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INTEGRAÇAO E RUPTURA NA HISTORIA DO PENSAMENTO 
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I! PARTE- POLfTICA E DIREITO: TRAÇOS ESPECÍFICO DA MO
DERNA AUTONOMIZAÇAO CONCEITUAL 

O processo de especialização do conhecimento que responde pela construção 
das Ciências Humanas e Sociais a partir de meados ou fmais do século XIX, inscre
veu um curioso fenômeno no âmb1to das investigações específicas sobre a Polítca e 
o Direito, manifestado pela passagem de um longo período de integração entre os 
dois universos nocionais à ruptura inconciliável de temáticas, que coloca, contem
poraneamente, Direito e Polftica em segmentos distintos e incomunicáveis. A afrr
mação autooômica d s estudos pollticos, à luz de uma matriz metodológica que lhes 
pennitissem assegurar o alcance da especifidade do fenômeno político, supôs e con
duziu 8 wn acerto de contas com o jurídico, abrindo 8 esteira de uma problemática 
própria, apartada de um veio em que o Direito se postasse como emulação principal 
ou sempre emergente. 

A RUPTURA NA DIMENSÃO POL{ ICA 

WERNECK VIANNA apontou a circunstância da Ciéncia Política. "que nas
ceu a partir da reflexão sobre a lei, sua natureza, legitimidade e poder compulsivo, 
com Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau, (ter) deslocado, quase 9ue absoluta
mente, sua matéria-prima ori~ do centro de suas preocupações" ('Sistema Li
beral e Direito do Trabalho", m: Estudos CEBRAP o!! 7,jan. mar.74, Ed. CEBRAP, 
SP, p. 115). BOBBIO identiflCOu uma marcada linha tendencial na "passagem do 
ponto de vista institucional, dominado pela matriz jwfdica tradicional dos estudos 
políticos, para o ~nto de vista "comportamental", segundo o qual o elemento sim
ples, que deve iruciar o estudo político com pretensão ao uso, legítimo e fecundo, da 
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metodologia das ciencia.s emp{ricas, ~ o comportamento do indivíduo d 8 gru 
ue !bn aç1o política." (BObBIO, Norberto: "~ncla Política", !n: D/ lonA ri d,. 

~iência Polfrica Editora Universidade de Brastlia, p. 165). Essa linha de I rruhi • . 
centrada no vok> na participação na vida de wn partido, na busca de uma lien I 
eJejtoral, na foCU::ação do processo de decisão nos~ dive~s nfveiJ; (id m, l m . 
seria hegemônica.. particularmente, nos Estados Urudos (loc: clt.). . 

A respeito dessa ó.ltitna vertente, concebe-~ uma at>:ordagem estrut~al que 
"relata estudos de processos go~ern:uneo~, partl~ .JK>lf_bcos, &!'lpo, ~ mte • 
ses processos eleitorais. comurucaçao poUuca e socializ.açao política ·.·. • par da 
"abordagem comportamental", apreendida como ··o estudo do própno comporta
mento daqueles que ~esem~~ pap6ís político , .e nã do conteMo de regras ~e 
gais ou de padroe ldeológ:~cos . (ALMOD, abnel A_. e POWELL Jr., G. Bm
gham: Uma Teoria de Polftica Comparada , ~ar Ed., Ri~, 1972, p. 11). . 

A vertente marxista. por outro lado, cuJa concepçao de estrutura.diverge da 
anterior, mostrou-se pi oeira na apreensão distintiva o fenôm~ polftic;:o peran~ 
o jurídico autorizando inclusive, em uas ubseqüentes formulaçoes m8.IS vulgan
z.adas, un:a virtual val~ração em seu conceito de Direito, que re~aria do uoivers;o 
deste a validade investigativa e científica. dada sua noção subordinada e secundána 
de reflexo in trumentaL Face es a ua concepção negativa do jurídico, este se tor
nou, a propÓSito, um dos campos do conhecimento em que essa vertente paradif?Dá
tica das Ciências Sociais alcançou menor aprofundamento, faltando-lhe, amda, 
obras e abordagens de mruor capacidade heurística e criatividade de análise. _ 

A afrrmação autooômica da matriz política se consti~a na eJtata propo~ao 
de seu afastamento do Direito, superando a clássica subsunçao do fenômeno P?líllco 
no jutfd.ico, construída pela tradi.ção da Filo~ofm PoUtica de .enf~ o político no 
institucional. A separaçao de e feras se m.."Ulifestava na própna des1gnaçao do novo 
ramo e enf<XJ.ue analíticos, com a "Ci ncia Política" se sobrepondo ao "Direito Po
lítico", "Dire1to Constirucional" e outr s titulas semelhantes. 

