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We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started

And know the place for the first time 

(T. S. Eliot)
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intrOduçãO

Precisa-se viver e morrer com textos, com narrativas. Por isso, a escritura é a 
mediação pela qual podem-se realizar buscas por sentidos. Versar sobre a semân-
tica das inscrições do dever ser demanda um duplo movimento: compreender as 
narrativas que constituem a comunidade política compartilhada pelos vivos, e, de 
maneira concomitante, viver sob o manto das mediações comunicativas que cons-
tituem e representam essa comunidade. 

Tais atividades só podem ser realizadas em sua completude com um diálogo 
permanente com o passado e com seu fim. A aceitação da finitude, a arte de lidar 
de maneira contínua com as perdas que nos constituem é aquilo que precisa ser 
controlado (to master) – pela razão – ainda que nem sempre tal ideal seja alcançado.  

A arte da perda não é apenas aquilo que nos constitui, que nos é comum, 
um traço da política. Está pressuposta em qualquer possibilidade de atualização dos 
sentidos compartilhados nas narrativas, em que o sentido original da inscrição não 
pertence mais ao escritor. Mesmo ante o recurso a mediações linguísticas (in)finitas 
para procurar explicar ou conduzir o sentido, ele apenas realiza a performance de 
uma impossibilidade. Eis o desafio de qualquer busca por objetivar subjetividades 
que, muitas vezes, se esvaem na tentativa de conferir sentido com outros textos. Con-
tudo, é sob o vértice dessa (im)possibilidade que a inscrição de significados se realiza.  

A impossibilidade de o mesmo se tornar presente no outro está na queda, 
na formação do humano, na punição divina da dispersão das línguas, em Babel.1 
A constituição de mundos pela linguagem é, por isso, ao mesmo tempo única, 
particular – cada sujeito dispõe de um arquivo próprio de signos – e comunitária. 
Isso porque a origem de tais signos ganha sentido com a presença de mediações 
intersubjetivas, as quais lecionam como usar os signos, como acessar a gramática, 
como compartilhar e produzir sentido pela comunicação. Esta é uma das portas 
que a subjetividade procura para se manifestar de maneira objetiva. As pretensões 
de correção e universalização são moldadas a partir de tais matrizes que são abertas 

1 Para Jacques Derrida, como uma promessa, a tradução já é performativa, ela remete a assinatura de um contrato, mas 
também a um reino prometido e proibido onde as línguas se reconciliarão e se realizarão – proposta final de constru-
ção da Torre de Babel, de contato com o absoluto. Por isso, aquilo que fascina o tradutor é o intangível, o intocável, 
ele quer tocar o intocável, colocar o último tijolo no topo da Torre ou, tocar o caroço, o original, que sempre pode ser 
traduzido e retraduzido. DERRIDA, J. Torres de Babel. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 53.
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ou fechadas para atualizações de acordo com a disposição dos poderes, com a po-
lítica das línguas e das palavras.

Cruzar o rio que corre entre gerações demanda a aceitação dos limites do 
próprio gesto, da transposição, de estar atravessando caminhos. Não basta a mira-
da ante a indefectível articulação que as barreiras do momento histórico ao qual 
se está aprisionado acabam por impor. A vida nos tempos modernos demanda o 
acesso aos espaços de poder, não apenas estar in-vestido (to be vested) no poder de 
governar, conduzir, mas também ter acesso às molduras que definem as próprias 
estruturas, as (muitas) fundações ou fontes do poder. As disputas por investiduras 
de autoridade ocorrem, tanto dentro de tais estruturas como em seu plano externo.

A modernidade está (temporalmente) imbricada em seu paradoxo constituti-
vo, qual seja, a capacidade de atualizar as instituições que determinam as realida-
des, a habilidade de trazer o novo ao mundo vida,2 de iluminar o passado. Procura, 
ao mesmo tempo, produzir homogeneidades e destruir aquilo que observa como 
antiguidades. Porém, a derrubada de instituições, as (re)voltas epistemológicas aca-
baram por, em certos casos, volver aos escombros do passado.

