumir seja a forma da republica, seja a da monarquia 

constitucional. Vivemos em uma época em que a unica dualidade valida em termos de 

legitimidade politica é aquela que op5e democracia - enquanto forma legitima - ao 

totalitarismo - enquanto figura ilegitima, tradicionalmente representada pela tirania. TaI 

cenario nos levaria à tendência de pensar que a razao de Estado (sobretudo em seu aspecto 

derrogat6rio do direito comum) consubstanciaria forma constitutiva dos regimes ilegitimos, 

autoritarios, que nao levam em conta a populaçao, tampouco devem a ela pre star satisfaç5es. 

Haveria assim uma heteronomia das decis5es, da vontade dos governantes em relaçao à 

vontade do povo. Nesse sentido, esta parte obscura do poder nao teria mais razao de existir na 

democracia, figura em que 0 principio da soberania se encontra no povo - autonomia politica, 

portanto. 

Todavia, ja pudemos perceber que as coisas nao sao tao simples assim, e a 

experiência nos mostra que a razao de Estado é parte integrante mesmo em nossos regimes 

democraticos. Nesse sentido, a prirneira providência seria tencionar compreender por que, e 

de que forma, a razao de Estado ressurge nas democracias. Tratar-se-ia ela da sobrevivência 

de um arcaico, do resultado de um momento pontual de crise, ou da presença, mesmo no 

regime democratico, de um elemento constitutivo do poder politico? A fim de responder a tal 

parole (iségoria), leurs voix pèsent toutes du même poids (isopséphia), et l'obligation morale s'impose à tous de 
parler en toute franchise (parrhésia) » (CASTORlADIS, op. cit. , p. 6). 
1256 ZARKA, Yves Charles. Figures du pouvoir. Études de philosophie politique de Machiavel à Foucault. Paris: 
Presses Universitaires de France, 2001 . 
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questao, Zarka aponta para quatro significados assumidos pela razao de Estado na atualidade 

(e entao vemos claramente 0 vaivém do pêndulo da maquina bipolar agambeniana, ora se 

deslocando em direçao à soberania, ora indo rumo ao polo do governo): 

Primeiro significado: 0 mais evidente, 0 aspecto derrogat6rio do direito comum. 

Consoante ja apontamos, trata-se da derrogaçao do direito comum ante uma necessidade 

maior, dirigida à manutençiio da ordem publica, à preservaçiio do Estado. Esta compreensao 

rem ete ao vetusto axioma - ja aqui intensamente mencionado - necessitas legem non habet. A 

açao da razao de Estado neste particular encaminha a compreensao de existência de uma lei 

superior ao direito comum, que autoriza a açao, ignorando as definiç5es e determinaç5es 

proprias a este, uma lei que opera em seara diversa da do direito ordinario e que diz respeito 

à propria conservaçao e sobrevivência do Estado. E nesse sentido Zarka atenta: trata-se da 

açao da razao de Estado em vista do interesse publico, naD do interesse particular; as 

diligências levadas a efeito neste casa apenas se justificarao em vista da utilitas publicae, do 

bem publico, do bem comum, e naD do interesse privado, em detrimento e prejuizo da 

organizaçao politica. Assim, a açao da razao de Estado estara justificada ante 0 casa de 

exceçiio, ante a necessidade excepcional, que en se je um agir extraordinario à regular operaçao 

de governo. 0 pensador assevera que a dificuldade - coma naD poderia ser diferente - esta na 

propria definiçao do que configura ou naD este casa de necessidade, e quem esta habilitado a 

reconhecer este casa de necessidade l 257
. Nesse senti do, Zarka assevera que a razao de Estado, 

no ponto, permanece em um campo equivoco, caracterizado pela pergunta que naD cessa de 

revir à mente: a razao de Estado rem ete ao interesse do Estado ou ao interesse do Principe? 1258 

Vemos, pois, aqui, nesta primeira acepçao um claro deslocar do pêndulo em direçao ao polo 

da soberania/259. 

Segundo significado: 0 âmbito da racionalidade. Zarka afirma que a razao de 

Estado remete a uma racionalidade outra, diversa da racionalidade comum: uma racionalidade 

propriamente politica. Trata-se de uma racionalidade que so pode ser bem compreendida a 

partir do ponta de vista da lei politica, inacessivel, portanto, aos j uizos comuns, ao cidadao 

ordinario, despido que é do conhecimento especifico, tipico, especial, politico. Portanto, nesta 

acepçao, a razao de Estado associa-se à operabilidade de um âmbito que escapa à 

compreensao ordinaria propria ao cidadao comum. Estaria ai conformada uma autêntica 

1257 E aqui retomamos ao debate Schmitt-Benjamin sobre a decisao no casa de exceçao. 
1258 No ponto, vale lembrar 0 alerta de Agamben em relaçao à açao da polfcia no âmbito do indecidivel, na 
indiscemibilidade propria à "margem de apreciaçao". 
1259 Inclusive, parece-nos aqui interessante apontar os ensinamentos de Luc Foisneau sobre Jean Bodin: 0 jurista 
francês compreendia a soberania sob 0 aspecto juridico, coma um direito do Estado, um direito da Republica, 
por meio do quai estaria autorizada a derrogaçao de toda outra norma, cfe. FOISNEAU (2009), p. 54-7. 
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transcendência da razao de Estado l260
. Zarka aponta que a dificuldade aqui se encontra em 

definir esta razao de Estado que é invocada, para, entao, ja no passo seguinte, ser declarada 

inacessivel à compreensao ordinaria. Ela nao correria ai 0 risco de fomecer uma cômoda 

mascara para as praticas sem razao?/26/ Aqui percebemos um claro deslocar da razao de 

Estado em direçao ao polo governamental da maquina bipolar. 

Esta questao da transcendência da razao de Estado, associada a um âmbito que 

nao é dado ao cidadao comum desejar conhecer, encaminha-nos, claramente, à terce ira 

acepçao, que nao diz respeito senac à noçao do segredo. Zarka aponta que a razao de Estado, 

frequentemente, se relaciona à questao dos arcana imperii, os segredos e mistérios de Estado, 

o conhecimento que deve permanecer reservado e afastado do comércio publico, em ordem a 

permitir a higidez e a pr6pria preservaçao da entidade estatal (tal quaI exposto por Gauchet); 

e, corn efeito, até os dias de hoje os cidadaos nao encontram acesso aos santuarios do poder. E 

o tema do segredo, na leitura do pensador tunisiano, rem ete a duas ordens de consideraçao. A 

primeira delas é a questao da teatralidade, da dissimulaçao, afinal, "quem nao sabe 

dissimular, nao saber reinar ". A segunda é a referente à dominaçao . A arte do segredo é 

essencial à dominaçao politica; ter a informaçao privilegiada, deter informaç6es, corn efeito, e 

hoje mais do que nunca, é sinal evidente de poder. Zarka assevera, a prop6sito, que Clapmar 

promovia a distinçao entre arcana imperii, os segredos inerentes à conservaçao da 

organizaçao politica, e arcana dominationis, segredos relacionados aos detentores do 

poder l262
. Poderiamos, entao, verificar que, levando-se em conta a maquina agambeniana, é

nos licito asseverar que 0 pêndulo retoma à posiçao central, vértice no quaI observamos a 

presença de elementos tanto de govemo quanto de soberania (dominio) nesta acepçao de razao 

de Estado. 

Quarto significado: remete à ideia da violência. Zarka aponta - conforme ja 

pudemos perceber - que a razao de Estado nao é som ente discurso, debate, ideias, palavras, 

leis, mas é também açao - e, por vezes, açao violenta, que transgride as normas estabelecidas. 

Nesse sentido, a razao de Estado também remete ao uso da violência para além das regras 

juridicas implementadas ab initio. Ai estaria, segundo 0 tunisiano, a ideia do golpe de 

1260 Podemos aqui lembrar, v.g., do item 6.5. do presente trabalho, em que Gauchet, tratando da tensao 
publicidade-segredo, aponta para a argumentaçao - encontrada, por exemplo, nos pensamentos de Ferrier e 
Bossuet - no sentido de nao ser dado ao cidadao comum de se jar conhecer os segredos proprios aos gabinetes, os 
quais devem ser tidos coma santuarios. Nao é qualquer um que pode acessar 0 sacrario da razao de Estado. 
1261 ZARKA (2001), p. 112. 
1262 Ibidem. 
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Estado/263. Nesse ponto, percebemos que a razao de Estado - coma ja nos é de notar - nao se 

en contra associada exclusivamente ao âmbito governativo, mas que, pela via do golpe de 

Estado, mostra sua evidente conexao também corn 0 polo da soberania. Corn efeito, se a salus 

populi assim 0 exigir, a razao de Estado val er-se-a da soberania e, quebrando as regras, agira 

corn toda a força no intuito de promover a manutençao da ordem e a conservaçao da higidez 

da estatalidade. 

Levando em conta esses quatro pontos, poderiamos, a partir de Zarka, concluir 

que (talvez, ao menos, em grande medida) a raziio de Estado constitui-se em uma 

excrescência em relaçiio à democracia. As praticas da raziio de Estado entram em colisiio 

com as exigências pr6prias ao modelo democratico. 0 tunisiano observa que falar de uma 

razao de Estado operante em uma organizaçao politica democratica rem ete à ideia de que, por 

vezes, a democracia entra em contradiçiio consigo mesma, nao sendo as aç6es deflagradas 

por razao de Estado coisa outra que a pr6pria suspensiio do Estado de direito 1264 (tal 

constataçao, a nosso ver, é nitida quando da açao dos mecanismos securitarios). Dessa forma, 

em virtude disso, a açao da razao de Estado nos regimes democraticos nao pode se dar senao 

ante 0 surgimento de uma situaçao incontestavelmente excepcional que reclame uma açao 

igualmente de exceçao l265
; é ao menos nesse senti do que se pode justificar (après coup) a 

açao excepcional inerente à razao de Estado. Por outro lado, nos aponta Zarka que um 

governo que se utilize constantemente de aç6es excepcionais em nome da razao de Estado, 

configurando um cenario de perpetua necessitas (0 que nos parece evidente no casa do Estado 

de segurança) acabaria rapidamente por perder sua legitimidade - e legalidade -

dem ocrâti ca 1266. 

Assim, Zarka inclina-se por compreender que a raziio de Estado niio pertence, de 

fato, ao regime democratico. Na mesma linha que aqui vimos de defender, segundo 0 

pensador, tratar-se-ia de um arcaismo, que nao manifesta coerência corn a democracia, mas 

que, nada obstante, nao deixa de nela constante mente operar; e, nesse senti do, as raz6es de 

segurança talvez constituam, atualmente, suas assinaturas mais flagrantes. Mas 0 que 

explicaria esta persistência da açao da razao de Estado mesmo no seio dos regimes 

democrâticos e a incapacidade destes de dela se liberarem? Quatro sao os pontos trazidos pela 

1263 Golpe de Estado em sua acepçào original, identificada nào corn uma conjuraçào, mas coma a açào do 
Principe tendo em mira 0 bem publico, a sa/us populi, a preservaçào da estatalidade. 
1264 ZARKA (2001), p. 113. 
1265 Para fins de assegurar, V.g., a segurança estatal, ante uma ameaça interna ou ante uma crise gravissima 
ocasionada por uma gue rra externa. 
1266 ZARKA (2001), p. 113 . 
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pensador para explicar esta invocaçao tardia da razao de Estado, este constante retomo do 

arcaico: 

Primeiro: 0 regime democnitico é definido por um principio de legitimidade - a 

soberania do povo - e um tipo de legalidade - Estado de direito - que logram bem se adaptar 

a um grande numero de situaçoes da vida politica. Ocorre que, para além da ampla gama de 

situaçoes normais às quais bem responde 0 modela democnitico, ha a urgência, 0 

excepcional, 0 imprevisivel, 0 extraordinario, que claramente extravasam os lindes juridico

democraticos. Tais serao os fenômenos que poderao reclamar a utilizaçao das açoes inerentes 

à razao de Estado. Casos excepcionais exigem a suspensao pontual, provisoria, dos 

procedimentos normais ao Estado de direito. Em situaçoes coma estas - em que a higidez da 

organizaçao politica encontra-se, de fato, em risco - estariamos antes frente a uma crise "na" 

democracia do que a uma crise "da" democracial267. Estariamos frente naD a um prob1ema 

dos principios democraticos, mas a uma questao atinente à capacidade mesma deste Estado de 

direito de responder adequadamente a tais espécies de desafios extraordinarios. Mas frise-se: 

deve-se estar frente à urgência excepcional, tal figura é aqui de presença indispensavel. Nao 

se po de estar di ante a uma dificuldade lateral, acess6ria, mas, sim, ante uma situaçao de 

iminente comprometimento sério da estatalidade, diante à possibilidade evidente de sua ruina, 

de sua destruiçao (ameaça de deflagraçao de guerra, conjuraçao para usurpaçao do poder, um 

pujante ataque terrorista ou uma grave açao da criminalidade organizada que comprometa, de 

fato, a segurança publica etc.). Nestas situaçoes, deve-se convir que, pontualmente, a 

publicidade e a justificativa, pr6prias ao Estado de direito, talvez naD se afigurem as soluçoes 

mais acertadas a se fazer frente à excepcionalidade efetiva e responder de maneira eficaz ao 

peri go direto, certo e flagrante. A justificaçao da-se, portanto, de maneira posterior, uma vez 

passada a situaçao excepcional1268 
- e se 0 regime evidentemente se mantiver. Mas, como se 

pode perceber, tal situaçao naD é despida de grandes dificuldades explicativas. 

Segundo: trata-se da açao da razao de Estado ante a oposiçao direito-potência1269. 

Zarka aponta que a democracia supoe que os principios juridicos regulamentem as 

necessidades de potência/poder. Todavia, sabemos que direito e potência (poder), cada quaI 

tem leis pr6prias e responde a reivindicaçoes distintas. E é precisamente neste cenario que 

pode entrar em açao a adoçao de medidas em nome da razao de Estado. Demos voz, no ponto, 

1267 Ibid., p. 114. 
1268 Percebamos, no ponto, a conexao corn 0 pensamento de Gabriel Naudé acerca da justificaçao do golpe de 
Estado. 
1269 "Potência" aqui - a nosso ver - entendida nao propriamente na acepçao agambeniana, mas mais aproximada 
à noçao de "poder". 
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a Zarka: "a razao de Estado tomaria a forma de uma razao de potência que se oporia à razao 

de direito e de justiça. A razao de Estado corresponderia entao a uma emancipaçao da logica 

da potência em relaçao àquela do direito"l27o. Estariamos, pois, frente ao confronto entre 

direito e poder. Poderiamos, nesse senti do, exemplificar corn a determinaçao de vendas de 

armas ao exterior ou a permissao de comercializaçao de produtos, de alimentos perigosos à 

saude. Ora, tais açoes vao de encontro à vocaçao primeira de preservaçao da sociedade e de 

manutençao da higidez da organizaçao politica, mas podem ver-se justificadas por razao de 

Estado, na modalidade "raison de puissance ". Tratar-se-ia, aqui, também, antes que uma 

crise da democracia, uma crise na democracia. Observa Zarka que, à diferença do ponto 

anterior, nao se trata aqui de presença ou de invocaçao da urgência excepcional, e, ademais, 0 

desrespeito às normas democrâticas pode, evidentemente, levar ao questionamento quanta à 

violaçao do principio da legalidade, proprio ao Estado de direito. 

Terceiro: confronto entre ideal e real. Sabemos, por exemplo, que nossos Estados 

de direito, na sua maciça maioria, nao suportariam - tampouco minimamente funcionariam -

no regime "puro" da democracia direta. Os ideais ("absolutos") de uma democracia coma tal 

devem ceder espaço à forma da representaçGo, por meio da quai se procede a uma delegaçao 

do poder, que, apos determinado lapso temporal, retorna ao titular da soberania, 0 quai 

novamente, entao, procede, por escolha, à concessao de nova mandato. Percebe-se, pois, uma 

disparidade entre 0 que seria 0 ideal e 0 real, 0 efetivamente possivel1 271 . Tomando-se esta 

mesma logica, atinente à distância existente entre 0 ideal e 0 real, poderiamos dizer que 0 

Estado nao funciona senao por meio de instituiçoes que Ihe conferem movimento e açao 

(viabilizando a soluçao de conflitos sociais, resoluçoes de problemas, satisfaçao de 

necessidades, etc.); e que tais instituiçoes, evidentemente, nao agem por si, mas por meio dos 

individuos que as compoem. As açoes de tais individuos é que darao tangibilidade às 

instituiçoes e, decorrentemente, ao Estado. Zarka assevera que a democracia nao exige apenas 

boas instituiçoes, mas também bons go vernantes 1 272, é dizer, aqueles que cumprirao de 

maneira adequada seu dever e nao agirao de maneira contraditoria em relaçao aos principios e 

às disposiçoes legais que Ihes é dado observar. É nesse sentido que a invocaçao da ra zao de 

Estado poderia operar, neste cenario, coma uma forma sub-repticia de ocultaçGo da 

substituiçGO do interesse publico pelo interesse privado, substituiçao esta que precisamente 

1270 « La raison d'État prendrait la forme d'une raison de puissance qui s'opposerait à la raison de droit et de 
justice. La raison d'État correspondrait alors à une émancipation de la logique de la puissance par rapport à celle 
du droit », ZARKA (2001), p. 115. 
\ 27 \ Ibid., p. 116. 
\ 272 Ibid., p. 116. 
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leva 0 nome de corrupçàol 273• TaI corrupçao, na visao do fil6sofo tunisiano, dar-se-ia por 

intermédio de duas formas: (i) a instituiçao se corrompe, na medida em que nao mais 

responde aos anseios da sociedade, pelo que se verificaria uma inadaptaçao em relaçao às 

condiçoes do tempo - conflito entre interesses estatais e interesses da sociedade; (ii) 0 uso que 

das instituiçoes é feito pelos individuos que a integram. Sob referidas perspectivas, Zarka 

afirma que "a razao de Estado nao seria aqui senao uma forma de ocultar aos olhos do publico 

a corrupçao dos govemantes e 0 enfraquecimento das instituiçoes"1 274. Estariamos aqui frente 

a uma crise na democracia ou uma crise da democracia? 0 tunisiano aponta que a resposta 

deve vir em termos pragmaticos. Deve-se indagar se tais açoes "institucionais", casualiter, 

revestem-se ou nao do potencial de comprometer a existência mesma da ordem democnitica e 

a higidez estatal. 0 fil6sofo, dando um "banho de realidade" no leitor, observa que as 

democracias nào sào eternas, elas podem se corromper e acabar por se transmudar em 

regimes autoritarios; da mesma forma que, ao revés, bem verdade, el as têm 0 con dao de 

ultrapassar as dificuldades e se renovar 1275
, superando a passividade, 0 descrédito e a crise. 

Quarto: a invocaçao da razao de Estado pode revelar um indicativo de crise, que, 

desta feita, sera uma crise da democracia. Tratar-se-ia de situaçoes que remeteriam a uma 

crise que poe em questao a propria forma democratica da sociedade politica, em outras 

palavras, uma crise que conduz, direta ou indiretamente, a uma destruiçao dos principios da 

soberania popular e do Estado de direito l276. Zarka aponta que a democracia tem suas forças, 

mas também suas fraquezas. Se, de um lado, 0 uso publico da palavra, a necessidade de 

persuasao ou a busca de adesao voluntaria consubstanciam-se em forças democraticas; suas 

fraquezas, por outro lado, estao na utilizaçao demag6gica da palavra, da persuasao e da 

adesao - 0 que, atualmente, é revelado, sobretudo, segundo Zarka, em uma demagogia 

midiatical277 - e aqui podemos tranquilamente incluir a construçao dos discursos persuasivos 

inerentes ao paradigma securitario, esteados na utilizaçao do medo e da desconfiança coma 

argumentos, na amplificaçao da situaçao de perigo, na busca da construçao de verdades e nos 

convencimentos fraudulentos . Nesta mesma toada, se se constitui uma evidente força 

democratica 0 governo pelas leis, tal vira uma fraqueza quando, amparando-se em uma 

pretensa legalidade - ou em leis que remetem à ediçao de decretos - , se govema, em verdade, 

1273 Ibid ., p. 116. A açao da razao de Estado vista sob 0 viés da corrupçao, tal interpretaçao nos parece, corn 
efeito, surpreendente. 
1274 « La raison d'État ne serait ici qu'une façon de cacher aux yeux du public la corruption des gouvernants et 
l' affaiblissement des institutions », ibid., p. 116. 
1275 Ibid., p. 116. 
1276 Ibid ., p. 117. 
1277 Ibid. , p. 117. 
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pela via de atos nonnativos corn força de lei; de igual sorte, trata-se de uma fraqueza quando 

o aparelho estatal sucumbe às castas polfticas, mesmo que alçadas ao poder por intennédio de 

processos eleitorais realizados de maneira regular, legal e fonnalmente legitima 1278. 0 

tunisiano assevera que, quando a democracia acaba por devir uma democracia de parti dos, 

que se digladiam em uma luta pelo poder, pelos cargos, pelas posiçoes, pelos proventos, ai 

esta identificada uma "crise interna da democracia" e uma "desnaturaçào de seus principios 

fundadores" 1279. 

Em um cenario coma este, no quaI parece se estar em um jogo de cartas marcadas 

(proprio, alias, ao paradigma securitario), a consequência é 0 fenômeno da despolitizaçào e da 

passividade, tenninando 0 espaço publico por se amalgamar corn 0 privado, acabando a bios 

por se diluir na zoè, mero fato de viver, despido de maiores significaçoes politicas, e, pois, 

humanas. Nesse senti do é 0 alerta de Zarka, em consonância corn 0 que buscamos expor na 

abertura da presente tese: 

Nao deveremos nos espantar corn 0 fato de que, neste contexto, haja uma 
rapida propagaçao da indiferença da populaçao em relaçao à politica, 
desmobilizaçao dos eleitores, perda de créditos dos partidos politicos (é 
dizer, em realidade, das castas) que se apossam, cada um à sua vez, das 
alavancas do poder. 0 recurso à razao de Estado nao tem entao outra funçao 
que a de mascarar - mas ninguém é tolo - a crise que alcança a democracia 
mesma l280 . 

Trata-se ai, pois, de mascarar a crise que se abate sobre a propria democracia. 

Sobre 0 lugar da razào de Estado na democracia, Zarka tende a entender que seu 

lugar esta nos momentos - mais ou menos graves - de crise. 0 tunisiano aponta que, na 

medida em que 0 regime democrâtico nào mais logra satisfazer as exigências proprias aos 

principios de legitimidade e de legalidade que correspondem à sua razào de ser, ai entào 0 

poder se utiliza da razào de Estado para, em verdade, encobrir desvios e distorçoes, 

nomeadamente aqueles referentes à precedência do interesse privado ao interesse publico e à 

monopolizaçào do aparato estatal 1281
• É nesse momento que a razào de Estado acaba por 

1278 Zarka identifica ai 0 problema da demagogia dos eleitos e do despotismo dos nomeados, ibid. , p. 117. Yale 
asseverar que a implementaçao do paradigma securitario, mormente ante sua conjugaçao com as exigências 
proprias à economia, encontra aqui - a nosso ver - também forte corroboraçao (na medida em que, na atualidade, 
as castas politicas, identificadas por Zarka, estao ligadas, no mais das vezes, ao poder econômico). 
1279 Ibid., p. 117. 
1280 «On ne devra donc pas s'étonner du fait que, dans ce contexte, il y ait une rapide propagation de 
l' indifférence de la population à l'égard de la politique, démobilisation des électeurs, perte de crédit des partis 
politiques (c'est-à-dire, en réalité, des castes) qui s'emparent tour à tour des leviers du pouvoir. Le recours à la 
raison d'État n'a alors d'autre fonction que de masquer - mais personne n'est dupe - la crise qui atteint la 
démocratie elle-même », ibid. , p. 117. 
128 1 Ibid., p. 118. 
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assumir a lamentavel incumbência de intervir em beneficio daqueles que, ab initio 

"servidores", acabaram por se transmudar em mestres do Estado l2B2. 

Dentre todas as nuances que aqui buscamos exp or, a razào de Estado nos parece 

habitar a indiscernibilidade da maquina bipolar governamental. Talvez (lembrando 

Castoriadis) opere justamente no limiar entre a ordem e 0 eaos, entre 0 direito e a anomia, 

encontrando-se em um ilocalizavel e, assim, revelando-se a nos coma meia-irmà do estado de 

exceçào. Se a razào de Estado, tal quai defende Zarka, efetivamente, se traduz em uma 

excrescência em relaçào ao regime democratico e ao Estado de direito, a deriva 

antidemocratica verificada no paradigma securitario vern bem a calhar e nào podera senào 

justamente favorecer e fortalecer a açào desta razào de Estado, seja em seu aspecta 

derrogatorio e impositivo, seja em seu aspecto dissuasorio, persuasivo, proprio à construçào 

de discursos, à ocultaçào de verdades e ao governo das condutas. 

