
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 
 

 

VIRGÍNIA JULIANE ADAMI PAULINO 
 
 

 

 
 

 

 
 

ALEGORIA E TEMPORALIDADE DO DIREITO EM WALTER 

BENJAMIN 
 

 
 

 

 
 

 
Dissertação apresentada como requisito 

parcial de avaliação para conclusão do 

curso de Mestrado em Direito. 

 

Orientador: Prof. Dr. Samuel Rodrigues 

Barbosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SÃO PAULO 

2012 



 

 

RESUMO 

 

 

No século XVII, havia centenas de Estados a compor o território alemão, ainda muito 

distante de ser unificado. As disputas religiosas entre os movimentos reformistas e 

contrarreformistas influenciaram os conflitos de ordem política, principalmente, em razão 

da perda da transcendência, da Graça, enfim, da possibilidade de uma solução divina à 

catástrofe mundana. No seu lugar, a imanência, presente na história como ideal de 

absoluto, foi apropriada pelos soberanos, com o intuito de se tornarem os destinatários das 

expectativas de salvação. Secularizava-se o Estado, tornando-se laico o direito, tão 

somente para fazer do soberano um Deus que governa, como se um alegorista fosse, pois 

como um deveria estabilizar a história, tornando-a natureza, impedindo, assim, o estado de 

exceção. A temporalidade da alegoria é aquela que deseja a eternidade, embora fracasse 

pela impossibilidade de perdurar, a significação arbitrária é dependente da duração de 

quem a atribuiu. Antíteses conciliáveis deste período barroco, no qual o próprio soberano, 

num giro final, é convertido em alegoria indicativa das tentativas humanas de estabilização 

da história. Esta pesquisa intitulada Alegoria e temporalidade do direito em Walter 

Benjamin enfoca, portanto, este período que marca o início da Modernidade, valendo-se do 

amparo teórico de Walter Benjamin, descobrindo o lado jurídico de sua obra máxima: 

Ursprung des deutschen Trauerspiels (1925). 
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RÉSUMÉ 

 

 

Pendant le XVIIe siècle, il y avait centaines d’États dans le territoire allemand lequel 

n’avait pas encore été unifié. Les disputes religieuses entre les mouvements de Réforme et 

de Contre-Réforme ont inspiré des conflits d’ordre politique. Ce qu’on éprouve dans ce 

contexte-là c’est la perte de dimension de la transcendance, de la Grâce, c’est-à dire, la 

possibilité même d’une solution divine pour la catastrophe terrestre. À sa place, l’état 

d’immanence se présente dans l’Histoire comme un idéal de l’Absolu qui sera saisi par les 

souverains au siège des gouvernements, pour qu’ils deviennent les seuls à garantir les 

expectatives du salut des hommes. Tant que l’État se sécularise, d’autant que le droit 

devient laïc, tout en faisant du souverain le Dieu qui gouverne, tel qu’un allégoriste, 

puisqu’il serait, donc, chargé de rendre l’Histoire à demeure, de façon à la changer en 

nature, pour empêcher l’avènement d’un État exceptionnel. La temporalité de l’allégorie se 

caractérise par le désir de l’éternité, bien qu’elle finisse par échouer en face de 

l’impossibilité de se maintenir. Ainsi, la signification arbitraire dépendra de son créateur, 

elle aura, par conséquent, la même durée que lui. Ce sont des antithèses qui peuvent se 

concilier avec cette période baroque, dans laquelle le souverain sera, à la fin, transformé 

lui-même en une allégorie indicative des essais humains en ayant pour but la stabilisation 

de l’Histoire. Cette recherche intitulée Alegoria e temporalidade do direito em Walter 

Benjamin concerne cette période qui signale le début de la Modernité, en faisant l’usage du 

fondement théorique de Walter Benjamin de façon à dévoiler le côté juridique de son 

oeuvre la plus importante: Ursprung des deutschen Trauerspiels (1925). 
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1.1 Sobre o autor 

  

Walter Benjamin (1892-1940) é um escritor berlinense que marcou o séc. XX 

pela particularidade de sua composição, sendo lembrado diversas vezes como filósofo, 

crítico literário e tradutor. No desempenho de qualquer destes ofícios, salienta-se o tom 

poético que caracteriza não apenas o texto, mas sua personalidade capaz de ultrapassar a 

unidade conceitual, resultando na dificuldade que se tem para a classificação de sua obra. 

