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"Hoje, pela primeira vez, o sol nasceu vivo e nítido por cima do horizonte de lama. É um sol 

polonês, frio, branco e longínquo, esquenta apenas a pele, mas, quando se libertou das últimas 

brumas, um sussurro correu pela nossa pálida multidão, e quando eu também senti sua tepidez 

através da roupa, compreendi como é que se pode adorar o sol". 

LEVI (É isto um homem?) 

 

“Quando vida e política, divididos na origem e articulados entre si através da terra de 

ninguém do estado de exceção, na qual habita a vida nua, tendem a identificar-se, então toda a 

vida torna-se sacra e toda política torna-se exceção”.  

AGAMBEN (Homo Sacer I: o poder soberano e a vida nua.) 



RESUMO 

A intenção da presente pesquisa é situar o pensamento político de Giorgio Agamben no 

horizonte que lhe dá maior sentido, a saber, o da biopolítica. Para tanto, adentrar-se-á, 

inicialmente, nas reflexões do primeiro grande expoente dessa perspectiva, Michel Foucault, 

já que este repropõe o termo biopolítica de modo a direcioná-la para uma nova compreensão e 

críticas da modernidade e do poder. Posteriormente, tratar-se-á da reflexão agambeniana 

acerca do estado de exceção e do seu vínculo com o poder soberano. Estes, para o autor, se 

fundam, necessariamente, em um paradoxo, porquanto pressupõem a existência de uma figura 

(o soberano) interna e, ao mesmo tempo, externa à própria ordem na qual se encontra. O 

objetivo do percurso aqui realizado é mostrar como Agamben faz convergir os dois modelos 

de análise do poder, isto é, o da biopolítica e o jurídico-político, este último evitado por 

Foucault. Antes, porém, será necessário desenvolver os conceitos de zoé, bíos e vida nua, e 

apresentar duas figuras do direito arcaico, o homo sacer e o bando, à medida que marcam, 

para o autor, o lado inverso do mesmo paradoxo fundamental, ou seja, o lado sob o qual o 

poder soberano investe sua violência. O profícuo debate entre Carl Schmitt e Walter 

Benjamin apresentará outros pressupostos da teoria da soberania de Agamben, no que tange à 

questão da violência e da exceção soberana, igualmente fundamental para o desenvolvimento 

da perspectiva biopolítica do filósofo italiano. Esses conceitos, dentre outros, constituem, para 

Agamben, elementos originários da política ocidental que marcam a premência da sua tese da 

contiguidade e paralelismo entre soberania e biopoder. Tudo isso permitirá compreender a 

transformação da biopolítica em seu desdobramento, decorrido desde o século passado, no 

que se convencionou chamar de “tanatopolítica”, na qual se encontram práticas como a 

eutanásia e o extermínio em massa realizado nos campos de concentração. Os grandes 

regimes totalitários do século XX, segundo Agamben, só podem ser compreendidos 

adequadamente, e em toda a sua complexidade, a partir da perspectiva que tem como ponto de 

partida algo como o conceito de vida nua. Antes, porém, deve-se observar a reflexão de 

Hannah Arendt acerca da relação entre direito e nacionalidade, sobre a qual Agamben faz uma 

leitura específica e, por assim dizer, biopolítica. O nexo essencial entre nascimento e nação 

faz emergir, para ambos os autores, tanto os Direitos Humanos como os Campos, ambos 

considerados cifras da realização do biopoder. O trabalho encerrará com a reflexão conclusiva 

de Agamben sobre o que significa, para a ordem política contemporânea, a existência dos 

campos. 

PALAVRAS-CHAVE: Biopoder, soberania, estado de exceção, vida nua, direitos humanos, 

campos. 

 

 



RIASSUNTO 

Il proposito della presente ricerca è quello di collocare il pensiero politico di Giorgio 

Agamben, all'orizzonte che ci dà un maggiore senso, cioè, la biopolitica. Per farlo, necessario 

immettere, inizialmente, nelle riflessioni del primo grande esponente di questa prospettiva, 

Michel Foucault, dal momento che ripropone il vocabolo biopolitica al fine di indirizzarla 

verso una nuova comprensione e la critica della modernità e del potere. In seguito, devono 

essere trattati la riflessione agambeniana sullo stato di eccezione e il suo legame con il potere 

sovrano. Questi, per l'autore, si basano, necessariamente, in un paradosso, in quanto 

presuppone l'esistenza di una figura (il sovrano) interno e, contemporaneamente, esterno 

all’ordine in cui si trova. L'obiettivo del percorso qui realizato è mostrare come Agamben fa 

convergere i due modelli di analisi del potere, cioè, la biopolitica e il giuridico-politico, 

quest'ultimo evitato da Foucault. Prima, però, sarà necessario sviluppare i concetti 

di  zoé, bíos e nuda vita, e far conoscere due figure del diritto arcaico, lo homo sacer e 

lo bando, la misura che marcano, per l’autore, il latto opposto dello stesso paradosso 

fondamentale, cioè, il lato in cui il potere sovrano investe la sua violenza. Il profícuo dibattito 

tra Carl Schmitt e Walter Benjamin presenterà altri presupposti della teoria della sovranità di 

