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Democracia, Relativismo e Identidade política

DEMOCRACIA, RELATIVISMO
E IDENTIDADE POLÍTICA EM HANS
KELSEN E CARL SCHMITT
BERNARDO FERREIRA

A análise da democracia ocupa um lugar privilegiado na reflexão
política de Hans Kelsen e Carl Schmitt. Contemporâneos da experiência
e dos contratempos da Alemanha de Weimar, Kelsen e Schmitt elaboraram imagens sob diversos aspectos contrapostas do conceito de democracia. Essa contraposição não é de se espantar, considerando-se que
estamos diante de dois autores que nas suas concepções teóricas sobre o
direito, assim como nas suas adesões políticas exibem trajetórias em tudo
antagônicas: Kelsen, normativista, herdeiro da tradição do positivismo
jurídico e partidário de uma doutrina pura do direito; Schmitt, teórico do
decisionismo, empenhado numa reflexão sobre as conexões entre direito
e política; Kelsen, “liberal de esquerda”, obrigado a se exilar em função
da perseguição aos judeus na Alemanha nazista; Schmitt, defensor de uma
solução autoritária para a República de Weimar e, posteriormente, o
“Kronjurist” do Terceiro Reich.
Todavia, apesar das suas divergências – ou, quem sabe, até mesmo
por causa delas –, as análises que os dois autores fazem do conceito
de democracia exibem alguns notáveis pontos de convergência. Convergências que não dizem respeito, como já enfatizei, à sua caracterização do conceito, mas sim às premissas intelectuais da democracia
moderna. Nessa perspectiva, creio ser possível dizer que tanto a análise
de Schmitt quanto a de Kelsen têm como referência, mais ou menos
explícita, uma avaliação semelhante sobre o vínculo entre democracia e
modernidade. Ou, para ser mais preciso, sobre os problemas que estão
associados à formação de uma “vontade geral” e de um consenso nas
sociedades modernas. Ainda que, em ambos os autores, essa questão
envolva uma consideração da estrutura sociológica e das contradições
sociais das democracias modernas, não creio que seja esse o foco
principal da sua análise. O centro do problema parece estar numa refleRevista Filosófica de Coimbra – n.º 29 (2006)
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xão sobre a especificidade da relação entre política e valores no mundo
moderno. De uma maneira mais ou menos articulada, a questão da democracia está relacionada no pensamento dos dois juristas a uma consideração sobre a condição política do homem numa época em que o
problema da ordem não pode ser remetido a qualquer fundamento
incontroverso.
Nesse sentido, a menção implícita a Rousseau quando recorri no parágrafo acima à noção de “vontade geral” não é fortuita. Tanto Schmitt
quanto Kelsen consideram Rousseau como uma referência incontornável
da reflexão teórica sobre a democracia. Para ambos, a valorização das
idéias do Contrato Social implica a admissão de que a identidade entre
governantes e governados, entre sujeito e objeto do poder é um traço
distintivo da ordem democrática. Todavia, se o ponto de partida é o
mesmo, o desenvolvimento e as conclusões que os autores extraem dele
são opostas. O problema da identidade democrática vai assumir, em
Schmitt e Kelsen, contornos inteiramente distintos, tendo em vista a
maneira como cada um deles pensa a possibilidade de construção da
vontade coletiva nas sociedades modernas. Kelsen caminha no sentido de
atenuar e mitigar o problema da identidade, afirmando a impossibilidade
de uma adequação entre a idéia de ordem característica da democracia e
a realidade concreta da vida política e defendendo uma concepção formal da democracia. Schmitt, por sua vez, pretende pensar a democracia
em termos substanciais e, para tanto, procura conceber a possibilidade
de uma realização concreta da identidade democrática através de um
consenso por exclusão.
I
Comecemos por Kelsen1. Em diversas oportunidades da sua obra
política dos anos 20 e início dos 30, Kelsen insiste na relação entre for1

Restringi-me aos textos de Hans Kelsen escritos no período que, grosso modo,
corresponde à vigência da República de Weimar. Essa escolha foi determinada pela
tentativa de enquadrar a sua reflexão sobre a democracia em relação à produção de
Carl Schmitt neste mesmo momento. Os textos vão citados a partir das traduções que
pude consultar, pois não tive acesso aos originais em alemão. A legenda dos trabalhos de
Hans Kelsen é a seguinte:
EVD – Essenza e valore della democrazia (1ª ed., 1920) in Kelsen, Hans – Dottrina
dello Stato, Nápoles, ESI, 1994
EVD2 – Essência e valor da democracia (2ª ed., 1929) in Kelsen, Hans – A Democracia, São Paulo, Martins Fontes, 2000, 2ª ed.
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ma de governo e Weltanschauung (concepção de mundo)2. Segundo ele,
seria possível estabelecer uma correspondência entre diferentes atitudes
filosóficas perante o mundo e concepções da ordem política. Assim, a
admissão da impossibilidade do conhecimento de uma verdade absoluta
seria solidária de uma perspectiva democrática da vida política, ao passo
que à crença numa imagem metafísico-absoluta do mundo corresponderia
um ponto de vista autocrático. A democracia estaria associada ao relativismo filosófico e, portanto, implicaria, na sua própria definição, uma
concepção relativista da ordem política. Como o próprio Kelsen assinala,
“todos aqueles que se apóiam apenas na verdade terrestre, aqueles para
quem o conhecimento humano estabelece os fins sociais, podem justificar
o uso inevitável da coerção para realização desses objetivos apenas depois
do consenso, pelo menos da maioria, daqueles cuja felicidade a ordem
coercitiva deverá garantir. E essa ordem coercitiva deve ser organizada de
tal forma que mesmo a minoria, que não está completamente equivocada
nem absolutamente privada de direitos, possa tornar-se maioria a qualquer
momento” (EVD2, 126).

O vínculo que Kelsen pretende estabelecer entre regimes autocráticos e crença em valores absolutos não apresenta, até onde vejo, muitas
dificuldades. À certeza da posse de uma verdade absoluta corresponderia
o exercício de um poder que se quer inquestionável e que, portanto, tende
D – “La democrazia” (1927) in Kelsen, Hans – Il Primato del Parlamento, Milão,
Giuffrè, 1982
DD – “Difesa della democrazia” (1932) in Kelsen, Hans – Sociologia della
Democrazia, Nápoles, ESI, 1991
DS – “Dio e Stato” (1922/1923) in Kelsen, Hans – Dio e Stato, Nápoles, Edizione
Scientifiche Italiane, 1988
FGCM – “Forme di governo e concezioni del mondo” (1933) in Kelsen, Hans – Il
Primato del Parlamento
LTGS – “Lineamenti di teoria generale dello stato” (1926) in Kelsen, Hans – Dottrina
dello Stato
PP – “O problema do parlamentarismo” (1924) in Kelsen, Hans – A Democracia
SD – “Sociologia della democrazia” (1926) in Kelsen, Hans – Sociologia della
Democrazia
TGE – Teoría General del Estado, Barcelona, Labor, 1934
2 O problema já está colocado na primeira versão de Essência e valor da democracia,
de 1920, e será retomado por Kelsen em diversos textos políticos posteriores, vide: “O
problema do parlamentarismo” (1924), Teoria Geral do Estado (1925), a segunda edição
de “Essência e valor da democracia” (1929) e, sobretudo, “Forma de governo e concepção
de mundo” (1933).
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