Seja como for, da necessidade de se vincular a profissão com a personalidade, 

pode-se afirmar que Benjamin foi um fracassado. Melhor seria caracterizá-lo de outra 

maneira, não se duvida, porém numa pesquisa que o toma como norte, muito mais coerente 

é respeitá-lo, o que não pode ser feito, quando é trazido ao século XXI coberto por elogios 

extemporâneos. Fantasiar o futuro que nunca teve é absurdo se simultaneamente não 

considerarmos a dimensão do fracasso que marcou a sua vida, seja no trato com o filho, 

cujo crescimento não pôde acompanhar, por ter se divorciado, seja no trato com os pais 

que foi bastante problemático, sobretudo, no aspecto financeiro, uma vez que não 

conseguiu independência econômica, justamente face ao igualmente fracassado futuro 

acadêmico. Não por falta de pretextos, suicidou-se na madrugada do dia 27 de setembro de 

1940. 

Acredita-se, nesse sentido, que referenciar este autor, passados setenta e dois 

anos de sua morte, é buscar compreender precisamente esta dimensão do fracasso presente 

em sua vida culminada no suicídio. O que deve ser feito a partir da análise dos seus textos, 

preciosidades perdidas no vazio acadêmico de sua época, resgatando-os como promessas 

não realizadas. Marca-se a escolha pela ironia, afinal de contas, assim proceder é aplicar o 

método histórico criado por Walter Benjamin para investigá-lo. 

Aliás, não propriamente irônico, pois quem dera fosse regra que autor e obra 

fossem assim tão coerentes, unificados de tal maneira que se tornasse impossível falar de 

um preterindo o outro. Tal raridade é um mérito que deve ser reconhecido em meio a todos 

aqueles fracassos, pois o preço que pagou por ser tão único foi a não identificação com seu 

tempo, para não se dizer com qualquer tempo, afinal de contas, aceitar o sofrimento e 

conviver com ele não está vinculado a uma época, como certamente concordaria Nietzsche. 

O exemplo dado por Benjamin serve-nos para criticar justamente essa 

dimensão do fracasso, para que nos perguntemos se ela não é mil vezes preferível a vencer 

num mundo cujas regras não são conhecidas ao certo, estando as peças prontas desde 

muito antes de termos consciência de sua manipulação. Entretanto, aceitar esse fracasso do 
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qual decorre muito sofrimento, não é algo simples, como mais uma vez concordaria 

Nietzsche. Afirmar-se num espaço de exclusão é uma tarefa privilegiada que nos 

demonstra que pode haver esperança neste mundo, logo ao nosso alcance. 

Walter Benjamin suicidou-se na madrugada do dia 27 de setembro de 1940, de 

modo que se fizéssemos uma desonesta tentativa de imaginá-lo nesta data, certamente lhe 

emprestaríamos traços socráticos, pois muitíssimo forte é a tentação de transformá-lo num 

herói, seguindo a estética platônica. No entanto, não houve uma plateia a votar, um dáimon 

a lhe aconselhar, discípulos para lhe financiar, um oráculo a lhe dar a certeza de ser o mais 

sábio de sua época e, por tudo isso, inexistiu um discurso de defesa triunfante. O que de 

fato temos desta data são recordações narradas por poucas testemunhas e um pequeno 

bilhete escrito a próprio punho, sem nenhuma retórica, nenhuma mensagem de cunho 

revelador, para atormentar pela culpa seu algoz. Deste 27 de setembro, não temos a mala 

utilizada para a fuga e sequer um cadáver de túmulo certo. Isso que é fracasso poder-se-ia 

dizer. Aliás, deve-se mesmo dizer e assim recuperar a história malograda deste vencido. 

Este é o propósito da presente pesquisa que trata de sua principal obra: Origem do drama 

trágico alemão (1925). 

 

1.2 Sobre a proposta e o trajeto 

 

Walter Benjamin escreveu Origem do drama trágico alemão (1925) com o 

propósito de que fosse uma tese de livre-docência (Habilitation), assim sendo, ela foi 

apresentada no dia 12 de maio de 1925, inicialmente ao Departamento de Estudos 

Germanísticos da Universidade de Frankfurt, tendo sido posteriormente transferida ao 

Departamento de Estética. Em ambos, entretanto, foi rejeitada, de modo que Benjamin 

retirou seu requerimento, em meados de setembro do mesmo ano, evitando, assim, o 

constrangimento de ter o trabalho oficialmente recusado. Esta é a pequena história da obra 

escolhida como principal referência para esta pesquisa, o motivo da escolha está vinculado 