Se este diagnostico estiver - em alguma medida - correto, quais poderiam ser as 

estratégias a se levar a efeito? Como se poderia agir em direçào ao desvencilhar-se desta razào 

de Estado da época das razoes de segurança? Avançaremos a proposito dois conjuntos de 

pensamentos, que nào deixarào, em grande parte, de se contrapor. 

o primeiro conjunto de pensamentos trata-se de uma compreensào nossa, que nào 

se ressente de reconhecer os beneficios e os avanços galgados por meio da implementaçào da 

estatalidade (democratica) e do modela capitalista. Imperioso percebermos que nem tudo sào 

trevas e que, se a técnica, aliada ao modelo capitalista - indissociaveis à açào da propria 

biopolitica - nào tivessem aportado seus indiscutiveis ganhos à sociedade, ja haveriam ha 

1282 Ibid., p. 118. Nesse sentido, a proposito, tomando a Grécia coma germe, Castoriadis nos observa que - para 
além de a participaçào dos cidadàos gregos se materializar na ecclesia, na quai se dispôe de iségoria (igualdade 
do direito de falar) e isopséphia (ter sua palavra levada em conta de maneira igual à dos demais integrantes da 
Assembleia), devendo-se, além disso, falar sinceramente, corn toda franqueza (parrhésia) - esta participaçào 
também se concretiza nos julgamentos, na medida em que nào havia "juizes profissionais", sendo as cortes, em 
sua quase totalidade, formadas por juris constituidos a partir dos cidadàos, escolhidos por sorteio . Arremata 
Castoriadis, asseverando que "a ideia segundo a quai os expertos nào podem ser julgados senào por outros 
expertos é uma das condiçôes da expansào e da irresponsabilidade crescente dos aparelhos hierarquico
burocraticos modernos" (ai vemos, corn efeito, uma razào de Estado nos moldes em que denunciada por Zarka); 
traduçào nossa para: « L' idée dominante suivant laquelle les experts ne peuvent être jugés que par d'autres 
experts est l'une des conditions de l'expansion et de l'irresponsabilité croissante des appareils hiérarchico
bureaucratiques modernes». Yale mencionar outra passagem de Castoriadis que esta em exata consonância ao 
que exposto por Zarka: "a representaçào é um principio estranho à democracia. E isto dificilmente é alvo de 
discussào. Uma vez que ha 'representantes' permanentes, a autoridade, a atividade e a iniciativa politicas sào 
retiradas do corpo dos cidadàos para serem entregues ao corpo restrito dos 'representantes' - que delas se 
utilizam de maneira a consolidar sua posiçào e a criar as condiçôes suscetiveis de intluenciar, de muitas formas, 
no resultado das proximas ' eleiçôes"'. Traduçào nossa para: « la représentation est un principe étranger à la 
démocratie. Et cela ne souffre guère la discussion. Dès qu ' il y a des "représentants" permanents, l'autorité, 
l' activité et l'initiative politiques sont enlevées au corps des citoyens pour être remises au corps restreint des 
"représentants" - qui en usent de manière à consolider leur position et à créer les conditions susceptibles 
d'intléchir, de bien des façons, l'issue des prochaines "élections" » (CASTORlADIS, op. cit., p. 6, 7 e 8). 
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muito desaparecido da cena polftica. Corn efeito, na mesma medida em que 0 avanço da 

técnica se mostrou decisivo para que as duas Grandes Guerras assumissem os contomos 

diabolicos de que se revestiram, referido avanço, em contrapartida, propicia expressivos 

ganhos à sociedade, aproximando pessoas, curan do vidas, disponibilizando conhecimento, 

fazendo circular pensamentos e (por que nao dizer?) contribuindo, em certa medida, em 

direçao à paz. Evidentemente, ao mesmo tempo em que a biopolftica flerta corn a morte e tem 

a capacidade de se transformar em tanatopolitica, é por meio desta biopolftica que vacinas sao 

descobertas, doenças sao tratadas e vidas, curadas. Enfim, poderiamos dizer que a vida é, por 

meio desta mesma biopolitica, também, em grande medida, favorecida. 0 atual modela de 

govemamentalidade controla, mas ao mesmo tempo aproxima as pessoas. E ai esta toda a 

dificuldade. Nao podemos negar os avanços, embora seja nosso dever também apontar as 

incongruências que aparecem aos nossos olhos. Sabemos (e hoje mais do que nunca) que 

mesmo 0 nosso proprio modela democratico nao é indene de flagrantes - e talvez 

insuperaveis - obstaculosl 283 . 

Tomando a Grécia coma germe, Castoriadis faz referência à existência de um 

movimento constante de auto-instituiçao explfcita, por meio do quai os gregos empreendiam 

um incessante processo de recolocaçao em questao de suas instituiç6es. 0 pensador aponta 

que "a significaçao capital da auto-instituiçao explicita é a autonomia: nos estabelecemos 

nossas proprias leis"1 284. É no espaço (agônico) do debate politico, na Agora, que sao 

construidas - e permanentemente aperfeiçoadas - as instituiç6es politicas gregas. Trazendo 

este germe à nossa realidade, em uma estratégia mais imediata, parece-nos importante 

1283 Castoriadis lembra, v.g., como Benjamin Constant e Rousseau perceberam claramente os enormes percalços 
à implementaçao de um genuino regime democrMico; para aquele, tendo em vista as dimensoes dos paises e 0 

desinteresse nutrido pelo povo em relaçao às coisas publicas, a democracia moderna nao poderia senac se 
realizar por meio de eleiçoes e pela representaçao; para Rousseau, de sua parte, a democracia afigurar-se-ia um 
regime perfeito demais para humanos, dados seus interesses e paixoes; seria antes um regime mais adequado a 
um povo de deuses (Ibid., p. 7). 
1284 Ibid., p. 5. Sobre a autonomia democratica (e sua condiçao agônica, que flerta corn 0 tragico), 0 fil6sofo 
assim se pronuncia: "A autonomia apenas é possivel se a sociedade se reconhece como a fonte de suas normas. 
Como consequência, a sociedade nao saberia eludir esta questao: por que tal norma antes que esta ou aquela 
outra? Em outros tennos, ela nao saberia evitar a questao da justiça (respondendo, por exemplo, que a justiça é a 
vontade de Deus, ou a vontade do czar, ou ainda 0 reflexo das relaçoes de produçao). Ela também nao saberia se 
furtar diante da questao sobre os limites de suas açoes. Em uma democracia, 0 povo pode fazer qualquer coisa -
e tem de saber que ele nào deve fazer qualquer coisa. A democracia é 0 regime da autolimitaçao; ela é entao 
também 0 regime do risco hist6rico - outra maneira de dizer que ela é 0 regime da liberdade - e um regime 
tragico". Traduçao nossa para: « L'autonomie n'est possible que si la société se reconnaît comme la source de 
ses normes. Par suite, la société ne saurait éluder cette question: pourquoi telle norme plutôt que telle ou telle 
autre? En d'autres termes, elle ne saurait éviter la question de la justice (en répondant, par exemple, que la 
justice est la volonté de Dieu, ou la volonté du tsar, ou encore le reflet des rapports de production). Elle ne 
saurait non plus se dérober devant la question des limites à ses actions. Dans une démocratie, le peuple peut faire 
n' importe quoi - et doit savoir qu'il ne doit pas faire n' importe quoi. La démocratie est le régime de 
l'autolimitation ; elle est donc aussi le régime du risque historique - autre manière de dire qu'elle est le régime 
de la liberté - et un régime tragique» (Ibid., p. 11-12). 
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reconhecer os avanços advindos da estatalidade e de uma organizaçao politica conforrnada em 

terrnos democraticos. Nada obstante, obviamente, entendemos imprescindivel, em 

contrapartida, recolocar em questao nossas instituiçoes e promover uma forte critica ao 

modelo securitario, denunciando justamente sua deriva antidemocratica. E, se a estrutura 

bipolar pode se transforrnar em uma maquina letal, tal destino - parece-nos - sc podera ser 

freado (se a estratégia for a da conservaçao estatal) se mantivermos em heterogeneidade os 

polos da soberania e governo, evitando sua justaposiçao. Agamben nos aponta que, se ha 

uma chance de esta maquina - ainda que a muito custo - funcionar, ela certamente nao esta 

no englobamento de um polo pela outro (atualmente verificando-se corn c1areza uma 

indiscutivel preponderância do polo governamental sobre 0 da soberania). 

Assim, entendemos que, antes de tudo, precisamos tomar consciência desta 

pengosa deriva antidemocrâtica e desta flagrante preponderância do governo sobre a 

soberania. Nesse sentido, compreendemos ser importante buscar 0 fortalecimento do polo da 

soberania, nomeadamente e sobretudo, no que diz respeito à soberania entendida coma 

garantia e proteçao ao cidadao. Nesse passo, apresenta-se imprescindivel revigorar e 

robustecer os poderes legislativo e judiciario frente a um executivo que deveio por demasiado 

proeminente. E diga-se, aqui: fortalecer um legislativo e um judiciario independentes, e naD 

instrumentalizados; corn efeito, é preciso que seus agentes mantenham constante consciência 

de que integram 0 poderoso polo da soberania, sobretudo compreendido sob 0 viés de 

garantia e proteçao dos direitos dos cidadaos; e, nesse sentido, devem fazer frente ao polo 

governamental, impedindo a deriva antidemocrâtica e as violaçoes aos direitos fundamentais. 

Faz-se mister, nesse contexto, refletir sobre 0 poder da administraçao e, 

nomeadamente, sobre as açoes e os pendores da policia, sobre seu papel em um modelo 

democrâtico, morrnente levando-se em conta sua forte tendência a extravasar uma funçao 

protetiva ao cidadao e preservativa da higidez estatal e, de consequência, atuar de maneira 

repressiva e violenta, mesmo diante das mais pacificas açoes e manifestaçoes de 

pensamento 1285. 

Parece-nos imperioso, ademais, buscar, constantemente, reduzir 0 nivel de 

segredo e elevar 0 nivel de publicidade (reservando-se 0 sigilo apenas às situaçoes, de fato, 

imprescindiveis à higidez da organizaçao politica). Nessa toada, afigura-se indispensavel 

empreender um processo de politizaçao e de educaçao das pessoas em seus direitos l286, 

elevando seu potencial critico e favorecendo 0 debate e a sua participaçao politica. 

1285 E agui os exemplos nesse sentido - conforme percebemos atualmente - SaD incontâveis. 
1286 Na esteira do "processo em direçao ao esclarecimento", citado por Malcolm. 
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Por conseguinte, se a razao de Estado - enquanto excrescência - segue a operar, 

mesmo em nossas democracias, é mister que sua açao de quebrar as regras efetivamente se 

reduza à excepcionalidade e à raridade (é dizer, di ante de situaçôes que representem os reais 

limites da democracia), e nao favoreça a aplicaçao dos pequenos golpes de Estado de todos os 

dias. Nesse passo, nada obstante seja preciso reconhecer a açao de um polo govemativo (a fim 

de que a maquina possa minimamente funcionar), devemos nos perguntar sobre 0 significado 

de uma "administraçao eficaz". E, corn efeito, a "eficâcia" deve estar dirigida diretamente à 

proteçao do individuo (e nao ao puro, simples e integral controle sobre este); deve estar 

direcionada à preservaçao da organizaçao politica, 0 que nao pode significar, meramente, 

preservaçao dos interesses do proprio Estado e de suas corporaçôes 1287. No intuito de conter 0 

alastrar-se de uma razao de Estado (que pode, inclusive, ela mesma, no limite, devir 

ingovemavel), é preciso valorizar a legislaçao stricto sensu, a certeza juridica, 0 principio da 

publicidade, 0 processo de politizaçao dos individuos e 0 respeito aos seus direitos e garanti as 

fundamentais; imperioso, ademais, colocar-se na ordem do dia 0 fortalecimento do principio 

da confiança (e 0 consequente enfraquecimento dos mecanismos que 0 comprometem), de 

forma a efetivamente se restabelecer a participaçao politica, resgatando-se a ideia de politeia 

e, corn isso, da vida democratica, atualmente em xeque. Indispensavel, nesse senti do, 

estrategicamente, implementarem-se discussôes e açôes que visem eliminar as travas que 

minam a participaçao politica e a publicidade, sobretudo aquelas impostas por exigências de 

carater econômico. Tais elementos vêm - nos pare ce - , sobremaneira, a partir da açao de uma 

sociedade civil organizada e em constante processo de esclarecimento politico, uma sociedade 

civil que entende a necessidade de preservaçao das conquistas politico-institucionais, nad a 

obstante reconheça os notorios limites da estatalidade (democratica) e nao duvide, em 

1287 A proposito, Luc Foisneau, analisando a filosofia de Thomas Hobbes, assevera que, para 0 pensador inglês, 0 

Estado seria comparado a um Deus que, a despeito de carregar consigo a ideia da imortalidade (trata-se de uma 
entidade que deveria durar pela tempo da humanidade, das leis da natureza e da ideia de justiça e se mostrar 
imortal em relaçào aos seus suditos, devendo protegê-los, garantindo-lhes a segurança), afigurar-se-ia, nada 
obstante, um Deus mortal (ante a possibilidade de ver-se aniquilado por uma guerra externa ou pelos proprios 
conflitos internos oriundos das paix5es e da ignorância daqueles que integram 0 corpo politico). E, acentuando a 
vocaçào precipua do Estado no sentido de proteger a seu si/dito, Foisneau assim arremata, aduzindo que a 
filosofia hobbesiana po de ser interpretada em contraponto a uma açào estatal baseada pura e simplesmente no 
privilégio do polo governativo e no desenvolvimento desmesurado do conceito de uma administraçào eficaz: HA 
ameaça que faz planar a guerra sobre a existência do Estado é também a razào pela quai Hobbes atribui, como 
sua unica finalidade, assegurar a proteçào dos cidadàos. Sem duvida, ele teria podido atribuir a seu Leviatà 
objetivos aparentemente mais elevados que esse, mas recusou-se a isso, pois tais objetivos arriscavam 
comprometer a soberania do Estado, quer envolvendo-o em aventuras guerre iras, quer enfraquecendo a adesào 
dos cidadàos aos fundamentos éticos do pacto social. Podemos assim pensar que uma das funç5es principais da 
teoria moderna da soberania tera sido, através principalmente do pensamento de Hobbes, colocar limites ao 
desenvolvimento sem precedentes do principio da eficacia", conforme FOISNEAU (2009), p. 116. 
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momentos de crise, em reorienta-la, mesmo que ao custo de profundas correçoes de rota. Essa 

é nossa aposta mais imediata. 

o segundo conjunto de pensamentos - que nao deixa, em certa medida, de ir em 

sentido aposta ao primeiro - provém das compreensoes avançadas pelos dois principais 

pensadores que em nos exerceram forte influência e que nos serviram de indisfarça vel 

inspiraçao a este escrito. Quanto ao pensador francês - M. Foucault -, cuida-se da ideia de 

contraconduta; quanto ao "mais francês de todos os filosofos italianos" - G. Agamben - , 

trata-se das noçoes de potência, inoperosidade e profanaçào. 

o pensador poitevin apresenta-nos os cinco principais elementos a partir dos quais 

opera a governamentalidade contemporânea: sociedade, economia, populaçào, segurança e 

liberdade. Dessa forma, 0 exercicio do poder passa pela ciência econômica, saber que lograra 

bem examinar e decifrar esta naturalidade social que se exerce na massa vivente chamada 

populaçao. Nesse passo, a sociedade civil, que agora surge e se coloca, frente a frente, diante 

do Estado, devera ser examinada, compreendida, analisada e, entao, governada. 0 governo se 

fara, respeitando-se uma certa margem dentro da quaI os individuos poderao exercer sua 

liberdade. E, para garantir que nao haja desvios em demasia - e corn potencial de levar ao 

comprometimento da organizaçao politica -, entram em cena os mecanismos Ce as razoes) de 

segurança. 0 paradigma da segurança garantira 0 bom governo, a implementaçao das técnicas 

e das açoes fundamentais a se assegurar a higidez da estatalidade. Ante uma 

governamentalidade conformada em tais termos, haveria possibilidade de opor resistência? 0 

pensador francês assim nos esclarece: 

- A resistência, é entao no interior desta dinâmica que se po de consegui-la? 
- Sim. Veja, se naD houvesse resistência, naD haveria relaç5es de poder. 
Porque tudo seria sirnplesrnente uma questao de obediência. No instante em 
que 0 individuo esta ern situaçao de naD fazer 0 que ele quer, ele deve 
utilizar as relaç5es de poder. A resistência vern, entao, ern primeiro lugar e 
ela permanece superior a todas as forças do processo; ela obriga, sob seu 
efeito, as relaç5es de poder a rnudarem. Eu considero, entao, que 0 termo 
"resistência" é a palavra mais importante, a palavra-chave desta 
dinâmica l288 • 

Entao, coma poderia vir esta resistência? Foucault assevera que, do mesmo modo 

que, à época do poder pastoral, estabeleceram-se formas de questionamento, de resistência a 

1288 « _ La résistance, c 'est donc à l 'intérieur de cette dynamique que l'on peut la puiser ? - Oui. Voyez-vous, 
s' il n'y avait pas de résistance, il n'y aurait pas de rapports de pouvoir. Parce que tout serait simplement une 
question d'obéissance. Dès l'instant où l'individu est en situation de ne pas faire ce qu' il veut, il doit utiliser des 
rapports de pouvoir. La résistance vient donc en premier, et elle reste supérieure à toutes les forces du processus; 
elle oblige, sous son effet, les rapports de pouvoir à changer. Je considère donc que le terme de "résistance" est le 
mot le plus important, le mot-clef de cette dynamique », FOUCAULT (1994b), p. 740-1. 
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este paradigma, haveria a possibilidade de se estabelecerem correspondências em relaçao a 

este modela de govemamentalidade na era contemporânea. De igual sorte que um conjunto de 

contracondutas se opunha, quase termo a termo, aos elementos do poder pastoral, assim 

poderiamos conceber um conjunto de contracondutas em relaçao ao paradigma govemamental 

da atualidade. Consoante Foucault, a oposiçao em relaçao a esta razao de Estado dar-se-a a 

partir das proprias premissas que a sustentam, que Ihe fomecem legitimidade. Tais premissas 

poderiam ser recolhidas a partir das seguintes oposiç5es: (i) Estado versus sociedade civil; (ii) 

verdade econômica versus "erro", "incompreensao"; (iii) populaçao enquanto valor relativo 

versus valor absoluto desta; (iv) segurança versus insegurança; (v) interesse publico versus 

interesse particular; (vi) liberdade versus regulamentaçao. E 0 poitevin exemplifica, 

asseverando que, se, de um lado, a razao de Estado se construiu a partir da quebra da 

heteronomia, da escatologia, da ideia de instalaçao de um Império ultimo e universal, 

estabelecendo uma historia do tempo infinito e uma concorrência entre os Estados, veremos, 

por outro lado, surgirem teorias que justamente buscarao colocar em causa este preciso 

entendimento, asseverando que chegara, sim, 0 fim dos tempos, chegara, corn efeito, 0 fim da 

hist6ria e, de igual sorte, 0 fim do Estado. Nesse senti do, Foucault aponta que, a uma 

govemamentalidade estatal, tais teorias farao ex surgir a sociedade mesma. Chegaria, assim, 0 

tempo em que as amarras estatais nao mais se afigurariam necessarias, sendo a estatalidade 

diluida na sociedade. Ai retoma, pois, a escatologia, a quaI, diz Foucault, nao cessou de 

atormentar 0 cenario politico dos séculos XIX e XX. A primeira contraconduta, portanto, 

estaria na sobreposiçiio da sociedade civil em relaçiio ao Estado1289
. 

A segunda contraconduta estaria associada à questao da imposiçao e conduçao de 

comportamentos da populaçao. A um ditar infinito de regras e comportamentos, a uma 

obediência que, ao fim e ao cabo, é exigida de maneira total (mesmo que por meio do 

"govemo de liberdades"), a sociedade romperia referido vinculo de obediência em prol da 

garantia de seus direitos fundamentais. No entender de Foucault, estaria ai uma sociedade que 

se daria as proprias leis, de maneira independente ao Estado; em vez de regras de obediência 

ao Estado, estabelecimento, por parte da sociedade, de suas pr6prias leis, conforme suas 

necessidades essenciais. Estaria ai uma escatologia pr6pria à desobediência civil, um direito 

absoluto à revolta, diz Foucault; 0 quebrar do vinculo da obediência 1290. 

A terce ira contraconduta diz respeito ao Estado coma detentor da verdade. 

Quebrar-se-ia aqui a tensao entre publicidade e segredo, rompendo-se ademais 0 

1289 FOUCAULT (2004), p. 364. 
1290 Ibid., p. 364. 
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distanciamento entre um saber especifico e privilegiado e 0 saber destinado à populaçao. 

Foucault aponta para uma naçiio titular de seu proprio saber; uma sociedade, transparente a 

ela mesma, detentora do saber em relaçào à sua natureza e às suas aspiraç6es 1291. Nesse 

sentido, a razao de Estado daria lugar a uma "razào da sociedade", enquanto conhecimento, 

saber, destinado a ela, em sua integralidade. Quebram-se, portanto, as divis6es, compartilha

se 0 conhecimento e traz-se, desse modo, 0 "sacnirio" para 0 seio da sociedade I 292
• 

Foucault, assim, afirma que a sociedade, a populaçiio, a naçiio, elementos que 

servlram de norte à implementaçào desta governamentalidade da razào de Estado, também 

serao os elementos que viabilizarào as estratégias de resistência, as contracondutas hâbeis a se 

fazer frente ao arbitrio de uma razào de Estado que acabou por deteriorar, de maneira evidente 

e pujante, nossos regimes democniticos. 

Em relaçào a Giorgio Agamben, referido pensador costuma dizer que - enquanto 

um "fil6sofo da inoperosidade" que é - nào lhe é dado recomendar "0 que fazer "1293 - até 

porque, assevera ele, 0 paradigma econômico-politico atual - que é precisa combater - esta 

justamente orientado no sentido da "produçiio ", na "açiio " (dirigida a uma dada e especifica 

finalidade). Nada obstante, 0 autor do projeta Homo Sacer nos fornece importantes pistas, a 

fim de que logremos bem afrontar discursos coma 0 do imperativo da necessidade, da crise 

permanente e da excepcionalidade perene e, nessa toada, consigamos, de fato, ir em busca de 

vias de sai da, de rotas de fuga em direçao a cenarios que se afigurem mais justos e 

igualitarioS l294
• 

1291 Ibid., p. 364. 
1292 Promovendo-se aqui uma conexào corn 0 pensamento agambeniano. 
1293 Agamben, a prop6sito, assevera que "a imaginaçào é naturalmente ja uma praxis" (COSTA, op. cit., p. 134). 
Nesse mesmo sentido, Daniel Arruda Nascimento aponta que "saber identificar os problemas e expressa-los de 
maneira inteligivel ja possui uma relevância extraordinaria" (NASCIMENTO, Daniel Arruda. Umbrais de 
Giorgio Agamben: para onde nos conduz 0 homo sacer? Sào Paulo: LiberArs, 2014. p. 15). 
1294 Giacoia nos aponta que "A preocupaçào nuclear de Agamben, particularmente em Homo Sacer 1 e no Estado 
de exceçào, é pensar a polftica em novos quadros conceituais - separa-la de sua vinculaçào sempitema corn 0 

Estado e corn 0 direito . Para dizê-lo em outros termos, a preocupaçào se volta para uma liberaçào da vida nua em 
relaçào a seu abandono, à sua entrega ao poder soberano, e, ao mesmo tempo, para a dissoluçào do vinculo 
mitico e ancestral entre direito e violência. 'Haver exposto, sem reservas, 0 nexo irredutfvel que une violência e 
direito faz da critica benjaminiana a premissa necessaria, e ainda hoje insuperada, de todo estudo sobre a 
soberania. Na anMise de Benjamin, esse nexo se mostra como uma oscilaçào dialética entre violência que poe 0 

direito e violência que 0 conserva. Dai a necessidade de uma terce ira figura, que rompa a dialética circular entre 
essas duas formas de violência'" (GIACOIA JUNIOR, op. cit., p. 162-3). A noçào de biopoder em Agamben, 
nesse sentido, apresentar-se-a mais ampla do que aquela exposta por Foucault e sera utilizada pelo fil6sofo 
italiano como forma de criticar duramente a polftica modema na sua integralidade. Giacoia anota que a critica 
agambeniana vai mirar, ja de saida, 0 mito contratual de fundaçào da sociedade, mito este cuja "hegemonia atrela 
as categorias da polftica à figura do Estado, como organizaçào juridica da civitas. Desconstruir esse mitologema 
é uma das tarefas mais importantes e problematicas da odisseia filos6fica constituida pelo programa Homo Sacer 
ao longo de seus mais de vinte anos de duraçào" (Ibid., p. 132; também, a prop6sito, p. 151). Consoante ja 
ventilamos, Luc Foisneau vai criticar 0 que compreende como uma leitura equivocada tecida por Agamben sobre 
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Nesse senti do, 0 pensador italiano também val assentar, a seu tumo, um lugar 

privilegiado à resistência. No texto "Che cos 'è l'atto di creazione? ", 0 italiano aponta para 

uma definiçao de Deleuze, no sentido de que 0 ato de criaçào é um ato de resistência/295• 

Tratar-se-ia de uma resistência - evidentemente - à morte, mas também uma resistência, diz 

Deleuze, ao paradigma da informaçào, proprio às atuais sociedades de controle/296. Agamben 

nos observa que, para referido filosofo francês, resistir implica sempre liberar uma potência 

de vida; uma potência que se encontrava, de certo modo, enredada, aprisionada. Nesse 

senti do, conforme 0 romano, Deleuze haveria bem compreendido a relaçao constitutiva que se 

estabelece entre 0 ato de criaçao e a liberaçao de uma potência l297, e Agamben, entao, toma 

este pensamento deleuziano coma ponta de parti da para a sua reflexao em toma das ideias de 

criaçaol298
, resistência e potência. 