Agamben, per quanto riguarda la questione della violenza e l'eccezione sovrana, anche 

essenziali per lo sviluppo della prospettiva biopolitica del filosofo italiano. Questi concetti e 

altri, sono, per Agamben elementi originario della politica occidentali che marcano la urgenza 

della tese sua della contiguità e parallelismo tra sovranità e biopotere. Tutto questo permetterà 

capire la trasformazione della biopolitica nel suo sdoppiamento, trascorso fin dal secolo 

scorso, che è convenzionalmente chiamata "tanatopolítica" in cui si trova pratiche come 

l'eutanasia e lo sterminio in massa praticato nei campi di concentramento. I grandi regimi 

totalitari del ventesimo secolo, secondo Agamben, può essere compreso solo correttamente, e 

in tutta la sua complessità, dal punto di vista che ha come punto di partenza il concetto di 

qualcosa come la vita nuda. Prima, però, si deve osservare la riflessione di Hannah Arendt sul 

rapporto tra diritto e cittadinanza, sul quale Agamben fa una lettura specifica e, per così dire, 

biopolitica. Il nesso essenziale tra nascita e nazione fa emergere, per ambedue autori, tanto i 

Diritti Umani come i Campi, ambedue considerati cifre dalla realizzazione del biopotere. Il 

lavoro si chiude con la riflessione di Agamben su che significa, per l'ordine politico 

contemporaneo, l'esistenza dei campi. 

PAROLE CHIAVE: Biopotere, sovranità, stato di eccezione, vita nuda, diritti umani, campi. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa tem como objetivo fundamental uma exposição acerca da reflexão 

biopolítica do filósofo italiano Giorgio Agamben. Neste horizonte, o presente trabalho dar-se-

á no sentido de permitir a compreensão das extremas experiências políticas ocorridas no 

século XX, principalmente no que diz respeito aos fascismos e aos totalitarismos, mas 

também no que tange às democracias. Pode-se dizer que o projeto biopolítico do autor 

iniciou-se nos primeiros anos da década de 1990, com a publicação do primeiro livro da série 

Homo Sacer, a qual ele desenvolve até hoje. A obra básica em questão intitula-se Homo Sacer 

- O poder soberano e a vida nua I, na qual já estão contidos os principais elementos do 

pensamento e da crítica biopolítica de Agamben, e da qual os livros subsequentes da série 

constituem desdobramentos e aprofundamentos ulteriores. A presente dissertação, dividida em 

três capítulos, seguirá o curso central desse desenvolvimento, ou seja, se não pretende 

abranger a todos os seus âmbitos, dado sua grande amplitude, ao menos tocará seus temas 

fundamentais.  

Como ideia de exposição, tentou-se abordar os principais autores, dentre os muitos dos 

quais Agamben se serve para tratar das questões relativas à biopolítica e à soberania, noções, 

aliás, indistintas para o autor. Desse modo, o primeiro capítulo traz, de início, uma discussão 

fundamental para a compreensão da transmutação que sofreu o poder soberano/biopoder no 

século XX, a saber, a questão relativa ao conceito de raça. O ponto de partida para tal excurso 

foi um livro de Michel Foucault, filósofo de extrema importância no pensamento 

agambeniano: o seu Em defesa da sociedade, de 1976. Contudo, é preciso dizer que, somente 

publicado na França mais de vinte anos depois de sua apresentação no Collége de France, 

esse texto de Foucault não foi lido por Agamben antes da escrita do primeiro Homo Sacer, daí 

a preocupação em escolhê-lo como primeiro passo. Partiu-se, portanto, daquilo que o filósofo 

italiano afirmou, então, acerca do francês: mais precisamente, que Foucault não teria 

direcionado sua analítica para o âmbito próprio do biopoder novecentista, justamente o 

contexto dos grandes regimes totalitários, especialmente, o regime nazista. Embora não tenha 

aprofundado as questões, pode-se dizer que o livro de Foucault adentrou no âmbito 

amplamente desenvolvido por Agamben, importando, contudo, para os objetivos aqui 

almejados, muitos mais o modo como procedem os referentes autores em seus respectivos 

métodos do que propriamente o que disseram ou deixaram de dizer. 
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Trilhou-se semelhante percurso para colocar em evidência as distinções entre os dois 

filósofos, no que diz respeito à compreensão dos modos e das estratégias que o poder assume 

na medida em que investe sobre o vivente. A problemática do racismo, que, nas reflexões de 

Foucault, consiste em uma tecnologia essencial ao biopoder, constitui, para Agamben, apenas 

um dos aspectos, embora central, de uma política caracterizada por um paradoxo fundante e, 

por assim dizer, mais profundo. No extremo, este paradoxo alarga-se a ponto de transmutar o 

próprio poder e fazer emergir seus paradigmas mais obscuros. É o caso da biopolítica do 

Estado nazista, que mediante os campos de concentração, as medidas eugênicas e os ideais de 

sangue, por exemplo, parece confirmar plenamente a tendência soberana de investir não 

simplesmente sobre a vida, mas, politizando-a, resgatar sua fundamental tendência de investir 

essencialmente sobre a morte. Pode-se chamar tanatopolítica a esse extremo desdobramento 

de um poder que se consolidou, desde o início, sobre a noção de vida nua. Este último 

conceito é, para o filósofo italiano, fundamental. Corresponde à leitura que faz sobre a forma 

que assumiu a política ocidental desde seu nascimento, na Antiguidade, seu fortalecimento na 

Modernidade, até o seu coroamento com as políticas totalitárias do século XX. Mais 

precisamente, corresponde à forma de uma exclusão inclusiva, de um limiar entre o fora e o 

dentro do âmbito propriamente político do Ocidente, marcando um limiar de indiferença entre 

natureza e cultura que nos condiciona até os dias de hoje.  

Ao final do capítulo, para a análise das diferenças fundamentais quanto aos métodos 

filosófico-investigativos destes dois autores, fora utilizado, principalmente, um dos mais 

recentes livros de Agamben, Signatura Rerum (“Assinatura das Coisas”), de 2008, que traz 

uma reflexão sobre o método arqueológico. A exposição metodológica, à medida que se 

incorreu nas próprias questões temáticas referentes à biopolítica, permite entrever mais 

concretamente o que é próprio do pensamento de Agamben, tão fortemente marcado pela 

utilização de temas e pontos de vista de outros autores. Para tanto, os ensaios O que é um 

dispositivo? e Elogio da profanação, caracterizados por um poder de enunciação e de síntese 

marcante, constituem importantes e esclarecedoras referências para o entendimento da 

arqueologia paradigmática do filósofo principal deste trabalho. 

