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Introdução
A teoria política contemporânea tem, na análise do sistema direito,
seu núcleo paradigmático e dinamizador mais básico, e isso no duplo aspecto do termo: o direito como a plataforma institucional e normativa de
uma democracia pluralista constituída, justificada, organizada e orientada
enquanto Estado Democrático de Direito; e o direito enquanto eixo institucional e princípio de poder ligado a uma perspectiva de administração,
racionalização e, diríamos, controle da coletividade desde um centro gerencial em que o poder, nem sempre bem explicado e legitimado, se caracteriza
pela imposição de processos de massificação amplos, implantados desde
um Estado panóptico, com seus sistemas de vigilância digitais e de imposição de um Estado de exceção permanente, já normalizado em nosso dia a
dia e extremamente difícil de fiscalizar. De um lado, portanto, o direito é o
produto mais representativo do desenvolvimento da modernidade ocidental, assumindo um conteúdo normativo universalista cujo cerne consiste
na promoção do pluralismo e da diversidade, dos direitos humanos e da
atribuição irrestrita e incondicional, para todos e para cada um, do status de
sujeito jurídico portador de direitos fundamentais; de outro, é visto como
relação de poder bruto, de controle totalizante e de massificação quase que
fascista de sociedades que, como herdeiras da modernização ocidental,
substituem o fundamentalismo pela técnica em termos de gestão de coletividades. De um lado, ainda, o direito é efetivamente sistema, legalidade e
tecnicalidade, sendo essa a sua única possibilidade em termos de justificação, de gestão e de implementação de interesses públicos e da proteção de
direitos fundamentais com isonomia, igual consideração e representação
equitativa de todos os sujeitos sociopolíticos; de outro, precisamente por
essa condição sistêmica, legalista e tecnicista perde o contato com a relacionalidade, a mutualidade e a politicidade dos sujeitos cotidianos e entre
eles, tornando-se lógica (aparentemente) não normativa de poder.
Essa duplicidade na análise do direito, longe de criar uma barreira teórica intransponível, motiva-nos a um trabalho de investigação e de
justificação teórica capaz de dar conta da multidimensionalidade do direito na sua correlação de instituição, princípio de poder e base normativa,
uma multidimensionalidade que precisa ser reconstruída e explicitada a
fim de termos uma ideia mínima do que podemos e do que não podemos
mais fazer como democracia, especialmente no contexto das instituições
públicas e no papel dos operadores públicos do direito. Isso significa que
dinâmicas sistêmicas parecem ser condições inultrapassáveis para a es9
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truturação, a legitimação e o desenvolvimento de democracias pluralistas
constituídas enquanto Estado Democrático de Direito, fundado na universalidade dos direitos humanos, o qual necessita desse desenvolvimento institucional que envolve o direito e a política (sua mutualidade e sua
sobreposição) e que leva à vasta ramificação do Estado em instituições
públicas subsidiárias capazes de pensar em um modelo de sociedade ampla que vai do direito para a política, da política para a educação, para a
economia, para a cultura e para a segurança pública etc., e isso em um
processo dialético permanente, como em um ciclo mutuamente escorado
e retroalimentado que exige mais política, mais direito e mais institucionalização a fim de dar conta da pluralização, da diferenciação, da heterogeneidade e da complexidade sociopolíticas.
É desde essa centralidade e protagonismo do sistema direito em servir como fecho de abóboda regulador e estruturador de toda uma democracia que as potencialidades e as contradições acima levantadas se fazem
explícitas e exigem, como o dissemos, todo o cuidado, seja das análises teóricas, seja do exercício prático-institucional por seus operadores públicos.
O direito enquanto sistema institucionalizado possui, de fato, em sua estruturação interna uma tendência altamente tecnicista, formalista e despersonalizada e, por isso, é arredio a perspectivas antissistêmicas, anti-institucionais e antijurídicas e a uma postura infralegal desde dentro para fora
dele, na sociedade civil. Esse é um ponto claro para qualquer teoria política
contemporânea: direito é perspectiva sistêmica, lógico-técnica, formalista-despersonalizada e apolítica-despolitizada – fala-se nos autos, pela letra
fria da lei, como instituição, de modo que o voluntarismo, o personalismo e o
missionarismo vocacionado não existem no direito e pelo direito.
Ademais, enquanto instituição, funciona a partir de uma dinâmica
estratificada, sobreposta e hierárquica entre as diferentes instâncias processuais – cada uma delas dinamizada por comunidades de pesquisa específicas capazes de revisão e de confirmação da objetividade, da justificação
e da vinculação do processo realizado nas instâncias anteriores. Note-se
que tais características, aliadas à sobreposição do direito em relação à política, conferem-lhe um poder quase que sobre-humano relativamente ao
controle e à regulação da sociedade como um todo, ao ponto de a única
instância institucional a controlar o direito ser exatamente o direito!