Aquilo que os “pós-modernos” estão (ou estavam) a fazer é reacender um dos 
aspectos próprios do moderno, são manifestações futuristas que se tornaram peças 
de museu.3 Ante a projeção da insuperabilidade do paradigma moderno, não há 
como vencer os vivos, ultrapassar o novo, a atualização que se pretende permanen-
te. Porém, a derrubada do Ancien Regime e a construção de representações negati-
vas do passado, o jogo de luz e sombras, não podem mais ser vistas como atos que 
estavam, necessariamente, trazendo luz ao mundo. Mesmo que suas narrativas con-
tinuem a insistir na imagética de que  estavam por dar à luz um mundo moderno. 
De acordo com tais razões, a origem e a criação do mundo precisam ser humanas, 
precisa-se transpor o espaço de poder ocupado pelas entidades metafísicas, ainda 
que tal posição venha a ser ocupada por uma renovada ficção.

Com as devidas demarcações temporais e as diferenciações entre as constru-
ções categóricas, a mimetização da busca pela transformação do mundo, ou pela 
necessidade premente de transformação da realidade ou das narrativas que nos 
enredam, levaram, por diferentes razões, à Auschwitz.4 A Terra deixou de ser um 

2 Para Hannah Arendt, a natalidade é o momento em que a pessoa que nasce ingressa na esfera política – caracterizada pela 
ação em conjunto – e pode criar algo inesperado: “Labor and work, as well as action, are also rooted in natality in so far 
as they have the task to provide and preserve the world for, to foresee and reckon with, the constant influx of newcom-
ers who are born into the world as strangers. However, of the three, action has the closest connection with the human 
condition of natality; the new beginning inherent in birth can make itself felt in the world only because the newcomer 
possesses the capacity of beginning something anew, that is, of acting. (…) Moreover, since action is the political activity 
par excellence, natality, and not mortality, may be the central category of political, as distinguished from metaphysical, 
thought.” (ARENDT, H. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958. p. 9).

3 De acordo com Kennedy: “The postmodern critique applies far better to the writings of modernists about modernism 
than to the artifacts they created. The artifacts seem no less ‘critical of the subject’ than those of postmodernism. The 
Promethean auteurs were premodern as critics; they slid back into mere rationalism or romanticism the minute they 
began to theorize their transgressive artifacts. By contrast, the postmodern critics are modernist performers.” (KEN-
NEDY, D. A Critique of Adjudication: fin de siècle. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 347).

4 “Our metaphysical faculty is paralyzed because actual events have shattered the basis on which speculative meta-
physical thought could be reconciled with experience. Once again, the dialectical motif of quantity recoiling into 
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espaço onde as pessoas se sentiam em casa5 e a técnica acabou por redundar na 
fabricação de corpos humanos.6

Tal é o desconforto, a perda, que o projeto de atualização das liberdades produz. 
O espírito (Geist), que ao mesmo tempo move o tempo, constrói-se sobre um aparato 
antigo – o progresso é uma maquinação do passado e produz vítimas. Eis o(s) fio(s) que 
conduz(em) os argumentos que serão desenvolvidos. A apresentação ou representação 
de paradoxos nada mais indica que se vive sob as inacabadas estruturas da modernida-
de. A mesma que procura, discursivamente, afastar a metafísica – o mundo pós-metafí-
sico7 – e batalhar pelos espaços de poder que antes eram habitados por tais fantasmas, 
pelas figuras intermediárias entre a realidade e o mundo além da física.8

Procura-se tecer uma análise das categorias e seus usos, e aponta-se para uma 
estrutura conceitual que se apresenta como uma composição, contingente e estável, 
suficientemente aberta para comportar o projeto de diferentes narrativas que a 
definem: a identidade do sujeito constitucional.9 Pode-se observar o impasse que 
reveste a tese: a possibilidade e a impossibilidade da escolha das características que 
definem a vida em comum, ou os limites ao poder do demos.10 

quality scores an unspeakable triumph. The administrative murder of millions made of death a thing one had never 
yet to fear in just this fashion. There is no chance any more for death to come into the individuals’ empirical life as 
somehow conformable with the course of that life. The last, the poorest possession left to the individual is expropri-
ated. That in the concentration camps it was no longer an individual who died, but a specimen—this is a fact bound to 
affect the dying of those who escaped the administrative measure.” (ADORNO, T. W. Negative Dialectics. London: 
Routledge, 1973. p. 362).