a teoria hobbesiana in FOISNEAU, Luc. Sovranità e animalità. Che lettore di Hobbes è Agamben? Lo Sguardo, 
Roma, v. 2, n. 18, p. l01-112, 2015. 
1295 AGAMBEN, Giorgio. Creazione e anarchia. L'opera nell 'età della religione capitalista. Yicenza: Neri 
Pozza,2017a. p. 31. 
1296 Ibid., p. 31; JUNGES, Marcia Rosane. A potência em Nietzsche e Agamben: aberturas da politica e criticas 
à democracia Ziberai. 2018. 274 f. Tese (Doutorado em Filosofia) - Programa de P6s-Graduaçào em Filosofia, 
Universidade do Yale do Rio dos Sinos (Unisinos), em cotutela corn a Università Degli Studi di Padova 
(UNIPD), Sào Leopoldo/Padova, 2018. p. 161. 
1297 AGAMBEN (20 l7a), p. 34. 
1298 Yale, de ja, apontar que sem criaçào nào ha possibilidade de açào politica, de um (in)operar autônomo. 
Castoriadis, a prop6sito, em passagem lapidar, faz entrever que uma polftica apenas é possivel porque 0 agir 
humano se da na tensào entre a injustiça e a justiça, entre 0 caos e a ordem. Nesse sentido, 0 pensador ataca 
aqueles - como juristas, cientistas e economistas - que se arvoram a possuidores de (ou a defensores da 
existência de) um conhecimento inelutavel acerca das coisas polfticas. 0 pensamento que advoga a existência de 
uma "ontologia unitaria" mina as bases do indagar-se sobre 0 agir responsavel e nào po de senào desembocar
conforme Castoriadis - em uma sorte de heteronomia. A açào polftica apenas po de se dar em um campo 
tensional (para além do inexoravel), propicio à operabilidade (ou à inoperosidade) da potência humana da 
criaçào: « Il existe un lien étroit, quoique implicite, entre ces deux paires d'opposition : chaos/cosmos et 
hubris/diké. En un sens, la seconde n'est qu'une transposition de la première dans le domaine humain. Cette 
vision conditionne, pour ainsi dire, la création de la philosophie. La philosophie, telle que les Grecs l'ont créée et 
pratiquée, est possible parce que l'univers n'est pas totalement ordonné. S' il l'était, il n'y aurait pas la moindre 
philosophie, mais seulement un système de savoir unique et définitif. Et si le monde était chaos pur et simple, il 
n'y aurait aucune possibilité de penser. Mais elle conditionne aussi la création de la politique. Si l'univers 
humain était parfaitement ordonné, soit de l'extérieur, soit par son "activité spontanée" ("main invisible", etc.), si 
les lois humaines étaient dictées par Dieu ou par la nature, ou encore par la "nature de la société" ou par les "lois 
de l'histoire", il n'y aurait alors aucune place pour la pensée politique, ni de champ ouvert à l'action politique, et 
il serait absurde de s'interroger sur ce qu'est une bonne loi ou sur la nature de la justice (cf. Hayek). De même, si 
les êtres humains ne pouvaient créer quelque ordre pour eux-mêmes en posant des lois, il n' y aurait aucune 
possibilité d'action politique, instituante. Et si une connaissance sûre et totale (épistémè) du domaine humain 
était possible, la politique prendrait immédiatement fin, et la démocratie serait tout à la fois impossible et 
absurde, car la démocratie suppose que tous les citoyens ont la possibilité d'atteindre une doxa correcte, et que 
personne ne possède une épistémè des choses politiques. Il est important, me semble-t-il, d'insister sur ces liens 
parce que les difficultés auxquelles se heurte la pensée politique moderne tiennent, pour une bonne part, à 
l' influence dominante et persistante de la philosophie théologique (c'est-à-dire platonicienne). De Platon 
jusqu'au libéralisme moderne et au marxisme, la philosophie politique a été empoisonnée par le postulat 
opératoire qui veut qu'il y ait un ordre total et "rationnel" (et par conséquent "plein de sens") du monde et son 
inéluctable corollaire : il existe un ordre des affaires humaines lié à cet ordre du monde - ce que l' on pourrait 
appeler l'ontologie unitaire. Ce postulat sert à dissimuler le fait fondamental que l'histoire humaine est création -
fait sans lequel il ne saurait y avoir d'authentique question du jugement et du choix, pas plus "objectivement" 
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o fil6sofo italiano observa que, segundo seu entendimento, a potência que 0 ato 

de criaçào Iibera deve ser compreendida coma uma potência interna ao proprio ato, da 

mesma forma ocorrendo corn a potência concernente ao ato de resistência/299, a quaI deve ser, 

também eIa, entendida coma interna ao ato. É precisamente nesse sentido que, de acordo corn 

Agamben, Iograremos bem compreender as reIaçoes entre criaçào e resistência e entre criaçào 

e potêncial300. 

Referido pensador inicia sua analise sobre a potência, remontando aos 

ensinamentos de Arist6teles. 0 fil6sofo grego opoe, da mesma forma que liga, potência 

(dynamis) e ato (energeia). A potência é entendida coma hexis, provin da do verbo echo, 

que "subjectivement". Par la même occasion, il masque ou écarte en fait la question de la responsabilité. 
L'ontologie unitaire, quel que soit son masque, est essentiellement liée à l' hétéronomie » (CASTORIADIS, op. 
cit. , p. 4-5). Em traduçào nossa: "Existe um liame estreito, ainda que implfcito, entre estes dois pares de 
oposiçào: chaos/cosmos e hubris/diké. Em um sentido, 0 segundo nào é senào uma transposiçào do primeiro ao 
dominio humano. Esta visào condiciona, por assim dizer, a criaçào da filosofia. A filosofia, tal coma os gregos a 
criaram e praticaram, é possivel porque 0 universo nào é totalmente ordenado. Se ele 0 fosse, nào haveria a 
menor filosofia, mas somente um sistema de saber unico e definitivo . E se 0 mundo fosse caos, puro e simples, 
nào haveria nenhuma possibilidade de pensar. Mas ela condiciona também a criaçào da polftica. Se 0 universo 
humano fosse perfeitamente ordenado, seja do exterior, seja por sua 'atividade espontânea' ('mào invisivel ' , 
etc.), se as leis humanas fossem ditadas por Deus ou pela natureza, ou ainda pela 'natureza da sociedade' ou 
pelas ' Ieis da historia' , nào haveria entào nenhum lugar para 0 pensamento polftico, nem campo aberto à açào 
polftica e seria absurdo interrogar-se sobre 0 que é uma boa lei ou sobre a natureza da justiça (cf. Hayek). Da 
mesma forma, se os seres humanos nào pudessem criar alguma ordem para eles mesmos, estabelecendo leis, nào 
haveria nenhuma possibilidade de açào politica, instituinte. E, se um conhecimento certo e total (episteme) do 
dominio humano fosse possivel, a politica imediatamente se terminaria, e a democracia seria, a um so tempo, 
impossivel e absurda, porque a democracia supoe que todos os cidadàos têm a possibilidade de atingir uma doxa 
correta e que ninguém possui uma episteme das coisas politicas. É importante, parece-me, insistir sobre esses 
liames porque as dificuldades corn as quais se choca 0 pensamento politico moderno se devem, em boa medida, 
à influência dominante e persistente da filosofia teologica (é dizer, platônica). De Platào até 0 liberalismo 
moderno e 0 marxismo, a filosofia politica foi envenenada pelo postulado operatorio que almeja que haja uma 
ordem total e 'racional' (e, por consequência, 'plena de sentido') do mundo e seu inelutavel corolario: existe uma 
ordem dos negocios humanos ligada a esta ordem do mundo - 0 que poderfamos chamar de ontologia unitaria. 
Este postulado serve para dissimular 0 fato fundamental de que a historia humana é criaçào - fato sem 0 quai nào 
haveria autêntica questào do julgamento e da escolha, nem 'objetivamente' nem 'subjetivamente'. Da mesma 
forma, ele mascara ou afasta, corn efeito, a questào da responsabilidade. A ontologia unitaria, qualquer que seja a 
sua mascara, esta essencialmente ligada à heteronomia". 
1299 Ao refletir sobre a obra de Guy Debord - e seguindo a trilha de Deleuze -, Agamben, articula as categorias 
criaçào, resistência e pensamento. Criar é resistir, e a resistência define-se coma aforça de des-criar 0 real. A 
criaçào, ademais, é um ato de pensamento, definido por Agamben, na mesma senda, como, sobretudo, a 
capacidade de des-criar 0 real. A relaçào entre criaçào e des-criaçào faz-nos perceber aqui a articulaçào, no 
pensamento agambeniano (e que buscaremos mostrar a seguir), entre potência e impotência: « Il ne faut pas 
considérer le travail de l'artiste uniquement en termes de création: au contraire, au cœur de tout acte de création, 
il y a un acte de dé-création. Deleuze a dit un jour, à propos du cinéma, que tout acte de création est toujours un 
acte de résistance. Mais que signifie résister? C'est avant tout avoir la force de dé-créer ce qui existe, dé-créer le 
réel, être plus fort que le fait qui est là. Tout acte de création est aussi un acte de pensée, et un acte de pensée est 
un acte créatif, car la pensée se définit avant tout par sa capacité de dé-créer le réel» (AGAMBEN, Giorgio. 
Image et mémoire. Paris: Hoëbeke, 1998. p. 74). Em traduçào nossa: "Nào se pode considerar 0 trabalho do 
artista unicamente em termos de criaçào: ao contrario, no coraçào de todo ato de criaçào, ha um ato de des
criaçào. Deleuze disse um dia, a proposito do cinema, que todo ato de criaçào é sempre um ato de resistência. 
Mas 0 que significa resistir? É, antes de tudo, ter a força de des-criar 0 que existe, des-criar 0 real, ser mais forte 
que 0 fato que esta ai. Todo ato de criaçào é também um ato de pensamento, e um ato de pensamento é um ato 
criativo, porque 0 pensamento se define, antes de tudo, por sua capacidade de des-criar 0 real". 
1300 AGAMBEN (2017a), p. 34. 
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"ter ". Estaria a potência associada a um "habito ", à posse de uma habilidade, de uma 

capacidade. Agamben, secundando Arist6teles, avança a compreensao de que aquele que é 

dota do desta potência - quem dela tem 0 habito - pode tanto passar quanto niio passar ao 

ato. Enfatizando a genialidade do grego, Agamben assevera que Arist6teles aponta para a tese 

de que a potência é definida essencialmente pela possibilidade de seu niio-exercicio/30/. 

Nesse sentido, 0 pianista é potente na medida em que ele po de niio tocar; 0 arquiteto assim 0 

é se ele pode niio construir; 0 nadador, da mesma forma, se ele pode niio nadar; 0 médico, na 

medida em que ele pode niio exercer sua arte. A potência é, assim, na leitura de Agamben, 

uma suspensiio do ato/302 . 0 pianista permanece pianista; 0 arquiteto, arquiteto; 0 nadador, 

nadador; 0 médico, médico, mesmo quando nao estao a exercer suas atividades, mesmo 

quando nao passam ao ato. Assim, ha uma presença que nao esta em ato, uma presença 

privativa, chamada potência1303. Nesse sentido, a pedra-de-toque, neste contexto, seria 0 

modo de ser da potência, a quaI existe na forma de hexis, de habito, de posse de capacidade; 

tratar-se-ia de pensar este dominio sobre uma privaçiio J304 • A prop6sito, Agamben cita 

passagem da obra aristotélica Fisica: "a steresis (privaçao) é coma uma forma" \305. E, na 

medida em que a potência esta associada à possibilidade de um niio-exercicio, Arist6teles 

acaba por promover uma aproximaçao entre as noç5es de potência e de impotência. 0 fil6sofo 

italiano, no ensejo, traz a seguinte passagem da Metafisica (1046a, 19-32): "'A impotência 

(adynamia) é uma privaçao contraria à potência (dynamis). Toda potência é impotência do 

mesmo e corn relaçao ao mesmo (do quaI é potência)"1306; impotência que nao quer dizer 

ausência de toda potência, mas uma "potência-de-niio ", a possibilidade de niio passar ao ato. 

Agamben, assim, aponta para a ambivalência de que se reveste toda potência 

humana, segundo a tese aristotélica. Referida potência mantém -se em relaçiio corn sua 

pr6pria privaçiio, restando sempre potência de ser e de niio ser, de fazer e de nao fazer (sendo 

esta relaçiio, na visao de Agamben, a essência da potência em Arist6teles)1307. 

130 1 Ibid. , p. 35. 
1302 Ibid., p. 35. 
1303 Ibid. , p. 36. 
1304 Ibid., p. 35. 
1305 Ibid., p. 36. 
1306 " 'L'impotenza [ady namia]' , egli scrive (Met. I046a, 19-32), 'è una privazione contraria alla potenza 
[dynamis] . Ogni potenza è impotenza della stesso e rispetto allo stesso (di cui è potenza)"', Ibid., p. 36. 
1307 Neste sentido, observa Agamben: "Il vivente, che esiste nel modo della potenza, pua la pro pria impotenza, e 
solo in questo modo possiede la pro pria potenza. Egli pua essere e fare, perché si tiene in relazione col proprio 
non es sere e non fare. Nella potenza, la sensazione è costitutivamente anestesia, il pensiero non-pensiero, l'opera 
inoperosità. ( ... ) l'uomo è il vivente che esiste in modo eminente nella dimensione della potenza, deI potere e deI 
poter-non. Ogni potenza umana è, cooriginariamente, impotenza; ogni poter-essere 0 - fare è, per l'uomo, 
costitutivamente in rapporto con la propria privazione", ibid., p. 36-7. Em traduçào nossa: "0 vivente, que existe 
segundo 0 modo da potência, po de sua pr6pria impotência e é somente desta forma que ele possui sua pr6pria 
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A compreensao de que a potência é constitutivamente também potência-de-nao 

permite jogar-se nova luz sobre a definiçao deleuziana quanto ao ato de criaçao. Se é acertado 

conceituar 0 ato de criaçao coma ato de resistência, poderiamos compreender esta resistência 

coma um movimento (interno ao ato) em direçao à suspensiio do ato, coma a potência-de

niio. Agamben, a prop6sito, assevera que, etimologicamente, "resistir" provém do latim sisto, 

"parar", "deter", "manter parado"I308. Corn efeito, 0 romano assim se manifesta: "Este poder 

que suspende e para a potência em seu movimento em direçao ao ato é a impotência, a 

potência-de-nao" 1 309; outrossim, assevera que a potência, em sua ambiguidade, nao apenas 

pode algo e também 0 seu contrario, mas, ademais, contém em si uma resistência que lhe é 

insita e irredutivel13lo. 

Agamben, entao, anota que 0 ato de criaçao é um campo de tensiio, no quaI se 

digladiam açiio e resistência, poder-de e poder-de-niio, potência e impotência. E, 

genialmente, assevera 0 italiano que "somente a potência que pode tanto a potência quanto a 

impotência é a potência suprema "1311. Nesse sentido, sendo a potência poder-de e poder-de

niio, a passagem ao ato deve ser compreendida a partir desta tensao jogada entre estes dois 

polos potenciais. 0 advento do ato, assim, nao esgotara a potência, a quaI, nesta articulaçao 

entre poder-de e poder-de-nao, devera retornar em direçao a si e, dessa forma, manter-se-a 

inc6lume. 

E aqui - Agamben ressalta - imperioso salientar a atençao preponderante que se 

deve ter em relaçao à potência-de-niio. 0 italiano assevera que, se um pianista pode tanto 

tocar quanto nao tocar, apenas um Glenn Gould - um pianista, de fato, virtuoso - "pode niio 

niio tocar "; é dizer, jogar corn sua potência-de-nao; podendo nao nao tocar, entao toca, e, 

assim, revela a potência de tocar. Ou seja, quando um Glenn Gould toca, nao se trata somente 

de passagem a um ato, mas de articulaçao, de resistência da potência-de-nao e consequente 

exibiçao da potência de tocar. Agamben, a prop6sito, diferencia "habilidade", "talento" e 

"maestria": "Face à habilidade, que nega e abandona simplesmente sua potência-de-nao 

potência. Ele pode ser e fazer, porque ele permanece em relaçao corn seu pr6prio nao-ser e seu pr6prio nao-fazer. 
Na potência, a sensaçao é constitutivamente anestesia; 0 pensamento, nao pensamento; a obra, inoperosidade. 
C ... ) 0 homem é 0 vivente que existe de maneira eminente na dimensao da potência, do poder-de e do poder-de
nao. Toda potência humana é, de maneira co-originaria, irnpotência; todo poder-ser ou poder-fazer esta, para 0 

homem, constitutivamente, em relaçao corn sua pr6pria privaçao". 
1308 Ibid., p. 38. 
1309 "Questo potere che trattiene e arresta la potenza nel suo movimento verso l'atto è l' impotenza, la potenza-di
non", ibid., p. 38. 
13 10 Ibid. , p. 38. 
13 11 "Solo una potenza che pua tanto la potenza che l' impotenza è allora la potenza suprema", ibid., p. 38. 
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tocar, e face ao talento, que pode som ente tocar, a maestria conserva e exerce no ato, nao sua 

potência de tocar, mas sua potência-de-nao tocar"1312. 

A obra de excelência, por conseguinte, se da no jogo tensional, na resistência que 

a potência-de-nao impoe, exerce em relaçao à potência. Na obra virtuosa esta ali gravado 0 

exercicio da potência-de-nao. Em situaçoes que tais, poderiamos afirmar que, no ato, esta a 

potência-de-nao, e, além da potência-de-nao, esta a conservaçao e a exibiçao da potência, nao 

havendo, pois, um puro esgotamento desta em uma simples passagem ao ato. Agamben, 

assim, assevera que a resistência deve ser interpretada enquanto âmbito critico, que freia 0 

impulso cego e imediato orientado à realizaçao do ato e evita que a potência se resolva 

integralmente no ato. Dessa forma, como vern os, a criaçao nao se cui da, pura e simplesmente, 

de potência-de e de rejeiçao da potência-de-nao; a criaçao é resistência, é critica, é 

conservaçao da potência, mesmo ante 0 advento do ato. A obra de excelência, assim, nao se 

trata da perfeiçao formaI (perfeita passagem da potência ao ato), mas, ao contrario, da 

conservaçao, da "salvaçao da imperfeiçao na forma perfeita"1 313, gravada que é pele exercicio 

da potência-de-nao. A resistência da potência-de-nao - nas palavras agambenianas - se 

inscreve como "maneirismo intimo", que esta conti do em toda obra-prima131 \ e, assim, corn 

efeito, toda instância, de fato, critica assenta-se precisamente nesta resistência intentada pela 

potência-de-nao. 

o romano, servindo-se de Dante Alighieri, define a resistência como um leve 

tremor, quase imperceptivel; aponta que 0 escritor florentino nao precisou de mais do que um 

verso para definir esta ambivalência propria à criaçao: ''l 'artista / ch 'a l 'abito de l'arte ha 

man che trema " - "0 artista que tem 0 habito da arte tem a mac que treme"1315. Este tremor, 

proprio a quem tem a potência, é a resistência. 

o filosofo italiano ressalta a existência de uma contradiçao, que é inerente e se 

inscreve em todo processo criativo autêntico: de um lado, ha impeto; de outro, resistência; em 

um polo, a inspiraçao; no outro, a critica. A obra emerge enquanto resultado desta dialética 

entre esses dois polos intimamente vinculados e irredutiveis. Agamben, a proposito, aponta 

que, no pensamento de Gilbert Simondon, 0 ser humano é conformado a partir de uma parte 

nao-individuada e impessoal e de outra individuada e pessoal. 0 impessoal nao seria um 

1312 "Di fronte all ' abilità, che semplicemente nega e abbandona la pro pria potenza di non suonare, e al talento, 
che pua soltanto suonare, la maestria conserva e esercita nell'atto non la sua potenza di suonare, ma que lia di 
non suonare", ibid., p. 39. 
1313 Ibid ., p. 39. 
13 14 "Nella tela dei maestro 0 nella pagina dei grande scrittore, la resistenza della potenza-di-non si segna 
nell'opera come l'intimo manierismo presente in ogni capolavoro", ibid., p. 39. 
13 15 Ibid., p. 40. 
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cronol6gico que se veria superado e ultrapassado ante 0 advento do pessoal; ao contrario, 

pessoal e impessoal se tratariam de instâncias coexistentes e irredutiveis entre si 1316. Nesse 

senti do, segundo 0 romano, poderiamos conceber 0 ato de criaçao a partir de uma 16gica que 

tal, em que se verifica a existência de uma dialética na quaI operam um elemento impessoal, 

que antecede, mas supera e ultrapassa 0 individuo, e um elemento individual que impoe 

resistência. De um lado, 0 impessoal, a potência-de, 0 impulso que incita 0 ser humano à obra; 

de outro, a potência-de-nao, a resistência, a critica, a pessoalidade, 0 elemento reticente, que 

se opoe à expressao, à açao. Desse modo, a uma potência criativa, elemento impessoal, opoe

se (de maneira a quase entrar em conflito inconciliavel, arriscando - por que naD dizer -

exercer um efeito paralisante no individuo e, até mesmo, comprometer 0 pr6prio ex surgir da 

obra) uma potência-de-nao, elemento pessoal, indispensavel resistência. Nesse sentido, a açao 

da potência-de-nao naD anula ou rejeita a potência, mas, por meio da resistência, faz a 

potência girar, revir em direçao a si, e, assim, a exibe de uma outra forma, em uma outra 

modalidade, dando-Ihe outro relevo. Por conseguinte, Agamben assevera que 0 tremor é a 

maestria suprema; "0 que treme na forma, 0 que quase dan ça, é a potência", um fogo que -

tal quaI a sarça ardente - queima sem se consumir l317
• É este fogo que identificamos na obra

prima; a exibiçao da pr6pria potência (de tocar, de cantar, de pintar, de escrever, de agir ... ). A 

potência-de-nao, nesse passo, deve manter sua heterogeneidade e relativa autarcia (se assim 

nos é licito dizer), naD podendo ser confundida corn 0 ato, tampouco ver-se nele dissolvida, 

esvaida ou dominada, dela dependendo a pr6pria existência da obra-primaI318
. 

Nessa conjuntura, Agamben assevera que a potência-de-nao naD se trata de uma 

outra potência frente à potência-de; cui da-se, mais precisamente, da inoperosidade desta, ante 

a desativaçêio ou desarticulaçêio do vinculo potência-ato. A uma ideia de potência que 

simplesmente passa ao ato, neste se dissolvendo, Agamben vai contrapor a noçao de uma 

potência-de-nao, de uma resistência, que desarticula 0 binômio dicotômico potência-ato, 

fazendo a potência retomar em direçao a si, exibindo-a, assim, em outra modalidade; ai esta 0 

inoperoso, 0 sem-obra, 0 independente do ato; em outras palavras, na visao de Agamben 

(como veremos a seguir), a essência do humano. 0 fil6sofo, dessa forma, pode apontar para a 

existência de um liame fundamental entre potência-de-nêio e inoperosidade1319. Desarticulado 

o nexo potência-ato, e, desse modo, promovendo a suspensao da passagem ao ato, a potência

de-nao desativa a potência, assim exibindo-a enquanto tal (em sua independência em relaçao 

131 6 Ibid., p. 41. 
1317 Ibid., p. 43. 
131 8 Ibid., p. 41. 
13 19 Ibid., p. 44. 
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ao ato, em sua inoperosidade). Nesse senti do, Agamben assevera que " 0 poder naD cantar é, 

antes de tudo, uma suspensao e uma exibiçao da potência de cantar que naD se contenta 

simplesmente em passar ao ato, mas se retoma em direçao a si mesma" 1320. Nessa toada, 0 

fil6sofo atenta que naD ha, pois, uma potência de naD cantar que haveria de preceder uma 

potência de cantar e que se anularia para que a potência, entao, pudesse passar ao ato de 

cantar; coma visto, a potência-de-nao é uma resistência interior à potência, a quaI a 

obstaculiza de simplesmente se resolver e se esgotar no ato, impulsionando-a a girar em 

direçao a si mesma, exibir-se coma potência e, assim, "poder sua pr6pria impotência"1 32 1. 

Corn efeito, é apenas neste jogo - por vezes dilacerante -, nesta dialética - agônica -, que a 

potência pode exibir-se coma tal na obra humana. Assim, 0 virtuosismo, gravado em toda 

obra prima, naD apenas revela 0 ato, mas sobretudo a potência. Nesse sentido, por exemplo, a 

Pietà naD se trata simplesmente de um ato de Michelangelo, mas revela a pr6pria potência de 

esculpir; Las Meninas naD apenas se cuida de um ato de pintura de Diego Velazquez, mas 

expressa a pr6pria potência de pintar; Entre dos Aguas ou Mediterranean Sundance naD saD 

simplesmente atos de Paco de Lucia e Al Di Meola, ao contrario, manifestam a potência de 

tocar; e Os Lusiadas ou os Sonetos de Luis Vaz de Camoes naD denotam um mero ato de 

escrita, mas exibem a pr6pria potência da lingua. 