à abordagem benjaminiana sobre a teoria da soberania seiscentista, interpretada a partir do 

drama do período barroco, o Trauerspiel. Por sua vez, o interesse que se tem nesta teoria é 

explicado pelo fato dela ter sido desenvolvida com o objetivo de se impedir o estado de 

exceção provocado por guerras, revoltas ou qualquer outra desordem fática. Sendo este 

estado um problema contemporâneo, invocado tanto no século XX, por Carl Schmitt 

(1888-1985), quanto no século XXI, por Giorgio Agamben (1942-), além de tantos outros, 
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fundamenta-se o compromisso desta pesquisa em resgatá-lo, a partir do amparo teórico de 

Walter Benjamin. 

No entanto, valer-se deste amparo, significa utilizar perspectivas filosóficas e 

literárias externas ao direito, do que decorre a necessidade de se enfatizar o drama trágico 

do século XVII pautado na alegoria, enquanto forma de expressão (allo – outro e agorein – 

dizer). Trata-se, porém, de uma forma surpreendentemente vinculada à teoria da soberania, 

uma vez que a alegoria seiscentista nasce da combinação entre história e natureza, ou seja, 

nasce do desejo de petrificar a história, tornando-a imutável, intocável, em síntese, 

natureza. Este é o primeiro sentido que o termo assumirá nesta pesquisa, o segundo diz 

respeito à condição humana, igualmente vinculada à natureza, por ser ressaltado seu 

aspecto criatural, onde existem paixões e pulsões que precisam ser contidas, estabilizadas. 

No primeiro caso, a natureza é um modelo de imutabilidade a ser seguido, já no segundo, é 

um corpo biológico que precisa ser controlado.  

O soberano desta época está bastaste próximo deste conceito de alegoria, tanto 

por seu papel semelhante ao de um alegorista, detentor da tarefa de estabilizar a história, 

preenchendo-a com uma significação pretensamente imutável, quanto por ser ele mesmo 

criatura, matéria-prima que pode ser convertida em alegoria, cuja representação visa ao 

absoluto, ainda que fracasse pela impossibilidade de perdurar. O gesto que atribui a 

significação é humano e por este evidente motivo está sujeito à caducidade.  

O vínculo feito entre a alegoria e a soberania acompanha nesta pesquisa o tema 

da temporalidade, em razão da coincidência entre o desejo de se atribuir ao ser figural uma 

significação que “busca unicamente a duração e agarra-se com todas as suas forçar ao 

eterno.” 
1
, muito embora, seja ela dependente do seu criador, ficando “à mercê do 

alegorista e dos seus caprichos” 
2
, aliás, não apenas dos seus caprichos, mas sobretudo da 

sua duração. A temporalidade determinada pela alegoria, em síntese, é aquele que aspira à 

eternidade, simultaneamente, entregando-se ao fluxo do tempo e da caducidade. 

Partindo-se da premissa de que o poder é compreendido conforme for a 

vivência da temporalidade, tem-se a correspondência entre o ideal de soberania seiscentista 

e a temporalidade imposta pela alegoria. Deseja-se o eterno, o absoluto, tornando-se 

sacrossanta a missão do soberano, sem que, no entanto, haja possibilidades reais de tornar 

concreto este propósito. O desejo de absoluto manifestado no estilo barroco, a partir do seu 

                                                
1
 BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução de João Barrento. Lisboa: Assírio & 

Alvim, 2004. p. 196. 
2 Ibid., p. 199. 
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relacionamento com antíteses, é uma constante no período e para tanto foi decisiva a perda 

da transcendência, durante o movimento de reação ao protestantismo realizado pela 

Contrarreforma, segundo Rouanet:  

No Barroco, ao contrário, a restauração religiosa do século XVII, abrangendo 

tanto os países protestantes como os católicos, sob a influência da 

Contrarreforma, implicou, paradoxalmente, uma secularização, no sentido de 

excluir a transcendência da história em direção à meta-história. A religião 

consolidou-se, mas ao preço de abrir mão da transcendência. Em consequência, 

tanto a vida do homem como sua salvação passaram a ser concebidos em termos 

profanos.3 
 

Perde-se a transcendência, mas não a imanência, assim sendo, Deus é mantido 

no interior do mundo, face à sua manifestação em tudo que criou. Ocorre que tamanha 