Seguindo o fluxo da investigação, no sentido de compreender aquela forma originária 

da política ocidental, o segundo capítulo iniciará com a pedra de toque da perspectiva 

biopolítica de Agamben, a categoria da vida nua, a partir do contexto da Grécia clássica, 

berço da maioria dos conceitos ético-políticos que conhecemos. A análise do autor, contudo, 

encontra mais força em meio à arqueologia de duas figuras jurídico-políticas da antiguidade 
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romana e germânica, a saber, o homo sacer e o bando soberano. A partir de um horizonte 

histórico-jurídico-filológico que enquadra essas figuras, consolida-se a tese do autor de que a 

biopolítica é tão antiga quanto o poder soberano, à medida que compreende por biopoder a 

politização da vida nua. Os tópicos em questão também encontram apoio no Homo Sacer I, 

mas estão presentes em outro livro, um ano mais recente, sem publicação no Brasil, intitulado 

Mezzi senza fine (“Meios sem fim”), de 1996, no qual se encontram aspectos mais gerais da 

concepção política de Agamben.  

A discussão sobre o caráter próprio da soberania quanto à sua lógica, segundo a qual 

sua potência mesma consiste no limiar entre externo e interno, encontra referência especial no 

debate entre dois outros importantes filósofos do século XX, a saber, aquele entre Carl 

Schmitt e Walter Benjamin. A figura do soberano, como aquele que está dentro e fora do 

ordenamento, atualiza-se nos momentos extremos da realidade política histórica como 

“estados de exceção”, ao qual compete igualmente um estudo arqueológico. O debate entre os 

autores, ocorrido no início do século passado, promove a apresentação de outros pressupostos 

da teoria da soberania agambeniana, no que tange às questões da violência e da exceção 

soberana, igualmente fundamentais para o desenvolvimento da perspectiva biopolítica do 

filósofo italiano. Para o que se intenciona realizar neste trabalho, os escritos mais importantes 

de Schmitt e Benjamin são, respectivamente, Teologia Política, de 1922, e Para a crítica da 

violência, um ensaio de 1921, obras aqui entrevistas tanto por elas mesmas quanto na leitura 

do filósofo italiano. Essencial faz-se, também, para a arqueologia do estado de exceção e o 

supradito debate, o estudo de Agamben intitulado Estado de exceção, de 2003, que seu autor 

posiciona como Homo Sacer II.1 e onde discorre mais minunciosamente sobre os institutos 

jurídicos romanos. Dessa feita, a intenção do autor é a de unir os dois modelos de reflexão 

sobre o poder de que toma parte, o modelo biopolítico e o modelo jurídico-político, jurídico-

institucional.  

Seguindo essa estratégia metodológica e de exposição, o terceiro capítulo deve, 

inicialmente, observar a reflexão de Hannah Arendt, de quem Agamben faz uma leitura 

específica, por assim dizer, biopolítica. O ensaio de Arendt, O declínio dos Estados-nação e o 

fim dos direitos do homem, de 1973, vincula a noção de direitos humanos, teoricamente 

supranacionais, à noção de soberania nacional, para então, como diz o título, compreender o 

declínio de ambas como um mesmo e fundamental processo. Se se efetiva a dissolução do 

nexo essencial entre direitos inalienáveis e nacionalidade, observado concretamente no 

entreguerras, emergem, para ambos os autores (Arendt e Agamben), como que a partir de uma 
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mesma correnteza, tanto a busca pelos Direitos Humanos como os espaços que os negam 

completamente, quais sejam, os campos de concentração e de extermínio. Agamben 

compreende essas manifestações do biopoder sob o mesmo pano de fundo em que situa os 

estados de exceção, aquele onde a vida tornada objeto de poder não é senão uma vida 

matável.  

Nesse ínterim, procurou-se mostrar a transformação da biopolítica no extremo 

desenvolvimento de que se falou há pouco, em seu aparente oposto que se chamou de 

Tanatopolítica, uma política centrada no tema da vida, mas voltada essencialmente para a 

morte. Semelhante estratégia se realizou no século XX, principalmente, por práticas como a 

eutanásia em massa e o extermínio realizado nos campos. Frente aos grandes regimes 

totalitários novecentistas, segundo Agamben, esses acontecimentos só podem ser 

compreendidos adequadamente e em toda a sua complexidade a partir da perspectiva que tem 

como ponto de partida algo como o conceito de vida nua. A essa recepção do ensaio 

arendtiano, bem como à realização da tanatopolítica, compete a última parte de Homo Sacer I, 

intitulado “O campo como paradigma biopolítico do moderno”, em que seu autor passa da 

leitura do ensaio de Arendt à investigação dos experimentos nazistas nos campos – até os 

pressupostos teóricos, pseudocientíficos e ideológicos que permitiram tanto as práticas desses 

experimentos quanto a realização do Euthanasie-Programm, o programa de eutanásia em 

massa hitleriano. 