A RUPTURA NA DIMEN 'ÃO J R{DICA 

A ruptura do jurídico d políti o, na perspectiva dos est_udo . do Direito, por 
sua vez, também conheceu pr . o e:;pecffico. que pode ser ~nto no contexto 
g)obal de especiali:t.aÇáo d ohec~nt ~xpenmeo~o ~ ~arur de mead d sé
culo XIX. A configuração da T na do Dl!mto como dlSCtplina au~noma, ~paz de 
perceber com clareza a dimensão ~ ~- tencialid de de seu Ob.)Cto P:u-c;tcular, é 
resultado de wna elabora - qu 1D1C1ou (ou se acelerou no caso do Dtre1to) ape
nas no século passado, ganhand um corpo conceituai mais so~JStica.do some~te nos 
llltimos cem anos. A dinâmica de ·s.a elabora ão pareceu segwr wna tendêncm cla
ramente demarcada: de um lado, um prévio ajuste teórico com os universos concei
tuais em que normalmente se inseria o fenômeno j~co e, ~ote, já nos ~u 
los XIX o XX, a "descoberta" da especifid de de ob.)Cto e consequente autonollUZil-
çáo teórica. ~ . . . 

A primeira parte do processo de coostruçao de uma Teona do D:rre1to - ou 
a fixação dos pressupostos teóricos e metodológicos. à sua construção - se observa
ria na dinâmica ideológica da separação é~ a/direito, car~cte~tica da crise da Idade 
Média e alvorecer do Renascimento, particularmente no mtenor das novas constru-
ções jusnaturalistas de cunh<? raci.onalista . .. . . , 

O ju naturalismo Ractonalis~ a partir de ut;na laic ;ação do~ f!-lfldam~~to 
do direito natural e de seu concetto, voltava seu mteresse para o dire1to positivo 
afastando o paiâmetro transcendental (e ético) da "ordem jurídi a" de ori,gem reve-
lada. 

A percepção de uma identidade própria ao fenômeno jurídico - ou de seu es
tudo - entretanto ainda não estaria em questão, uma vez que as novas vertentes 
teóricas do direito - as vertentes contratualistas, sobretudo - operariam agora uma 
distinta assimilação conceitual, a do Direito e Política {ou Ciência P~lítica). Esta. por 
sua vez, já havia experimentado com Maquiavel, tam~m no renascunento, uma un
portanto transformação teórica. pela separaçAo conceitual tticalpolftica. 
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Direito ~ Polftica encontram-se por~to, nos séculos xvn e principalmente 
~[~I, em me1o a. wn processo de substantivas transformações soc1ais, políticas e 
jllndicas, dando onge~ ~ obras n~táveis de filosofia jwídico-política. As im pode 
s:r arro~ a prod~ç~ jusnaturalista dos séculos XVII e XVIU, cujas preocupa
çoes traduZJ.am a ~ação e~tre ,r;'i duas esferas .. É a filosofia política e jurídica de 
Jof:m Locke e dos Contratualistas , de uma manetra geral. As indagações acerca da 
~1, ~o P~der Soberano, da legitimidade fundiam-se numa síntese em que o estudo 
JUrídico nao se separav~ mais do ~tudo da sociedade e do Estado, traduzindo um 
~vanço sobre o nível maJS espe~ativo das vertentes anteriores, em que o jusnatura
~mo era preponderantemente éoco e filosófico. A observação de gue os jusnatura
listas do sécul~ xy1n aca~~am e dirigindo mais ao estudo do Dll'eito positivo do 
~ue ~ ~os pnncfp1os do dire1to natural n, apesar de feita num contexto argumenta
tive distinto, tem també~ a virtude de atestar essa mudança de enfoque que resulta
va num ~vanyo da Teo~ Ger~ ~o Dir~ito. Contudo, historicamente, o processo de 
au~nOII'UZ8Çao da Teona do DU'e1to sena um movimento proposto princtpalmente a 
partir do século XIX e consolidado nos últimos cem anos. ' 

A :·d~"c:~" .de um objeto ~pecffico do Direito - condição essencial à sua 
au~ono~ao disciplinar - parece vtr à luz no mOJl)ento em que perdem interesse 
as ~dagaç.oes acerca do fundamento do Direito e da dinâmica de construção e exe
cuçac;> ~~te.- o que si~ca que~ viabiliza, teoricamente, a separação Políti
ca/Ol!et~o, diffcil d~ ser assimilada na linha das formulações anteriores. A redução 
do Due1to ao Cóchgo (como proposto pela Escola Francesa de Exegese) embora 
co.nduz.a àq~la descoberta de um objeto específico e permita o afastamento do Di
~etto_ da Política, tem o efeito, por outro lado, de encolher a dimensão do fenômeno 
~dico, empobrecendo a potencialidade indagativa e explicativa da Teoria do Di
reito. 
~ As co~ntes.positivistas, emergenteS a partir de meado · do século passado (se 

nao se prefenr- ngor à parte - atribuir-se o epíteto já à Escola Francesa de Exe
gese) ~em~caram co~o sua contribuição mais substantiva à Teoria do Direito a 
C?~li~açao ~ es~1fi~ade da .. Ciêo ia do Direito", fundada esta especifidade na 
distinçao do ObjetO jurídiCO. 