Note-se, entretanto, que essa frase de efeito não é e nem representa
um deficit da democracia pluralista, uma limitação do sistema direito, mas
exatamente sua base constitutiva fundamental: o direito como instituição
é árbitro da política porque tem condições de, (a) por sua constituição eminentemente lógico-técnica, apolítica-despolitizada e formalista-despersonalizada, (b) por sua autorreferencialidade, sua autossubsistência, sua
10
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endogenia e sua sobreposição em relação à política (institucionalizada ou
não), (c) por sua estruturação interna em estratos escalonados, sobrepostos
e hierárquicos de comunidades altamente treinadas em termos científico-técnicos e, finalmente, (d) por sua fundação na universalidade dos direitos
humanos como núcleo normativo exclusivo, suficiente e necessário da democracia pluralista constituída enquanto Estado Democrático de Direito,
ramificando-se em constituição política e direito positivo, assumir e realizar controle de constitucionalidade e responsabilização jurídico-social
desde uma atuação contramajoritária.
Nesse sentido, tendências antissistêmicas e posturas infralegais desde dentro do sistema direito para fora dele, na sociedade civil, representam
o grande perigo para a democracia, uma vez que, ao desestabilizarem e
subverterem o sistema direito, fragilizam ou até destroem o centro regulador e legitimador dessa mesma democracia e, nesse sentido, por meio do
lawfare institucional, da política de Estado e do Estado de exceção, fazem
da insegurança jurídica a norma cotidiana das relações sociopolíticas. E,
como todos sabemos, insegurança jurídica é a lógica dinamizadora de sociedades fascistas e totalitárias.
Note-se, assim, que se torna clara e pungente, com essas observações, a centralidade do direito para sociedades democráticas, seja no sentido de sua gestão e de sua normatização sociais com base nos direitos
humanos e na institucionalização de processos de reconhecimento, de
inclusão, de integração e de participação que, da esfera política, são construídos e validados exatamente sob a forma de previsão constitucional
e de principialidade jurídica, e cuja fiscalização – às vezes até implantação – envolve e conduz a atividade jurisdicional e seu enquadramento dos legislativos e das administrações públicas, seja, no outro caso, a
subversão do Estado Democrático de Direito em Estado de exceção, uma
subversão que, como estamos argumentando, começa dentro do sistema
direito e se espraia para a política parlamentar e para nichos da sociedade
civil. É desde o sistema direito e em termos de estruturação, justificação
e implantação internas dos direitos fundamentais e dos procedimentos
de participação, de igual consideração e de acesso equitativo ao sistema
da justiça, inclusive o controle de constitucionalidade do poder jurídico
em relação ao poder político, que emergem as potencialidades do universalismo democrático ou o fascismo e sua cruzada personalista de caráter
antissistêmico, anti-institucional e antijurídico, com sua generalização de
posturas infralegais que vão das instituições e dos sujeitos institucionalizados para a sociedade civil e seus nichos fascistas.
Esta obra que ora apresentamos ao público, Filosofia do Direito
e Contemporaneidade II, parte dessa centralidade organizativa, geren11
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cial e justificadora da democracia pluralista assumida e dinamizada pelo
sistema direito, reconhecendo que tanto as tendências estabilizadoras
quanto as posturas fragilizadoras dessa mesma democracia pluralista
são detonadas do sistema direito para fora dele relativamente ao sistema
político e à sociedade civil.
Nesse sentido, a permanente crítica teórica e o necessário reformismo institucional precisam andar de mãos dadas no que diz respeito
ao diagnóstico e ao enquadramento dos deficits sistêmicos que, do direito
para a política e da política para o direito, põem em xeque a efetividade do
Estado Democrático de Direito e a universalidade incondicional e irrestrita dos direitos fundamentais, substituindo as hierarquias processuais, a
sobreposição de poderes e a tecnicalidade e a despersonalização metodológico-axiológicas pelo messianismo jurídico-político vocacionado, o qual
substitui as mediações institucionais e essa postura imparcial, impessoal e
neutra, inclusive a universalidade dos direitos humanos, pelo lawfare institucional e pela polícia de Estado, transformando o Estado Democrático
de Direito em Estado de exceção. Essa é a dinâmica político-jurídica que
vivemos hoje no Brasil e da qual não sairemos tão cedo. Por isso mesmo, a
produção de teoria em torno do tema coloca-se como um momento necessário – certamente o mais necessário – para a possibilidade de superação,
de longo prazo, do fascismo instalado nas instituições.