ênfase na imanência acaba por ignorar o poder divino, igualando-o à criatura. Para 

Benjamin: “O monarca e o mártir não fogem à imanência no drama trágico”.
4 

Trata- se de 

uma época em que, nas palavras de Carl Schmitt: “[...] o principado absoluto que então foi 

implantado não via seu fundamento jurídico no consentimento do povo, [...], via-o sim na 

Graça de Deus, e se impunha perante os estamentos, quer dizer, perante o que, para a 

Constituição da época era o povo.” 
5
. A imanência, como ideal de absoluto, foi apropriada 

pelo soberano, de modo que para ele foram convertidas as expectativas de salvação, de 

estabilização da história, impedindo-se, assim, o estado de exceção, enquanto catástrofe. 

Curioso é que este ato por meio do qual o soberano usurpa o papel divino se dá em meio a 

um processo de secularização e laicização, tanto do Estado quanto do direito, o que será 

abordado justamente a partir da perspectiva, segundo a qual, da tensão entre o poder 

sagrado e o profano criou-se um tipo misto: um príncipe que sendo homem porta-se como 

um Deus, concentrando em si, no seu gesto e sobretudo em suas decisões toda a esperança 

de um milagre.  

Este é o tema da presente pesquisa estruturada, volta-se a dizer, conforme o 

amparo teórico fornecido por Walter Benjamin, principalmente, em sua obra Origem do 

drama trágico alemão (1925), na qual são abordados dramas que são extremamente 

importantes por terem a história como conteúdo, na medida em que no palco encenava-se a 

                                                
3 ROUANET, Sérgio Paulo. Apresentação. In: BENJAMIN, Walter. Origem do drama barroco alemão. 

Tradução, apresentação e notas de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 35 
4 BENJAMIN, 2004, op. cit., p. 59. 
5 SCHMITT, Carl. La dictadura: desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la 

lucha de clases proletaria. Versión de José Díaz García. Madrid: Alianza Editorial, 2003. p. 35. (tradução 

livre) No original: “[...] Porque el principado absoluto que entonces se implantó no veía su fundamento 

jurídico en el asentimiento del pueblo, cualquiera que fuese el modo en que pudiera producirse, sino que era 

por la gracia de Dios, y se imponía frente a los estamentos, es decir, frente a lo que, para la Constitución de 

entonces era el pueblo.” 
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percepção artística do próprio acontecimento histórico, expondo o século XVII, em meio 

às centenas de Estados que compunham o território alemão não unificado.  

Para abranger esta proposta, em primeiro lugar, coloca-se o Trauerspiel como 

ideia, seguindo-se o trajeto anunciado por Benjamin, no Prólogo epistemológico-crítico, 

trata-se da condição primordial para se compreender e se justificar o interesse pelo drama 

do período barroco. Desta consideração, conclui-se que sendo ideia não é passível de 

posse, necessariamente é exterior ao intelecto humano, destinando-se à contemplação. 

Além disso, é dado destaque à empiria sem a qual a ideia permaneceria obscura, 

desprovida de representação, por isso é feito o estudo dos dramas escritos no século XVII, 

sem, entretanto, reduzir a ideia a estas manifestações temporais. Enquanto ideia, a pós-

história do Trauerspiel ocorre no século XX, com o Expressionismo, “tanto pela situação 

histórica como pelas características de sua linguagem” 
6
, sobre o que se discorrerá com o 

intuito de demonstrar as semelhanças que podem existir entre dois períodos tão distantes 

no tempo. Colocação que não é estranha a quem estiver familiarizado com a metodologia 

benjaminiana, no que tange à consideração da história, permitindo-se o retorno no tempo, 

para buscar nele suas promessas não realizadas. No presente caso, o autor deseja a 

realização da própria forma dramática barroca, classificada erroneamente por seus 

contemporâneos como tragédia renascentista.  

Situado e melhor compreendido o drama seiscentista, retorna-se ao ponto de 

partida: o Trauerspiel é uma ideia cuja representação não se deu exclusivamente no século 

XVII, pelo contrário, toda a empiria deve ser considerada, toda a manifestação fenomênica, 

de modo que não se trata de um estudo fechado na literatura deste período, o paralelo com 

outras esferas do conhecimento, a citar, o direito, além de possível é altamente 

recomendável, face ao interesse destes dramaturgos em tornar cênico o próprio 

acontecimento histórico, revelando a corte com todas suas intrigas e maquinações, 

posicionando o soberano como protagonista do palco, uma vez que já o era da história.  

