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INTRODUÇÃO - inimizade, guerra, intensidade





 









SOBRE O “POLÍTICO”: com Schmitt e apesar de Schmitt1













































 
  
     







    
















































































   






















 

















































































  

        
  


    

































































       

      




        

      








      




      
 


      


















































   














































































   


























































       








   












A DUPLA INSCRIÇÃO E A INTERMINÁVEL
HISTÓRIA DAS FORMAS POLÍTICAS































































































































   






































   
 








   







































































































   














      












































     


























































 







     



  


       



















  








 































      


      















































    



































  










































       

       


      












































FORMALISMO E REIVINDICAÇÃO
NORMATIVA NO DECISIONISMO DE SCHMITT























       








 











   









     
      





    


















































































    


      
    








      




































  























 



     



    
    



















































     








 


        








































     







  



COM SCHMITT E APESAR DE SCHMITT
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