Agamben enfatiza, assim, a interpretaçao segundo a quai a inoperosidade seria 

uma autorreferência, um retorno da potência sobre ela mesma. A prop6sito, cita a passagem 

da Metaflsica (1074b, 15-35), por meio da quai Arist6teles encaminha a compreensao de que 

"0 pensamento é pensamento do pensamento". Consoante 0 italiano, épela ideia de 

autorreferência que poderiamos bem compreender 0 enigmatico excerto. 

o embate entre a potência e a potência-de-nao, corn a realizaçao do ato e a 

simultânea conservaçao da potência revela, um resto. A potência-de-nao desativa os 

dispositivos sujeito-objeto, potência-ato, fazendo a potência redirecionar-se a si mesma e se 

manifestar, em uma nova modalidade, enquanto potência. É este atrito entre a potência-de-nao 

(resistência) e a potência, revelando um excesso constitutivo, que ultrapassa a realizaçao do 

ato, que vai permitir 0 exsurgimento da "potência da potência", da "poesia da poesia", da 

"pintura da pintura", da "escultura da escuItura", do "pensamento do pensamento". A 

prop6sito de tal interpretaçao, assim se manifesta Agamben: 

1320 "II poter non cantare è, innanzitutto, una sospensione e une esibizione della potenza di ca nt are che non 
trapassa semplicemente nell ' atto, ma si rivolge a se stessa", ibid., p. 44. 
132 1 Ibid. , p. 44. 
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No quadro de Velâzquez ou de Ticiano, a pintura (a pictura picta) nao é 0 

objeto do sujeito que pinta (a pictura pingens), assim coma na Metafisica de 
Arist6teles, 0 pensamento nao é 0 objeto do sujeito pensante, 0 que seria 
absurdo. Ao contrario, pintura da pintura significa apenas que a pintura (a 
potência da pintura, a pictura pingens) esta exposta e suspensa no ato da 
pintura, assim coma poesia da poesia significa que a lingua esta exposta e 
suspens a no poemal 322

• 

Em Ética a Nicômaco, Arist6teles se pergunta sobre quaI seria a funçao 

essencialmente humana; e sugere, indagando-se, em um atimo, se 0 humano porventura naD 

se trataria de um ser sem-obra1323 (Agamben, abrindo parênteses, aponta para 0 aspecto 

decisivo de tal indagaçao: a assinaçao de uma obra especificamente humana poderia 

repercutir na definiçao atinente à existência de uma "natureza" ou de uma "essência" 

humanas, bem coma na conceituaçao da felicidade e do pr6prio agir politico 1324
). Todavia, 

coma dito, 0 grego ventila tal hip6tese apenas por um instante, ja no momento seguinte 

abandonando-a (em favor da analise de uma obra fundamentalmente humana vinculada a uma 

atividade da alma, relacionada a um principio racional 1325
); Agamben, em contrapartida, a seu 

turno, tenciona se demorar um pouco mais sobre a hip6tese de que 0 humano poderia se tratar, 

essencialmente e por excelência, de um ser sem-obra, independente em relaçiio a fodo ato, 

inoperoso, aberto à inoperosidade. 

1322 ' 'Nel quadro di Velazquez 0 di Tiz iano la pittura (la pictura picta) non è l'oggetto dei soggetto che dipinge 
(della pictura pingens), COS! come nella Metafisica di Aristotele il pensiero non è l'oggetto dei soggetto 
pensante, il che sarebbe assurdo . Al contrario, pittura della pittura significa soltanto che la pittura (la potenza 
della pittura, la pictura pingens) è esposta e sospesa nell'atto della pittura, COS! come poesia della poesia 
significa che la lingua è esposta e sospesa nel poema", ibid. , p. 46-7. 
1323 Agamben traz, a respeito, a seguinte citaçao de Ética a Nicômaca (1097b, 22 e seguintes) : "Come per 
l'auleta, per 10 scultore e per ogni artigiano [technites], e, in generale, per tutti coloro che hanno un' opera 
[ergon] e un'attività [praxis] , il bonD [tagathan] e il bene [ta eu] sembrano [consistere] in quest'opera, COS! 

dovrebbe essere anche per l'uomo, ammesso che vi sia per lui qualcosa come un'opera [ti ergan]. Oppure [si 
dovrà dire] che per il falegname e il calzolaio vi sono un ' opera e un ' attività, per l' uomo [come tal] invece 
nessuna, ma che è nato senz'opera [argas, ' inoperoso']?", ibid ., p . 47; em traduçao nossa: "Da mesma forma que 
para 0 tocador de flauta, para 0 escultor ou para 0 artista quai seja (technites) e, em geral, a todos aqueles que 
tem uma obra (ergon) e uma atividade (praxis), 0 bom (tagathan) e 0 bem (ta eu) parecem [consistir] nesta obra, 
assim deveria ser para 0 homem, admitindo-se que haja também para ele algo coma uma obra (ti ergon). Ou bem 
[se devera dizer] que, em relaçao ao carpinteiro e ao sapateiro, estejamos frente a uma obra e a uma atividade, 
mas que, em relaçao ao homem [coma tal], ao contrario, nao exista nenhuma, e que ele haja nascido sem obra 
(argas, ' inoperoso')?" Também podemos citar 0 trecho a partir de traduçao realizada diretamente do grego por 
Jules Tricot: « De même, en effet, que dans le cas d'un joueur de flûte, d'un statuaire, ou d'un artiste 
quelconque, et en général pour tous ceux qui ont une fonction ou une activité déterminée, c'est dans la fonction 
que réside, selon l'opinion courante, le bien, le "réussi", on peut penser qu'il en est ainsi pour l'homme, s'il est 
vrai qu'il y ait une certaine fonction spéciale à l' homme. Serait-il possible qu'un charpentier ou un cordonnier 
aient une fonction et une activité à exercer, mais que l'homme n'en ait aucune et que la nature l' ait dispensé de 
toute œuvre à accomplir? », ARISTOTELES. Éthique à Nicamaque. Traduçao de Jules Tricot. Paris: Les Échos 
du Maquis, 2014. p. 28. Disponivel em: <https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp
content/documents/%C3%89thique-%C3%AO-Nicomaque.pdt>. Acesso em: 21 maio 2019. 
1324 AGAMBEN (2017a), p. 48 . 
1325 « la fonction de l'homme consiste dans un certain genre de vie, c'est-à-dire dans une activité de l'âme et 
dans des actions accompagnées de raison », ARISTOTELES, op. cit., p. 29. 
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Como podemos perceber, por inoperosidade, 0 pensador italiano, por certo, nao 

entende, mera e simplesmente, uma inatividade, uma ociosidade, uma pura inércia l326. Tratar

se-ia a inoperosidade de um tipo muito especial de açao, uma praxis ou uma potência sui 

generis, que "se mantém constitutivamente em relaçao corn sua pr6pria inoperosidade"1 327; 

uma operaçao a quaI consistiria em desativar, em tornar inoperosas as obras da religiao, da 

economia, da polftica etc., a fun de abri-las a um nova uso possivel. E 0 romano associa tal 

ideia ao que, na filosofia classica, foi chamado contemplaçiio. Corn a inoperosidade, 0 

fil6sofo italiano tenciona conferir um conteudo concreto a esta palavra que, atualmente, 

segundo ele, quase perdeu completamente seu sentido. 0 que significaria "contemplar "? A 

prop6sito de uma definiçao a respeito, Agamben busca, em Baruch Spinoza, a ideia de 

"acquiescentia in se ipso " ("contentamento de si", "satisfaçao consigo mesmo"1328) : uma 

alegria que nasce do fato de um individuo contemplar a si mesmo e a propria potência de 

agir1329
• Nesse passo, 0 que poderiamos entender coma "contemplar uma potência de agir "? 

Cuidar-se-ia a contemplaçao de uma operaçao imanente à açiio; ela nao esta separada da 

açao, esta na açao. A contemplaçao, a inoperosidade se encontraria no coraçao mesmo da 

obra, nao se tratando de um principio fora dela; é algo que, no ato, na obra, na praxis, a 

reconduz à sua potência l33o. 0 exemplo que Agamben traz a respeito é 0 da poesia. Cuida-se a 

poesia de uma operaçao na linguagem (a poesia nao se da fora da linguagem, mas, 

evidentemente, na linguagem). A poesia desativa, torna inoperoso um certo uso da linguagem 

(um uso informativo, comunicacional, gramatical, convencional) para abri-la a um outro uso 

possivel, para reenvia-Ia à sua potência de dizer. A poesia, assim, é uma contemplaçiio da 

lingua, da potência de dizer. A mesma coisa, segundo Agamben, ocorreria na politica/33 /. A 

1326 AGAMBEN (20 17a), p. 49. 
1327 ''una prassi 0 una potenza di un tipo speciale, che si mantiene costitutivamente in rapporto con la pro pria 
inoperosità", Ibid., p. 49-50. 
1328 Conforme traduçoes propostas por PINHEIRO, Ulysses. Etemidade e esquecimento: mem6ria, identidade 
pessoal e ética segundo Espinosa. 0 que nosfaz pensar, Rio de Janeiro, n. 25, 2009. p. 50; e BUNGE, Wiep van; 
KROP, Henri; STEENBAKKERS, Piet; VEN, Jeroen van de. The Bloomsbury Companion to Spinoza. 
LondreslNova largue: Bloomsbury, 2014. p. 142. Disponivel 
em:<https:/ Ibooks.google.com. br/books?id=8mHY A w AAQBAJ&pg=P A142&lpg=P A 1 42&dq=acquiescentia+i 
n+se+ipso&source=bl&ots=R v5QATgAXt&sig=ACfU3 U 1 khKg6DjVUqqC yZBta889NQiZg&hl=pt-
BR&sa= X&ved=2ahUKEwjp
LfLoc7hAhVVHrkGHaSKCzUQ6AEwA30ECAgQAQ#v=onepage&q=acquiescentia%20in%20se%20ipso&f=f 
aIse>. Acesso em: 14 abr. 2019. 
1329 "Egli chiama acquiescentia in se ipso 'una letizia nata da cio, che l'uomo contempla se stesso e la sua 
potenza di agire ' (IV, Prop. 52, Dimostrazione)", AGAMBEN (2017a), p. 50. 
1330 Agamben, a prop6sito, faz referência ao quadro Cristo na Casa de Marta e Maria de Velâzquez. Enquanto 
Marta opera afazeres de cozinha, Maria, que aparece em segundo pIano corn Jesus, contempla. De alguma forma, 
no quadro, Marta e Maria estao ligadas uma a outra; açao e contemplaçao nao sao separadas, mas, ao contrario, 
se encontram unidas. Conforme AGAMBEN (2018a) . Acesso em: 13 abr. 2019. 
133 1 "E cio che la poesia compie per la potenza di dire, la politica e la filosofia devono compiere per la potenza di 
agire. Rendendo inoperose la operazioni economiche e sociali, esse mostrano che cosa puo il corpo umano, 10 
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inoperosidade, coma conceito central da politica, é uma contemplaçao da potência de agirJ332. 

Contemplar aquilo que podemos e aquilo que nâo podemos fazer. É nesse senti do que 0 

italiano avança a te se de que 0 humano é sem-obra, é inoperoso, é a propria potência de agir; 

e, des sa forma, a inoperosidade é a mais humana de todas as operaç5es; trata-se, dessarte, 

enquanto contemplaçâo da potência de agir, da operaÇao politica por excelência. 

Esse pensamento, efetivamente, abre a politica a uma nova interpretaçâo. A 

politica, assim, nâo é mera realizaçâo de atos, mero cumprimento de tarefas (cada quaI corn 

sua finalidade bem definida), mas ao contrario: a politica é 0 reportar do humano à sua 

potência de agir. E isso ataca frontalmente a dita naturalidade de um sistema politico

securitario ou uma vocaçâo a que estaria, direta e inafastavelmente, orientado 0 ser humano, 

uma finalidade determinada, uma funçâo inarredavel, a serem conferidas ao individuo, à 

populaçâo, à sociedade. Na verdade, 0 que, de fato, importa é a reflexâo ante um fazer e um 

nao fazer, ante um agir e um ''preferir nao H . Esta é a capacidade humana que deve ser 

politicamente conservada e que, por meio da contemplaçâo, esta habil a conduzir 0 individuo 

àquela alegria expressa na acquiescentia in se ipso; uma interpretaçâo que, evidentemente, 

esta muito longe de aceitar uma "biologizaçâo politica" da vida, uma consideraçâo pura e 

simples da zoè coma elemento politico essencial ou uma produçâo da vida nua, mas, ao 

contrario, esta orientada a levar em conta a vida humana em sua modalidade, uma vida 

humana que contempla sua propria potência de agir e que, no ato, nâo exaure a potência, mas 

a exibe em sua plenitude. Respondendo, assim, a' 0 Rappa (que, por suas obras de arte, nâo 

raro nos revela a potência de tocar e dizer), neste dia/ogo com a vida, 0 que se haveria de 

conservar para tentar ser feliz? Uma linica resposta: potência de agir; a vida humana que seja 

sua forma, umaforma-de-vida. 

Nesse contexto, a fim de se lograr superar a produçâo da vida nua, a quaI se 

tom ou a vocaçâo por excelência do poder politico modemo, Agamben acena - para além da 

aprono a un nuovo possibile uso", AGAMBEN (2017a), p. 52. Em traduçilo nossa: "E aquilo que a poesia 
cumpre para a potência de dizer a politica e a filosofia devem realizar para a potência de agir. Desoperando as 
operaçoes econômicas e sociais, elas mostram aquilo que pode 0 corpo humano, elas 0 abrem a um nova uso 
possivel" . 
1332 A prop6sito, assim se manifesta 0 pensador: "Contemplazione e inoperosità sono, in questo senso, gli 
operatori metafisici dell'antropogenesi, che, liberando il vivente uomo da ogni destino biologico 0 sociale e da 
ogni compito predeterminato, 10 rendono disponibile per quella particolare assenza di opera che siamo abituati a 
chiamare 'politica' e ' arte'. Politica e arte non sono compiti né semplicemente 'opere': esse nominano, piuttosto, 
la dimensione in cui le operazioni linguistiche e corporee, materiali e immateriali, biologiche e sociali vengono 
disattivate e contemplate come tali", conforme ibid., p. 50. Em traduçilo nossa: "Contemplaçilo e inoperosidade 
silo, neste sentido, os operadores metafisicos da antropogênese, que, liberando 0 homem vivente de todo destino 
biol6gico ou social e de toda tarefa predeterminada, 0 tornam disponivel para aquela particular ausência de obra 
que estamos habituados a chamar ' politica' e 'arte' . Politica e arte nilo silo tarefas nem simplesmente 'obras': 
denominam antes a dimensilo na quaI as operaçoes linguisticas e corp6reas, materiais e imateriais, biol6gicas e 
sociais silo desativadas e contempladas coma tais". 
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separaçao entre bios e zoè - em direçao a urnaforma-de-vida, uma vida que nao mais permita 

tal divisao, urn ser que seja tao-sa sua imanência per se, apenas 0 "puramente existente,,1333, 

em sua modalidade1334
• TaI forma-de-vida nao se colocaria mais no interior das Iagicas 

dicotômicas meios e fins, sujeito e objeto, mas prestigiaria urna autonomia da potência, 

1333 AGAMBEN (2010a), p. 183; AGAMBEN (2018b), p. 168. 
1334 A forma-de-vida, enquanto categoria politica essencia1, coma genuino objeto/alvo da vida po lit ica, é 
perfeitamente vislumbravel na seguinte passagem de Castoriadis, 0 qual- evidenciando a potência grega - assim 
nos ensina: "Em sua oraçao fUnebre, Péricles descreve os usos e formas de fazer dos atenienses (II, 37-41) e 
apresenta, em uma metade de frase (inicio do Il, 40), uma definiçao do que é, de fato, 0 'objeto' desta vida. A 
passagem em questao é a famosa Philokaloumen gar met 'euteleias kai philosophoumen aneu malakias. (..) A 
frase de Péric les desafia a traduçao em uma lingua modema. Literalmente, pode-se versar os dois verbos em 'nos 
amamos a beleza ... e nos amamos a sabedoria .. .' mas, coma 0 viu bem Hannah Arendt, tal faria perder de vista 0 

essencial. Os verbos nao permitem esta separaçao do 'nos' e de um 'objeto' - beleza ou sabedoria - exterior a 
este 'nos' . Eles nao sao 'transitivos'; e também nao sao simples mente 'ativos', eles sao, ao mesmo tempo, 
'verbos de estado' - coma 0 verbo viver, eles designam uma 'atividade' que é ao mesmo tempo uma forma de 
ser ou antes a forma em virtude da quai 0 sujeito do verbo é. Péric les nao diz: nos amamos as belas coisas (e as 
colocamos nos museus), nos amamos a sabedoria (e pagamos professores, ou compramos livros). Ele diz: nos 
somos no e pelo amor da beleza e da sabedoria e a atividade que suscita este amor; nos vivemos por, corn e 
através delas - mas fugindo das extravagâncias e da indolência. E é por isso que ele se considera no direito de 
qualificar Atenas de paideusis - educaçao e educadora - da Grécia. Na sua Oraçao fUnebre, Péric les mostra 
implicitamente a futilidade dos falsos dilemas que envenenam a filosofia modern a e, de uma maneira geral, a 
mentalidade moderna: 0 'individuo' contra a 'sociedade', ou a 'sociedade civil' contra 0 'Estado'. 0 objeto de 
instituiçao da polis é, a seus olhos, a criaçao de um ser humano, 0 cidadao ateniense, que existe e que vive na e 
pela unidade destes três elementos: 0 amor e a 'pratica' da beleza, 0 amor e a ' pratica' da sabedoria, a 
preocupaçao e a responsabilidade para corn 0 bem publico, a coletividade, a polis ('eles cairam bravamente em 
combate, pretendendo, corn razao, nao serem despossuidos de uma tal polis, e é facil compreender que cada um, 
entre os vivos, esteja pronto a sofrer por ela' - II, 41). E nao se conseguiria promover uma separaçao entre estes 
três elementos: a beleza e a sabedoria tal quai os atenienses as amavam e as viviam nao podiam existir senao em 
Atenas. 0 cidadao ateniense nao é um 'filosofo privado ', nem um 'artista privado ': ele é um cidadao para quem 
o tempo e a filosofia devieram modos de vida. Tai é, eu penso, a verdadeira resposta, a resposta concreta da 
democracia antiga à questào concemente ao 'objeto' da instituiçao politica". Traduçao nossa para: « Dans son 
oraison funèbre, Périclès décrit les usages et façons de faire des Athéniens (II, 37-41) et présente, dans une 
moitié de phrase (début du II, 40), une définition de ce qu'est, en fait, l'''objet'' de cette vie. Le passage en 
question est le fameux Philokaloumen gar met 'euteleias kai philosophoumen aneu malakias. (..) La phrase de 
Périclès défie la traduction dans une langue moderne. Littéralement, on peut rendre les deux verbes par "nous 
aimons la beauté ... et nous aimons la sagesse ... " mais, comme Hannah Arendt l'a bien vu, ce serait perdre de vue 
l'essentiel. Les verbes ne permettent pas cette séparation du "nous" et d'un "objet" - beauté ou sagesse -
extérieur à ce "nous". Ils ne sont pas "transitifs" ; et ils ne sont pas même simplement "actifs", ils sont en même 
temps des "verbes d'état" - comme le verbe vivre, ils désignent une "activité" qui est en même temps une façon 
d'être ou plutôt la façon en vertu de laquelle le sujet du verbe est. Périclès ne dit pas : nous aimons les belles 
choses (et les plaçons dans les musées), nous aimons la sagesse (et payons des professeurs, ou achetons des 
livres). Il dit: nous sommes dans et par l'amour de la beauté et de la sagesse et l'activité que suscite cet amour ; 
nous vivons par, avec, et à travers elles - mais en fuyant les extravagances et la mollesse. Et c'est pour cela qu'il 
s'estime en droit de qualifier Athènes de paideusis - éducation et éducatrice - de la Grèce. Dans son Oraison 
funèbre, Périclès montre implicitement la futilité des faux dilemmes qui empoisonnent la philosophie politique 
moderne et, d'une manière générale, la mentalité moderne : l'''individu'' contre la "société", ou la "société civile" 
contre 1"'État". L'objet de l'institution de la polis est, à ses yeux, la création d'un être humain, le citoyen 
athénien, qui existe et qui vit dans et par l'unité de ces trois éléments: l'amour et la "pratique" de la beauté, 
l'amour et la "pratique" de la sagesse, le souci et la responsabilité du bien public, de la collectivité, de la polis 
("ils sont tombés vaillamment au combat prétendant, à bon droit, n'être pas dépossédés d ' une telle polis, et il est 
facile à comprendre que chacun, parmi les vivants, soit prêt à souffrir pour elle" - II,41). Et l'on ne saurait faire 
de séparation entre ces trois éléments: la beauté et la sagesse telles que les Athéniens les aimaient et les vivaient 
ne pouvaient exister qu'à Athènes. Le citoyen athénien n'est pas un "philosophe privé", ni un "artiste privé" : il 
est un citoyen pour qui l'an et la philosophie sont devenus des modes de vie. Telle est, je pense, la véritable 
réponse, la réponse concrète de la démocratie antique à la question concernant l'''objet'' de l'institution 
politique» (CASTORIADIS, op. cit., p. 16-17). 
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permitiria pensar uma saida para 0 nova e valorizaria 0 que é exc1usivo do humano: sua 

inesgotavel potência, sua potência-de-nao, retratada na decisao critica, na possibilidade, na 

resistência, na açao inapreensivel. Traz consigo um viver que é puro modo de viver, 

possibilidade de viver, potência de viver l335 , "vivibilidade"1336;jorma-de-vida - yale repisar

que nao se trata nem de bios nem de zoé, cuidando-se, em verdade, de uma superaçao desta 

divisao, uma superaçao da vida nua, que ora se encontra exposta e capturada na maquina 

bipolar. 

E a forma-de-vida esta diretamente associada a uma contundente critica ao 

direito1337. A um direito que, na atualidade, se desconectou inteiramente da vida, permitindo a 

produçao de uma vida juridicamente indigna de ser vivida, Agamben, a seu turno, propoe um 

direito que seja incondicionalmente vida, nao um direito aplicado, dos c6digos, das leis, das 

instruçoes normativas ou das medidas securitarias, mas um direito superado, que nao sera 

senao apenas lembrado em sua superaçao, talvez aquilo que Benjamin, na Tese VIII sobre 0 

conceito de Hist6ria, batizou coma 0 "verdadeiro estado de exceçao "1338. 

\335 AGAMBEN, Giorgio. Mezzi senzafine. Note sulla politica. Torino: Bollati Boringhieri, 1996. p. Il (versào 
eletrônica). 
\336 "La vita, che contempla la propria potenza di agire e di non agire, si rende inoperosa in tutte le sue 
operazioni, vive soltanto la sua vivibilità", AGAMBEN (2017a), p. 50. 
1337 Como podemos observar sobretudo em Altissima Pobreza. 
\338 BENJAMIN (1994), p. 226. Corn efeito, nào sào as normas jurfdicas que essencialmente terào 0 condào de 
conformar um espaço publico adequado; 0 papel do direito no sentido de construir um ambiente publico e 
polîtico qualificado é bastante precario e matizado. Tomando a Grécia coma germe, Castoriadis nos observa que 
o sentido de pertença à polis nào provém do direito, mas da paideia: "A existência de um espaço publico nào é 
uma simples questào de disposiçôes juridicas, garantindo a todos a mesma liberdade de expressào, etc. Estas 
clausulas nunca sào senào uma condiçào da existência de um espaço publico. 0 essencial esta em outro lugar: 0 

que a populaçào vai fazer destes direitos? Os traços determinantes a este respeito sào a coragem, a 
responsabilidade e a vergonha (aidos, aischune) À mfngua disto, 0 'espaço publico' se toma simplesmente um 
espaço para a propaganda, para a mistificaçào e para a pornografia - a exemplo do que acontece cada vez mais 
atualmente. Nào ha disposiçôes jurfdicas que possam fazer frente a uma tal evoluçào - ou entào elas engendram 
males piores do que aqueles que elas pretendem curar. S6 a educaçào (paideia) dos cidadàos enquanto tais pode 
dar um verdadeiro e autêntico conteudo ao 'espaço publico ' . Mas esta paideia nào é, principal mente, uma 
questào de livros e créditos para as escolas. Ela é, antes de tudo, a tomada de consciência do fato de que a polis é 
também você, e de que 0 destino dela depende também da reflexào que você fizer, do seu comportamento e das 
suas decisôes ; dito de outra forma, ela é participaçào na vida polîtica". Traduçào nossa para: « L'existence d'un 
espace public n' est pas une simple affaire de dispositions juridiques garantissant à tous la même liberté de 
propos, etc. Ces clauses ne sont jamais qu'une condition de l'existence d'un espace public. L'essentiel est 
ailleurs : qu'est-ce que la population va faire de ces droits? Les traits déterminants à cet égard sont le courage, la 
responsabilité et la honte (aidos, aischuné). À défaut de cela, l"'espace public" devient simplement un espace 
pour la propagande, la mystification et la pornographie - à l'exemple de ce qui arrive de plus en plus 
actuellement. Il n'est pas de dispositions juridiques qui peuvent contrecarrer une telle évolution - ou alors elles 
engendrent des maux pires que ceux qu'elles prétendent guérir. Seule l'éducation (paideia) des citoyens en tant 
que tels peut donner un véritable et authentique contenu à l' "espace public". Mais cette paideia n'est pas, 
principalement, une question de livres et de crédits pour les écoles. Elle est d'abord et avant tout la prise de 
conscience du fait que la polis, c'est aussi vous, et que son destin dépend aussi de votre réflexion, de votre 
comportement et de vos décisions; autrement dit, elle est participation à la vie politique» (CASTORIADIS, op. 
cit., p. 1 O-ll). 
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Estariamos diante a uma vida que se exerce na pr6pria potência de agir, uma vida 

que - desativando as dicotomias - estaria desvencilhada da 16gica pr6pria à maquina bipolar 

govemamental, uma vida suficiente e absolutamente profana, que ataca a sacralidade da 

ciência, da economia, do direito e da entidade estatal que ora se encontra voltada à produçao 

obstinada de uma açao de govemo sobre a vida biol6gica. 