O que ocorreu, verdadeiramente, nos campos, o modo como foi feito e pensado, 

somente os sobreviventes podem contar. Somente homens como Primo Levi, escritor italiano 

sobrevivente de Auschwitz, mas que, entretanto, só começou a escrever para dar seu 

testemunho, é a principal referência de Agamben para a compreensão dos fenômenos que ali 

se sucederam. Os campos são, para nosso filósofo, os próprios estados de exceção tornados 

visíveis, à medida que se efetivam como uma completa suspensão de toda ordem jurídica, 

sendo, contudo, espaços abertos de dentro da própria ordem que o estado de exceção 

suspendeu. O incompreensível e o impossível dos campos, narrados com riqueza de 

sentimentos e detalhes por Levi, no seu É isto um homem?, de 1958 (mas também em outros 

escritos), somente encontram significado quando postos em um horizonte onde a vida matável 

e a relação de inclusão e exclusão (chamada por Agamben de exceção) estabelecem 

paradigma. 
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São esses temas, autores e âmbitos que o filósofo italiano tenta capturar. Captura-os 

para dar-lhes certo movimento, situá-los em horizontes onde lhes façam melhor sentido, onde 

sirvam de instrumento ao seu intento tão radical quanto rigoroso. Talvez um movimento que 

defina o pensamento de Agamben seja aquele que ele mesmo chama de profanar. Profano é 

tudo aquilo que, inicialmente retirado dos homens e entregue aos deuses, é tornado sacro, para 

que possa ser novamente capturado e liberto a um uso não canonizado. Não um uso 

originalmente correto, nem um uso útil, mas um uso especialmente negligente e livre, puro de 

sentidos religiosos e não mais separado do mundo humano. Quando o autor procura adentrar 

nas pesquisas de filósofos como Benjamin e Foucault, intencionando alargar suas pesquisas, 

seus conceitos, mesclá-las em certo sentido, identificar assinaturas que indiquem 

semelhanças, está, na verdade, profanando-os. Não poderia adentrar no pensamento desses 

filósofos para segui-los à risca, deixando-os separados do âmbito mais próprio do pensamento 

filosófico, a saber, aquele do uso livre e verdadeiramente profano. 
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CAPÍTULO I 

1. BIOPOLÍTICA E SOBERANIA: AS IMPLICAÇÕES DO PROJETO 

FOUCAULTIANO E A RECEPÇÃO AGAMBENIANA 

A intenção do primeiro capítulo da presente pesquisa é situá-la, juntamente com o 

pensamento político de Giorgio Agamben, na perspectiva que lhes dá maior sentido, a saber, a 

biopolítica. Para tanto, contudo, adentrou-se, inicialmente, nas reflexões do seu primeiro 

grande expoente, Michel Foucault, já que este repropõe o termo biopolítica de modo a 

direcioná-la para uma nova compreensão e crítica da modernidade e do poder. Desse autor, a 

principal discussão escolhida, que se considera mais importante, porquanto mais próxima para 

as questões aqui trabalhadas, foi a problemática do racismo, desenvolvida nos cursos de 

Foucault no Collège de France, de 1975-76, publicados no Brasil com o título de Em Defesa 

da Sociedade. Além disso, e principalmente, algumas diferenças fundamentais quanto aos 

métodos dos autores serão explicitadas, para que se possa pôr em evidência o que é mais 

próprio do pensamento de Agamben em sua relação com o pensamento foucaultiano, e, então, 

explicitar tanto a captura que o italiano faz do método do francês – de conceitos como o de 

dispositivo –, quanto a inversão que aquele realiza em relação à arqueologia. Acerca disso, foi 

utilizado, essencialmente, o livro de Agamben sobre o método, Signatura Rerum, de 2008. 

Semelhantes conceitos, elementos fundamentais dos pensamentos dos autores, guiarão a 

compreensão acerca dos fenômenos biopolíticos, principalmente naquilo que diz respeito às 

suas transformações ocorridas no século XX, no contexto dos grandes Estados totalitários e, 

aqui, especialmente, no que se refere à experiência nazista.  

1.1. O que é biopolítica: uma breve introdução 

Pode ser preciso, antes de tudo, fazer uma breve explanação do que seja biopolítica. 

Primeiramente, apenas a título de registro, na obra de Michel Foucault, o termo “biopolítica” 

apareceu pela primeira vez em uma conferência proferida no Rio de Janeiro, em 1974, cujo 

título era O nascimento da medicina social. A tese central do artigo seria, nas palavras do 

autor, a seguinte: “Para a sociedade capitalista, é o biopolítico que importava antes de tudo, o 

somático, o corporal. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia 

biopolítica”
1
. Anos depois, em 1976, a reflexão sobre a biopolítica apareceu no último 

                                                 
1
 FOUCAULT, Michel. O nascimento da medicina social. In: Microfísica do poder. São Paulo: Graal. 2008, p. 

80. Contudo, embora Foucault tenha reproposto e requalificado o conceito, a noção e o uso do termo aparecem 
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capítulo do primeiro volume de “A história da sexualidade”, A vontade de saber. Na mesma 

época, entre 1975-76, o autor desenvolve mais amplamente essa noção em um dos cursos do 

Collége de France, posteriormente intitulado Em defesa da Sociedade. Sobre estes dois 

últimos textos existem, na verdade, divergências de interpretações no que diz respeito ao 

início da era do Biopoder e se há, para Foucault, uma continuidade ou descontinuidade na 

transformação do poder soberano em biopoder
2
. Acerca disso, comenta-nos Esposito: 

Longe de ter adquirido uma acepção definitiva, o conceito de biopolítica 

aparece atravessado por uma incerteza, uma inquietação, que o impede de 

qualquer conotação estável. Direi mais: está exposta a uma pressão 

                                                                                                                                                         
antes do filósofo francês, no início do século XX, sob outras perspectivas, como bem o diz Roberto Esposito. O 

primeiro a adotar o termo foi o sueco Rudolph Kjellen, em 1916, no seu O Estado como forma de vida, autor que 

também cunhou “geopolítica”, este, retomado por Friedrich Ratzel e Karl Hausofer em elaborações racistas. É 

interessante notar essa primeira acepção organicista na Alemanha pré-nazista, pois dela derivarão teorizações do 