No que diz respeito, doutro giro, às diversas abordagens e escolhas
temáticas, é preciso relembrar dois pontos essenciais daquilo que se poderia denominar de filosofia jurídica: uma feita por filósofos (raposas), outra
feita por juristas (ouriços), conforme a díade muito bem desenvolvida por
Celso Lafer a partir da leitura feita por Isaiah Berlin do poeta grego Arquíloco. O que diferencia uma Filosofia do Direito feita por filósofos de uma
Filosofia do Direito feita por juristas não é, pois, a matéria bruta com a
qual trabalham, mas os problemas que tencionam resolver e os paradigmas
que utilizam para buscar respondê-los: aqueles, filósofos que manifestam
interesses em temas jurídicos, estes “[…] juristas com inquietações filosóficas […]” que formulam problemas “[…] suscitados pelas necessidades
práticas da experiência jurídica de ir além dos dados empíricos do Direito
Positivo para poder lidar com o próprio Direito Positivo”.
O livro que o leitor tem em mãos é fruto de um trabalho coletivo
levado a efeito pelos autores que acolheram o desafio proposto pelos organizadores de pensar a Filosofia do Direito a partir de diversos contextos e
problemas, mas que tem um, por assim dizer, núcleo comum: a contemporaneidade. É certo que os conceitos, quando dissociados de seu necessário
contexto, são nada mais do que chavões que não cumprem a função para as
quais aqueles existem: orientar o pensamento e tornar possível a compre12
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ensão dos problemas aos quais se buscou, ao fim e ao cabo, responder. Posto isso, o que devemos entender por contemporâneo? A seguir, as lições de
Roland Barthes no Collège de France, “[…] contemporâneo é o intempestivo”. Trata-se, como se pode perceber, de um conceito interessante, quase
um paradoxo: se geralmente pensamos o contemporâneo como aquilo que
nos é atual, no tempo e no espaço, para Barthes ele significa aquilo que é
extemporâneo, aquilo que chega atrasado e, por isso, é imprevisto, mesmo
inoportuno. Nesse sentido, todos os trabalhos aqui reunidos se preocupam
em dar respostas a problemas contemporâneos-extemporâneos da filosofia jurídica, seja em sentido estrito, seja em uma interpenetração com os
demais ramos do saber humano.
Portanto, queremos agradecer a todos quanto colaboraram para o
surgimento desta coletânea e à Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado
de Rondônia (FAPERO), cujo financiamento permitiu a organização e a
publicação deste material.
Os organizadores
Porto Velho (RO), agosto de 2020.
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PARTE I

Filosofia e Biopolítica

1
[Entrevista]: Toda filosofia é, em si, política
Edgardo Castro
Roberto Esposito

O programa filosófico do italiano Roberto Esposito, cuja obra circula agora em espanhol, se define pelas noções de “comunidade”, entendida
como o que nos obriga, nos une na dúvida, e a “imunidade”, intenção de
autoconservação que domina a sociedade atual. Nesta entrevista exclusiva,
Esposito se refere ao legado de Foucault e Heidegger e às suas próprias
diferenças com Giorgio Agamben e Toni Negri.
“Após o fracasso epocal de todos os comunismos e da miséria de
todos os individualismos”, afirma o filósofo Roberto Esposito em seu livro
Communitas, não há nada mais necessário que um pensamento da comunidade. Que têm em comum – pergunta-se em outro de seu livro, Immunitas
– “a batalha contra a aparição de uma nova epidemia, a oposição ao pedido
de extradição de um chefe de Estado estrangeiro acusado de violação dos
direitos humanos, o fortalecimento das barreiras frente à imigração clandestina e as estratégias de neutralização do último vírus de computador?”
Nada – responde –, a menos que se vincule cada um desses fenômenos à
categoria da imunidade, que atravessa todas essas linguagens particulares.
Seu recente trabalho, Bíos, começa com a enumeração de alguns fatos politicamente relevantes dos últimos anos: uma corte francesa que
reconhece a uma criança nascida com graves deficiências o direito de denunciar ao médico que, por seu incorreto diagnóstico, impediu que sua
mãe abortasse; a “guerra humanitária” no Afeganistão; os episódios no
teatro Dubrovska de Moscou, nos quais, para resolver a situação, um grupo de agentes do governo levou a cabo o massacre com que o ameaçavam
os terroristas; a epidemia de HIV na região de Donghu, na China, originada da venda maciça de sangue estimulada e gerenciada diretamente pelo
governo. Em todos esses fatos, o que está em jogo é a vida biológica e sua
relação com o poder.