5 “The banality of the statement should not make us overlook how extraordinary in fact it was; for although Christians have 
spoken of the earth as a vale of tears and philosophers have looked upon their body as a prison of mind or soul, nobody in 
the history of mankind has ever conceived of the earth as a prison for men’s bodies or shown such eagerness to go literally 
from here to the moon. Should the emancipation and secularization of the modern age, which began with a turning-away, 
not necessarily from God, but from a god who was the Father of men in heaven, end with an even more fateful repudiation 
of an Earth who was the Mother of all living creatures under the sky?” (ARENDT, H. The Human Condition. p. 2).

6 “What meaning has the concept of murder when we are confronted with the mass production of corpses?” (ARENDT, 
H. The Origins of the Totalitarianism. San Diego: Harcourt Brace, 1976. p. 441).

7 “Metaphysics – meta ta physica or beyond nature – is a way of thinking beyond the sensible and immediate experience of 
things. Metaphysics posits the existence of an ideal, transcendent world over against which everyday reality must mea-
sure itself. In our ordinary lives, we are immersed in streams of unrelated, incoherent, criss-crossing streams of people, 
events and emotions that invade our world in unpredictable, uncontrollable ways. Death is the only certainty, the inescap-
able destination of our limited earthly sojourn. Behind metaphysic lies a simple and urgent desire: to make sense of the 
disorder that surrounds us, to master finitude. (…) Metaphysics reduces Being to a word or value, and the temporality 
of becoming – the motion of existence – is erased and turned into permanent presence.” (DOUZINAS, C. GEAREY, A. 
Critical Jurisprudence: the political philosophy of justice. Oxford: Hart Publishing, 2005. p. 44-45). 

8 De acordo com Derrida: “Exordium or incipit: this first noun opens, then, the first scene of the first act: ‘Ein Gespenst 
geht urn in Europa-das Gespenst des Kommunismus.’ As in Hamlet, the Prince of a rotten State, everything begins 
by the apparition of a specter. More precisely by the waiting for this apparition. The anticipation is at once impatient, 
anxious, and fascinated: this, the thing (‘this thing’) will end up coming. The revenant is going to come. It won’t be 
long. But how long it is taking. Still more precisely, everything begins in the imminence of a re-apparition, but a 
reapparition of the specter as apparition for the first time in the play.” (DERRIDA, J. Specters of Marx: the state of 
the debt, the work of mourning and the new international. London: Routledge, 1994. p. 2).

9 ROSENFELD, M. The identity of the constitutional subject: selfhood, citizenship, culture, and community. London; 
New York: Routledge, 2010.

10 O resgate dos mecanismos teológicos de explicação do funcionamento da natureza, as razões da vida em comu-
nidade e da organização dos poderes procuram colocar em perspectiva aquilo que opera silenciosamente nos 
escombros da modernidade.
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Os limites que definem quem pode participar do demos. Aqueles que perten-
cem e os que estão excluídos da comunidade, quem pode argumentar e decidir 
sobre o futuro. Referida distinção, a diferenciação não trata apenas da classificação 
dos estrangeiros, dos outros, mas também dos vivos e dos mortos – quem está 
“vivo” e quem está “morto” na narração da Nação.11 Ela se utiliza das demarcações 
confeccionadas pelo Direito para produzir o diferente. A lei funciona a partir do 
momento em que existem pessoas diante da Lei.12

A indecisão ou indefinição do outro perfaz a estratégia de deixar em aberto o 
poder para decidir sobre os amigos e inimigos. E tal prática não se verifica apenas 
em relação ao presente, mas também na identificação daqueles que são os inimi-
gos do passado, dos que não possuem mais espaço na narrativa da identidade da 
comunidade política. Por isso, a arquitetura da rememoração e do esquecimento 
demanda imagens modernas do nós, a ilusão de poder decidir tanto sobre cada 
centímetro das molduras institucionais, como também sobre a representação das 
instituições no futuro.  