A aposta de Agamben, portanto, passa pela profanaçào. De fato, ante este altar 

que se erigiu frente ao altar cat6lico, conformando uma religiao imanente, de todo terrena, e 

que acabou por encaminhar 0 individuo, na atualidade, a uma nova e ainda mais severa forma 

de heteronomia, a profanaçao, corn efeito, nao pode senao se constituir em uma importante 

estratégia, em ordem a viabilizar a promoçao deste embate frente a um modela govemamental 

que ora assumiu contomos securitarios e antidemocraticos. Tratar-se-ia a profanaçao da 

"perda de um idolo "/339. Na medida em que aquilo que é sagrado é reservado, separado, 

isolado, idolatrado e afastado do usa comum dos individuos, a ideia da profanaçao é 

justamente promover 0 caminho inverso: devolver ao livre uso e comércio das pessoas 0 que 

antes estava consagrado, interditado, indisponivel'340; trazer aquilo que foi submetido ao 

processo de sagraçao de volta para 0 seio comum; restituir 0 sagrado à comunhao de todos, 

retomar ao dominio da comunidade aquilo que foi dela subtraido, separado, por meio da 

sacralizaçao; portanto: profanar/34'. 

A concepçao profanante, nesse diapasao, havera de pôr em questâo - por meio de 

uma atitude de desatençao, de desconsideraçao do sacralizado - as instituiçoes, seus agentes, 

poderes, lei s, as medidas juridico-politicas, a fim de deitar sobre eles - apesar da 

"negligência" ao sacra - uma séria e severa critica, de modo a se verificar em que medida 

ainda conservam ressonância e refletem uma dignidade e um usa comum Cern que medida, 

\339 "seria nesse contexto perder um idolo, encontrar novamente à nossa porta a questao da verdade, antes 
ofuscada pela presença de sua meia-irma mais robusta e vigorosa. Tarefa da filosofia talvez seja criar campos de 
tensao, desfraldar limites demarcados de mais", conforme NASClMENTO (2012), p. 223. 
1340 Ibid., p. 224. 
134\ Sobre a religiao, a separaçao e a profanaçao, assim expoe 0 romano: "0 termo religio, segundo uma 
etimologia ao mesmo tempo insipida e inexata nao deriva de religare (0 que liga e une 0 humano e 0 divino), 
mas de relegere, que indica a atitude de escrupulo e de atençao que deve caracterizar as relaçoes corn os deuses, 
a inquieta hesitaçao (0 'reler') perante as formas - e as f6rmulas - que se devem observar a fim de respeitar a 
separaçao entre 0 sagrado e 0 profano. Religio nao é 0 que une homens e deuses, mas aquilo que cuida para que 
se mantenham distintos. Por isso, à religiao nao se opoem a incredulidade e a indiferença corn relaçao ao divino, 
mas a 'negligência', uma atitude livre e 'distraida' - ou seja, desvinculada da religio das normas - diante das 
coisas e do seu uso, diante das formas da separaçao e do seu significado. Profanar significa abrir a possibilidade 
de uma forma especial de negligência, que ignora a separaçao, ou melhor, faz dela um uso particular", conforme 
AGAMBEN, Giorgio. Profanaçàes. Traduçao de Selvino José Assmann, Sao Paulo: Boitempo, 2007b. p. 66. 
Orientaçao também presente em AGAMBEN (20 Il b), p. 32. E, a prop6sito, Agamben observa um interessante 
ponta: na mesma medida em que toda religiao promove a separaçao de coisas, animais, lugares, pessoas, 
retirando-os do uso comum e transferindo-os para um determinado âmbito separado - lâ conservando-os -, por 
outro lado, toda separaçao exibe - ou nela mantém - uma nuance religiosa. 
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pois, Estado e sociedade ainda estao a estabelecer correspondência 1342). Deveras, a partir da 

concepçao de profanaçao, haveremos de nos indagar, sem medida, sobre as instituiçoes 

estatais, suas funçoes, suas vocaçoes, suas atividades, seus agent es, sua razao; corn efeito, 

haveremos de nos indagar sobre a razao de Estado ora vigente. 

Yale referir que 0 profanar - por meio da restituiçao do sagrado ao uso publico -

nao visa meramente eliminar toda e qualquer separaçao, abolir as distinçoes, suprimir as 

definiçoes. Corn a profanaçao se tenciona questiomi-Ias e supera-las, em um nova uso, 

adiante deI as descoberto. 0 profanar nos permite, sem deixar de recordarmos a separaçao 

sagrado-profano, jogar, brincar corn ela. Corn a profanaçao, libera-se a humanidade para um 

nova uso - e, frise-se, um uso diverso do encampado pela 16gica juridico-politico

govemamental, nao podendo a profanaçao servir à repetiçao do mesmo, à recuperaçao do 

antigo modelo. 

A fim de tomar mais c1aro aquilo que tem em mente ante a operabilidade de tal 

conceito, 0 pensador romano traz 0 exemplo do jogo, no quaI entretida a criança. A criança 

brinca corn toda coisa que estiver ao seu alcance, conferindo a esta coisa um uso diferente do 

originalmente a ela convencionado. Assim coma a criança, Agamben assevera que tao

somente se conseguirmos, pela via da profanaçao, levar a efeito um nova uso do direito/343, 

V.g., poderemos quiça lograr resgata-Io da catastrofe em que se enredou ante a deriva 

antidemocratica atuaI. Nesse senti do nos aponta 0 pensador: 

"As crianças, que brincam corn qualquer bugiganga que Ihes caia nas maos, 
transformam em brinquedo também 0 que pertence à esfera da economia, da 
guerra, do direito e das outras atividades que estamos acostumados a 
considerar sérias. Um autom6vel, uma arma de fogo, um contrato juridico 
transformam-se improvisadamente em brinquedos. É comum, tanto nesses 
casos como na profanaçao do sagrado, a passagem de uma religio, que ja é 
percebida coma falsa ou opressora, para a negligência coma vera religio. E 
essa nao significa descuido (nenhuma atençao resiste ao confronto corn a da 
criança que brinca), mas uma nova dimensao do uso que crianças e fil6sofos 
conferem à humanidade. Trata-se de um uso cujo tipo Benjamin devia ter em 
mente quando escreveu, em 0 nova advogado, que 0 direito nao mais 
aplicado, mas apenas estudado, é a porta da justiça. Da mesma forma que a 
religio nao mais observada, mas jogada, abre a porta para 0 uso, assim 
também as potências da economia, do direito e da politica, desativadas em 
jogo, tomam-se a porta de uma nova felicidade" 1344. 

1342 Esta, a proposito, lembremos, é uma das percucientes crfticas apresentadas por Zarka (que vimos de trazer), 
em relaçào à açào da razào de Estado na contemporaneidade. 
1343 GIACOIA JUNIOR, op. cit. , p. 170-1. 
1344 AGAMBEN (2007b), p. 67. 
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Servindo-se de Walter Benjamin, para quem "a ordem do profano tem de se 

orientar pela ideia de felicidade "1345, Agamben, ao ensejo da noçao spinoziana de 

acquiescentia in se ipso, assevera que a forma-de-vida sera vida de alegria, vida de 

contemplaçao da propria potência de agir: 

A "vida feliz", sobre a quai deve fundar-se a filosofia politica, nao pode, por 
isso, ser nem a vida nua que a soberania pressupoe para fazer dela seu 
pr6prio sujeito, nem a estranheza impenetravel da ciência e da biopolitica 
modema, que hoje se procura em vao sacralizar, mas, precisarnente, uma 
"vida suficiente" e absolutarnente profana, que alcançou a perfeiçao da 
pr6pria potência e da pr6pria comunicabilidade, e sobre a quai a soberania e 
o direito nao têm mais nenhum dominio1346. 

Por meio da profanaçao, poderiamos lograr empreender a desativaçao dos 

dispositivos juridicos, politicos, govemamentais, sacralizados, submetidos a processos de 

secularizaçao l347 e que, ao argumenta de promoverem a paz, nao acabam senao, em verdade, 

por inquietar, atormentar e controlar constantemente a vida humana. E vale, a prop6sito, 

referir que um dos dispositivos que necessitam, de modo urgente, ser desativados, por meio 

do agir profanador, é, corn efeito, 0 estado de exceçao, dispositivo que faz andar a maquina 

juridico-politicaI348
• Conforme Agamben, "a vida, no estado de exceçao devindo normal, é a 

nua vida que separa em todos os âmbitos as formas de vida de sua coesao em uma forma-de-

1345 BENJAMIN, Walter. 0 anjo da historia. Traduçào de Joào Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2012 
(versào eletrônica). 
1346 Traduçào em Ifngua portuguesa, encontrada em AGAMBEN, Giorgio. Meios sem Fim. Notas sobre a 
polftica. Traduçào de Davi Pessoa. Belo Horizonte: Autêntica, 20 15c (versào eletrônica), para 0 texto original, 
nos seguintes termos: "La «vita felice» su cui deve fondarsi la filosofia politica non pua percia es sere né la nuda 
vita che la sovranità presuppone per fame il proprio soggetto, né l'estraneità impenetrabile della scienza e della 
biopolitica moderna, che si cerca oggi invano di sacralizzare, ma, appunto, una «v ita sufficiente» e 
assolutamente profana, che ha raggiunto la perfezione della propria potenza e della pro pria comunicabilità, e 
sulla quale la sovranità e il diritto non hanno più alcuna presa", AGAMBEN (1996), p. 52. 
1347 Agamben atenta para a diferença existente entre profanaçiio e secularizaçiio. Enquanto a primeira é 
sinônimo de mudança, revolvimento, reversào, inversào, buscando restituir, trazer de volta ao uso comum dos 
homens aquilo que foi separado, corn a secularizaçào apenas ha um deslocamento de um lugar para outro, uma 
transposiçào de uma seara a outra, mantendo intactas as forças: "a secularizaçào politica de conceitos teol6gicos 
(a transcendência de Deus como paradigma do poder soberano) limita-se a transmutar a monarquia celeste em 
monarquia terrena, deixando, porém, intacto 0 poder", conforme AGAMBEN (2007b), p. 68. É nesse sentido 
que se pode, corn procedência, falar, nào apenas de uma religiao-Estado, mas também de uma religiao 
capitalista, de um deus dinheiro, de uma sociedade espetacular e de poderes estatais sacralizados. A profanaçao 
busca subverter essa 16gica, dissipando a sacralidade e fazendo esvair-se esta aura. Dessa forma, tenciona 
estancar a produçào de vida nua (também separada, sacer), desativar os dispositivos do poder e restituir ao 
comércio e uso de todos 0 que foi confiscado. 
1348 "0 estado de exceçao é 0 dispositivo que deve, em ùltima instância, articular e manter juntos os dois 
aspect os da maquina juridico-politica, instituindo um limiar de indecidibilidade entre anomia e nomos, entre vida 
e direito, entre auctoritas e potestas. Ele se baseia na ficçào essencial pela quai a anomia - sob a forma da 
auctoritas, da lei viva ou da força-de-Iei - ainda esta em relaçao corn a ordem juridica e 0 poder de suspender a 
norma esta em contato direto corn a vida", conforme AGAMBEN (2007a), p. 130. 
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vida"1349 (tal é precisamente 0 casa do Estado securitario). 0 estado de exceçâo agindo, 

constantemente, coma inarredavel pano de fun do das prâticas politicas, permite à autoridade 

govemamental prosseguir no vilipêndio aos direitos fundamentais, retirando da vida sua 

dignidade juridico-politica, em um persistente processo de produçâo de pura vida nua. 0 

desafio, dessarte, é engendrar uma forma-de-vida que rompa corn esse circulo vicioso e 

conceba uma politica para além da soberania, do direito e do govemo. Vma forma-de-vida 

que supere a 16gica meios e fins/ 350, indo adiante das diades polares potência-ato, direito

anomia e govemo-soberania e avançando além, até mesmo, da dialética necessidade (nâo ser 

capaz de nâo-ser) e contingência (ser capaz de nâo ser)1351; umaforma-de-vida que apresente 

a vida em sua mais essencial potencialidade l352. 

E, nesse sentido, ante um Estado que (submetendo 0 individuo a um critico 

processo de despolitizaçao) gradativamente perde sua vocaçâo democnitica, distanciando-se 

da cândida compreensâo que acalentavamos a partir da adjetivaçâo "de direito "/353 e 

apresentando-se, cada vez mais e de maneira mais manifesta, coma Estado securitario, a 

tarefa, segundo Agamben, nao passaria pelo fortalecimento dos poderes constituinte e 

constituido, na medida em que estes (conforme Benjamin, corn percuciência, 0 diagnosticou) 

nâo conseguem superar a implacavel16gica da violência que poe e da violência que conserva 

o direito/ 354• Antes que um "poder constituido" ou um "poder constituinte", a tarefa urgente é 

pensar uma potência destituinte1355, que nâo conserve nem ponha, mas que "deponha " 0 

direito e as atuais instituiçoes politico-govemamentais, desativando seus mecanismos e 

dispositivos e desarticulando, assim, os dois polos, tanto da maquina govemamental quanta 

da maquina juridico-politica. TaI podera dar azo a uma nova politica - baseada na 

1349 "La vita, nello stato di eccezione divenuto normale, è la nuda vita che separa in tutti gli ambiti le forme di 
vita dalla lorD coesione in una forma-di-vita", AGAMBEN (1996), p. 12 (versao eletrônica). 
1350 "a profanaçào guarda um eco profundo corn a recriaçào do uso coma um meio puro", GIA COlA JUNIOR, 
op. cit., p. 170. 
135 1 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Traduçào de Claudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2013a. p. 44; AGAMBEN (2010a), p. 50; AGAMBEN (2018b), p. 51. 
1352 AGAMBEN (1996), p. Il (versao eletrônica). 
1353 "Neste limiar em que vivemos, no quai a açao humana sem relaçào corn 0 direito esta diante de uma norma 
sem relaçao corn a vida, nao nos cabe reivindicar a volta ao Estado de direito, ja que os proprios conceitos de 
Estado e de direito estào em questào. Cabe, pois, no limite da tensào provocada pelo Estado de exceçào, pensar 
no que articula a vida e direito, anomia e nomos, auctoritas e potestas. Desmascarar tal articulaçào nào restitui 0 

Estado à sua condiçào original, mas abre possibilidades para uma açào polftica comprometida e, neste sentido, 
crîtica" (CHUEIRI, Vera Karam de. Agamben e 0 estado de exceçiio como zona de indeterminaçiio entre 0 

politico e 0 juridico. In: Crîtica da Modemidade: dialogos corn 0 direito. Florianopolis: Fundaçào Boiteux, 2005 . 
p. 104). 
1354 Direito este que, alias, em verdade, acabou por se identificar, quase sem reservas, à compreensào de uma 
ratio "do Estado". 
1355 AGAMBEN (2017b), p. 295 . 
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inoperosidade e na potência de agir - e a um nova direito, antes estudado e recordado do que 

efetivamente aplicado l356
• 

Para além de uma evidente indagaçao acerca de sua suficiência, a estratégia 

agambeniana, de maneira 6bvia, nao se apresenta sem not6rias dificuldades 1357. 0 govemo 

securitârio é aquele que, estudando a naturalidade social e os movimentos da populaçao, 

busca govemar e controlar suas condutas - tanto na totalidade quanto na individualidade I358
_, 

em direçao a objetivos proveitosos. E, nesse diapasao, poe em açao seus mecanismos e 

dispositivos de segurança ao menor sinal de resistência, desvio ou desconforrnidade, 

decotando de imediato 0 comportamento nao convencional. É nesse sentido que as estratégias 

e as açoes de criticas e questionamentos ao viés antidemocrâtico deste modela govemamental 

securitârio deverao assumir uma outra postura, para além das comumente empreendidas (de 

revolta, sublevaçao, mera manifestaçao etc., v.g.). Ai, mais do que nunca, deverâ operar a 

inesgotâvel potência de agir, pr6pria ao humano. É nesse sentido que poderao advir, em 

resistência, contracondutas ou prâticas profana doras a partir dos pr6prios elementos fundantes 

1356 Corn efeito, Agamben nào nutre maiores esperanças em relaçào a este direito que opera em solidariedade 
inconfessada corn a violência. Nem mesmo os sagrados direitos humanos 0 seduzem. Conforme Giacoia, "É por 
esse caminho que chegamos a compreender, em profundidade, 0 gigantesco projeta jusfilosofico 
consubstanciado em Homo Sacer: liberar os quadros categoriais da politica dos dispositivos do Estado e do 
direito em toma dos quais a reflexào sobre a politica esteve condenada a orbitar desde 0 infcio da modemidade. 
o que se encontra em jogo nesse projeta é, antes de tudo , a modalidade de captura da 'vida nua' nos calculos e 
estratégias do soberano pader biopolitico, sob 0 manto ideologico de uma sacralizaçào da vida humana que opera 
segundo as regras da gramatica e do léxico dos direitos inalienaveis, tendo por base a dignidade ontologica do 
ser humano universal. Para Agamben, no debate atual sobre direitos fundamentais, faz-se necessario inicialmente 
tomar consciência da funçào historico-polftica das declaraçoes de direitos, entendidas coma modalidades de 
sacralizaçào da vida que, junto corn seu papel emancipatorio, integram também 0 dispositivo de captura da vida 
do cidadào pela violência dos mecanismos de poder" (GIACOIA JUNIOR, op. cit., p. 169). Ademais, sobre a 
insuficiência do direito (mormente dos direitos humanos) para fazer frente ao desafio consubstanciado na 
inclusào-exclusiva levada a efeito pela decisào soberana, que suspende a norma jurfdica para fins de aplica-Ia, 
vale, no ensejo, anotar as percucientes palavras de Arendt, pronunciadas ao final da Segunda Guerra Mundial, 
em citaçào feita por Giacoia: "A concepçào dos direitos do homem, baseada na suposta existência de um ser 
humano coma tal, caiu em rufnas tào logo aqueles que a professavam encontraram-se pela primeira vez diante de 
homens que haviam perdido toda e qualquer qualidade e relaçào especffica - exceto 0 puro fato de serem 
humanos" (Ibid., p. 121). 
1357 Uma das dificuldades que identificamos e que ora podemos avançar estaria conformada nos seguintes 
termos: se bem compreendemos que Agamben esta a afirmar que so 0 pianista virtuoso, em seu ato, logra 
conservar a potência de tocar, que so 0 pintor excelente manifesta, em sua pintura, a potência de pintar, que 
somente aquele que, de fato, se trata de um autêntico poeta poderia - por meio da resistência propria à potência
de-nào - fazer revelar a potência da linguagem, indagamo-nos se, em se tratando da politica, entendida enquanto 
potência de agir, esta, entào, se encontraria ao alcance de todos ou apenas lograriam, de fato, acessa-Ia aqueles 
que, detentores da hexis, do habito - por seus atos de criaçào virtuosos, de "maestria" -, pudessem, por meio da 
resistência inerente à potência-de-nào, fazer se manifestar essa potência de agir. TaI pensamento nào poderia 
porventura ensejar uma colisào corn a ideia mesma de profanaçào (no sentido de trazer de volta ao uso comum 
aquilo que se encontrava nas màos de poucos) ou mesmo corn 0 proprio ideario democratico? 
1358 É por esta razào que, inclusive, Foucault afirma que uma estratégia de resistência e questionamento ao 
paradigma govemamental deve, necessariamente, levar em conta ambos os elementos, tota!idade e 
individua!idade, os quais, diga-se de passagem, encontram sua gênese, de modo preciso, no modela do poder 
pastoral. 
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desta 16gica securitaria (que, alias, nao é sem fragilidades e defeitos 1359), que possam critica-Ia 

e pô-la em questao. 

Se 0 desafio nos parece, corn efeito, uma tarefa titânica - nada obstante as 

proposiçôes mais problemâticas possam se revelar, por outro lado, as mais promissoras e 

fecundas 1360 - , cabe-nos, de momento, ao menos denunciar que a progressiva violaçao dos 

direitos fundamentais/ 36/ - em nome de um discurso abstrato de segurança, de favorecimento 

da coletividade, do interesse publico, da utilitas publicae - , levada a cabo mesmo por meio 

dos pequenos golpes de Estado de todos os dias - tomando a exceçao a regra -, essa talvez 

seja, de fato, em nosso tempo, a verdadeira heresia que se encontra em curso de ser 

implementada; uma heresia perpetrada, desta feita, nao tanto contra a Igreja ou contra 0 

Estado, mas contra a pr6pria democracia (atacando a politica mesma), por meio de uma 

heteronomia que, em nome da paz, inquieta 0 cidadao; e, em nome da vida, autoriza 0 seu 

aniquilamento. Uma biopolitica em processo de devenir tanatopolitica; um Estado, assim 

plasmado, ja se encontra longe de poder ser adjetivado de "democratico", e, quanta a uma 

razao nestes termos conformada, ja se afigura insuficiente considera-la coma "de segurança" 

ou "de Estado". Justo, neste ponto, recuperar a preocupaçao, ja no século XVI, extemada pelo 

Papa Pio V, na medida em que 0 individuo, precipitado nesta forma ainda mais severa de 

heteronomia, acabou por se deparar corn uma ratio, uma ultima ratio, que, atualmente, faz 

desenharem-se todos os contomos de uma autêntica "razao do Infemo"1 362. 

Ante 0 infemo descortinado por uma eventual tanatopolitica - em um Estado que 

se transforma em pura e simples administraçao de sobreviventes e gerenciamento da morte e 

que tem seu paradigma modemo, segundo 0 pensador italiano, precisamente na figura do 

1359 Como pôde mostra-Io MADAR, Chase. Le président Obama, du prix Nobel aux drones. Le monde 
diplomatique, Paris, p. 10-11 , out. 2012. Disponivel em: <https://www.monde
diplomatique.frl20 12/ 1 0IMADAR/48242>. Acesso em: 14 abr. 2019. 
1360 GIACOIA JUNIOR, op. cit., p. 172. 
1361 E aqui, exemplificativamente, fazemos referència a très açoes politicas adotadas - bastante controversas - , 
apontadas por Frankenberg: (i) a utilizaçào de armamento e aparato militar para efetivar açoes politicas no 
interior do territorio do Estado; (ii) a utilizaçào da tortura, para fins de se obterem informaçoes que levem ao 
"salvamento de vidas" e (iii) 0 abate de aeronaves de voos comerciais (mesmo que lotadas de passageiros), à 
justificativa de estarem na mào de terroristas, corn 0 intuito de "salvamento de vidas", FRANKENBERG, op. 
cit., p. 41-2. 
1362 "Nào existe nenhuma boa razào para aderir aos justificadores e praticos da crueldade organizada pelo Estado. 
Pelo contrario, tanto a concepçào da pratica da tortura quanto 0 infindavel discurso de justificaçào sugerem que 
nos oponhamos à tirania do pensamento de ultima ratio, que nos distanciemos da 'soluçào menos pior' - que, na 
verdade, é sempre a pior - e que defendamos 0 método Locke, a despeito de suas ambivalèncias. Quanto ao 
aspecto pratico da repulsa de perigos mediante tortura, que roça a dimensào quase religiosa do tabu, pode-se 
complementar que os advogados da ' tortura de salvamento' podem até pretender reagir de modo mais sensivel 
ao dilema das decisoes policiais em situaçoes de periclitaçào extrema. Nào obstante, eles devem considerar que a 
historia tampouco perdoa aqueles que nào sabem 0 que nào fazem. Quem legitima a tortura sela um pacto corn 0 

diabo", Ibid., p. 338-9. 
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campo -, a resposta, sem sombra de duvidas, vern da resistência, propria à potência-de-nao. 

Esta resistência, por vezes, pode ingressar em rota de colisao - ou, ao menos, tensào - corn 0 

desejo de perseverar no seu ser. Dialogando corn Spinoza, Agamben assim se pronuncia 

sobre 0 tema: 

Spinoza definiu a essência de cada coisa coma 0 desejo, 0 conatus de 
perseverar no seu ser. Se é possivel formular uma pequena reserva em 
relaçao a um grande pensamento, eu diria que me parece que nesta ideia 
spinoziana, seria também preciso, coma n6s virnos para 0 ato de criaçao, 
insinuar uma pequena resistência. Certamente, cada coisa deseja perseverar 
em seu ser. Certamente, ela tende a isto; mas ao mesmo tempo, ela resiste a 
este desejo, e ao menos no espaço de um instante, ela desopera esta tensao e 
a contempla. Trata-se, uma vez mais, de uma resistência interna ao desejo, 
de uma inoperosidade interna à operaçao. Mas s6 esta inoperosidade confere 
ao conatus sua justiça e sua verdade. Em uma palavra - e este, ao menos na 
arte, é 0 elemento decisivo - sua graça1363 . 