Comunidade, imunidade e vida aparecem, assim, como os três grandes
temas que nossa atualidade política estabelece à Filosofia. Para afrontá-los,
Esposito se nutre, com uma leitura inovadora e uma análise perspicaz, dos autores fundamentais da Filosofia Política ocidental, desde os antigos até os mo17
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dernos, de Platão a Foucault, passando, entre outros, por Maquiavel, Hobbes
e Nietzsche. Porém, não se limita somente aos textos filosóficos; seu trabalho
também se nutre de uma vasta cultura clássica, linguística e histórica.
Em Communitas, Esposito se subtrai da dialética que domina o debate atual acerca da comunidade, entre o comum e o próprio, pois nela
– apesar da oposição – o comum é identificado com o seu contrário: é
comum o que une numa única identidade própria (étnica, territorial, espiritual); ter em comum é ser proprietário de algo comum. Esposito parte
de outra possibilidade etimológica do termo communitas, que focaliza o
termo munus de cum-munus. É necessário ter presente que munus se diz
tanto do público como do privado; por isso, a oposição comum/próprio
e público/privado fica de fora de sua esfera semântica. Ademais, munus
pode significar onus (obrigação), officium (ofício, função) e donum (dom).
As duas primeiras acepções são formas do dever, mas Esposito sublinha
que também o é o dom. O munus é uma forma particular de dom: o dom
obrigatório, ainda que soe contraditório. Um dom que se dá porque se
deve dar e não se pode não se dar. A comunidade deixa de ser, então,
aquilo que seus membros têm em comum – algo positivo, do qual são proprietários; comunidade é o conjunto de pessoas que estão unidas por um
dever, por uma dívida, por uma obrigação de dar. A comunidade se vincula, assim, com a subtração e com o sacrifício. “Por isso, a comunidade não
pode ser pensada como um corpo, uma corporação, onde os indivíduos se
fundam num indivíduo maior. Mas tampouco pode ser entendida como
um recíproco “reconhecimento” intersubjetivo no qual eles se refletem
confirmando sua identidade inicial”.
A partir daqui, Esposito seguirá a relação comunidade/sacrifício no
discurso político-filosófico moderno por meio de quatro conceitos-chave:
culpa (J. J. Rousseau), lei (I. Kant), abertura estática (M. Heidegger) e experiência soberana (G. Bataille). Em Immunitas, nos encontramos com uma
análise etimológico-conceitual, paralela e complementar à de communitas.
Imune é, num primeiro sentido, o que está privado ou dispensado de uma
obrigação, de um dever, de um munus. Imune resulta, então, em um conceito negativo. Mas, na medida em que o munus do qual se está dispensado é
aquele que os outros têm em comum, imune expressa, também, uma comparação. Trata-se “da diversidade em relação à condição dos outros”.
Pois bem, deslocando-se do âmbito jurídico para o biomédico, a
imunidade adquire outro sentido. Nesse caso, expressa “a refratariedade
do organismo em relação ao perigo de contrair uma enfermidade”. Ainda que esse sentido seja antigo, o conceito sofre uma transformação no
século XIX em relação com a prática de vacinação e com a introdução da
noção de imunidade adquirida. Uma forma atenuada e induzida de infecção pode prevenir, com efeito, uma enfermidade. Trata-se de proteger a
18
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vida fazendo-a provar a morte. Essa aporia atravessa todas as linguagens
da modernidade. Assim, por exemplo, a violência é um dos componentes
do aparato jurídico-institucional destinado a reprimi-la. O objeto do livro
é precisamente estudar essa aporia, a relação entre proteção e negação da
vida como a forma constitutiva da modernidade política.
O tema de Bíos é a relação entre a Filosofia e a Biopolítica (isto é,
uma política da vida). À luz dessa problemática, os três primeiros capítulos
se ocupam de Foucault, Hobbes e Nietzsche. O quarto é dedicado à tanatopolítica e o último a uma filosofia da bíos depois do nazismo. A tarefa
de sua filosofia, nos adverte o autor, não é propor ações políticas ou converter a Biopolítica na nova bandeira de um manifesto revolucionário ou
reformista sem negar, com isso, que a Filosofia possa efetivamente atuar
sobre a política. A proposta de Esposito não é “pensar a vida em função da
política, mas sim o de pensar a política na forma mesmo da vida”. Em última instância, trata-se de inverter o signo negativo que, com o paradigma
imunitário, acompanhou até agora a Biopolítica.