Em termos sucintos: os processos, os procedimentos de confecção, a constru-
ção da Constituição ao mesmo tempo em que procuram constituir uma nova co-
munidade política, precisam, ante os eventos históricos que determinaram o século 
XX, ser democráticos e garantir a continuidade da democracia. Por isso fala-se em 
caminhos do constitucionalismo para a democracia.

Os caminhos do Constitucionalismo para a Democracia não tratam de uma 
precedência ou de uma sobreposição do Direito perante o Político. Esbarram em 
um imperativo de época ou no impedimento da defesa de uma categoria sem a 
outra. Há uma circularidade implícita que pode ser desenhada como resposta ao 
abismo ao qual o Estado de Direito (the Rule of Law) foi submetido no século XX. 

Não se trata de uma imagem linear, mas dos ramos, dos braços de um rio 
que deságua em outro e continua a correr. Eis o passo, ou a volta que procura ser 
estabelecida, um pequeno vestígio que trata das perdas que constituem as narrativas 
modernas, um réquiem para as batalhas que a modernidade continua a perder.     

 Se a distinção entre constitucionalismo e democracia não endossa uma hie-
rarquia que, eventualmente, pode ser pressuposta de maneira equívoca na dicoto-
mia, de outra sorte, indica a necessidade normativa que uma categoria representa 
para a outra.13 Não se trata de como uma constitui originariamente a outra, mas 
sim, de como elas vieram a se tornar necessárias na definição coeva das relações 
institucionais, ainda que não o fossem no início da modernidade. 

11 Cf. BHABHA, H. K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998; ANDERSON, B. Comunidades imagi-
nadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

12 “Before the Law tells us that law is a special type of literature and that literature follow the law that it enacts; that 
creating meaning is an individual act of will, which is immersed at the same time in the practices and institutions of 
the written archive – unique and yet imbricated in law and in answer to the law.” (DOUZINAS, C. GEAREY, A. 
Critical Jurisprudence. p. 362).

13 Assim como o Constitucionalismo deve ser democrático, a Democracia deve ser limitada por procedimentos. Cf. 
HABERMAS, J. Between Facts and Norms: contributions to a discourse theory of law and democracy. Cambridge: 
MIT Press, 1996.
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Trata-se da cisão e do enlace, dos limites que produzem as ordens e as aber-
turas que habilitam suas atualizações – a defesa da manutenção da tensão entre o 
direito e a política demanda que os aspectos considerados próprios de um os sejam 
também definidores do outro, há uma demanda pela fusão das categorias.14

Os caminhos podem ainda fazer remissão a modelos ou serem percebidos 
como a defesa de uma forma, de estruturas ou receituários, enquanto a democra-
cia seria assemelhada a Proteus (a protean democracy).15 Sua inconstância deriva 
do fato de ser uma das primeiras formas, o que lhe possibilita assumir várias 
feições. Tal caracterização, contudo, limita-se a uma perspectiva parcial por não 
reconhecer a possibilidade da indeterminação no Direito e a necessidade de mar-
gens para a democracia. Padece, ainda, por antepor a democracia como primeira, 
constitutiva dos limites. 

Acresce-se que os conceitos não podem ser imobilizados em sua significação. 
O fato de o constitucionalismo demandar, em sua representação perante o mundo 
(da vida) limites ao poder, não habilita que a sua compreensão seja vista de forma 
unidimensional. A democracia, apesar de não sofrer com a mesma dificuldade, por 
ser uma categoria vista usualmente como aberta para ressignificações, também não 
pode ser submetida ao mesmo equívoco.16

A partir disso faz-se possível questionar: quais são os elementos necessários 
para a configuração de um sistema normativo em nosso tempo? Como constituir 
uma Constituição em um mundo que se projeta como pós-metafísico, ou dentro 
do paradigma que se batizou como moderno?17