. Kelsen- q':l !>C considera um con~ouado~ contempo~âneo da tradição positi-
vtsta e que, no Dtretlo, .é. de fa~ , u ~. onsiStente teónco - considerou upera
~ a ret mada .<;la temática políti:_a no DU'etto (ou fi~o ófica, social gica, etc), insis
tíndo .Da: necess1dade da ~~bor~çao •• de W'l?a ~~s~uva analítica que fosse exci111Siva 
do prre1to, apartada ~e lnJUn oes extra.Jundicas dadas por outro ramos do co
~ecunento da expenêncaa humana. Jurídico seria o normativo e normativo, 0 san
~lonado pela Estado (~o me!lo~. teoricamente, de acordo com o princí~io de uma 

nonna fu~damental hipo.tética ). O grande contributo da vertente positivista, na li
nha ke~ru~a, é a definiçá~ de um plano específico para os estudos jurídico - a 
autonomia ctentffica que tena assegurado à Teoria Geral do Direito. Nesse contexto 
é que ELZ~ MIRANDA AFONSO aponta na obra de Kelseo uma 1•aliança entre 
dots pr~p~. ttos: o ~o.~ecimento _ d positivismo jurídico e a autonomia da Ciência 
d<? ~U'etto (O PoslliVtSI/10 na Eptstemologia jurldica de Hans Kelsen, Faculdade de 
~lf~tto, U~G~ 1984, p. 13), em que a separação entre direito e polrtica seria con
diçao essencial (adem, pp. 16- 16). 

11!! .PARTE - DlltEITO E POLÍTICA: DOIS MOMENTOS OE UMA 
CLÁ5Sl AINT•GRAÇÁOCONCEI UAL 

A compreensão do fenômeno jurídico e do fenômeno polf'ti o classicamente 
sempre se debateu com uma recorrente imprecisão na captura da esPecífica dimen: 

("') ~r. MA A-MACHA . O, E<lgar:.f'lemenros de Teoria Geral do Direito Ed. Vega, Belo Hori . 
zon.te, 1976. ,P· 87. Dtz o autor: . . a chamada Escola de Direito Natur 1 e das 1entes é 

G
mRu•

0
ropouco das gentes' c menos ainda 'do Direito Naturol' O que os autores da époc desde 

' TIUS até KANT, p.roclll'3vam era, antes, uma teoria do Direito Positivo" ' 
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de cada um dos fenômenos. resultante de su.a co 
menos correlatos, como ~tica. obrigaçjo relaçAo religiosa e, ea 
ça. Na história do pensamento, as.o;iste- a um dcscontfnu pr ' de vel 
mento dessas imprecisas combin~ nocíonais em dit ~ . no k>og pta.t. , uu 
percepção mais especfflca c di tintiva dos dois feuOmenos. Primeiramente, reli . 
poUtica, ~~ão reliposa e obrigação jurfdica; em se$:uida, com ma.i r nn~n
cia, ~~~ direitol~tica Por fim, em uma assimilação ainda n ·: todo • 
solvida. direito/justiça, justiça/poHtica, de que, á propósito, ~ expressão ntem • 
rânea a prescrição teleológica do bem-comum. no conceito de política. 

Uma segunda linha de aproximação da política e do direito no cur de pen 
samento clássico inscreve- se na virtual subsunção do fenômeno polftico no fonômc· 
no jwídico, encarado como mais amplo que o primeiro, em uma inegável nt:nlpO 
siçáo á percepção contemporânea o problema. O político, porque, usualmente, Ul -
titucional, não ultrapassa, de forma significativa. o juódi , expressá roai bem 
acabada desse institucional. 

De outro lado, coerentemente com ~se reducionismo conceitual, nã se ela · 
bora uma real dimensão e extensã do fenômeno político, deix.ando- de incorporar 
(talvez sequer indagar) na virtualidade do conceito um largo espaço da dinâmica 
cial, ocupado petas camadas sociais excluídas do poder institucionalizado. Na ótica 
jurídica. parece ocorrer situação inversa, uma vez que o pensamento clássioo dá im
portância a um JDOmento jurígeno não-institucional, consub tanciado no jusnatura
lisroo. Contudo, a· contradição é mais aparente do que, de fato, efetiva. Na verdade, 
o Direito Natural é apreendido como uma noção abstrata e não no sentido de se 
constituir nwna manifestação de induções jurlgenas provenientes d segmento so
ciais excluídos do quadro iMtitucional dominante. E noção exterior a esse quadro, 
mas somente como veio de tradução de uma abstrata natureza bumana. 

Jt'ILOSOFlA POLÍTICA 

A compreensão do fenômeno político, até o século XlX, supõe o aoompa
obamento de wna reflexão típica da FuosofJ.& Política, disciplina que, tradicional
mente, centraliza as invosligaÇ e as pers-pectivas analíticas sobre esse campo. Na 
verdade, durante vári sécul , con tJ.tuiu- · · na disciplina p.r pria c exclusiva de 
refleno sobre política, Estado, poder, brigação política, fundamento d poder ... 
Do cerne da Filo! fi P lftica a ftnal do século XIX, é que iria uigir o ramo -
pecífico da Ciência Política. após um acerto d contas com a lemática jurídica im
perante até ntão a d berta de Ul'Il3 área distintiv de análise , afastada d rd -
oamento jurfdi -instituci nal. 

Na antigilidru:le grega, em R ma e na Idade Média, o fenõmen J>?Uti o se 
pr rvaria como objeto típico da Filosofut Polftica Essa assimil ão tradtciooaJ oão 
seria efetivamente ultrapassada uer no período .e<> terior, da Idade Moderna. 
Nesta fase. contud , à cliferença da anterior. a contnbuição de Maquiavel, por wn 
lado, e dos liberais. por outro, não ob rante sumamente distintas entre f, acrescen-
tariam determinad ~to inovad res na abordagem e co. pção do fenômeno. 