Nacional-socialismo. Uma segunda utilização do termo deu-se na França dos anos sessenta, em autores como 

Aaron Starobinski, em La biopolitique. Essai d’interprétation de l’histoire de l’humanité e des civilisations 

(1960), e Edgar Morin, em Introduction à une politique de l’homme (1965), de cunho antropológico. O mundo 

anglo-saxônico deu origem à visão naturalista, com Lynton K. Caldwell, em um artigo intitulado Biopolitics: 

Science, Ethics and Public Policy (1964). Em suma, a origem da noção em questão remonta, assim, a textos do 

início à metade do século XX, de abordagens organicistas, antropológicas e naturalistas sobre o Estado, a 

sociedade e a política. (Cf. ESPOSITO, Roberto. Bios: Biopolítica e Filosofia. Lisboa: Edições 70. 2010, p. 32-

44.) Não obstante a distância do ponto de vista de Foucault em relação às elaborações desses autores, é guardada, 

contudo, uma proximidade, precisamente, a de “uma insatisfação geral quanto ao modo como a modernidade 

construiu a relação entre política, natureza e história”. (Idem, p. 44.) Todo o debate jurídico-filosófico da 

modernidade, comenta Esposito, se dá sob o tópico da relação do conjunto de indivíduos com um poder jurídico-

político, com o pretexto de regular a relação entre estes dois polos (indivíduos e poder), em meio a uma dialética 

entre política e direito, poder e lei, decisão e norma. A insatisfação a qual os autores supracitados compartilham, 

de modo geral, diz respeito à maneira como a Modernidade aborda semelhante relação polar, ou seja, mediante 

sua ratio (sua concepção de razão), segundo a qual os sujeitos de direito preexistem naturalmente ao poder que 

lhes investe, à medida que eles mesmos o instituíram e, portanto, os mantêm quando da ocorrência de conflitos, 

o que legitima e reproduz sua dialética. (Cf. Idem, p. 44-46.) 
2
 Alguns estudiosos não consideram a idade clássica das sociedades disciplinares, do século XVII, como já 

pertencentes à era do biopoder, mas apenas como um período de transição entre este e o antigo poder soberano. 

Para esses autores, Biopoder e biopolítica corresponderiam, então, ao período mais tardio dos séculos XVIII, 

XIX e XX, a partir do surgimento da noção de “população”. Para outros, o poder surgido com as disciplinas 

sobre os corpos dos indivíduos já corresponderia a um biopoder, apenas não ainda sobre a espécie. Além do 

mais, há também a problemática de saber se Foucault aponta para uma ruptura ou para uma continuidade entre 

poder soberano e biopoder. Tal querela ocorre devido a uma sutil diferença de tom nos textos supracitados, pois 

no último capítulo de A vontade de saber, para alguns autores, a passagem do poder soberano ao biopoder seria 

concebida por Foucault como uma nítida ruptura, enquanto no Em defesa da sociedade, o filósofo francês 

atenuaria essa cisão, falando mais de uma complementariedade entre poder soberano, poder disciplinar e 

biopolítica. (Cf. Idem, Cap. I.) A interpretação de ruptura não me parece clara no primeiro texto foucaultiano, 

menos ainda o é, nos dois textos, a ideia de que as disciplinas já não marcassem o surgimento de um biopoder. 

Portanto, será assumido nesta propedêutica, no que diz respeito aos textos foucaultianos, tanto que a 

transformação não se deu sem ecos determinantes, havendo, assim, uma complementaridade entre esses tipos de 

poder – embora isso não signifique uma indistinção entre eles –, como se afirmará que o biopoder já nasce sim 

na Idade Clássica do século XVII, com as disciplinas sobre o corpo, após o qual a biopolítica consolida-o em 

uma realização posterior e mais completa, na segunda metade do século XVIII. (Cf. PELBART, Peter Pál. Vida 

Capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras. 2003, p. 55.) Enfim, não cabe aqui discorrer sobre essas 

interpretações dos textos de Foucault para apontar o que seria interno ou externo a eles, bem como para os 

autores que defendem uma ou outra leitura. Mais importante é salientar que, para Agamben, há entre o antigo 

poder soberano e o biopoder um mesmo pano de fundo, uma “secreta solidariedade”, algo de mais fundamental e 

comum, desde os períodos mais arcaicos até a era mais desenvolvida dos totalitarismos do século XX, a ponto de 

se conceber os dois tipos de poder em uma indistinção.  
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hermenêutica crescente que parece fazer dele não só instrumento como 

também objeto de um áspero confronto, filosófico e político, sobre a 

configuração e o destino do nosso tempo. Daqui a sua vacilação [...] entre 

interpretações, e antes mesmo, tonalidades, não só diversas, mas até 

contrapostas
3
. 

Tratando dos textos em questão, pode-se dizer que Foucault nos chama à atenção à 

distinção entre dois modos básicos de poder que ocorreram, não sem ecos, não sem certa 

continuidade na história, a saber, o poder soberano e o biopoder. Com relação ao primeiro, 

nas teorias clássicas da soberania, diz o autor que o soberano caracterizava-se pela retenção de 

poder sobre a vida e sobre a morte de seus súditos. Entretanto, muito mais sobre a morte do 

que sobre a vida. Isto significa dizer que, quando necessário à sobrevivência, tinha o direito 

de convocá-los para a guerra, deles poderia também confiscar riquezas e extorquir trabalho, 

além de poder mandar matá-los caso se rebelassem, deixando-os viver enquanto suas vidas 

não lhe fossem úteis (já que só o seriam quando da necessidade dessas usurpações). Os reis do 

medievo são exemplos clássicos dessa forma de poder. Compreende-se que o poder soberano, 

nesses termos, não era absoluto, mas exercia-se apenas quando ameaçado. Ademais, se 

efetivava entre a vida e a morte, assimetricamente, muito mais como usurpação da vida e, por 

isso mesmo, pode-se dizer que existia efetivamente sobre a vida apenas enquanto era poder 

sobre a morte. Daí a fórmula da soberania poder ser expressa por Foucault como um poder de 

fazer morrer ou deixar viver
4
 – ou seja, poder em relação ao qual o súdito tinha o dever de dar 

a própria vida, portanto, de morrer, ou, enquanto isto não era necessário, era permitido que 

vivesse. 