Corn efeito, as experiências proprias à imersao na tanatopolitica podem nos 

revelar a adoçao de condutas surpreendentes. 0 desejo fundamental de perseverar no seu ser 

impele 0 individuo a adotar comportamentos inesperados e desesperados, em direçao, V.g., a 

uma tentativa de fuga; por outro lado, 0 campo pode fazer irromper - da resistência e da 

potência-de-nao - 0 mais radical de todos os atos politicos: 0 gesto de doaçao da propria vida. 

Em julho de 1941, em um profundo desejo de perseverar no seu ser, um dos 

prisioneiros do BIoco 14 do campo de concentraçao de Auschwitz conseguiu fugir. 0 

subcomandante Karl Fritzsch (de al cunha "Cabeça de Mastim"), responsâvel à época pelo 

campo, tinha uma lei assaz dura para as hipoteses de fuga: em represâlia ao fato, costumava 

ordenar que dez prisioneiros do bloco ao quaI pertencia 0 fugitivo fossem Ievados à morte, 

mas nao de uma "simples" forma coma 0 fuzilamento; a maneira era um tanto mais cruel. 

Tratava-se do confinamento em celas subterrâneas, idealizadas pelo proprio Fritzsch, 

construidas no Bioco 13; mais conhecidas coma 0 bunker da fome, eram 0 suprassumo da 

agonia, 0 "non plus ultra "1364. Os prisioneiros que ali entravam davam adeus nao apenas aos 

1363 Traduçao nossa para 0 seguinte trecho: "Spinoza ha definito l'essenza di ogni cosa come il desiderio, il 
conatus di perseverare nel proprio essere. Se è possibile esprimere una piccola riserva rispetto a un grande 
pensiero, direi che mi sembra ora che anche in quest'idea spinoziana occorra, come abbiamo visto per l'atto di 
creazione, insinuare una resistenza. Certo, ogni cosa desidera e si sforza di perseverare nel suo essere; ma, 
insieme, essa resiste a questo desiderio, almeno per un attimo 10 rende inoperoso e contempla. Si tratta, ancora 
una volta, di una resistenza interna al desiderio, di un'inoperosità interna all'operazione. Ma soltanto essa 
conferisce al conatus la sua giustizia e la sua verità. In una parola - e questo è, almeno nell'arte, l'elemento 
decisivo - la sua grazia", AGAMBEN (20 17a), p. 52. 
1364 "0 bunker havia sido escavado sob 0 «bloco 13». Em cima erguia-se um casarao coma os outros, diverso dos 
demais, apenas pelo numero que era pintado de preto. No andar térreo alojava-se a Companhia de disciplina, que 
providenciava as execuçoes sumarias, pendurando nas forcas erguidas em todo redor, a qualquer um que se 
tomasse culpado do minimo ato de insubordinaçao. Mas naquela noite naD eram as forcas que gelavam de horror 



552 

seus companheiros de campo, mas também à luz solar, à âgua e à comida, entravam em um 

runel sem rota de sai da; 0 nucleo agônico daquele Infemo na Terra. 

Assim, os integrantes do BIoco 14 - do quaI provinha aquele que se evadira -

foram levados para fora e colocados emparelhados em posiçao de senti do, durante du as 

longas jomadas, sob 0 sol impiedoso de julho. Aqueles que (durante este primeiro suplfcio) 

desfaleciam, nao resistindo à fome e ao cansaço, eram retirados, arrastados e amontoados em 

um canto, onde a vida jâ se indiscemia da morte. Apos as interminaveis horas, sobrevieram, 

entao, as sentenças condenatorias sumârias. A narraçao deste momento, pedimos venia para 

deixar a cargo de Gino Lubich, que, sob 0 pseudônimo Sergio C. Lorit, assim se pronunciou, 

corn maestria: 

Fritsch amava os gestos espetaculares. Enquanto passava entre aquelas 
sombras coma 0 anjo da morte, nos seus ouvidos martelavam notas 
wagnerianas. Parou por acaso diante de cada um que deveria morrer. «Abre 
a bocal - Berrou cada vez num péssimo polaco. - Mostra os dentes! A lingua 
de fora!» e demorou-se diante de cada vitima para inspecionar 
minuciosamente a cavidade oral, coma um magarefe diante dos animais 
destinados ao matadouro. Tencionava escolher os mais fortes? Queria 
liquidar os mais fracos? Nada disso. A escolha expressava apenas 0 seu 
capricho e a «inspeçào sanitiria», as exigências de encenaçào. Ap6s cada 
exame da boca, Fritsch apontava invariavelmente 0 indicador para 0 numero 
do prisioneiro costurado sobre 0 casaco no lado esquerdo do peito. «Este 
aqui», dizia. E Palitsch acrescentava um nova numero à lista dos 
condenados. Dm ap6s outro, corn os semblantes exangues e corn os olhares 
perplexos, os escolhidos foram arrancados das fileiras até que 0 pelotào dos 
condenados à morte ficou completo. «Até logo, amigos, - disse um deles, 
saudando corn a mào os que escaparam daquela sorte - rever-nos-emos la em 
cima, onde ha a verdadeira justiça!». «Viva a Polônia! - gritou um jovem. - É 
por ela que eu dou a minha vida!». Depois ouviu-se 0 soluçar desesperado, 
irrefreavel, de um pai: «Pobre de minha esposa, pobres de meus filhos, 
adeus, adeus! '" ». Era 0 sargento Francisco Gajowniczek que chorava 
assim, corn as màos apertadas à fronte. «Tirem os sapatos!» ordenaram os 
SS. Os tamancos rolaram por terra. Isso também fazia parte do rito: as 
vitimas deviam ser arrastadas descalças para a morte. Por outro lado, entre 
os poupados, 0 desespero havia dado lugar a um sentimento de alivio. Ap6s 
tantas horas de tensào angustiante, no peito de alguns 0 coraçào pulsava as 

os prisioneiros do «bloco 14». Eram os subterrâneos. Naqueles subterrâneos tinham sido abertas algumas celas 
absolutamente nuas, desprovidas de janelas, sem enxêrgas, sem nada a nao ser um vasa imundo e fedorento num 
canto. Naqueles dias, em algumas destas celas, agonizavam, na mais negra escuridao, cerca de vinte condenados 
à morte ... Corn 0 bunker, a imaginaçao perversa do «Cabeça de mastim» tinha concebido 0 «non plus ultra» do 
requinte de um carrasco: a agonia lenta, que se prolonga por dias e dias, torturada pelo ressecamento das 
entranhas, causticada pelas veias que se enchem de fogo, devastada pelo cérebro que exp Iode intervaladamente 
em loucura. Enfim, uma agonia em conta-gotas e ao mesmo tempo furiosa: homens que nao conservam mais 
nad a de humano, moribundos que estraçalhariam até as feras. 0 martirio da fome! Mas morrer de fome, quando 
se pode beber alguma coisa, nao parecia muito penoso ao comandante Fritsch. É a sede que da 0 toque de terror 
ao martirio; e a sede havia completado a obra prima do sadico inventor" (LUBICH, Gino (em pseudônimo 
LORIT, Sergio C.). Ka/he. Heroi e mlirtir do campo de concentraçao de Auschwitz. Sao Paulo: Cidade Nova, 
1975. p. 13-4). 
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batidas quentes da alegria. Quem nao viveu pessoalmente a experiência de 
um campo de concentraçao, dificilmente podera compreender e justificar 
certos estados de ânimo. A fome que, cada dia mais tremenda, pode impelir
Ihe a agredir um companheiro, esfomeado como você, esquelético como 
você, para arrancar-Ihe um pedaço de pao. A desumana brutalidade dos 
esbirros que se lançam sobre você, sem nenhuma razao para isso, e que 
sobretudo aviltam, de hora em hora, metodicamente, a sua personalidade 
conforme um programa cientificamente elaborado: porque antes de \he matar 
querem Ihe esmagar, Ihe aniquilar. Todavia, um apego selvagem à vida, 
tanto mais quando «viver ainda» significa - como foi 0 caso dos nao 
escolhidos do «bloco 14» - ter escapado da mais atroz das mortes ... Contudo, 
ali entre aquelas filas dos salvos da lenta agoni a do bunker, naqueles 
instantes de alivio geral, nasceu num homem a mais inesperada das decisôes. 
o homem saiu das fileiras - era 0 «numero 16670» - e corn passo decidido 
dirigiu-se para 0 comandante do campo. Como um sopro de vento, um leve 
murrnurio passou de um «bloco» a outro por todas as filas do grande 
quadrado. «Quem é?». «0 que esta fazendo?». «Mas, 0 que é que ele quer?». 
«Endoideceu?». Dentre os mais antigos sobreviventes de Auschwitz, 
ninguém jamais se lembrava de ter visto alguém ousar sair de forma, sem 
ordem prévia, passar no meio dos companheiros, e além do mais, entrar no 
espaço livre e encaminhar-se diretamente ao «Cabeça de mastim». A 
infraçao à férrea disciplina do campo era tao clamorosa e incrivel que 
aconteceram dois fatos igualmente incriveis e clamorosos: 0 primeiro foi que 
nenhum dos numerosos guardas que assistiam à cena, todos acostumados a 
premir 0 gatilho ao primeiro movimento suspeito, deixou partir um tiro; 0 

segundo foi que 0 terrivel Lagerführer Fritsch, vendo vir ao seu encontro, 
corn passo firme, aquele homem inerme, deu um salto para tras, sacando 
fulmineamente do coldre a «P. 38» de longe cano. «Alto! - berrou corn voz 
sufocada - Que quer de mim este sujo polaco?». Ao longe das fileiras do 
grande quadrado passou novamente um leve murrnurio. «É frei Kolbe!. .. ». 
«Realmente, é 0 frei Maximiliano Kolbe!. .. ». «É 0 franciscano de 
Niepokalan6w!. .. ». 0 «numero 16670» possuia finalmente um nome: frei 
Maximiliano Kolbe, fundador de Niepokalan6w, a «cidade da Imaculada». 
Mas 0 que queria aquele «porco polaco» do puro-sangue germânico Fritsch? 
Tirou 0 gorro e pôs-se corn dignidade na posiçao de sentido diante do 
comandante do campo. Estava calmo e sorridente, corn aquele o\har doce; 
alto, até 0 ponto que a magreza 0 tomava esguio; palido, que parecia 
diafano; e a cabeça ligeiramente inclinada à esquerda. Disse, corn voz quase 
sumida: «Queria morrer no lugar de um daqueles», e fez um sinal corn a mac 
na direçao do grupo dos dez condenados ao bunker, cercados pelos 
verdugos. No olhar possesso de «Cabeça de mastim» passou a sombra do 
espanto. Aquilo que ouvira superava a tal ponto a sua capacidade intelectiva 
que teve, por alguns momentos, a duvida de sonhar. Entretanto nao sonhava; 
e todavia, ele, 0 onipotente que nao admitia objeçôes às suas ordens, 0 

inflexivel que jamais retrocedia depois de uma decisao tomada, 0 

sanguinario que eliminava corn um s6 tiro da sua «P. 38» a quem 
recalcitrasse diante de si, ele, sob a clareza daquele olhar sereno, nao 
encontrou senac uma palavra, para formular uma pergunta. «Warum?» (Por 
quê?). Jamais sucedera que 0 Lagerführer Fritsch falasse diretamente corn 
um «numero» do seu campo, ou pior ainda, discutisse corn ele. Frei Kolbe 
compreendeu logo que a sua atitude her6ica, naquele momento, podia 
estragar tudo. Era melhor facilitar a retirada do camifice, que pela primeira 
vez encontrava-se visivelmente em dificuldade, e aplainar-Ihe 0 caminho, 
invocando um paragrafo nao escrito, mas fundamental da lei nazista: os 
doentes e os fracos devem ser liquidados. «Jâ sou velho e nao sirvo para 



554 

nada - respondeu. A minha vida para nada mais se aproveita .. . ». «E por 
quem você quer morrer?» balbuciou Fritsch cada vez mais pasmado. «Por 
aquele. Tem mulher e crianças ... » e apontou corn 0 dedo, além da cerca dos 
capacetes de aço dos SS, 0 sargento Francisco Gajowniczek, ainda 
soluçando corn as màos apertadas à fronte . «Mas quem é você?» berrou 
Fritsch. «Um padre cat6Iico». ( ... ) «É um Pfaffe» (um padre), disse corn um 
livido escarnio 0 Lagerführer, dirigindo-se a Palitsch. Naquele escamio, 0 

frei Kolbe teve a certeza de que 0 seu pedido seria atendido. «Aceito», foi 
corn efeito a resposta de Fritsch; e Palitsch traçou uma linha sobre 0 numero 
5659 do sargento Gajowniczek, e 0 substituiu na lista pelo numero 16670 do 
frei Kolbe. Tudo estava em ordem. A conta estava exata. Mas 0 campo 
parecia petrificado no estupor. Em Auschwitz jamais se tinha verificado 0 

casa de um prisioneiro que tivesse oferecido a pr6pria vida por outro 
prisioneiro a ele completamente desconhecido. Pela primeira vez, no negro 
reino do 6dio tinha explodido a luz ofuscante de um ato de amor"1 365 . 

1365 Ibid., p. 17-22. Yale mencionar parte do texto, que encontramos no original: "L'uomo usd dai ranghi - era il 
' numero 16670' - e con passo deciso si diresse verso il comandante dei campo. Come un soffio di vento, un 
bisbiglio sommesso passa, da un 'blocco' all'altro, per tutte le file deI grande quadrato : «Chi è?»; «Che fa?»; 
«Ma cosa vuole?»; «È impazzito?». A ricordo dei superstiti più anziani di Auschwitz, nessuno, mai, senza un 
ordine preciso, aveva osato rompere le file , passare in mezzo ai compagni e soprattutto uscire sullo spiazzo 
aperto e muovere direttamente verso "Testa di mastino". L'infrazione alla ferrea disciplina dei campo era cosi 
clamorosa e incredibile che avvennero due fatti altrettanto incredibili e cIamorosi: il primo fu che nessuna delle 
numerose guardie che assistevano alla scena, use tutte a premere il grilletto alla prima mossa sospetta, lascia 
part ire un sol colpo; il secondo fu che il terribile Lagerführer Fritsch, vedendo venire verso di lui a passo fermo 
quell'uomo inerme, fece un balzo all ' indietro estraendo fulm ineamente dalla fondina la P38 dalla lunga canna: 
«Ait! - urla con voce strozzata - . Cosa vuole da me questo porco polacco?». Lungo le file dei grande quadrato 
passa di nuovo un bisbiglio sommesso: «È padre Kolbe!. .. »; «Sicuro, è padre Massimiliano Kolbe! .. . »; «È il 
francescano di Niepokalanaw!. .. ». Il "numero 16670" aveva finalmente un nome: padre Massimiliano Kolbe, 
fondatore di Niepokalanaw, la "città dell'Immacolata". Ma cosa voleva dal purosangue germanico Fritsch quel 
«porco polacco»? Si toise il berretto e si pose dignitosamente sull'attenti davanti al comandante dei campo. Era 
calmo e sorridente negli occhi do Ici, alto al punto che la magrezza 10 faceva allampanato, pallido in volto da 
parer diafano, la testa leggermente inclinata a sinistra. Disse, quasi sottovoce: «Yorrei morire al posta di uno di 
quelli», e fece un cenno con la mana verso il gruppo dei dieci condannati al bunker, serrati fra gli sgherri. Nello 
sguardo invasato di "Testa di mastino" passa l'ombra della sbalordimento. Quello che aveva udito superava a tal 
punto ogni sua possibilità intellettiva, ch'ebbe, per qualche attimo, il dubbio di sognare. Eppure non sognava; e 
tuttavia lui, l'onnipotente che non ammetteva obiezioni ai suoi ordini, l'inflessibile che non ritomava mai su una 
decisione presa, il sanguinario che freddava chiunque recalcitrasse davanti a lui con un sol colpo della sua P38, 
lui, sotto la chiarezza di quello sguardo sereno, non trova che una parola, per formulare una domanda. 
«Warum?», (Perché?). Non era mai accaduto che il Lagerführer Fritsch parlasse direttamente con un "numero" 
dei suo campo, 0 , peggio, discutesse con lui. Padre Kolbe comprese subito che un suo atteggiamento eroico, in 
quel momento, poteva guastare tutto. Meglio facilitare la ritirata dei camefice, che per la prima volta si trovava 
visibilmente in difficoltà, e spianargli la strada invocando un paragrafo non scritto, ma fondamentale, della legge 
nazista: i malati e i deboli devono es sere liquidati. «Sono vecchio, ormai, e buono a nu lia - rispose - . La mia vita 
non pua più servire granché ... ». «E per chi vuoi morire?», boccheggia Fritsch, sempre più interdetto. «Per lui . 
Ha moglie, lui, e ha bambini . . . », e indica col dito, oltre la siepe degli elmetti d'acciaio delle SS, il sergente 
Francesco Gajowniczek, ancora singhiozzante, le mani avvinghiate alla fronte. <<Ma tu chi sei?», sbotta Fritsch. 
«Un prete cattolicQ». ( .. . ) «Un pfaffe» (un prete), disse con un ghigno livido il Lagerführer, rivolgendosi a 
Palitsch. E in quel ghigno padre Kolbe lesse ormai la certezza che la sua richiesta sarebbe stata esaudita. 
«Accetto», fu infatti la risposta di Fritsch; e Palitsch traccia un rigo sul numero 5659 dei sergente Gajowniczek, 
e 10 sostitui nella lista col numero 16670 di padre Kolbe. Tutto era a posto. 1 conti tomavano. Ma il campo 
pareva impietrito nello stupore. Ad Auschwitz mai si era verificato il casa che un prigioniero avesse offerto la 
pro pria vita per un altro prigioniero a lui completamente sconosciuto. Per la prima volta, nel cupo regno 
dell'odio era esplosa la luce abbagliante d'un atto d'amore", LUBICH, Gino. Morire al posta di un altro. Città 
Nuova, Roma, n. 6-12, 1962. Disponivel em: <https://www.cittanuova.it/morire-al-posto-di-un-altro/>. Acesso 
em: 29 maio 2019. 
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Entào, ao desesperado brada de Franciszek Gajowniczek, 0 franciscano polonês 

Maximiliano Kolbe, tal quaI um soldado, em prontidào, respondeu por meio do mais radical e 

surpreendente ato que Auschwitz jamais testemunhara: ofereceu-se para morrer de fome e de 

sede em lugar de outrem, dando sua vida por um desconhecido, marido e pai de familia. E, 

corn efeito, é interessante perceber, no relato de Lubich, a clara manifestaçào do que 

Agamben, na esteira de Spinoza, convencionou identificar coma uma acquiescentia in se ipso, 

uma alegria devinda da contemplaçào da pr6pria potência de agir; 0 mais fundamental de 

todos os atos politicos. Assim, é-nos licito afirmar que, neste caso, 0 pr6prio desejo de 

perseverar no seu ser foi colocado em questào - e da forma mais radical -, revelando (ante a 

resistência da potência-de-nào, operante no pr6prio ato) a autêntica potência da vida humana, 

abrindo esta vida a um nova uso, ainda que ao custo, até mesmo, de desaguar em sua pr6pria 

extinçâo, dando esperança e nova sentido à vida de um pr6ximo l366. 

Por conseguinte, ante um "cair da mascara", corn 0 desvelamento da face 

autêntica da G6rgone, devemos responder, encarando-a, corn um leve tremor; um tremor que, 

entretanto, nào revela medo - 0 quaI, a prop6sito, atualmente nutre e da legitimidade a toda a 

estrutura -, mas uma potência-de-nào, uma resistência ao paradigma da necessidade, 0 quaI 

incita à anulaçào do poder-nào-fazer, à mera passagem ao ato e à consequente deposiçào 

daquilo que de mais inerente e essencial ha no humano: sua potência, sua inoperosidade (a 

capacidade de, inclusive, se transformar em um milagre), vefculo evidente e imprescindfvel à 

açào politica e que deve ser resgatado, na medida em que se afigura - parece-nos - 0 unico 

caminho viavel em direçào a se lograr um genufno contentamento de si, um alegrar-se ante a 

capacidade que nos é dada de revelar este inapreensfvel e inexplicavel, presente em toda 

potência humana. 

1366 Gajowniczek - que, a convite dos papas Paulo VI e Joao Paulo II, acompanhou as cerimônias de beatificaçao 
e de canonizaçao de Kolbe - disse, certa feita, ao capelao Thaddeus Horbowy, em visita a igreja dedicada a 
Kolbe, na cidade de Houston, que, enquanto tivesse ffilego nos pulmôes, considerava seu dever proclamar 0 ato, 
radical e heroico, de amor ao proximo praticado por Kolbe. Gajowniczek morreu em março de 1995, aos 93 anos 
de idade, na cidade polonesa de Brzeg, conforme MAXlMlLIAN KOLBE. In: WIKIPEDIA: The Free 
Encyclopedia. Sao Francisco, 27 maio 2019. Disponivel em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_ Kolbe>. 
Acesso em: 27 maio 2019; FRANCISZEK GAJOWNICZEK. In: WIKIPEDIA: The Free Encyclopedia. Sao 
Francisco, 27 maio 2019. Disponivel em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Gajowniczek>. Acesso em: 
27 maio 2019; ST. MAXlMlLIAN KOLBE. Disponivel em: <https://maximiliankolbe
paulinengo.weebly.comlsignificant-people.html>. Acesso em: 27 maio 2019; MAXIMILIAN KOLBE. In: 
Jewish Virtual Library. Disponivel em: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/maximilian-kolbe>. Acesso em: 
27 maio 2019. 



556 

REFERÊNCIAS 

Referências primeiras: 

AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. Traduçao de Claudio Oliveira. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013a. 

AGAMBEN, Giorgio. Comment l'obsession sécuritaire fait muter la démocratie. Le monde 
diplomatique, Paris, p. 22-23, jan. 2014a. Disponivel em: <https://www.monde
diplomatique.fr/20 14/0 11 AGAMBEN/49997>. Acesso em: 25 out. 2018. 

AGAMBEN, Giorgio. Creazione e anarchia. L'opera nell'età della religione capitalista. 
Vicenza: Neri Pozza, 2017a. 

AGAMBEN, Giorgio. De l'Etat de droit à l'Etat de sécurité. Le Monde, Paris, 21 dez. 2015a. 
Disponivel em: <https://www.lemonde.fr/idees/article/2015112/23/de-I-etat-de-droit-a-I-etat
de-securite 4836816 3232.html>. Acesso em: 14 de nov. 2018. - -

AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceçiio. Traduçao de Iraci Domenciano Poleti, 2a
. ed., Sao 

Paulo: Boitempo, 2007a. 

AGAMBEN, Giorgio. Giorgio Agamben in occasione della pubblicazione dell'edizione 
integrale di "Homo sacer" Quodlibet. Mountain View: Google, 2018a. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=9QLSMptn2MU>. Acesso em: 05 mar. 2019. 

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. Edizione integrale 1995-2015. Macerata: Quodlibet, 
2018b. 

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Torino: Einaudi, 1995. 

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. 0 poder soberania e a vida nua 1. Traduçao de Henrique 
Burigo. Belo Horizonte: UFMG, 201Oa. 

AGAMBEN, Giorgio. Image et mémoire. Paris: Hoëbeke, 1998. 

AGAMBEN, Giorgio. 10 e Ponzio Pilato. Vita. Milao, 30 set. 2013. Disponivel em: 
<http://www.vita.it/it/article/20 13/09/30/io-e-ponzio-pilatoI124 7 49/>. Acesso em: 02 mar. 
2019. 

AGAMBEN, Giorgio. La Chiesa e il Regno. Roma: Nottetempo, 2010b. 

AGAMBEN, Giorgio. L'aperto. L'uomo e l'animale. Torino: Bolatti Boringhieri, 2002. 

AGAMBEN, Giorgio. La potenza deI pensiero. Saggi e conferenze. Vicenza: Neri Pozza, 
2005. 

AGAMBEN, Giorgio. Le feu et le récit. Traduçao de Martin Rueff. Paris: Payot & Rivages, 
2015b. 



557 

AGAMBEN, Giorgio. Medios sin Fin. Notas sobre la politica. Traduçao de Antonio Gimeno 
Cuspinera. Valencia: Pre-Textos, 2001. 

AGAMBEN, Giorgio. Meios sem Fim. Notas sobre a politica. Traduçao de Davi Pessoa. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2015c. 

AGAMBEN, Giorgio. Mezzi senzafine. Note sulla politica. Torino: Bollati Boringhieri, 1996. 

AGAM BEN, Giorgio. Nudez. Traduçao de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Rel6gio D'Agua, 
2010c. 

AGAMBEN, Giorgio. 0 aberto. 0 homem e 0 animal. Traduçao de Pedro Mendes. Rio de 
Janeiro: Civilizaçao Brasileira, 2013b. 

AGAMBEN, Giorgio. 0 Fogo e 0 Relato . Traduçao de Andrea Santurbano e Patricia Peterle. 
Sao Paulo: Boitempo, 2018c. 

AGAMBEN, Giorgio. 0 que é 0 contemporâneo? e outros ensaios. Traduçao de Vinfcius 
Nicastro Honesko. Chapec6: Argos, 2010d. 

AGAMBEN, Giorgio. 0 que resta de Auschwitz. 0 arquivo e a testemunha. Traduçao de 
Selvino José Assmann. Sao Paulo: Boitempo, 2008. 