A Fil fia Política, de um maneira geral, gundo BOBBIO, se caracterl
?.OU. ao longo do séculos, por algu recorrentes poot~ de que tionamen.to e in
vestig~: a preocupação com a ~/lwr forma de g verno ou república, o qual 
revelaria wna peqJCCtiva idealista, apriorfstica, fiXada oo dev r-ser da política. A 
busca do .fundamenJQ d Estado ou do poder político, com a COJ1SC9ilente justlfi a 
ção da obrigação política, na qual se revelava a necessária subordinação à ética 
referência a valor . A indag o acerca da essência da categ ria da ~lftica ou da 
politicidade, em que se percebia a iropo sibilidade de verificação em pínea e se reve
lava uma propoSIÇão assumida como apriorismo conceituaL (Cf. fiOBBIO, Nor
berto: Estado, Governo, Sociedf.uk, Ed. Paz e Terra, Rio, 1987, pp. 53-60). 

A par desses pontos de questionamento as proposições filosófico-políticas 
apresent.ari.am, ao longo do pedodo, algumas características ou marcas distintivas e 
continuadas que, de certa fonna, restringiam ou defonnavam sua apreensão da inte
gridade e especifidade do fenômeno. Dentre essas características, algumas reitera-
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varo aquela subsunção oocíonal ~e q,ue se falou atrás. Assim: A) temática polftica 
se preservava associada à temática JUrídico institucional: a polftica e o dire1to, re
correntemente, se coostituf.am no mesmo material de análise. 8) fenômeno ~lftico 
associado (e subordinado) à 6tica Perspectiva do dever-se (~m cootrapoSlçáo do 

r) como postura de análise da realidade. Apriorismo metódico dirigindo a análise. 
C) Não descoberta de um objeto espec{fico da polftica. como resultante dos dois 

aspectos. anteriores. D) Avrceosão limitada e parcial da dimensão e extensão do 
fenômeno polftico. Tendéncta à percepção da política como po1ítica institucional, de 
fonna que a ampla maioria da sociedade não se integra na análise do fenômeno. 
E) Metas da análise polftica dirigidas, priocipalmeote, à justificação da. obrigação 

polftica. do Estado, do poder. etc., deslocando-se o enfoque de investigação da pes
quisa da d.injmjca do real. 

UMA INCURSÃ.O NO PENSAMENTO DE ARISTÓTELES 

A reflexão filosófica sobre o fenômeno político conheceu oas primeiras for
mulações mais consistentes na clássica produção de Aristóteles. A preocupação em
pírica e indutiva das elaborações aristotélicas permitiram uma aproximação heurísti
ca da dinâmica polftica, autorizando certos enunciados de notável continuidade his
tórica. Nesse sentido, su.rge sua tipologia de formas de Governo, inclusive com a 
clássica refetincia á democracia; ua percepção de Governo como um segmento es
pecial da. sociedade, dotado de autoridade; o recorrente "critério numérico" utiliza
do para classificação das formas de Governo, a partir do qual se construíram, pos
teriormente. as diversas formulações de soberarua popular e mesmo os fundamento 
da teoria da representatividade. 

Por outro lado, o reconhecido caráter político e filosófico de seu pensament 
é exemplar no sentid de expor a di utida integração conceitual entre o níveis ju
ódico e político. A percepção d Aristótele da existência de uma ciência da poJftica. 
distingumdo "entre o diversos tipo de Constituições segundo sua maior ou men r 
harmonia com a oatureza e segundo a qualidade do corpos políticos" (CHE V A -
LlER, Jean-Jacques: Hiswria do Pensamemo PoUlico Zabar Ed., Rio, 1982, p. 
L 19), é wna tradução des a assbnilação de conceit e ~ nõmeno . 

Na verdade, é preciso adiantar que s mente uma v· ão ex postfacto é que im
pugnaria valorativam nte a clássica integração n()cional de que se fala. De fat , 
historicamente, ela, em c rto instante, expressa um nítido avanço conceitual. e insti
tucional perante o sentido pe soai c!< comando político no impérios orientais. Esse 
o sentido da roposi ão do C A TÊLET de que a "Lei corno princlJ?iO de organiza
ção política e social concebida como rato elaborado por um ou mrus homens guia
do pela reOexão ( . .. ) é, provavelmente, a invenção polfti a mais notória da Grécia 
clássica". (lo CHATBLET. François, et alii. Hist~ria das Idéias Pollti.cas, Zabar 
Ed., Rio, 1985, p. 14). 

Aristóteles, em suas bras, não tkscobriu s.imple mente suas formula ões 
centrais acerca da política. Em vários aspectos - como é inevitável no processo de 
elaboração científica - trabalhou com um notável selecionador e sistematizador de 
anotações e proposições anteriores: Heródoto, por exemplo, já sugeria uma tipologia 
de formas de Govern em tudo parecida com aquela tomada célebre por Aristóte
les. Contudo, n diferencia spt:cifica produzida por este filósoCo consistia na combi
Qa9ão de uma sistematização criteriosa de conhecimentos (em que o rigor seletivo, 
oo caso, já traduzia notável contribuição) à virtual ~ de um método de cons
trução de formulações gerais, de caráter empfrico-iodut.lvo. Sob esse ponto de vista, 
cabe perceber que as proposiçóe descritivas da realidade sempre se asseguraram, de 
uma maneira geral, de maior pennanência histórica, em contraposição com as pro
posições filosóficas prescótivas, que subordinadas elaborativameote a um momento 
metodológico diverso do empírico - indutivo, preferiam se dirigir ao real, confor
má-lo (v.g., Platão), ao inv~ de dele resultar. 