14 Um exemplo de fusão estaria na igualiberdade (equaliberty) de Balibar: “What is this idea? Nothing less than the 
identification of the two concepts. Here is the extraordinary novelty and at the same time the root of all dificulties, the 
nub of the contradiction. If one really wants to read it literally, the Declaration in fact says that equality is identical 
to freedom, is equal to freedom, and vice versa. Each is the exact measure of the other. This is what I propose to call, 
with a deliberately baroque phrase, the proposition of equaliberty – a portmanteau term, impossible and yet possible 
only as a play on words, that nevertheless alone expresses the central proposition. For it gives both the conditions 
under which man is the citizen (through and through) and the reason for this assimilation. Beneath the equation of 
man and citizen, or rather within it, as the very reason for its universality, resides the proposition of equaliberty.” 
(BALIBAR. E. Equaliberty: political essays. Durham: Duke University Press, 2013. p. 46).

15 O filho de Poseidon que possui o dom da metamorfose e que, como as marés, é volátil, imprevisível, é o primo-
gênito, o primeiro ou o primordial: “Established democracy is oxymoronic, and insofar as politics has something 
to do with government, a schism opens up between democracy and politics. Authentic democracy amounts to the 
revolt of the people, while the rule of the people would seem to be consigned to the status of economized democ-
racy. Robust democracy is therefore an ‘ephemeral phenomenon,’ ‘protean and amorphous,’ rather then a ‘settled 
system’ or ‘institutionalized process.’ Democracy is robust because it is ephemeral; diminishing democracy’s ap-
parent strength makes it more powerful. Protean and amorphous, democracy never falls from revolutionary open-
ness into materiality; its unquestioned authority is premised on the impermanence of its power. While democracy 
can no longer be considered a form of govern, or a way of life, it is a fleeting, elevating ‘moment of experience’ 
against which government and society are judged.” (BILAKOVICS, S. Democracy without politics. Cambridge: 
Harvard University Press, 2012. p. 208).   

16 Cf. HOLMES, S. Passions and constraint: on the theory of liberal democracy. Chicago: University of Chicago 
Press, 1995.

17 Giovanna Borradori observa que: “(…) Arendt underlines the need for philosophy to recognize the extreme fragility of 
human laws and institutions, which she sees dramatically increased by the onset of modernity, taken as a cultural and 
historical paradigm. In this sense, she understood her philosophical responsibility in terms of a critique of modernity – an 
evaluation of the peculiar challenges presented to thought by modern European history. In it, the concept of totalitarian-
ism features as the ultimate challenge.” (BORRADORI, G. Terrorism and the legacy of the Enlightenment. In: BORRA-
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Os processos de produção da Constituição demandam a manutenção de pro-
cedimentos democráticos. Esta é a máxima legada pelas experiências do século XX. 
Por isso ela se projeta como um imperativo, universal,18 mesmo que os conceitos 
que procuram ser intercambiados19 possam ser reduzidos ou ampliados, de acordo 
com a correção, a métrica de quem conduz sua aplicação. A máxima disponibiliza 
reflexões complementares eis que, não é suficiente, ainda que seja indispensável, 
dentro deste paradigma, ater-se a procedimentos democráticos para a produção de 
sentidos normativos que regulem a sociedade.

Adorno observou que um novo imperativo categórico foi imposto por Hitler 
sobre uma humanidade sem liberdades: o de organizar suas reflexões e ações para 
que Auschwitz não se repita, para que nada similar ocorra. Contudo, quando ra-
zões são procuradas para este imperativo, ele é refratário, assim como o imperativo 
kantiano. Tratar o imperativo de maneira discursiva seria uma afronta, pois o novo 
imperativo nos fornece uma sensação de “adendo moral”, de uma agonia física 
insuportável à qual indivíduos foram submetidos.20 

As garantias procedimentais democráticas são suplementares, pois, não raro 
são os casos em que elas são precedidas por um “nunca mais”, por cinzas de guerra, 
pela ruína do “humano”, pela insuficiência, pela falta de direitos humanos. Eis 
que, mesmo ante a inalienabilidade de tais direitos e sua independência de qual-
quer aparato governamental, no momento em que seres humanos não puderam 
mais contar com seus próprios governos e tiveram que recorrer, submeter-se, aos 
seus direitos mínimos, não havia qualquer autoridade para protegê-los, não restou 
qualquer instituição que os garantisse. 