Ressaltada a importância da história para a composição do Trauerspiel, 

prossegue-se, no segundo capítulo, com a necessidade de se discorrer sobre a influência 

dos movimentos reformistas e contrarreformistas, seja para o entendimento do modo por 

meio do qual se formou o pensamento jurídico moderno, em intenso processo de 

secularização, seja para que compreendamos a importância do soberano, beneficiado tanto 

por Lutero que o considerava um servo de Deus, quanto pelos teólogos contrarreformistas 

                                                
6 ROUANET, 1984, op. cit., p. 21. 
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de Salamanca defensores da laicização do direito e, por via de consequência, facilitadores 

do não questionamento da autoridade absoluta do príncipe, no que tange ao poder 

temporal. Dentro desta temática, é importante apontar a confusão de credos que marcou o 

período, emergindo na literatura em razão destes dramas serem classificados como 

seculares, embora tenham sido escritos preponderantemente por dramaturgos luteranos, 

influenciados pela Contrarreforma. Esta falta de linearidade é sintomática da tensão entre o 

poder sagrado e o profano e da vitória deste último.  

O soberano alegorista é a síntese das promessas de estabilização da história, 

por pretender aprisioná-la no interior de nexos causais previsíveis, imobilizando-a. Era ele 

quem fornecia significação aos destroços espalhados no palco historicista, retendo para si o 

poder de salvá-los, uma vez que sem isso estariam entregues a um inevitável declínio. A 

transitoriedade como marca da história é uma importante fonte de prestígio ao príncipe, 

pois gera o medo da extinção e a necessidade de agarrar-se ao que possa ser eterno. Que 

seja notada a influência da mensagem contrarreformista concernente ao memento mori, 

pois de fato o poder desejado pela Igreja Católica procura se fortalecer deste mesmo 

sentimento de desespero humano, diante da sua finitude. O soberano como alegoria é o 

outro extremo desta concepção, descoberto quando se enfatiza a condição humana do 

príncipe, distante em tudo do poder absoluto a ele conferido, do que se apreende que a 

significação por ele atribuída revela-se como um gesto preso à história, ainda que anseie 

por eternidade. O Spiel, o jogo, é uma marca do processo de criação das alegorias, uma 

tentativa de se reinventar o mundo, dando-se a ele novas significações, um intenso 

divertimento empreendido pelo príncipe, mas que, ao final, nunca deixa de ser apenas isto, 

um jogo, ainda que bastante sério. O Trauer, o luto, marca também o processo alegórico, 

dentro do qual cada coisa pode significar qualquer outra, faltando um referencial último, 

resultando numa tristeza que tende a se perpetuar. Assim, ocorre no Trauerspiel, este 

drama de assunto histórico. 

Por fim, no último capítulo, efetuada a conexão entre a teoria da soberania 

seiscentista e a forma de expressão alegórica, o foco é convertido para os resultados das 

expectativas de estabilização da história. Se acaso tivesse sido realizado o afastamento do 

estado de exceção, o propósito teria sido atingido, vencendo-se assim o modelo secular de 

salvação. Esta foi a esperança lançada por uma época que se prendia tão fortemente ao 

mundo por sentir que junto dele era arrastada para uma queda de água.
7
  

                                                
7 Cf. BENJAMIN, 2004, op. cit., p. 58. 
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Ao tratar do drama do período barroco, é inequívoca a ironia benjaminiana 

perante a teoria da soberania de Carl Schmitt, autor que teorizou sobre a mesma temática 

do estado de exceção, afirmando que o soberano será aquele que decidir sobre ele, 

suspendendo-se o direito e mantendo-se o Estado.
8
 É inequívoca a ironia por ser 

consequente da inversão dos pilares de Schmitt situados no peso da decisão soberana e na 

transcendência. Benjamin constrói o seu posicionamento ao colocar estes pilares de ponta 

cabeça, estabelecendo a indecisão e a imanência como marcas da soberania seiscentista. É 

desproporcional o poder conferido ao soberano e a capacidade que ele de fato tem para 

governar, noutros termos melhores definidos, para decidir. Assim é que as paixões 

existentes em seu corpo, os conselhos dados em sua corte e a melancolia como signo da 

época fazem do soberano um completo indeciso. Este protagonista cuja máxima 

importância é conferida pelas demais personagens na expectativa de um milagre não pode 

fracassar, pois isso acontecendo, sua queda representará a queda de todos os demais, 

tornando evidente o espetáculo realizado na corte, cuja base é a ilusão de que se pode 

suspender o curso da história, imobilizando-a no interior de nexos causais completamente 

previsíveis por um homem tornado divino pela magnitude de sua tarefa, qual seja, impedir 

o estado de exceção.  