Por outro lado, Aristóteles confirmaria (ou melhor, daria contorno acabados) 
a um procedimento iovestigativo da temática política que teria longa continuidade 
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. comumente • ífl uum oo .. 1.' , 
na tr~ filosó~ca ae~~or O e que, Utico. ~ obstáculo pr uz u mhina 

~~·~U:~~:ões 5~~:'~
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~ cootcxtodade wnalitup~~~c:Ô!ro 111 

~ · d t ,..,. nolftica: est.re1tameDto amp .,... . • t 
objetiva o concr~ o ~ ~- al ual não se integra 0 scgmcnt mru11 ampl 
gaDdo-o ao nível msbtuCJOo e nonsãoq . b" ótica da política com utras t c1 
comllllidade e, finalmente, comp~ee . sun 1 

valoraçAo ou normatização na eXJS~ncJB humana . 
real d.imensão e extensão do fenOmen polfb lha 

A não perce~ da . de rsonalidade ao escravo, send q . !A 
não deferênaa de ct~ 0 ~urldicre lítica institucional. ontudo, obJCl~
resultava de sua exclusao da_m·r~ e cul~ ncvteria, de fato, exclu(-lo da r~· 
vamente, nenhuma C?os~ao 0 ~ Jíticas. Para o escravo la.1S 
dade material em cuJa tect~ tra~alham as do aiUus&:> na teorização polfti 
decisões eram pressupostas e .Jam81S postas, gerao Essa exclusão da desigualdade so
acerca de sua exclus~o d~ fl'OJU~to _do fe~g=f~rm. ação coognitiva de certos con
~ do ceo~o po~bco 1D ~c_uma; f Na medida em que cidadãos ~uzia u~ 
cettos polítiCOs típtcos da tr çao g gifi 'dade e homogeneidade SOCI81S notáveiS 
categoria que _compoJUva uma ~ ~~ Utica institucional elaboraria concei
(gregos, prop~etári~ ,ilhdoo~~sl,_!u~clu~o mencionada Nesse sentido é que o 
tos compatfvelS asstnl a . "'"i uma formulação distintiva, em que coe r
conceito de poder, na pólzs, pode merece~tuitivo essencial. A esse propósito, retor
çiio não transparece como ef~rnent~ C?ns medida em ue este não por ocasiona
na-se ao conlaCto en~e po1ítica e c:fetto, oaseu atributo ~asilar. Na Grécia. Direito 
lidade, também prescmdc de coe~ ~=~epedência da Retórica e da Moral não se 
assimila-se aj~~Jtiça! pennanec:en. fo ou do homem de Estado'' (REALE, 
~erenç~do pr~pdon~n~e o ~S~~v~~P. 1957 2- volume, p. 551). A cha~e da 
Mt~U«?l• f"_llosofw . lre~o~a lficuJdade 0 penSfllllento grego tratar da questão da 
ass~açao ·co':u~a-oesprática absoluta, a nível da sociedade, ,é o pres upo to para 
coerçao, cuJa r . 
sua não iocorpodraçdis~· a ~ve~ ta::_~~~ na percepçã bjetiva do feoõmc;no político 

A segun a torçao s~ . . . tr formas de rela ao humana. 
situa-se em ua con:tprcen ao un tót!C:ãcom r~ ~o de um objeto específico da 
nor~tivas e _val r~b(vas . m r:l:nd~-a) a o~~ '% nsões concorren~es de re~
(>?litica, fundindO- é!; . _u eir as fonnul - políticas ari tot;él_icas es~~ 
çoes humanas e ocuu . . O a Ol3:" - a, . ·v ou valorativas dinglfldo e timi-
ugerind reilera~o~ J?f ~ 1}~0~~~ ~n~s ~eo mio das ''fo~ impuras". de 

tando a compreensao ~ uva. d truído na linha de a po tura metodológlca; 
Governo traduzolO um e~un dUI! ,~n . ta co tendo por bjetivo ''na apen 
da mesma f rma, conce1lO e p .rr a. 

viver, mN~ voivbertanb ~~~~ enun iado apatenteme. nte genérico e abstrato do Hf!edaiTI()dS p~li-
...... b'da dinât ·ca segmentada na soct e, m-

tikofl, a polftica, port.anodto, é cosenceus ~fve~~ setor: A mesma limitação da polftica 
capaz de ~sar t o o ... -Ldi 
responde pela unprec:isão e amorfi mo do fenômeno Jwl' co. 