Logo, pouco espanto pode derivar do fato de que as tentativas para formar 
novas Cartas de Direitos Humanos foram não apenas desenvolvidas por figuras 
políticas marginais, mas também a lembrança de que a linguagem usada na com-
posição de tais disposições normativas possuía uma perturbadora semelhança com 
a gramática empregada para a prevenção da crueldade contra animais.21 Aquilo 
que restou para o humano foi a sua animalidade, o ambíguo lugar próprio das 
bestas, sua bestialidade.  

DORI, G. Philosophy in a Time of Terror. Chicago: The University of Chicago Press, 2003. p. 7). Para Borradori, apesar 
da diferença entre Habermas e Derrida, ambos seguem o modelo “arendtiano”. Tanto para Arendt como para Habermas e 
Derrida, o primeiro compromisso da filosofia é com as leis humanas e com as instituições que se desenvolvem ao longo 
dos tempos, isso nos habilita a tratá-los como filósofos posteriores ao Holocausto. O desafio em comum que lhes foi apre-
sentado trata da possibilidade de desenhar horizontes alternativos para a depressão intelectual que permeou o momento 
da Segunda Guerra Mundial. O terrorismo do 11 de setembro foi uma negação da modernidade e da secularização, que 
estão associadas com o Iluminismo, que não se limita a ser um determinado período específico do século século XVIII, 
mas a afirmação da democracia e a (tentativa de) separação do poder político de crenças religiosas. 

18 “For now well over half a century, there has been a worldwide trend towards constitutional democracy. Moreover, the 
appeal of constitutionalism has reached beyond the nation-state and has become transnational if not yet fully global.” 
(ROSENFELD, M. The identity of the constitutional subject. p. 1). 

19 O campo econômico e o bélico podem utilizar a democracia para “justificar” suas decisões.
20 ADORNO, T. W. Negative Dialectics. p. 365. “The integration of physical death into culture should be rescinded 

in theory—not, however, for the sake of an ontologically pure being named Death, but for the sake of that which 
the stench of cadavers expresses and we are fooled about by their transfiguration into ‘remains’.” (ADORNO, T. W. 
Negative Dialectics. p. 366).

21 ARENDT, H. The Origins of the Totalitarianism. p. 291-292.
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Não há uma relação necessária de anterioridade cronológica do constitucio-
nalismo ante a democracia, por isso, vários caminhos podem ser transpostos por 
aqueles que almejam definir o conjunto normativo de uma comunidade política 
no sentido de garantir sua autodeterminação. 

A Constituição não se limita ao texto constitucional, não se trata apenas do 
ato de positivar um conjunto de valores fundamentais e limites aos poderes. Deve-se 
reconhecer a importância dos limites constitucionais mas, igualmente, as limitações 
das próprias barreiras ao poder e das mediações comunicativas que as instituem.22 
As operações nas margens do poder são um indicativo significativo nesse sentido.23

A dificuldade está na manutenção da acessibilidade aos processos de redefi-
nição da configuração do Povo, os quais demandam a conservação de uma parcela 
dos acordos, pactos, das promessas feitas pelas gerações anteriores. Para criar o novo 
partes daquilo que é considerado velho precisam ser conservadas, enquanto as ge-
rações posteriores não podem ser sacrificadas. 

Esse é o arranjo para que se possa garantir algum grau de abertura na atualiza-
ção das liberdades,24 a capacidade de responder aos apelos sociais pela redefinição 
dos sentidos normativos que constituem a comunidade, ante a permanente redefi-
nição das relações humanas quanto à configuração das mediações intersubjetivas 
e intertextuais. 