Communitas: Origen y destino de la comunidad foi publicado na Itália
em 1998 e Amorrortu a traduziu para o espanhol em 2003. A mesma editora publicará em breve Immunitas: protección y negación de la vida, cuja
edição original é de 2002. Bíos: Biopolítica y filosofia, aparecido na Itália no
ano passado, fecha por ora essa trilogia imprescindível.
Edgardo Castro – Desde há alguns anos assistimos – em seus trabalhos
e nos de Giorgio Agamben – a um renascimento da Filosofia política italiana. A que o atribuiria?
Roberto Esposito – Pode-se dar uma primeira resposta partindo do
caráter específico da Filosofia italiana. Sem querer voltar ao mito das filosofias nacionais, do século XIX, se a vocação geral da Filosofia anglo-saxã é analítica, a da Filosofia alemã é metafísico-hermenêutica e a da
francesa, crítico-desconstrutiva, é indubitável que a característica peculiar
da Filosofia italiana é a política. Não é casual que os dois maiores autores
italianos sejam Maquiavel e Vico. Também Croce e Gramsci, ainda que de
maneira diferente, pertencem ao horizonte ético-político. Naturalmente,
há filósofos italianos que trabalham na direção analítica ou hermenêutica,
ou que se ocupem da relação entre a Filosofia e a Teologia. Mas, por isso
mesmo, correm o risco de cair submergidos pelas tradições mais fortes
nesses campos, como a anglo-saxã e a alemã. A essa resposta, que recorre
a uma raiz distante, há que se agregar outra relacionada à dimensão contemporânea da Filosofia. Penso no que Foucault chamou de ontologia da
atualidade, retomando de maneira original a fórmula hegeliana do próprio
tempo apreendido com o pensamento. Certamente, são muitos os estilos de
trabalho filosófico, mas uma Filosofia que não parta de uma interrogação
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radical sobre o próprio presente, sobre o que o conota e o transforma de
modo essencial, perde grande parte de seu sentido. E não há dúvida de
que a política, de qualquer modo que se a entenda (como relação ou como
conflito, como comunidade ou como guerra) está cada vez mais no centro
de nossa vida. Inclusive no sentido radical da reflexão biopolítica. O ponto
de vista do qual parte minha reflexão, como a de Agamben, é que hoje não
tem mais sentido uma prática filosófica ensimesmada, dedicada a recorrer
à sua própria história ou absorta em problemas de lógica abstrata. Nesse sentido, Georges Canguilhem, autor próximo a Foucault, pôde escrever
que “a filosofia é uma reflexão para a qual toda matéria estranha é boa.
Mais ainda, poderíamos dizer: para a qual toda matéria boa tem que ser
estranha”. E Gilles Deleuze considerava que “O filósofo tem que chegar
a ser não-filósofo, para que a não-filosofia se converta na terra e no povo
da filosofia”. Esse é o sentido específico que há de se dar à ideia, de outro
modo incompreensível, de “fim da filosofia”. O que há acabado é, indubitavelmente, uma concepção endogâmica, autorreferencial da Filosofia
(isto é, toda prática filosófica que assuma a si mesma como objeto próprio). Em sentido contrário, assistimos desde há tempos a um processo,
cada vez mais forte, de exteriorização da Filosofia, de transbordamento
do pensar no espaço em movimento do próprio exterior. No momento em
que todos os acontecimentos (da relação entre a paz e a guerra à relação
entre a técnica e a vida biológica) assumem por si mesmos uma dimensão
sumamente problemática, a Filosofia contemporânea não pode não se fazer política. Não no sentido da disciplina acadêmica da Filosofia Política
como parte da Filosofia, mas sim naquele mais radical, que a Filosofia é,
em si, constitutivamente política.
E.C. – Encontro em seus trabalhos uma decisiva influência de Heidegger e de Foucault.
R.E. – É verdade que ambos estão muito presentes em meu trabalho.
Mas, em momentos diferentes e com diferente intensidade. No que diz respeito a Heidegger, é difícil imaginar uma investigação filosófica que possa
ignorá-lo ou não estar influenciada por ele, ainda que seja de maneira polêmica como geralmente ocorre. Mas, não me sinto um heideggeriano, supondo que essa expressão tenha sentido. Em meu ensaio sobre a comunidade, conectei o catastrófico erro político de Heidegger com alguns aspectos
de seu pensamento. Mas, isso não exclui seu extraordinário peso em toda a
filosofia de nossos dias. Em particular, meu livro Categorias do Impolítico
se vê influenciado pela reflexão heideggeriana. O que quis fazer – não sei
com que resultados – foi submeter os conceitos políticos da modernidade
a uma desconstrução tão intensa como aquela a que Heidegger submeteu
as categorias da tradição filosófica; e Nietzsche, as ideias morais. Parti da
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