UMA INCURSÃO NO PENSAMENTO JURIS-PO fTlCO 
CONTRA TU ALISTA 

tradição d.n Filosofm .Polftica preserva e reproduz de~~nado ~t . 
~ da assimilação polftica-direito ao longo de perfod s dtSbnto~ da JStóna 

~Pensamento. o destaque de certos momenL?s específicos tem o ~nto, ntudo~ 
de realçar dimens~ ~ parti.c~aridades, prec~~o, J:l'fe'L :~~:~:raÇão 
sentido daque~ assunilaç!o ,.~ màstcgraçãod 0çoes·OOCJ~~,di·co-ssun~lfticas do contratuali8t110 
aristotélica; assun uma atcn"r""" pr u .{":"'. 
dominantes a partir da Idade Moderna. em segw.da a H o. bes.. . 

A integração do fenômeno ~lftico no. fenômeno JadurldicoN eocontrab'doas .. ~~ 
· modernas sua fomi.ulaçAo mat8 bem acab a. esse sen o, 

:~:a=:S moderna, a partir do Hobbes até Kant, apresenta-ae como parte. não 
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Jn1US ao que uma parte, ao <lescnvo1vimeoto do direito natura!, o qual o Estad 
aparece como uma entidade jurídica, criada através de um ato jurfdico (como o con
rrato ou os contratos, que constituem fundamnto de sua legitimidade), e criador 
ele mesmo, wna vez instituído, de direito (o direito positivo)." (BOBBIO, Dicioná
rio de Ciência Polftica. Verbete: "Ciência PoHtica" p. 16.5). 

Os contratualistas (e jusnaturalistas), iniciando-se com Hugo Grotius, pas an
do por Thomas: Hobbes, ma.s, sob certo aspecto, particularmente os de corte libera) 
(v.g., Locke e Rosseau), introduziram importante inovação na percepção do fenô
mcmo político e sua dimensão e extensão. Isso se passou mediante a proposição pio
neira originária dos liberais de exergarem a polftica a partir de segmentos exclwdos 
da polftica institucional. a partir de um segmento de classes até então subordinado, 
conferindo papel decisivo, na dinâmica política, aos setores não dominantes - ainda 
que apenas temporariamente subordinados. Dessa fonna, rompem a milenar noção 
segmentada e institu ional do fenômeno, conferindo-lhe uma extensão mais compa
t.fvel com o real. Politica é ação/dinâmica que envolve/supõe tcxla a sociedade. Está 
aberto o caminho para a d oberta posterior de uma das funções históricas mais 
significativas da política: o nexo capaz de dar organicidade a comunidades profun
damente dive1118S em seu interior. 

Afora esse aspecto inovador (próprio somente das teorias liberais do sécul 
XVill), o contratualismo, de uma maneara gera), traduz uma elaboração minuciosa 
da sub unção do fenômeno polftico no jlliÍdico. Orotius em con trução nitidamente 
jurisdicista, assimila a sociedade ao Estado (Cf. CHAT~LET, François, et alii, cit. , 
p. 50). Locke distin~ue as modalidades de poder na linha da natureza das obrigações 
Jurídicas privadas(' ex narurae", "ex contracto", "ex deücto"). E as idéias jurídicas 
básicas de contrato, obrigação, direito oponfvel. estão presentes em qualquer do 
teóricos inspirados nessa vertente. 

IIJ!! PARTE - DIR ITO E P LJTl A: CONQUC TA E IMPASSES DA 
AUTONOMIZAÇAO TEÓRICA 

O processo de autonomização teóri a da Ciénci ou Teoria do Direito e da 
Ciência Política t m co o marco bístórico distintivo, como visto, a segunda metade 
do século passado, em que uma notável revolução o campo d conbecimento dava 
origem a um específico e multidimensi naJ campo de investigação metódica: a Ciên 
cias Humanas. A Ciência Política, ··como disciplina e come in tituição, o ceu na 
metade do sécul pas ado; ela repTeseuta um momento e urna determin áo e pccf
fica do desenvolvimento das ciências sociais, qu caracterizaju tamente o progr so 
científico do século XIX e teve uas e pressões mais relevante e .influentes no po
sitivismo de Saint-Simon e Comt , no marxismo e no darwinismo sociaJ." (BOB
BIO Dici ndrio de Polftica Verbete: "Ciência Pol.ftica .. , pp. 164-65). É de se perl -
do tam~m o 5urpnento da Sociologia, além de disciplinas ainda mais espec{ficas 
como a Demografia, ou mesmo a Lingufsti a e até a P icol gia. 

O processo de surgimento da Cién ia Política traduz-se nwn movimento de 
espec_ial.i.zação do estudo do fen roeno politico, a partir da descoberta da real am
plitude e extensão d ua dimen ão e de seu desveocilhamento do mat.eria1 jurídi
co-institucional a que ainda o aprisi oava a Filosofia Política. 

De um lado, a especialização se dava pela decoberta da dimensão concreta d 
fenômeno polltico: ao incorporar as das es sociai na dinâmi a necessária do fenô· 
meno, como elemento inevitável e definidor de seu movimento, Marx, alargando 
o ntido da ug tão elaborada nos texto · contratuali tas liberais, revelava a par
cialidade da cone pçiio até então pTevalecente. A poHtica passava a r o nexo com
prcen ivo da exclusão de grande parte da ociedade do jogo institucional do poder, 
cobrindo, neste aspecto, o grande vácuo que a Filosofia Polftica tradicionaJ apresentava. 