A partir disso faz-se possível afirmar que a Constituição não está morta, seu 
texto sedimenta acordos e abre a possibilidade para que novos sejam realizados. 

22 Um exemplo disso pode ser observado no caso McCulloch v. Maryland (1819) em que a Suprema Corte dos 
Estados Unidos discutiu a possibilidade de o Congresso criar um Banco. Enquanto Alexander Hamilton acredi-
tava que o Banco poderia ser criado, Thomas Jefferson discordava da hipótese. O Congresso criou o “Banco dos 
Estados Unidos” e o Presidente Washington ratificou a lei. Em 1811 a lei expirou e, em 1816, o Congresso criou o 
“Segundo Banco dos Estados Unidos” e o Presidente Madison ratificou a lei. O Banco estabeleceu filiais em todo 
o país, inclusive em Maryland que editou uma lei impondo um tributo sobre os Bancos. O Justice Marshall, em 
famoso voto, afirmou que: “Among the enumerated powers, we do not find that of establishing a bank or creating 
a corporation. But there is no phrase in the instrument which, like the articles of confederation, excludes incidental 
or implied powers; and which requires that everything granted shall be expressly and minutely described. Even the 
10th amendment, which was framed for the purpose of quieting the excessive jealousies which had been excited, 
omits the word ‘expressly’, and declares only that the powers ‘not delegated to the United States, nor prohibited to 
the states, are reserved to the states or to the people;’ thus leaving the question, whether the particular power which 
may become the subject of contest has been delegated to the one government, or prohibited to the other, to depend 
on a fair construction of the whole instrument.”. O tributo estadual foi declarado inconstitucional pela Corte com 
fundamento em um conceito que passou a ter muita importância na posterioridade. A ideia de “poderes enumera-
dos” e “não enumerados” é fundamental para tratar dos poderes e seus limites, logo, o voto de Marshall expõe que 
os “poderes implícitos”, embora não necessariamente venham a ser escritos, positivados, são indispensáveis para a 
condução do governo e sua fonte é derivada do “povo”, mediado por seus representantes. O exemplo é importante 
por indicar não apenas um embate sobre o federalismo, mas também sobre os instrumentos necessários para o 
exercício do poder público.

23 “Quebec separatists are not against modern constitutionalism as it has evolved from its eighteenth century Enlighten-
ment origins in Paris and Philadelphia. Indeed, were Quebec to secede from Canada, most separatists would undoubt-
edly insist on constitutional democracy for their newly sovereign nation-state. And so would, most likely, Basque 
and Catalan separatists in Spain. What these separatists object to is not constitutionalism per se, but constitutionalism 
on the scale of the muli-ethnic nation-state from which they aspire to secede.” (ROSENFELD, M. The identity of the 
constitutional subject. p. 2).

24 Cf. NEUHOUSER, F. Foudantions of Hegel’s Social Theory: actualizing freedom. Cambridge: Harvard Univer-
sity Press, 2003.
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Mas, o que Constituição e sua escritura estão constituindo? O que elas represen-
tam? E o que é uma Constituição viva (ou morta)?

Diante dos textos e das distintas temporalidades que estes enredam, a narração 
possibilita uma reflexão sobre a máxima com o auxílio de outras categorias como 
a intertextualidade e seu caráter intergeracional. Isso porque, se é da gênese, do ato 
de gerar que o início do tempo pode ser contado, as narrativas que nos antecedem e 
constituem precisam dos vivos para serem perpetuadas (superar a ação do tempo), os 
vivos mantêm as mediações comunicativas que preservam tais convenções. 

Mas quem é ou deve ser o guardião dos textos,25 das instituições, dos acor-
dos que marcam as fronteiras do “nós”, que nos constituem? A resposta para tal 
questão passou a ser necessariamente conjugada no plural, ante os conflitos que 
serão realizados não apenas pela representação institucional, como também pela 
possibilidade de inscrição dos sentidos nos modos de ser.

25 Cf. DERRIDA, J. A farmácia de Platão. São Paulo: Iluminuras, 1997.