A partir de meados do século XVII e XVIII, contudo, com o caminhar da 

Modernidade, Foucault entende que a centralidade do poder mudou radicalmente. Se antes se 

exercia efetivamente apenas mediante as diversas formas de usurpação da vida, nos dois 

séculos que se seguiram surgiram saberes e práticas que visavam justamente o oposto. 

Tratava-se, essencialmente, agora, de gerir a vida, de produzir forças, de controlá-las, de fazê-

las prosperar visando sua otimização. Até mesmo quando se exigia a morte era com a 

justificativa de proteger a vida de todos; as guerras eram (e ainda o são) realizadas sempre em 

nome da proteção da vida. “Os massacres se tornaram vitais”, diz o autor. Ou seja, a partir de 

então não se tratou mais de uma mortal usurpação da vida dos súditos, mas, ao contrário, de 

estímulos fundamentalmente vitais ao surgimento e à manutenção da vida, através dos muitos 

                                                 
3
 ESPOSITO, Roberto. Bios: biopolítica e filosofia. p. 30. 

4
 Cf. FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes. 2005, p. 286-287. 
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modos que o uso dos saberes e poderes permitiam. Assim, foi nesse período, o qual em 

especial interessa a Foucault, que nasceu o biopoder, fundado, consecutiva e confluentemente, 

em duas formas: a disciplina e a biopolítica
5
. 

As disciplinas (século XVII) surgiram com o estabelecimento de escolas, hospitais, 

seminários, quartéis e fábricas, através dos quais se formam, falando como Foucault, corpos 

dóceis, úteis e disciplinados para a produção. Com as disciplinas, o corpo foi visto, pela 

primeira vez, em uma estratégia de otimização de forças, a bem dizer como uma máquina de 

forças, como um corpo-máquina, sendo elas, portanto, fundamentais para o desenvolvimento 

do capitalismo, para o acomodamento das forças produtivas criadas com a explosão 

demográfica e a industrialização. Já na segunda metade do século XVIII, surgiram saberes – 

como as medições dos níveis de saúde pública, taxas e controle de natalidade e mortalidade, 

índices de imigração e de demografia etc. – que dizem respeito, diretamente, ao que 

conhecemos, a partir de então, com a noção de “população”. Ocorreu aí outra mudança na 

estratégia do poder, pois o corpo passou a ser tomado em uma amplitude biológica, e os 

indivíduos, vistos como população, como corpos de um corpo maior, como um corpo-espécie. 

Desse modo, ao adentrar no campo do saber e do poder, a vida da espécie, pela primeira vez, 

conseguiu adentrar na história. Depois de pressionar tal entrada através das epidemias e da 

fome que sempre assolaram a humanidade, a partir do momento em que aquelas puderam ser 

controladas, a vida tornou-se objeto de intervenção em um sentido mais amplo
6
. À medida 

que a vida torna-se pública, a morte é, cada vez mais, deixada a cargo da vida privada dos 

indivíduos. Quando os elementos biológicos avançam sobres os políticos e os sujeitos de 

direito tornam-se, a partir de então e cada vez mais, meros seres vivos – porquanto concebidos 

pelo poder que os investe, essencialmente, por sua vida mais abstrata e simples, a vida 

biológica –, que poder e saber decidem mais incisivamente sobre tudo o que disser respeito à 

vida e às suas transformações. Isso marcou o aparecimento da biopolítica, daí se constituir, 

opostamente ao que a primeira fórmula expressa, como poder de fazer viver ou deixar morrer
7
 

– ou seja, poder a partir do qual os sujeitos são estimulados a prosperar, portanto, a viver, ou, 

quando isso não for, momentaneamente, mais importante, são abandonados para que morram. 

Houve, assim, duas acomodações; uma ao nível do detalhe, individualizante, com um 

poder disciplinar sobre o corpo; outra ao nível do todo, generalizante, com um poder-saber 

                                                 
5
 Cf. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade. A vontade de saber. São Paulo: Graal. 2009, p. 151-152. 

6
 Cf. Idem, p. 153-154. 

7
 Cf. FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. p. 287-291. 
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sobre a população. Surgindo, inicialmente, separadas, essas duas formas do biopoder se 

confluem, sem, no entanto, tornarem-se indistintas
8
.  

Agamben retoma o projeto de Foucault, aprofundando-o e direcionando-o para as 

questões da soberania, já que, para o italiano, o modelo da soberania deve ser tomado em um 

mesmo horizonte que o da biopolítica, tendo em vista que esta é, inclusive, por sua vez, 

produção e consequência fundamental do modelo historicamente anterior. Para desenvolver 

todo o solo em que o filósofo italiano alarga a pesquisa do francês, antes, é necessário 

entrever a concepção foucaultiana de racismo de Estado, seguindo seu desdobramento até o 

século XX, sob o modelo nazista. Este contexto, abordado por Foucault, aponta para uma 

extremidade do poder na qual Agamben reconhece pressupostos arcaicos, aos quais remonta 

para compreender a biopolítica sob o mesmo pano de fundo da soberania. Para Agamben, 

biopoder e poder soberano convergem para um mesmo ponto de indistinção – erguidos sob os 

mesmos fundamentos, são, então, passíveis de novas mudanças e travestimentos, os quais é 

preciso reconhecer. 