Três vias, então, podem ser abertas, conforme for a percepção do tempo. No 

passado, caso se prefira a abordagem feita por Benjamin, em seu Prólogo epistemológico-

crítico, no sentido de se recuperar a percepção original concernente ao caráter simbólico 

das palavras, buscando-se a mímeses com a natureza, ao invés do seu controle arbitrário. A 

via para o presente, para que seja pensada a atualidade do estado de exceção, trazendo-se 

para a contemporaneidade a discussão situada na pesquisa preponderantemente no século 

XVII. Por fim, a via para o futuro, o tempo da entropia, enquanto acumulação da 

catástrofe, ao qual estamos destinados caso não se tome consciência da situação e não 

sejam buscados meios para invertê-la. Estes são os propósitos e os caminhos que serão 

seguidos pela presente pesquisa, a partir destas considerações iniciais.

                                                
8 Cf. SCHMITT, Carl. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Translated by 

George Schwab. Cambridge, Mass: MIT Press, 1985. p. 6. 
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Esta pesquisa deve ser encerrada com o porquê do nosso interesse pela teoria 

da soberania seiscentista, a partir do enfoque benjaminiano sobre o drama do período 

barroco. Assim proceder é mais coerente do que imaginarmos o que o século XVII teria a 

nos ensinar, inevitavelmente caindo numa retórica historicista concernente a aprender com 

o passado, para entender o presente e melhorar o futuro. A história é muita mais complexa 

do que esta pretensa linearidade a qual estamos acostumados, problematizá-la é o que quis 

Walter Benjamin e é o que também queremos nós. Daí o encontro forjado entre este século 

passado e o nosso, trazendo de volta um período marcado por angústias imortalizadas na 

literatura. Sendo estes dramas de assunto histórico e tendo a forma estilística vínculo com 

as condições da época, conclui-se sobre o merecimento que possuem como fonte de 

expressão cultural. Fosse apenas uma literatura fechada em seu próprio tempo, interessaria 

quando muito a historiadores alemães, sendo, por outro lado, representação de uma ideia, 

não há limites sequer temporais para considerá-la, seu campo de estudos cresce por todas 

as áreas, abrangendo a totalidade fenomênica. 

Interessa-nos o drama do período barroco também pelo o que ele tem de 

diferente quando comparado ao Expressionismo, sua pós-história, faz-se menção com isso 

ao posicionamento sobre o Estado. Se o dramaturgo seiscentista sentia-se ligado a uma 

estrutura estatal absolutista, no Expressionismo do século XX, pelo contrário, prepondera 

hostilidade ou indiferença perante o Estado, atitude sobrevivente no século XXI. Esta é 

uma consideração essencial para esta pesquisa, pois se temos o interesse despertado pela 

soberania seiscentista, isto não é uma consequência de percebermos ainda a função 

sacrossanta do soberano, tal como foi sentida pela época, inversamente, o que notamos é a 

falência deste modelo. Se a soberania de sentido contrarreformista nasceu com o propósito 

de se impedir o estado de exceção, a conclusão é a de que não houve sucesso, de modo que 

ele se converteu em regra. Precisamente este estado contemporâneo é o que nos motivou a 

buscar suas origens seiscentistas. 

Pensado como catástrofe, o estado de exceção é o avesso da ordem pretendida 

tanto no século XVII quando no XXI, a necessidade de por as leis férreas da natureza no 

lugar do imprevisível acontecer histórico foi a motivação do soberano, por este motivo 

compreendido como alegorista. Foi possível assim proceder, em função da imanência, 

teologicamente compreendida como a presença de Deus em sua criação, portanto, estando 

o absoluto divino presente no mundo, foi suficiente incorporar este ideal pelo Estado, de 

pouco importando a secularização e a laicização pelas quais passava, afinal de contas, o 

próprio soberano era referenciado como Deus, o que se comprova pela magnitude de sua 
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tarefa: a estabilização da história. Conclui-se hoje que a atribuição desta tarefa foi 

excessiva ao seu cumprimento por um homem, esperando-se demais de sua pessoa, dos 

seus gestos e mais que tudo de sua decisão. Ainda assim, Carl Schmitt tornou a atribuir 

grande peso à decisão, no século XX, ao montar seu conceito de soberania, percebe-se com 

isso a razão de ser da abordagem benjaminiana crítica desta capacidade de excluir o estado 

de exceção da história, ao se conferir extremos poderes ao Estado. 