AGAMBEN, Giorgio. 0 Reino e a Gloria. Uma genealogia teol6gica da economia e do 
govemo. Traduçao de Selvino José Assmann. Sao Paulo: Boitempo, 2011a. 

AGAMBEN, Giorgio. 0 Sacramento da Linguagem. Arqueologia do juramento. Traduçao de 
Selvino José Assmann. Belo Horizonte: UFMG, 2011 b. 

AGAMBEN, Giorgio. 0 Uso dos Corpos. Traduçao de Selvino José Assmann. Sao Paulo: 
Boitempo, 2017b. 

AGAMBEN, Giorgio. Perché non ho firmato l'appello sullo ius soli. Quodlibet. Roma, 18 
out. 2017. Disponivel em: <https://www.quodlibet.itlgiorgio-agamben-perch-on-ho-firmat0-1-
appello-sullo-ius-soli>. Acesso em: 28 fev. 2019. 

AGAMBEN, Giorgio. Pilatos e Jesus. Traduçao de Silvana de Gaspari e Patricia Peterle. Sao 
Paulo: Boitempo; Florian6polis: UFSC, 2014b. 

AGAMBEN, Giorgio. Por uma teoria do poder destituinte. 5dias.net, San Francisco, Il fev. 
2014. Disponivel em: <https://5dias.wordpress.com/20 14/02/11/por-uma-teoria-do-poder
destituinte-de-giorgio-agamben/>. Acesso em: 26 fev. 2019. 

AGAMBEN, Giorgio. Profanaçoes. Traduçao de Selvino José Assmann. Sao Paulo: 
Boitempo, 2007b. 

AGAMBEN, Giorgio. Rencontre avec Giorgio Agamben - Les Vendredis de la philosophie. 
Mountain View: Google, 2018. Disponivel em: <https://youtu.be/G4HtQRZYvmI>. Acesso 
em: 05 mar. 2019. 



558 

AGAMBEN, Giorgio. Stasis. La guerra civile come paradigma politico. Torino: Bollati 
Boringhieri, 2015d. 

AGAMBEN, Giorgio. Vers une théorie de la puissance destituante. Lundi Matin, Paris, n. 45, 
25 jan. 2016. Disponivel em: <https://lundi.am/vers-une-theorie-de-Ia-puissance-destituante
Par-Giorgio-Agamben>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

AGAMBEN, Giorgio. et al. Democracia, I.en qué Estado? Buenos Aires: Prometeo, 2010. 

BARRET-KRIEGEL, Blandine. L 'État et les esclaves. Réflexions pour l'histoire des États. 
Paris: Calmann-Lévy, 1980. 

BAZZANELLA, Sandro Luiz e ASSMANN, Selvino José. A vida como potência a partir de 
Nietzsche e Agamben. Sao Paulo: LiberArs, 2013. 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e politica: ensaios sobre literatura e hist6ria da 
cultura. Traduçao de Sergio Paulo Rouanet. Sao Paulo: Brasiliense, 1994. v. 1. 

BENJAMIN, Walter. 0 anjo da historia. Traduçao de Joao Barrento. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2012 (versao eletrônica). 

BENJAMIN, Walter. Para uma critica da violência. Escritos sobre mito e linguagem. 
Traduçao de Emani Chaves e Susana KampfLages. Sao Paulo: 34, 2011. 

BERTILLON, Alphonse. Identification anthropométrique. Instructions signalétiques. Melun: 
Imprimerie Administrative, 1893. 

BODIN, Jean. Les six livres de la République. Genebra: Estienne Gamonet, 1629. 

BODIN, Jean. Os Seis Livros da Republica. Traduçao de José Ignacio Coelho Mendes Neto. 
Sao Paulo: icone, 2012. 

BOElRA, Marcus. Suarez e os problemas politicos da modernidade. In: SUAREZ, Francisco. 
Defesa da Fé Cat6lica. Traduçao de Luiz Astorga e Tiago Gadotti. Porto Alegre: Concreta, 
2015 . 

BONNET, Stéphane. Botero machiavélien ou l'invention de la raison d'Etat. Les études 
philosophiques, Paris, n. 66, p. 315-329, 2003 . 

BOTERO, Giovanni. Aggiunte Fatte da Giovanni Botero Benese alla sua Ragion di Stato. 
Veneza: Nicolà Misserini, 1606. Disponivel em: 
<https://play. google.com/books/reader?id=OvtF AQDbQe4C&hl=pt_ BR&pg=GBS.PP 1 >. 
Acesso em: 4 dez. 2018. 

BOTERO, Giovanni. De la Raison d 'État. Traduçao de Pierre Benedittini e Romain 
Descendre. Paris: Gallimard, 2014. 

BOTERO, Giovanni. Raison et gouvernement d'Estat en dix livres. Traduçao de Gabriel 
Chappuys, Paris: Guillaume Chaudière, 1599. 



559 

BOTERO, Giovanni. Relatione della republica venetiana. Veneza: Giorgio Varisco, 1605. 

BOTERO, Giovanni. Relationi universali. Veneza: Appresso 1 Giunti, 1640. 

BOURDIEU, Pierre. De la maison du roi à la raison d'État. Un modèle de la genèse du champ 
bureaucratique. Actes de la recherche en sciences sociales, Paris, v. 118, p. 55-68, 1997. 
Disponivel em: <http://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_ 1997 _num_ 118_1_3222>. 
Acesso em: 30 maio 2018. 

BRAS IL. Atlas da Violência. Brasilia: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestao; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2018. Disponivel em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/storiesIPDFs/relatorio _institucional/180604 _atlas_da_ 
violencia_2018.pdf>. Acesso em: Il dez. 2018. 

BRASIL. Constituiçiio Federal. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 14 nov. 
2018. 

BRASIL. Lei nO 13.444/2017. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_at02015-2018/2017/lei/113444.htm>. Acesso em: 28 
mar.2019. 

CANTIN, Serge. Aux sources du Désenchantement du monde de Marcel Gauchet. Éléments 
pour une généalogie. Studies in Religion / Sciences Religieuses, Thousand Oaks, v. 34, n. 3-4, 
p. 496-513, 2005. 

CASTORIADIS, Cornelius. La polis grecque et la création de la démocratie. Le Débat, Paris, 
v. 1,n.38,p. 126-144, 1986. 

CASTRO, Edgardo. Acerca de la (no) distinction entre bios y zoé. Revista lnterthesis, 
Florian6polis, v. 9, n. 2 jul./dez., 2012. Disponivel em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index. php/interthesis/arti cle/view /1807 -
1384.2012v9n2p51/23514>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

CASTRO, Edgardo. lntroduçiio a Giorgio Agamben. Uma arqueologia da potência. Traduçao 
de Beatriz de Almeida Magalhaes. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 

CASTRO, Edgardo. Giorgio Agamben, una arqueologia de la potencia. Buenos Aires: 
Unsam, 2008. 

CASTRO, Edgardo. Vocabulario de Foucault. Um percurso por seus temas, conceitos e 
autores. Traduçao de Ingrid Müller, Alfredo Veiga-Neto e Walter Omar Kohan. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2009. 

CHABOD, Federico. Notice sur Friedrich Meinecke. In: MEINECKE, Friedrich. L'idée de la 
raison d'Etat dans l'histoire des Temps modernes. Traduçao de Maurice Chevallier. Genebra: 
Droz, 1973. p. XI-XXX. 



560 

CHUEIRI, Vera Karam de. Agamben e 0 estado de exceçêio como zona de indeterminaçêio 
entre 0 politico e 0 juridico. In: Critica da Modemidade: diâlogos corn 0 direito. 
Florian6polis: Fundaçao Boiteux, 2005. 

COHEN, Peter. Arquitetura da Destruiçêio. Mountain View: Google, 2015. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=gDqGT4xepjQ>. Acesso em 8 abr. 2019 

COIMBRA, Cecilia Maria Bouças. Produçêio do Medo e da Insegurança. Niter6i, 1997. 
Disponivel em: <https://app.uff.br/slab/uploads/texto64.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2019. 

COST A, Flavia. Entrevista corn Giorgio Agamben. Traduçao de Susana Scramim. Revista do 
Departamento de Psicologia da UFF, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 131-136,jan/jul. 2006. 

DELLA CASA, Giovanni. Orazione scritta a Carlo V Imperatore intorno alla restituzione 
della città di Piacenza. Disponivel em: <http://bivio.filosofia.sns.it/> e 
<http://bivio.filosofia.sns.it/bvWorkPage.php?pbSuffix=173%2C6317>. Acesso em: 18 nov. 
2018. 

DE MATTE l, Rodolfo. Il problema della ragion di Stato nell'età della Controriforma. 
Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi, 1979. 

DERRIDA, Jacques. Force de loi. Le "Fondement mystique de l'autorité". Paris: Galilée, 
1994. 

DESCENDRE, Romain. Dire et penser la ville à la fin du XVIe siècle : Des causes de la 
grandeur des villes de Giovanni Botero. Mountain View: Google, 2017. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ilksFaREbUc>. Acesso em: 06 jun. 2018. 

DESCENDRE, Romain. Introduction. In: BOTERO, Giovanni. De la Raison d 'État. 
Traduçao de Pierre Benedittini e Romain Descendre. Paris: Gallimard, 2014. 

DESCENDRE, Romain. Raison d'État, puissance et économie. Le mercantilisme de Giovanni 
Botero, Revue de métaphysique et de morale, Paris, v. 3, n. 39, p. 311-321, 2009. 

DESCENDRE, Romain. Une géopolitique pour la Contre-Réforme: les Relazioni universali 
de Giovanni Botero (1544-1617). In: FA CHARD , Denis; TOPPAN, Bruno. Esprit, lettre(s) et 
expression de la Contre-Réforme en Italie à l'aube d'un monde nouveau. Nancy: Université 
Nancy-II, 2003. p. 47-59. Disponivel em: <https:/lhalshs.archives-ouvertes.frlhalshs-
00120018/document>. Acesso em: 2 fev. 2019. 

DIDEROT, Denis. Hobbisme. In: DIDEROT, Denis e D'ALEMBERT, Jean le Rond (Org.). 
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Genebra: PelIez, 
1778. Também disponivel em: 
<https://artflsrv03 .uchicago.edu/philologic4/encyclopedie 1117 /navigate/811230/?byte=26197 
30>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

DOCKÈS, Pierre. Hobbes et le pouvoir. Cahiers d'économie Politique / Papers in Political 
Economy, Paris, v. 50, n. 1, p. 7-25, 2006. Disponivel em: <https://www.caim.info/revue
cahiers-d-economie-politique-2006-1-page-7.htrn>. Acesso em: 15 fev. 2019. 



561 

DUBREUIL, Laurent. De la vie dans la vie : sur une étrange opposition entre zôê et bios. 
Labyrinthe. n. 22, 2005. p. 47-52. Disponivel em: <http://labyrinthe.revues.org/1033>. Acesso 
em: 12 nov. 2018. 

ERLANGER, Philippe. Le massacre de la Saint-Barthélemy. Paris: Gallimard, 1960. 

EST ADOS UNIDOS. Real ID Act. Disponivel em: 
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-119/pdf/STATUTE-119-
Pg231.pdf#page=72>. Acesso em: 1 abr. 2019. 

FERRARI, Giuseppe. Corso sugli scrittori politici italiani. Disparizione delle scuole italiane, 
1650-1707. Milano: Manini, 1862. Disponivel em: 
<http://www.filosofia.unina.it/ars/primasito.html>. Acesso em: 18 nov. 2018. 

FERRARI, Giuseppe. Histoire de la raison d 'État. Paris: Michel Lévy Frères, 1860. 

FOISNEAU, Luc. Governo e soberania: 0 pensamento politico moderno de Maquiavel a 
Rousseau. Traduçao de Wladimir Barreto Lisboa. Porto Alegre: Linus, 2009. 

FOISNEAU, Luc. Gouverner selon la volonté générale: la souveraineté selon Rousseau et les 
théories de la raison d'État, Les Études philosophiques, Paris, v. 4, n. 83, p. 463-479, 2007. 

FOISNEAU, Luc. Sovranità e animalità. Che lettore di Hobbes è Agamben? Lo Sguardo, 
Roma, v. 2, n. 18, p.101-112, 2015. 

FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Paris: Gallimard, 1994a. t. III: 1976-1979. 

FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Paris: Gallimard, 1994b. t. IV: 1980-1988. 

FOUCAULT, Michel. Faire vivre et laisser mourir: la naissance du racisme, Les temps 
modernes, Paris, n. 535, p. 37-61, 1991. 

FOUCAULT, Michel. Ilfaut défendre la société. Paris, 2001. 1 CD-ROM. 

FOUCAULT, Michel. Hommage à Jean Hyppolite. Paris: PUF, 1971. 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolitica. Traduçao de Eduardo Brandao. Sao Paulo: 
Martins Fontes, 2008. 

FOUCAULT, Michel. Sécurité, Territoire, Population. Paris: Seuil/Gallimard, 2004. 

FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975. 

FRANÇA. Code de la sécurité intérieure. Disponivel em : 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C0A24C4AD4F9CAD5F01319A 
D17 AE16C3.tplgfr36s_1 ?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idSectionTA=LEGISCT AOO 
0035936402&dateTexte=20 190503&categorieLien=id#LEGISCT A000035936402>. Acesso 
em: 2 maio 2019. 



562 

FRANKENBERG, Günter. Técnicas de Estado. Perspectivas sobre 0 Estado de direito e 0 

estado de exceçao. Traduçao de Gercelia Mendes. Sao Paulo: Unesp, 2018. 

FRÉMINVILLE, Edme de la Poix de. Dictionnaire ou Traité de la police générale des villes, 
bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne. Paris: Gissey. 1758. 

GAUCHET, Marcel. État, monarchie, public. Les Cahiers du Centre de Recherches 
Historiques, v. 20, 1998. Disponivel em: <http://ccrh.revues.org/2530>. Acessado em: 30 set. 
2016. 

GAUCHET, Marcel. La démocrat«: contre elle-même. Paris: Gallimard, 2002. 

GAUCHET, Marcel. Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion. 
Paris: Gallimard. Collection Folio/Essais, 2005. 

GAUCHET, Marcel. L 'État au miroir de la raison d'État: la France et la chrétienté. In: 
ZARKA, Yves-Charles (Org.). Raison et déraison d'État. Paris: PUF, 1994. p. 193-244. 

GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Agamben. Por uma ética da vergonha e do resto. Sao Paulo: 
n-1 ediçôes. 2018. 

GUICCIARDINI, Francesco. Opere. Torino: Unione tipografico-editrice Torinese, 1974. 

GUICCIARDINI, Francesco. Ricordi. Milano: Mursia. 1994. 

GODEFROY, Frédéric. Dictionnaire de l 'ancienne langue française du IXe au xve siècle. 
GenebraiParis: Slatkine. 1982. 

GONÇALVES, Eugênio Mattioli. Prudência e raZ/io de Estado na obra de Gabriel Naudé. 
2015. 111 f. Dissertaçao (Mestrado em Filosofia) - Programa de P6s-Graduaçao em Filosofia, 
Universidade de Sao Paulo (USP), Sao Paulo, 2015. 

HOBBES, Thomas. Leviathan. Oxford: Basil Blackwell. 1946. 

HOBBES, Thomas. Leviata. Traduçao de Rosina D'Angina. Sao Paulo: Martin Claret, 2014. 

JAUCOURT, Louis de. Raison d'Etat. In: DIDEROT, Denis e D'ALEMBERT, Jean le Rond 
(Org.). Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Genebra: 
Pellez, 1778. t. 28. Também disponivel em: <http://xn--encyclopdie-
ibb.eu/index.php/logique/600918713 -RAISON> e 
<https://artflsrv03 .uchicago.edu/philologic4/encyclopedie 1117 /navigateIl3/33 781?byte=8353 
894&byte=8353901&byte=8353903>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

JAUCOURT, Louis de. Généalogie. In: DIDEROT, Denis e D'ALEMBERT, Jean le Rond 
(Org.). Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Genebra: 
Pellez, 1778. t. 7. Também disponivel em: <http://xn--encyclopdie-
ibb.eu/index.php/sciencell 00 13 87271-genealogie> e 
<https://artflsrv03 .uchicago.edu/philologic4/encyclopedie 1117 /navigate/71l843/>. Acesso 
em: 7 dez. 2018. 



563 

JACARANDA, Rodolfo de Freitas. Pelas razoes do Estado - 0 maquiavelismo e os arcanos 
da estatalidade moderna. 2008. 431 f. Tese (Doutorado em Filosofia) - Programa de P6s
Graduaçao em Filosofia, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2008. 

JANET, Paul. Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale. 3 ed. Paris: 
Félix Alcan, 1887. 

JUNGES, Mârcia Rosane. A potência em Nietzsche e Agamben: aberturas da politica e 
criticas à democracia liberal. 2018.274 f. Tese (Doutorado em Filosofia) - Programa de P6s
Graduaçao em Filosofia, Universidade do Yale do Rio dos Sinos (Unisinos), em cotutela corn 
a Università Degli Studi di Padova (UNIPD), Sao LeopoldolPadova, 2018. 

KAFKA, Franz. 0 Processo. Traduçao de Torrieri Guimaraes. Sao Paulo: Abril, 1979. 

KANTOROWICZ, Ernst H. The King's Two Bodies. Princeton: Princeton University Press, 1997. 

LAZZERI, Christian e REYNIÉ, Dominique. Introduction. In: LAZZERI, Christian e 
REYNIÉ, Dominique (Org.). La raison d'État : politique et rationalité. Paris: PUF, 1992. 

LAZZERI, Christian e REYNIÉ, Dominique. Introduction. In: LAZZERI, Christian e 
REYNIÉ, Dominique (Org.). Le pouvoir de la raison d'Etat. Paris: PUF, 1992. 

LUBICH, Gino (em pseudônimo LORIT, Sergio C.). Kolbe. Her6i e martir do campo de 
concentraçao de Auschwitz. Sao Paulo: Cidade Nova, 1975. 

LUBICH, Gino. Morire al posto di un altro. Città Nuova, Roma, n. 6-12, 1962. Disponivel 
em: <https://www.cittanuova.it/morire-al-posto-di-un-altro/>. Acesso em: 29 maio 2019. 

MADAR, Chase. Le président Obama, du prix Nobel aux drones. Le monde diplomatique, 
Paris, p. 10-11, out. 2012. Disponivel em: <https://www.monde
diplomatique.fr/2012/10IMADAR/48242>. Acesso em: 14 abr. 2019. 

MAIRET, Gérard. « Raison d'Enfer », État profane et république d'Europe. In: THUAU, 
Etienne. Raison d'Etat et pensée politique à l'époque de Richelieu. Paris: Albin Michel, 2000. 

MALCOLM, Noel. Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years' War - An Unknown 
Translation by Thomas Hobbes. New York: Oxford University Press, 2007. 

MAQUIA VEL, Nicolau. Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. Florença: Sansoni, 
1971. Disponivel em: 
<https:/ /www.liber!iber.it/mediateca/libri/m/machiavelli/ discorsi _ sopra _la ~rima _ deca _di _ tit 
o_livio/pdf/machiavelli_discorsi_sopraJa~rima_deca_dUito_livio.pdf>. Acesso em: 17 
mar.2019. 

MAQUIA VEL, Nicolau. Discours sur la première décade de Tite-Live. Traduçao de 
Toussaint Guiraudet. Paris: Bibliothèque Berger-Levrault, 1980a. 

MAQUIA VEL, Nicolau. Discours sur la première décade de Tite-Live. In: Œuvres complètes. 
Paris: P.-A. Bourdier, 1867. t. 1. 



564 

MAQUIAVEL, Nicolau. Il Prencipe. Veneza: Gabriel Giolito de Ferrari e Fratelli, 1550. 

MAQUIA VEL, Nicolau. Le Prince. Traduçao de Constanzo Ferrari. Paris: DubuissoniLucien 
Marpon. 1865. 

MAQUIA VEL, Nicolau. 0 Principe. Rio de Janeiro: Otto Pierre, 1980b. 

MATE, Reyes. Meia-noite na historia. Comentarios às teses de Walter Benjamin "Sobre 0 

conceito de historia". Traduçao de Nélio Schneider. Sao Leopoldo: Unisinos, 2011. 

MEINECKE, Friedrich. L 'Idée de la raison d'État dans l'histoire des temps modernes . 
Traduçao de Maurice Chevallier. Genebra: Droz, 1973. 

MELVILLE, Herman. Bartleby, 0 escrevente. Traduçao de Bruno Gambarotto. Sao Paulo: 
Grua,2014. 

NASCIMENTO, Daniel Arruda. Do conceito de inoperosidade no recente vulto de Giorgio 
Agamben. Cadernos de Ética e Filosofia Politica. Sao Paulo. n. 17, p. 79-101,2/2010. 

NASCIMENTO, Daniel Arruda. Do fim da experiência ao fim do juridico: percurso de 
Giorgio Agamben. Sao Paulo: LiberArs, 2012. 

NASCIMENTO, Daniel Arruda. Em torno de Giorgio Agamben: sobre a politica que nao se 
vê. Sao Paulo: LiberArs, 2018a. 

NASCIMENTO, Daniel Arruda. Notas sobre 0 esgotamento da forma estatal e 0 

fortalecimento do Estado securitario. In: BAZZANELLA, Sandro Luiz (arg.). Estado, crise 
politica, econômica e perspectivas de desenvolvimento. Sao Paulo: LiberArs, 2018b. p. 33-40. 

NASCIMENTO, Daniel Arruda. Umbrais de Giorgio Agamben: para onde nos conduz 0 

homo sacer? Sao Paulo: LiberArs, 2014. 

NAUDÉ, Gabriel. Considérations politiques sur les coups d 'État. Roma, 1639. 

NAUDÉ, Gabriel. Consideraciones Politicas sobre los Golpes de Estado . Traduçao de Juan 
Carlos Rey. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1964. 

NIGRO, Roberto. Quelques considérations sur la fonction et la théorie du coup d'État. Rue 
Descartes. n. 77,2013. p. 69-81. Disponivel em: <https://www.caim.info/revue-rue-descartes-
2013-1 -page-69.htm>. Acesso em: 9 fev. 2019. 

OSTRENSKY, Eunice. Hobbes. In: PECORARO, Rossano (Org.). Os Fi/osofos: classicos da 
Filosofia. Petropolis: Vozes e Rio de Janeiro: PUCRio, 2009. v. 1. 

PALAZZO, Giovanni Antonio. Discorso deI governo e della ragion vera di stato. Veneza: 
Giovanni Antonio e Giacomo de Franceschi, 1606. 

PELLEGRINI, François e VITALIS, André. L'ère du fichage généralisé. Le monde 
diplomatique, Paris, p. 3, abr. 2018. Disponivel em: <https://www.monde
diplomatique.fr/2018/04/PELLEGRINI/58551 >. Acesso em: 8 abr. 2019. 



565 

POLONY, Natacha e REY, Olivier. Combattre l'oligarchie. Mountain View: Google, 2018. 
Disponivel em: <https://www.youtube.com/watch?v=MNLAcTu5T_k>. Acesso em: 27 mar. 
2019. 

POST, Gaines. Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State, 1100-1322. 
Princeton: Princeton University Press, 1964. 

POST, Gaines. Ratio publicae utilitatis, ratio status et « raison d'Etat» (1100-1300). 
Traduçao de Jean-Pierre Chrétien-Goni. In: LAZZERI, Christian e REYNIÉ, Dominique 
(Org.). Le pouvoir de la raison d 'État. Paris: PUF, 1992. 

REYNIÉ, Dominique. La raison d'État du point de vue d'une généalogie de la science 
politique. Face à la raison d'État, dossiê temâtico da revista Raisons politiques, Paris, n. 1, p. 
69-84, 1998. 

RIBEIRO, Renato Janine. Hobbes, Thomas. In: BARRETTO, Vicente de Paulo e CULLETON, 
Alfredo (Org.). Dicionario de Filosojia Politica. Sao Leopoldo: Unisinos, 2010. 

ROMANO, Santi. Sui decreti-legge e 10 stato di assedio in ocasione deI terremoto di Messina 
e di Reggio-Calabria. Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in llalia, 
Roma, v. 1, p. 251-272, 1909. 

ROSANVALLON, Pierre. Le libéralisme économique. Histoire de l'idée de marché. Paris: 
Seuil, 1989. 

ROUMY, Franck. L'origine et la diffusion de l'adage canonique Necessitas non habet legem 
(VIlle-XIIIe s.). In: SOMMAR, Mary E. e MULLER, Wolfgang P. (Org). Medieval Church 
Law and the Origins of the Western Legal Tradition: A Tribute to Kenneth Pennington. 
Washington: Catholic University of America Press, 2006. p. 301-319. 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. A Condiçao de Homo Sacer. 0 Direito e a Arqueologia do 
Sagrado, Um Diâlogo corn Giorgio Agamben. Revista Portuguesa De Filosojia, v. 69, n. 2, p. 
331-348,2013. Disponivel em: <www.jstor.org/stable/23631112>. Acesso em 6 mar. 2019. 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. A exceçao juridica e a vida humana. Cruzamentos e rupturas entre 
Schmitt e Benjamin. Cadernos lHU. n° 39, p. 25-31, 2012a. Disponivel em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cademos/ihu/039cademosihu.pdf> . Acesso em: 6 mar. 
2019. 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. Giorgio Agamben, controvérsias sobre a secularizaçao e a 
profanaçao politica. lHU On-Line, Sao Leopoldo, n. 414, abr., 2013. Disponivel em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com _ content&view=article&id=4881 & 
>. Acesso em: 13 dez. 2018. 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé (Org.). Justiça e Memoria. Direito à justiça, memorza e 
reparaçlio: a condiçlio humana nos estados de exceçlio. Sao Leopoldo: Casa Leiria; Passo 
Fundo: IFIBE, 2012. 