1.2. Racismo e biopolítica: sobre o paradoxo do nazismo 

Dizia-se que o poder soberano caracterizava-se pelo poder de vida e de morte sobre 

seus súditos. A esse respeito, em um regime de poder soberano, diz Foucault, o súdito é, em 

relação a esse poder, do ponto de vista do direito, nem vivo nem morto, pois vida e morte não 

são aí fenômenos naturais independentes do poder político. Consequentemente, são os 

súditos, do ponto de vista da vida e da morte, neutros, já que é graças ao soberano que têm 

eles o direito de estarem vivos e, eventualmente, de estarem mortos. Isso tudo se constitui, 

para o autor, em um “paradoxo teórico”. Ao se compreender o poder soberano como uma 

tendência essencial a efetivar-se mediante a usurpação da vida, esta não poderia ser-lhe neutra 

ou indiferente, contudo, o é na maior parte do tempo, à medida que essa neutralidade e 

indiferença marcam, na realidade, o caráter mesmo de sua potência. Por esse paradoxo 

apontado por Foucault, compreende-se, aqui, que o poder sobre a vida e a morte é, na 

realidade, um poder ou sobre a vida ou sobre a morte (no caso do poder soberano, o é, 

efetivamente, apenas sobre a morte). É, então, que essa forma de poder, com semelhante 

paradoxo (teórico, ou seja, no modo de compreendê-lo conceitualmente, em sua forma), é 

imediatamente carente de um desequilíbrio prático para que se sustente, já que o poder de 

vida e de morte, na prática, deve pender para um dos lados, sob pena de (junto com o 

                                                 
8
 Cf. Idem, p. 298. 
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paradoxo, caráter essencial da soberania) se desfazer. Em outras palavras: “O direito de vida e 

de morte só se exerce de uma forma desequilibrada, e sempre do lado da morte. [...] Em 

última análise, o direito de matar é que detém efetivamente em si a própria essência do direito 

de vida e de morte”
9
.  

Mas, no caso do biopoder, na perspectiva de Foucault, evidentemente, não pode 

ocorrer mais semelhante paradoxo que, na prática, pende para o lado da morte, pois se trata 

essencialmente de fazer viver. Entretanto, continua absolutamente necessária ao poder a 

constante mediação entre vida e morte, daí o advento de um artifício para que os mecanismos 

continuem a funcionar. Para tanto, é preciso uma tecnologia de poder que articule e inclua o 

poder sobre a morte em um poder sobre a vida, tendo em vista, inclusive, que o novo poder 

não aparece para substituir, mas para modificar o antigo, para perpassá-lo e, no extremo, 

invertê-lo totalmente. Na era do biopoder, semelhante e necessária tecnologia foi e ainda é, 

precisamente, o racismo de Estado. Em uma palavra, é pelo racismo que o antigo poder 

soberano de fazer morrer é inserido nos cálculos do biopoder, pois, nas palavras de Foucault, 

“a lei [(bem como, também, o Estado)] não pode deixar de ser armada e sua arma por 

excelência é a morte”
10

. Nesse sentido, por racismo entenda-se, com Foucault, não meramente 

o ódio de uma raça por outra, seja por motivos religiosos ou étnicos, mas um mecanismo de 

poder, de um particular e decisivo mecanismo que é o racismo de Estado. De fato, o racismo 

existia desde muito antes do aparecimento de algo como um biopoder, mas foi este último que 

o inseriu como parte de uma fundamental estratégia, tornando-o condição de possibilidade 

para o exercício do poder nos Estados modernos. Foucault chega até mesmo a dizer que não 

há “funcionamento moderno do Estado que, em certo momento, em certo limite e em certas 

condições, não passe pelo racismo”
11

. 

Antes de prosseguirmos, é preciso dizer que o surgimento do racismo de Estado é, por 

seu turno, um desdobramento do discurso e da prática históricos das guerras das raças, 

amplamente desenvolvido no Em defesa da sociedade. Com esta genealogia, o filósofo chega 

ao ponto em que demonstra ter surgido, em meados do século XVII, um novo discurso 

histórico, cujas consequências chocam-se com uma função particular da soberania, a saber, a 

de subjugar. Diz Foucault que este fora um discurso – a bem dizer, o primeiro – a descobrir 

que a história de uns não é a história de outros, a perceber que os historiadores mentem, que 

                                                 
9
 Idem, p. 286-287. 

10
 Cf. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade. A vontade de saber. p. 156. 

11
 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. p. 304. 
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as leis enganam; a compreender que o poder que os reis detinham escondia, na realidade, o 

acaso de sua existência a partir de sua vil história de sangue, construída pela injustiça das 

guerras
12

. “O que foi a vitória dos francos e de Clóvis, cumpre ler também, inversamente, 

como a derrota, o início da subjugação e da escravidão dos galo-romanos”
13

. Um discurso que 

surgiu, portanto, como a constituição de uma história absolutamente antitética em relação à 

história da soberania, verdadeira contra-história, com uma espécie de consciência de ruptura 

até então desconhecida. O novo discurso, diz o autor, quebra a unidade da lei soberana e a 

continuidade da sua glória, desfaz a identificação do soberano com seu povo ao conceber a 

guerra – não como obediência e subjugação ao soberano, mas – como uma declaração de uma 

guerra entre raças, ou seja, como o enfrentamento de uma raça, provinda de sua própria nação 

e com sua própria lei, por outra, com suas próprias determinações.  

Semelhante discurso é, ao cabo de contas, claramente subversivo e revolucionário. 