O fracasso da estabilização da história e a permanência do estado de exceção 

justificam a hostilidade mencionada entre os literatos expressionistas perante a figura 

estatal, fazendo ressaltar a própria condição alegórica de um conceito de soberania que visa 

à eternidade, sujeitando-se contrariamente à lei histórica do declínio. O que nos permite a 

conclusão sobre a inexistência contemporânea de um padrão de crença compartilhado ao 

redor dos poderes absolutos conferidos ao soberano, pois já se teve a experiência histórica 

de que, quando assim se procede, não se tem a exclusão histórica do estado de exceção, 

mas a permanência da catástrofe.  

O interesse contemporâneo sobre este período tem a ver, portanto, com a busca 

das origens de um processo de secularização que se vincula à formação do pensamento 

jurídico moderno, de início marcado pela substituição de Deus na ordenação da história, 

buscando-se seu enquadramento em nexos causais previsíveis, estabilizando-a ao torná-la 

imutável como a natureza. A temática do estado de exceção é o eixo comum que vincula as 

épocas e, por via de consequência, foi trabalhado nesta pesquisa.  

Tendo-se a lembrança desta essencial diferença, as semelhanças constatadas 

por Benjamin relacionam-se com o sentimento de desolação e violência partilhado por 

períodos em que o território se viu em guerra, perdendo-se vidas, além de toda estabilidade 

necessária a um funcionamento estatal homogêneo. O desespero proporcionado por estes 

tempos de catástrofe refletia-se na linguagem, outro foco de semelhança verificado por 

Benjamin, entre seus objetos de estudo. Daí o uso recorrente de metáforas, reinventando-se 

a língua, dando-se a ela novos significados, refletindo o desejo de se fazer o mesmo com o 

mundo. Seja como for, se em ambos os séculos houve esta desolação, o consolo a ela não 

se processou da mesma maneira, como se conclui pela diferença elencada inicialmente 

sobre a consideração pelo ente estatal. No século XVII, foi perdida a transcendência, 

porém mantendo-se a imanência podia-se ainda vislumbrar um padrão de crença 

relativamente forte ao redor de valores considerados teológicos. Já nesta época, entretanto, 

a própria Igreja Católica, como foi visto, deu início a um processo de laicização do direito 

que não demoraria a resultar na expulsão da ideia divina de todo o conjunto normativo e 



172 

 

igualmente da noção de soberania, a qual inclusive, enquanto problema jurídico, hoje é 

muito pouco problematizada.  

Definitivamente banido o Deus cristão, enquanto modelo a legitimar a função 

sacrossanta do soberano, conclui-se também que a tentativa empreendida pelo autor 

enfaticamente citado nesta pesquisa, Carl Schmitt, de promover o retorno de uma teologia 

política que equipara o estado de exceção ao milagre, além de desonesta com a memória 

histórica, não é coerente na comparação teológica que faz, pois a suspensão do direito 

equiparada à suspensão das leis da natureza exige, em primeiro lugar, um padrão de crença 

compartilhado numa imponência do Estado que possa se equiparar à divina. 

Contrariamente a isto, vivenciamos um período no qual o símbolo de autoridade estatal 

progressivamente é desacreditado pela ausência de concretização normativa de sua 

legislação, resultando num déficit de eficácia social. Tendência esta que enfraqueu a 

sugestão de que seja possível naturalizar a história. O anseio por eternidade experimentado 

na temporalidade de moldes barrocos cede espaço à verdades contingentes, o que nos 

permite a conclusão da vitória da marca principal da alegoria, qual seja, à sujeição ao 

tempo histórico e à caducidade.  

O estudo sobre o século XVII alemão revelou, portanto, um período no qual 

foram inauguradas importantes tendências que ditaram um ritmo à Modernidade. 

Ressaltando-se também o crescente processo de positivação normativa, conforme foi 

analisado em decorrência da influência dos movimentos reformistas e contrarreformistas 

no direito. A secularização e a laicização intensificadas neste período refletiram-se em uma 

busca pela valorização da racionalidade humana na ordenação social, ao invés de 

pressupostos teológicos vinculados à eternidade e à universalidade, o que representa, torna-

se a afirmar, uma tendência cujo princípio está na soberania seiscentista. 

