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Resumo

Paranhos, Cipriana Nicolitt Cordeiro; Dornelles, João Ricardo W..
Constituição e Poder:Uma análise sobre o paradigma do Estado de
Direito. Rio de Janeiro, 2012, 143p. Tese de Doutorado. Departamento de
Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Constituição e Poder: uma análise sob o paradigma do Estado de Direito.
Há muito se discute a relação entre exceção e regra; estado de natureza e estado
civil; civilização e barbárie. O que impulsionou a presente tese foi a análise da
real existência destes binômios e como ocorrem (se é que podemos assim dizer),
os momentos de “ruptura”. O surgimento do Estado é tido para muitos como uma
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etapa de evolução, sobretudo o surgimento do Estado Democrático de Direito.
Assim, práticas consideradas excepcionais representam um retrocesso ao Estado
de Direito e geram espanto pelo fato de que ainda possam ser aplicadas. A
investigação buscou demonstrar que, ao contrário da concepção de evolução e
linearidade da história da humanidade, a vida acontece no plano real e o passar
dos tempos nem sempre trará o almejado progresso, tendo em vista que a
mencionada realidade fática ocorre através de cisões, saltos, sobressaltos e
retrocessos. Para tanto, utilizou-se o conceito de história benjaminiano que será
abordado, assim como os conceitos de Estado Democrático, Estado de Direito,
Estado de Exceção, Violência Soberana e Ideologia, tudo como escopo de
compreender como o discurso do Estado Democrático de Direito serve de pano de
fundo para o exercício da violência institucionalizada.

Palavras-Chave
Estado de Direito; Estado de Exceção; Soberania; Democracia; Política.

Resumée

Paranhos, Cipriana Nicolitt Cordeiro; Dornelles, João Ricardo
W.(conseiller). Constitution et pouvoir: une analyse du paradigme de
L’État de Droit. Rio de Janeiro, 2012, 143p. Thèse de Doctorat.
Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

On parle beaucoup de la relation entre l'exception et la règle, l'état de nature
et l'état civile, la civilisation et la barbarie. Ce qui a poussé cette thèse est
d'analyser l'existence réelle de ces binômes et comment ils se produisent (si on
peut dire), les moments de «rupture». L'aboutissement de l'Etat est considéré par
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une partie considerable des etudiants sur le thème, comme une étape dans
l'évolution, en particulier l'aboutissement d'un Etat démocratique. Ainsi, les
pratiques considérés comme exceptionnels représentent un revers pour l'Etat de
droit et de générer la crainte, car ils peuvent toujours être appliquées. Cette thèse a
cherché à démontrer que, contrairement à la notion de linéarité et de l'évolution de
l'histoire humaine, la vie se passe dans le réel et le passage du temps ne donne pas
toujours les progrès souhaités, compte tenu de ce que la réalité des faits ci-dessus
se produit à travers scissions, des sauts , des surprises et des revers. Pour ce faire,
nous avons utilisé le concept de l'histoire que Benjamin seront abordés, ainsi que
les concepts de la démocratie, État de droit, État d'exception, la violence
souveraine et de l'idéologie, tout portée de comprendre comment le discours de la
règle de droit démocratique sert le contexte de l'exercice de la violence
institutionnalisée.

Mot-Clefs
État de Droit; État d’Exception; Souveranie; Democracie; Politique.
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Los Nadies
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Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de
pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena
suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la
buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano
izquierda, o se levanten con el pié derecho, o empiecen el año cambiando de
escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada,
los nadies: los ningunos, los ninguneados,
corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,
rejodidos.
Que no son aunque sean.
Que no hablan idiomas sino dialectos.
Que no profesan religiones sino supersticiones.
Que no hacen arte sino artesanía.
Que no practican cultura sino folklore.
Que no son seres humanos sino recursos humanos.
Que no tienen cara sino brazos.
Que no tienen nombre sino número.
Que no figuran en la historia universal
sino en la crónica roja de la prensa local.

Los nadies...
que cuestan menos que la bala que los mata...

Eduardo Galeano
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Eu que já não quero mais ser um vencedor
Levo a vida devagar pra não faltar amor.
Marcelo Camelo