De outro Jad , pela afirmação de um objeto próprio, apreendido em sua real 
dimensão e apartado de outras valora .õe ou apriorismos de natureza distinta. Sob 
esse aspecto, Marx apenas conf.umou a contribuição de Maquiavel, a quem cabe o 
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· conceitual d fenO no pol(f · mérito de bavcr captodo a. a~tooonua lid ~lo a1 d uma trilh tem t 
c:--• te a esnt•.e~ahzaçAo se conso a d ltr· "u...,.men ' 5'-- iaJ • distanciamento d tu 1 ~. 

próprias_ de inv.~tinalgaçaod • edirl!l CJ:U:(p é=~~eote do direito pllblico)." U. BUI • 
da matnz tradic1 o 

01 0 
. UNB 165) N ss linh dedu tan u Cilt~Cia Polltica, in: Dícionário tk Polfttca, . ·~· de LUDWIG MP 

meoto da matrizjucf~ca, B05BBI~r:; :&>e GAÍITANO M SCA (et·rru:llll 
WICZ ("Die SoZiologi.SCbe taatsJ . ·• · esma vertente de afast.a.rnent d 1 -
di Sienza Política. de 1.896) (In loc. ~t) . Ndoa m · em es,...Mal O / 8 Bnunó 

· :..Tldi al umas obras clásstcas maousmo, r - ·. d 
mátJca J"'U ca, g cedida de análise de conjuntura polftica, on c pr • 
rio (1.852), produ~ bem ~~~ 

0 
classes sociais na dinâmica polfti • f1 '\li -

cura porcet>e; o movunento os g.rupos . - intetizada dessa dinâmka. 
tando o quadro institucional como face ou proJeçao s 

. . de · ti' -"o se afirma na análise das o O alcance de uma matnz própna mves g~ · · a1 é dido b 
,.. b taote se trate de tema mstitucJon , .apreeo 

ganizaç_ões_. em quo, ~ ~ ~ à rcepção da dinâmica interna própria ~as rga
uma ótica movadora, gi pe ,.. af, tam e não à sua configuraçao forma) e 
oizações e dos grupos que a compoe~ e e . odu ões teóricas. ainda 
jurídica. Nessa linha podem ser classlficadas lDlpo~~tes ~de ~ lado Lênin e suas 

ue distintas b o pnsma de método, enfoque e o ~ vos._ do Estad~ como apa-
- ·d líticos e mesmo sua concepçao • . 

el.aboraçoes sobre parll os l: Weber e suas análise sobre buroc1'8Cl11 e a 
relho organizado <;!e. coe~ç ; de outr~ão ~ sociedade moderna; fmalmente, a 
tendência à _especializaçao_ e bur.ocra. crentes manifestações, desde Mosca, pas ao-
teoria das elites, e~ ~~~h:r;as ~m~as leis tendenciais de centralismo e controle 
~~á~~~:' nas org~ complexas de qualquer natureza. 

u~ segtinda temática .inovadora trS:~:~otr~:tu~io~~~~~a t~u:.s~~ 
democraCia, d~ que se ab~d. ém: numérico" de formas de Governo. Essa n~va 
mente desde Anstóteles e u cnt 0 f r nHtr.n..Q sociais e teóncas 