566 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. Justiça e Memoria - Para uma critica ética da violência. 
Sao Leopoldo: Unisinos, 2009. 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. Objetivaçao e govemo da vida humana. Rupturas arqueo
genea16gicas e filosofia critica. IHU On-Line, Sao Leopoldo, n. 389, abr., 2012. Disponivel em: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/4374-castor-bartolome-ruiz-8>. Acesso em: 12 dez. 2018. 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. 0 campo: 0 paroxismo da tanatopolitica. Cadernos IHU n° 
39, p. 9-20, 2012. Disponivel em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ihu/039cadernosihu.pdt>. Acesso em: 6 
mar. 2019. 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. 0 direito à verdade e à mem6ria - por uma justiça 
anamnética: uma leitura cri tic a dos estados de exceçao do cone sul. Relatorio Azul. Comissao 
de Cidadania e Direitos Humanos. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, 2011, p. 101-130. 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. 0 estado de exceçao como paradigma de governo. Cadernos 
IHU nO 39, p. 21-24, 2012. Disponivel em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ihu/03 9cadernosihu.pdt>. Acesso em: 6 
mar.2019. 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. 0 Homo Sacer. 0 paradoxo da sacralidade da vida humana. 
Cadernos IHU n° 39, p. 4-8, 2012. Disponivel em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ihu/039cadernosihu.pdt>. Acesso em: 6 
mar. 2019. 

SANCHEZ, Jean-Lucien. Alphonse Bertillon et la méthode anthropométrique. Sens-Dessous, 
La Roche-sur-Yon, n. 10, p. 64-74, 2012. 

SCHMITT, Carl. Teologia Politica. Traduçao de Francisco Javier Conde e Jorge Navarro 
Pérez. Madrid: Trotta, 2009. 

SEGLARD, Dominique. Foucault et le problème du gouvernement. In: LAZZERI, Christian e 
REYNIÉ, Dominique (Org.). La raison d'État: politique et rationalité. Paris: PUF, 1992. p. 
117-140. 

SENELLART, Michel. Autonomie et hétéronomie de la politique: la question de la finalité. 
Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, Paris, n. 20, 2009. Disponivel em: 
<https://journals.openedition.org/ccrh/2531>. Acesso em: Il abr.2016. 

SENELLART, Michel. La question de l'État de droit chez Michel Foucault. In: FOURNEL, 
Jean-Louis; GUILHAUMOU, Jacques e POTIER, Jean-Pierre (Org). Libertés et libéralismes 
: formation et circulation des concepts. Lyon: ENS, 2012. p. 297-314. 

SENELLART, Michel. La raison d'État antimachiavélienne. In: LAZZERI, Christian e REYNIÉ, 
Dominique (Org.). La raison d 'État : politique et rationalité. Paris: PUF, 1992. p. 15-42. 

SENELLART, Michel. Machiavélisme et raison d 'État. Paris: PUF, 1989. 



567 

SKINNER, Quentin. Les Fondements de la pensée politique moderne. Traduçao de Jerome 
Grossman e Jean-Yves Pouilloux. Paris: Albin Michel, 2009. 

STEWART, Duncan. Thomas Hobbes. In: ZALTA, Edward N. (Org.). The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. Stanford: Stanford University, 2017. Disponivel em: 
<https://plato.stanford.edu/archives/sum20 17 /entries/hobbes/>. Acesso em: 10 nov. 2018. 

STOLLEIS, Michael. L'idée de la raison d'État de Friedrich Meinecke et la recherche 
actuelle. In: ZARKA, Yves-Charles (Org.). Raison et déraison d'Etat: théoriciens et théories 
de la raison d'Etat aux XVIe et XVIIe siècles. Paris: PUF, 1994. 

SUAREZ, Francisco. Defesa da Fé Cat6lica. Traduçao de Luiz Astorga e Tiago Gadotti. 
Porto Alegre: Concreta, 2015. 

THUAU, Etienne. Raison d'Etat et pensée politique à l'époque de Richelieu. Paris: Albin 
Michel, 2000. 

TRIOMPHE, Micheline. Hobbes et la raison d'État. In: ZARKA, Yves-Charles (Org.). 
Raison et déraison d 'Etat : théoriciens et théories de la raison d'Etat aux XVIe et XVIIe 
siècles. Paris: PUF, 1994. 

VALADIER, Paul. Sur la religion. Un échange avec Paul Valadier. In: GAUCHET, Marcel. 
La démocratie contre elle-même. Paris: Gallimard, 2002. 

VASOLI, Cesare. Machiavel inventeur de la raison d'Etat ? In: ZARKA, Yves-Charles 
(Org.). Raison et déraison d'Etat : théoriciens et théories de la raison d'Etat aux XVIe et 
XVIIe siècles. Paris: PUF, 1994. 

ZARKA, Yves Charles. Figures du pouvoir. Études de philosophie politique de Machiavel à 
Foucault. Paris: Presses Universitaires de France, 2001. 

ZARKA, Yves Charles. Raison d'État, maximes d'État et coups d'État chez Gabriel Naudé. 
In: ZARKA, Yves-Charles (Org.). Raison et déraison d 'Etat: théoriciens et théories de la 
raison d'Etat aux XVIe et XVIIe siècles. Paris: PUF, 1994. 

Obras também consultadas: 

ALIGHIERI, Dante. Convivio. Firenze: F. Bonaccorsi, 1490. Disponivel em: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:112148/bpt6k72589v/f2.image.r=dante%20convivio>, Acesso em: 7 
jun.2018. 

AQUINO, Tomas de. Somme Théologique. Disponivel em: 
<http://docteurangelique.free.frlbibliotheque/sommes/2sommetheologique1a2a.htm>. Acesso 
em: Il fev.2019. 

ARISTOTELES. Éthique à Nicomaque. Traduçao de Jules Tricot. Paris: Les Échos du 
Maquis, 2014. Disponivel em: <https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp
content/documents/%C3%89thique-%C3%AO-Nicomaque.pdf>. Acesso em: 21 maio 2019. 



568 

BACQUET, Jean. Les Œuvres de Jean Bacquet. Paris: François Ivlliot, 1630. t. III: Traicté 
des droicts de ivstice haute, moyenne et basse. 

BOCCALINI, Traiano. Ragguagli di Parnaso. Veneza: Giovanni Guerigli, 1612. t. 1. 

BOCCALINI, Traiano. Ragguagli di Parnaso. Veneza: Giovanni Guerigli, 1624. t. II. 

BOSSUET, Jacques-Bénigne. Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte. 
Bruxelas: Jean Leonard, 1721. Disponivel em: 
<https://gallica.bnf.fr/ark:112148/bpt6k97 63 8426/f268.image.textelmage>. Acesso em: 19 
nov. 2018. 

BOURDIEU, Pierre. Sobre 0 Estado. Traduçao de Rosa Freire d'Aguiar. Sao Paulo: 
Companhia das Letras, 2014. 

BUNGE, Wiep van; KROP, Henri; STEENBAKIŒRS, Piet; VEN, Jeroen van de. The 
Bloomsbury Companion to Spinoza. Londres/Nova Iorque: Bloomsbury, 2014. Disponivel 
em:<https://books.google.com.br/books?id=8mHYAwAAQBAJ&pg=PA142&lpg=PA142&d 
q=acquiescentia+in+se+ipso&source=bl&ots=R vS QAT gAXt&sig= ACfU3 U 1 khKg6DjVU qq 
C_ytZBta889NQiZg&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjp-
LfLoc7hAh VVHrkGHaSKCzUQ6AEw A30ECAgQAQ#v=onepage&q=acquiescentia%20in 
%20se%20ipso&f=false>. Acesso em: 14 abr. 2019. 

CAMINHA, Pero Vaz de. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Disponivel em: 
<http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros _ eletronicos/carta.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2018. 

CARNELUTTI, Francesco. Arte do Direito. Traduçao de Ricardo Rodrigues Gama. 
Campinas: Bookseller, 2001. 

CARVALHO, Raimundo. Traduçao da II Buc6lica de Virgilio. Contexto. Vit6ria. n. 4, p. 
204-205, 1996. 

CHARBONNIER, Georges. Entretiens avec Claude Lévi-Strauss. Paris: Union générale 
d'éditions, 1969. 

CHEMNITZ, Bogislaw Philipp von. Dissertatio de ratione status in Imperio nostro Romano
Germanico. Freistadt, 1647. Disponivel em: <https://ia802606.us.archive.org/2/items/ned
kbn-all-00002976-001 /ned-kbn-all-00002976-001.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2018. 

DESCARTES, René. Discours de la méthode. Disponivel em: 
<http://bibliothequenumerique.tvSmonde.com/livre/33/Discours-de-Ia-methode>. Acesso em: 
19 nov. 2018. 

DOMAT, Jean. Les quatre livres du droit public. Paris: Firmin Didot Père et Fils, 1829. 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razao: teoria do garantismo penal. Traduçao de Ana Paula 
Zomer Sica et al. 2a ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

FERRI, Enrico. Principios de Direito Criminal. Traduçao de Paolo Capitanio. 2" ed. 
Campinas: Bookseller, 1999. 



569 

FRAGOSO, Heleno Claudio. Liçoes de Direito Penal. 9a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. 

ROSA, Joao Guimaraes. Tutameia. Terceiras Est6rias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

HOBBES, Thomas. Behemoth or the Long Parliament. London: Ferdinand Tonnies, 1889. 

HOBBES, Thomas. De Cive. Londres: Printed by J. C. for R. Royston, at 
Angel in Ivielane, 1651. Disponivel em: <http://www.public-Iibrary.uklebooks/27/57.pdf>. 
Acesso em: 20 mar. 2019. 

HOBBES, Thomas. Do Cidadào. Traduçao de Renato Janine Ribeiro. Sao Paulo: Martins 
Fontes, 2002. 

HOBBES, Thomas. Frontispicio do Leviatà. Disponivel em: <http://www.rmfonline.it/wp
content/uploads/2015/07/leviatano.jpg>. Acesso em: 5 nov. 2018. 

HOBBES, Thomas. The Elements of Law Natural and Politic. 1640. Disponivel em: 
<http://www.constitution.org/th/elements.htm>. Acesso em: 18 mar. 2019. 

KERN, Fritz. Recht und Verfassung im Mittelalter. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft. 1965. Disponivel em: <http ://www.fritzkern.de/uploads/14 78352979-
OunyGH7L W s-Recht%20und%20Verfassung%20im%20MA.compressed.pdf>. Acesso em: 
29 nov. 2018. 

KISSINGER, Henry. Diplomatie. Traduçao de Marie-France de Paloméra. Paris: Fayard, 
1996. 

KISSINGER, Henry. Ordem mundial. Traduçao de Claudio Figueiredo. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2015. 

L'HEUILLET, Hélène. Basse politique, haute police. Une approche historique et 
philosophique de la police. Paris: Fayard, 2001 . 

LOYSEAU, Charles. Traité des seigneuries. Paris: Abel L'Angelier, 1608. 

LUCA, Giovanni Battista de. Il principe cristiano pratico. Roma: Stamperia della Reverenda 
Camera Apostolica, 1680. Disponivel em: <https://reader.digitale
sammlungen.de/de/fs3 /object/display/bsb 1 0688067_0000 1.html>. Acesso em: 15 mar. 2019. 

LUZ, Gerson Vasconcelos. Hobbes e Bramhall: 0 debate acerca do livre-arbitrio. Paginas de 
Filosofia, Sao Bernardo do Campo, v. 5, n. 2, p.59-67, jul.ldez. 2013. 

MANENT, Pierre. Cours familier de philosophie politique. Paris: Fayard, 2002. 

MAQUIA VEL, Nicolau. A Arte da Guerra. Traduçao de Eugênio Vinci de Moraes. Porto 
Alegre: L&PM, 2008. 

MAQUIA VEL, Nicolau. Histoires florentines. In: Œuvres complètes. Paris: P.-A. Bourdier, 
1867.t. 1. 



570 

MEDINA, Juanjo. Inseguridad ciudadana, miedo ao delito y policia en Espai'ia. Revista 
Electronica de Ciencia Penal y Criminologia . n. 5, 2003. Disponivel em: < 
http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-03 .pdf>. Acesso em: 19 jul. 2019. 

MONTAIGNE, Michel de. Les Essais. Paris: Abel L'Angelier, 1598. 

MONT AIGNE, Michel de. Les Essais. Livre III. Traduçao para 0 francês moderno de Guy de 
Pernon. Traduçao para 0 francês moderno de Guy de Pernon. Pernon-éditions, 2014. 
Disponivel em: <http://guydepernon.com/site_4/PUBLIC-NUMLIVRESIESSAIS/III
trad.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2019. 

PASCAL, Blaise. Les Pensées. Paris: P. Lethielleux, 1896. 

PINHEIRO, Ulysses. Eternidade e esquecimento: mem6ria, identidade pessoal e ética 
segundo Espinosa. 0 que nos faz pensar, Rio de Janeiro, n. 25, p. 23-52, 2009. 

PINKER, Steven. 0 Novo Iluminismo. Em defesa da razao, da ciência e do humanismo. Traduçao 
de Laura Teixeira Motta e Pedro Maia Soares. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2018. 

PLESSIS, Armand Jean du (Richelieu, cardinal duc de). Lettres, instructions diplomatiques et 
papiers d 'État du Cardinal de Richelieu. M. Denis-Louis-Martial Avenel (org.). Paris : 
Imprimerie Impériale. 1853. t. 1: 1608-1624. 

PLESSIS, Armand Jean du (Richelieu, cardinal duc de). Lettres, instructions diplomatiques et 
papiers d 'État du Cardinal de Richelieu. M. Denis-Louis-Martial Avenel (org.). Paris: 
Imprimerie Impériale. 1858. t. III: 1628-1630. 

PLESSIS, Armand Jean du (Richelieu, cardinal duc de). Mémoires du cardinal de Richelieu, 
Paris: Société de l'Histoire de France, 1921. t. V. 

SAINT -mST, Louis Antoine Léon de. Rapport sur le mode d'exécution du décret contre les 
ennemis de la République présenté au nom du Comité de salut public à la Convention 
nationale à la séance du 13 ventôse an II (3 mars 1794). Disponivel em: <http://antoine-saint
just.fr/textes/03-03-94.html>. Acesso em: 7 set. 2018. 

SÊNECA. Controverses et suasoires. Traduçao de Henri Bornecque. Paris: Garnier Frères, 
1902. v. 1. 

SIRO, Publio. Sententiae. London: Cambridge University, 1895. 

TIBURCIO, Tiago. The Right to Petition, Bruxelas: Parlamento Europeu, 2015. p. 8. 
Disponivel em: 
<http://www.europarl.europa.euIRegData/etudes/STUD/20 15/519223/IPOL _ STU(2015)5192 
23_EN.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

TOCQUEVILLE, Alexis de. De la démocratie en Amérique. Paris: Institut Coppet, 2012. 

WOODS JR., Thomas E. Como a Igreja Catolica Construiu a Civilizaçào Ocidental. 
Traduçao de Élcio Carillo. Sao Paulo: Quadrante, 2008. 



571 

Verbetes consultados em enciclopédia livre, outros peri6dicos e demais endereços eletrônicos: 

BANCO de DNA ficani completo até final do governo, diz Moro. Agência Brasil, Brasilia, 20 
abr. 20 abr. 2019. Disponivel em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-
04/banco-de-dna-ficara-completo-ate-final-do-governo-diz-moro>. Acesso em: 6 maio 2019. 

BBC: Projeto Skynet da China tem capacidade de rastrear pessoas em minutos. Diario do Povo, 
Pequim, 13 dez. 2017. Disponivel em: <http ://portuguese.people.com.cnln3/201711213/c309810-
9304014.html>. Acesso em: 1 maio 2019. 

BOLSONARO, Jair Messias. Pronunciamento Oficial do Presidente Jair Bolsonaro. 
Mountain View: Google, 2018. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=nJ_iKZOtkPg>. Acesso em: 13 jan. 2019. 

BRASIL. Justiça Eleitoral. Biometria 2017. Mountain View: Google, 2017. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=aJD20gFFMoM>. Acesso em: 30 out. 2018. 

BRAUN, Jayme Caetano. Payada do Negro Lucio. Disponivel em: 
<http://www.juntandorimas.com/poesias/jayme/payadadonegrolucio.htm>. Acesso em: 07 
jan. 2019. 

CÂMERAS da Skynet monitoram 100% de Pequim. Exame, Sao Paulo, 9 out. 2015. 
Disponivel em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/cameras-da-skynet-monitoram-l 00-
de-pequim/>. Acesso em: 1 maio 2019. 

CÂMERAS de reconhecimento facial acham criminoso no Carnaval de Salvador. UOL, Sao 
Paulo, 5 mar. 2019. Disponivel em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas
noticias/20 19/03/05/cameras-de-reconhecimento-facial-acham -criminoso-no-carnaval-de
salvador.htm>. Acesso em: 1 maio 2019. 

CHRIST IN THE HOUSE OF MARTHA AND MARY (VELAzQUEZ). In: WIKIPEDIA: 
The Free Encyclopedia. Sao Francisco, 4 set. 2018. Disponivel em: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Christ_in_the_House_ oC Martha_and _ MarL(Vel%C3%Al zq 
uez)#/media/File :Cristo _en_casa _de_Marta _L Mar%C3 %ADa,_ by _Diego _ Vel %C3 %A 1 zqu 
ez.jpg >. Acesso em: 13 abr. 2019. 

DE luto, 70 mil protestam contra 0 G-8. Folha de SaD Paulo, Sao Paulo, 23 julho 200l. 
Disponivel em: <https://wwwl.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi220nOOl 09 .htm>. Acesso em: 
30 março 2019. 

EXÉRCITO dispara 80 tiros em carro de familia no Rio e mata musico. Folha de sao Paulo, 
Sao Paulo, 8 abril 2019. Disponivel em: 
<https://wwwl.folha.uol.com. br/cotidiano/20 19/04/militares-do-exercito-matam -musico-em
abordagem-na-zona-oeste-do-rio.shtml>. Acesso em: 8 abr. 2019. 

FRANCISZEK GAJOWNICZEK. In: WIKIPEDIA: The Free Encyclopedia. Sao Francisco, 
27 maio 2019. Disponivel em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Gajowniczek>. 
Acesso em: 27 maio 2019. 



572 

GOVERNO decreta sigilo sobre estudos que embasam reforma da Previdência. Folha de Sao 
Paulo, Sao Paulo, 21 abril 2019. Disponivel em: 
<https://wwwl.folha.uol.com.br/mercado/20 19/04/ governo-decreta-sigilo-sobre-estudos-que
embasam-reforma-da-previdencia.shtml>. Acesso em: 08 de outubro de 2019. 

HOW China's 'social credit' system blocked millions of people from travelling. CBC, Ottawa, 
7 mar. 2019. Disponivel em: <https://www.cbc.ca/radio/thecurrentlthe-current-for-march-7-
20 19-1.5046443/how-china-s-social-credit-system-blocked-millions-of-people-from
travelling-1.5046445>. Acesso em: 1 maie 2019. 

JOVEM morre ap6s 'gravata' de segurança em mercado na Barra. Gl, Rio de Janeiro, 14 fev. 
2019. Disponivel em: <https://gl.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/20 19/02/14/jovem-e-
1 evado-desacordado-a -ho spi tal-apos-gra vata -de-se guranca -em -hi permercado-na -barra
rio.ghtml>. Acesso em: 9 abr. 2019. 

LA CHINE étend sa technologie "Sky Net" qui scanne les visages de sa population en une 
seconde. France24, Paris, 27 mar. 2018. Disponivel em: 
<https://www.france24.com/fr/20 180327 -chine-etend-technologie-sky-net-scanne-visages
population-une-seconde>. Acesso em: 1 maio 2019. 

LA POLICE chinoise utilise des lunettes de reconnaissance faciale pour repérer des suspects. 
France24, Paris, 8 fev. 2018. Disponivel em: <https://www.france24.com/fr/20180208-police
chinoise-utilise-Iunettes-reconnaissance-faciale-reperer-suspects>. Acesso em: 1 maio 2019. 

MAlS da metade dos eleitores de regi6es que catapultaram Bolsonaro esta frustrada, mostra 
Datafolha. Folha de sao Paulo, Sao Paulo, 7 abr. 2019. Disponivel em: 
<https://painel.blogfolha.uol.com.brI20 19/04/07 /mais-da-metade-dos-eleitores-de-regioes
que-catapultaram-bolsonaro-esta-frustrada-mostra-datafolha/>. Acesso em: 1 maie 2019. 

MAXIMILIAN KOLBE. In: WIKIPEDIA: The Free Encyc1opedia. Sao Francisco, 27 maie 2019. 
Disponivel em: <https://en.wikipedia.org/wikilMaximilian_Kolbe>. Acesso em: 27 maio 2019. 

MAXIMILIAN KOLBE. In: Jewish Virtual Library. Disponivel em: 
<https://www.jewishvirtuallibrary.org/maximilian-kolbe>. Acesso em: 27 maie 2019. 

METRÔ de SP tera vigilância corn reconhecimento facial. Folha de sao Paulo, 17 jul. 2019. 
Disponivel em: <https://wwwl.folha.uol.com.br/cotidiano/20 19/07 /metro-de-sp-tera
vigilancia-com-reconhecimento-facial.shtml>. Acesso em: 17 jul. 2019. 

MORO diz que Brasil tera banco de DNA complete até 0 fim do governo. Poder360, Brasilia, 
20 abr. 2019. Disponivel em: <https://www.poder360.com.br/governo/moro-diz-que-brasil
tera-banco-de-dna-completo-ate-o-fim-do-governo/>. Acesso em: 6 maio 2019. 

MORO quer banco de DNA amplo e dados de face, iris e voz de presos; entenda. UOL, Sao 
Paulo, 5 fev. 2019. Disponivel em: 
<https://noticias.uol.com. br/tecnologia/noticias/redacao/20 19/02/05/moro-quer-banco-de-dna
amplo-e-dados-de-face-iris-e-voz-de-presos-entenda.htm>. Acesso em: 6 maio 2019. 



573 

NICE va tester la reconnaissance faciale sur la voie publique. Le Monde, Paris, 18 fev. 2019. 
Disponivel em: <https :/ /www.lemonde.fr/societe/artic1e/20 19/02/18/nice-va-tester-la
reconnaissance-faciale-sur-la-voie-publique_5425053_3224.html>. Acesso em: 1 maio 2019. 

POLlCIA italiana invade QG de ativistas durante a madrugada e deixa 57 feridos. Folha de 
Sao Paulo, Sao Paulo, 23 julho 2001. Disponivel em: 
<https://www1.folha.uo1.com.br/fsp/mundo/ft230nOOlO1.htm>. Acesso em: 30 março 2019. 

RAPPA, O. Minha Alma. Mountain View: Google, 2009. Disponivel em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=vF1Ad3hrdzY>. Acesso em: 10 abr. 2019. 

REAL ID ACT. In: WIKIPEDIA: The Free Encyc1opedia. Sao Francisco, 1 abr. 2019. 
Disponivel em: <https://en.wikipedia.org/wikilReal_ID_Act>. Acesso em: 1 abr. 2019. 

SAN FRANCISCO proibe uso de reconhecimento facial por policia e 6rgaos municipais . 
Fo/ha de Sao Paulo, Sao Paulo, 14 maio 2019. Disponivel em: 
<https://wwwl.folha.uo1.com.br/mundo/20 19/05/san-francisco-proibe-uso-de
reconhecimento-facial-por-policia-e-orgaos-municipais.shtml>. Acesso em: 5 jun. 2019. 

SAN FRANCISCO Banned Facial Recognition. New York Isn't Even Close. The New York Times, 
Nova Iorque, 18 maio 2019. Disponivel em: <https://www.nytimes.com/2019/05118/opinionlnypd
post-act-surveillance.html>. Acesso em: 5 jun. 2019. 

SEGURANÇA de supermercado mata jovem por sufocamento no Rio . SuI2I, Porto Alegre, 
15 fev. 2019. Disponivel em: <https://www.su121.com.br/ta-na-rede/2019/02/seguranca-de
supermercado-mata-jovem-por-sufocamento-no-rio/>. Acesso em 9 abr. 2019. 

ST. MAXIMILIAN KOLBE. Disponivel em: <https://maximiliankolbe-
paulinengo.weebly.com/significant-people.html>. Acesso em: 27 maio 2019. 

VEJA 0 que se sabe sobre a açao do Exército que matou musico e deixou 2 feridos no Rio. 
GI, Rio de Janeiro, 8 abril 2019. Disponivel em: <https://g1.g10bo.com/rj/rio-de
j aneiro/notic ia/2 019 /04/08/vej a -o-que-se-sabe-so bre-a -acao-do-exerci to-com -m orte-no
rio.ghtml>. Acesso em: 8 abr. 2019. 

ZHENGZHOU East Railway Station: 0 primeiro retrato da ferrovia nacional é colocado em 
confronto real corn os 6culos da policia. Diario do Povo, Pequim, 5 fev. 2018. Disponivel em: 
<http://vip.people.com.cnldo/userbuy.jsp?picId=7462122&aId=1115454>. Acesso em: 1 maio 
2019. 