Ainda assim há desolação como marca de ambas as épocas. O consolo da 

primeira estava no anseio de eternidade manifestado na alegoria, ou seja, na estabilização 

da história ao torná-la natureza, mas também na busca de normas jurídicas pretensamente 

eternas. Em nossa época, entretanto, a utopia de leis válidas universalmente bem pode 

abarcar fins que permanecem estáticos, para uma comunidade desejosa de ordem, mas 

carece completamente de legitimidade, quando os valores são a todo tempo esticados, 

comprimidos, invertidos, enfim, moldados ao bel prazer daqueles que se exercitam nas 

práticas sociais. Os comportamentos já não podem ser compreendidos enquanto 

movimentos uniformes, como se estivessem os interesses humanos igualmente submetidos 

ao cálculo matemático. A flexibilização dos valores torna perfeitamente possível que 
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desejemos aquilo que não nos traga benefícios a longo prazo, sobretudo, de ordem moral. 

Nesse caso, o direito, enquanto técnica que abriga situações de fato, na proposta de 

controle que carrega, encontra esta tremenda dificuldade, ao deparar-se com destinatários 

para os quais a sanção pode não representar um prejuízo muito maior do que aquele que já 

experimentam em suas existências particulares, por isso também o sentimento de 

desolação. Inexistindo consolo num soberano como um deus que governa, até pelo fato da 

própria exclusão de Deus, pelo menos enquanto valor que remeta à busca do absoluto, o 

que pode restar a nós, descentes deste século XX anunciado por Benjamin como um 

período no qual o estado de exceção se converteu em regra? Não mais o absoluto, esta 

parece ser a certeza costumeiramente articulada ao redor da defesa do método científico 

como padrão válido também para o direito. No labirinto que a razão tramou para si mesma, 

entretanto, estes argumentos são também criticados pela artificialidade mecânica que pode 

resultar num sistema que embora válido pode não ter a esperada eficácia social, correndo-

se o risco de se fazer da Constituição um símbolo político-ideológico, do qual segue um 

aparato burocrático gigantesco e por vezes inacessível. Ainda assim, parece ser esta a 

solução encontrada por nossa época despovoada de deuses redentores, até mesmo como 

modelo a ser copiado por homens. 

A conclusão, enfim, é a de que a contemporaneidade recebe ainda as 

influências das angústias sentidas pelo século XVII, no que se refere à construção de 

respostas políticas à catástrofe mundana. No caso brasileiro, temos hoje um governo 

republicano distante em tudo de uma monarquia absoluta, temos também uma Constituição 

que prega a validade de direitos fundamentais, temos ainda a garantia de ser laico o Estado. 

Estariam extintas, portanto, as semelhanças com aquela época? Muito pelo contrário. O 

modelo de Estado ordenatório, no lugar da própria solução divina, continua sendo uma 

constante, bem como a laicização cuja defesa não prejudicou a existência dos principados 

absolutos e muito menos da nossa organização política marcada pela influência das 

bancadas religiosas. Do mesmo modo também que se temos uma Constituição a assegurar 

a validade destes direitos, não temos, porém, a concretização normativa dos seus preceitos. 

Por tudo isso, volta-se a concluir sobre a persistência do estado de exceção, como suprema 

referência para a soberania barroca e para a técnica de governo atual. Desta conclusão é 

que se retira o fundamento da necessidade de se estudar o século XVII, tal como foi feito 

nesta pesquisa, na construção empreendida sobre o soberano percebido em seus extremos 

de alegorista e alegoria, bem como na temporalidade fragmentada no anseio de eternidade 

e na sujeição à caducidade.  
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Tendo-se resgatado a teoria do soberano absoluto, no século XVII, em meio às 

centenas de Estados que compuseram o território alemão ainda distante de ser unificado, 

conclui-se também que não é a partir da concessão de poderes extremos ao Estado que se 

poderá cumprir com o propósito de se impedir o estado de exceção. Assim sendo, o modo 

por meio do qual deve ser excluída esta catástrofe é uma tarefa em aberto cuja densidade 

não foi atingida por esta pesquisa, necessitando de maior suporte teórico, para que se 

coordene uma prática capaz de fundar o verdadeiro estado de exceção, conforme o preceito 

benjaminiano definido na Tese VIII sobre o conceito de história. 
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