... d bJ co ;patfvcJ com as trans o . .. ..,.~- . d 

~~~:â:~o sJ~ ~~ -=. ?use va explica: ~~e~~~=~~~=~~~des~ 
massas e a vtrtual oper , tona11Ulção do f>?dJad · civil etc . Sob e 
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centralização. auto.nm I de d rlf,o~ s I te . or das ~lites bur rat:iz.ação e centra
tinha ponto ~e C?otato co.r:; ~ ~u to~v~ ~ ~triz de~ rática encontra-SC? em 

~'if~torriro~a u n~I u• (A
0 Der~wcra ia f!D Améri~·t~_ . 1.852) ~~ ~ 

. . ,; · mo'' n âmbito da soctedade avil como "tend.êncta ao tauVJ 

processo democráti o . ~o de iio d exercfci do poder pel ~g-
A obra de Marx ug re a noça - ~ial à idéia democrática. Nessa linba 

mentos dos trabal~~r~ co~ ~~=~~~~~= do marxismo seria proporcionada pela 
de análise, a contnbwça? mrus Siy .... t . em ·ue talvez retomando Tocqueville, se 
obra de GRA~S I, 'd:~~ dec1Ji,' fora d~ aparelho institucional do E_s~, 
=ta v:i~r~"i:~ construção heg mônica, com a conseqüente descentra.lizaç 

do poder. . . das · videntes perdas resultantes 
Nesse. te~, a propóstto, ttua-se ~~nte ~:Cteriza as relações Ciência 

da incomurucabilid~ que, contel!1poran ' ad.ica1 anta onismo teórico com 
Política/Teoria Jurídica. · ~adelse~n;(ob== ~r exempl~) sugere um crit~ri 
aJguns dos autores enuncJ o 0 · • • baononiza com as propOsiçõe para ~rcx:pçãodedoT feoõevill~neo =c:-í:~~~ee :gnificativa dimensão. A partir _da 

,.. . de ue .. democracia e a autocracta oao sao mrus u . . 
gramsc

18Das e ocqu • . - - · ~ e método de cna-
afuroaçao qd · ·:ai •· (Jn Teoria General del Estado, · Nac10oal_, Méxi • 
ção de uma or em soet · · · de · decisivo para dctennmaç do 
1948, p. 471), Kelsen propõe que 0 ponto ~~~de quem está submetido a 
fenômeno é saber se ta1 ordem) se cn.a d:o~ de um método de criação em que se 
suas oonnas (normas autônomas ou se . . ) 

1 · · teressado (cf Kelsen, ob. cu., p. 470 . má . 
exc uell! os ~resa mCiência Polfti~ encaminhou-se por outras áreas_ d te.: t:icas 
(linha :=~nt.al, eJeltorol, etc) em que sempre se ressaltava ·o dJstanclamento 

113 



,-- _,._ ... <><NU, u<> -turu4ucr perspecnva eventualmente embebida de uma matriz ou 
reflexão jurídica. 

Do ponto de vista da autonomização da Teoria do Direito, o processo experi
mentado igualmente levou. a uma se.l'aração radical de esferas entre o jurídico e o 
polftico, cuja expressão mais conbec1da. e exacerbada constitui- se na produção posi
tivista de Hans Kelsen. 

As conquistas propiciadas pela autonomização teórica de ambas as vertente 
do eensamento humano são inegáveis e evidentes. Somente com o avanço e sofisti
caçao da especialização do conhecimento é que a Ciência se constrói e evolui. Sob 
esse aspecto, tanto a iência Política como a Teoria do Direito, emergindo do mes
mo tronco nacional , se consolidaram e se desenvolveram, cientificamente, com a 
segmentação e anátema posteriormente vividos pelas duas áreas temáticas. Entre
tanto, não obstante essas evidências inegáveis, a reflexão madura, oo âmbito das 
Ciências Humanas, já possfveJ no findar do presente século, encaminha à proposição 
de determinados problemas sobre o processo enun<:iado e a pesquisa de alternativas 
e respostas compatíveis. Talvez a ruptura inel' tável para o crescimento, quer da 
C iência Política, quer da Teoria Jurfd1ca, possa. hoje, co~ar a abrir espaço a for 
mas novas de integração propulsoras de uma novo estágio de desenvolvimento e in
vesti~ão. 

De fato, do pont de vista da compreensão do fenômeno jurídico, a ruptura 
de cem anos na história da ciência, se criou as condições necessárias para o enorme 
avanço técnico em sua análise especializada, deferiu um inevitável viés na percepção 
conceitual do fenômeno. mediante sua recorrente e generalizada redução à normati
zação estatal. A autonomia disciJ?Linar alcançada arranhou a "autonomia", ou me
lhor a identidade ontológica do Dtreito, apreeJtdido como fenômeno circunscrito aos 
parâmetros rígidos da ação do Estado. Portanto, a retomada ,da preocupação de se 
elaborar um conceito de Direito, capaz de perceber- lhe a dimensão específica, sem o 
reducionismo que lhe confere a per pectiva positivista, é tarefa aberta à prospecção 
dos juristas e f11ó ofo do Direito. Certamente que semelhante empreendimento de
ve corresponder à fase da maturidade da Teoria Jurldica, em que a reprodução u 
recriação da antiga fórmula jurídico-político não comprometa a apreensão da espe
cificidade de um e outro, regredindo o avanços alcançados e tomando injustificá
vel,. do ponto de vista científico. o cmprendimcnto pretendid . 

Do ponto de vi ta da compreensão do fenômeno polfti o, as conquistas pro
porcionadas pela ruptura não importam no desconhecimento das potencililidades su
geridas pela recriação d uma ótica integrativa em certos moment da abordagem 
de natureza política. É o que W RNECK VIANNA chama de re tomar "a perspec
tiva do jurfdlco não como técnica, mas· como pensar social, cuja matéria-prima áo 
as relações sociais mantidas na sociedade civil ... "(ob. cit., p. 116), resultando a 
eleição de ordem legal como objeto de estudo específico de Ciência Política numa 
reposi ão da decisiva questão do pacto, ou obri~ação polftica ou consenso, ou hc~ 
gemonia, conforme enunciem essa recorrente e similar temática distintos teórico da 
política (cf. WERNECK VIANNA, ob. cit., pp. 116-117). A importância da ótica 
político-jurídica estaria na circunstância dela permitir um desnudamento mais pal
mar da real estrutuTa da dinâmica social e política, di$simulada nas recria~óes pro
duzidas pelo proce.~ histórico nas ideologias ou teorias políticas. A correta apre
ensão do jurídico pennitiria uma mais clara compreensão do político, na medida em 
que o primeiro exprime, normativamente, já com pretensão de permanência. o mo
vimento suscitado pelo se~ndo. Veja-se, contudo, que a noção reducionista do Di
reito compromete na, por mteiro, a validade desse procedimento metodológico e in
vestigativo, já que não se trata de repetir a clássica subsunção do polftico no jurídi· 
co-institucional ( e assim, no exclusivamente estatal). Trata-se, sim, de buscar com
preender o jurídico na sua dimensão e extensão reais, como fenômeno oom1ativo, 
mclusive emulado no âmbito da sociedade civil. 
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