Aliás, diz Foucault que, a rigor, a história do projeto e da prática revolucionários é 

indissociável da contra-história promovida pelos historiadores dessa nova história, e cita uma 

carta de Marx a Engels, que diz: “Mas, nossa luta de classes, tu sabes muito bem onde a 

encontramos: nós a encontramos nos historiadores franceses quando eles narravam a luta das 

raças”
14

. Entretanto, após um surgimento perigoso e atuante, quando prestes a transformar-se 

em luta de classes, esse discurso é capturado e recodificado teoricamente no século XIX. Ali 

fora operada uma mudança de perspectiva, cabal a essa nova consciência, que fazia funcionar 

a nova história como luta das raças no sentido médico-biológico do termo. Diz Foucault: “É 

assim que vocês veem aparecer algo que vai ser justamente o racismo. [...] o tema da guerra 

histórica [...] será substituído pelo tema biológico, pós-evolucionista, da luta pela vida”
15

. O 

aspecto histórico contido no discurso fora, com isso, esmagado pela perspectiva biológico-

médica de uma nova contra-história, transformando o então Estado-vilão agora em protetor da 

integridade e da superioridade da raça. Não será mais o discurso da luta das raças (no plural), 

mas da raça (no singular), a inspirar e movimentar as guerras. Nesse ínterim, o autor salienta a 

importância de compreender que o tema do racismo não foi relacionado ao discurso e às 

políticas antirrevolucionárias por acaso, mas que foi o avesso de uma mesma tendência 

utilizada contra a soberania, que se fez passar da lei para a norma, do jurídico para o 

biológico, da luta das raças para a luta pela pureza da raça. 

                                                 
12

 Cf. Idem, p. 80-83. 
13

 Idem, p. 81. 
14

 MARX apud FOUCAULT. Em defesa da sociedade. p. 92-93 
15

 Idem, p. 94. 
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Dessa feita, pode-se analisar, com Foucault, que a tecnologia do racismo apresenta, 

basicamente, duas funções: a primeira é fragmentar uma população, fazer um corte do tipo 

biológico (raça) em seu interior; a segunda é promover um tipo de relação positiva entre uma 

parte dos indivíduos de uma mesma população, em detrimento de outra parte. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que considera algumas raças como boas e outras como más – de maneira a 

defasar alguns grupos e a enaltecer a outros, ao colocar uma hierarquia, considerar uma 

população como uma mistura de raças, e até mesmo ao decidir quem deve morrer e quem 

deve viver –, o racismo de Estado traz consigo a antiga ideia guerreira de que há inimigos a 

serem combatidos e eliminados, mas agora dentro do próprio território e sob outra forma. Nas 

palavras de Foucault, “A morte do outro não é simplesmente a minha vida, na medida em que 

seria minha segurança pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim, da raça inferior (ou do 

degenerado, do anormal), é o que vai deixar a vida mais sadia; mais sadia e mais pura”
16

. É 

importante salientar que, por tirar a vida, Foucault não entende apenas o assassinato direto, 

mas formas indiretas de assassínio: “o fato de expor à morte, de multiplicar para alguns o 

risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição etc.”
17

. Em 

uma palavra, o racismo constitui-se em uma nova forma – mas sob o mesmo tema com o qual 

atores precedentes fizeram sua nova história – de inserir o poder sobre a morte no continuum 

biológico, de fazer uma contra-história revolucionária plenamente coerente com o biopoder.  

Podem-se observar as manifestações desse poder em certos pontos onde o racismo 

aparece para clamar por seu direito de morte. Por exemplo, vinculado ao apanhado geral do 

evolucionismo do século XIX (em temas como a luta pela sobrevivência, hierarquia das 

espécies, seleção natural etc.), o discurso do poder promoveu as colonizações, e o genocídio 

que lhes é intrínseco, lado a lado com o racismo de Estado. Assim também ocorreu com as 

guerras, a partir de então (século XIX), declaradas em nome da regeneração da raça dentro 

dela mesma – não mais apenas sob o crivo da raça que se fortalece com a eliminação da outra, 

ou seja, sob a noção do inimigo político, mas no sentido de que os mais aptos a sobreviver, 

dentro da própria raça, fossem os mais puros e fortes. Ademais, o mesmo tipo de relação 

ocorre com a criminalidade, que apenas pode funcionar condenando o criminoso à morte ou 

ao isolamento a partir do racismo, e o mesmo para com a loucura ou para as anomalias 

diversas
18

. 
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Insere-se, também nesse contexto, o dispositivo
19

 da sexualidade, como elemento 

indispensável ao desenvolvimento do biopoder, precisamente porque o sexo, como foco de 

disputa política, encontra-se na articulação dos dois lados nos quais se desenvolveu toda a 

tecnologia política da vida, a saber, o corpo e a espécie. De um lado, o corpo é disciplinado 

para intensificação e distribuição das forças, adestrado para o ajustamento e para a economia 

das energias, é lugar de vigilância, controle, ordenações, exames médicos e psicológicos, de 

todo “um micropoder sobre o corpo”. Por outro, é sobre a espécie que o poder atua no 

regulamento das populações, com efeitos globais. O corpo social é lugar de medidas maciças, 

estimativas e intervenções que visam a todos os indivíduos. Para falar com Foucault, “De um 

modo geral, na junção entre o ‘corpo’ e a ‘população’, o sexo tornou-se o alvo central de um 

poder que se organiza em torno da gestão da vida, mais do que da ameaça da morte”
20

. 

Nesse ínterim, em que se desenvolve a transformação do poder soberano em biopoder, 

pode-se dizer que, para o primeiro (poder soberano) – à medida que esse tipo histórico de 

sociedade organizava-se em castas, ordens, linhagens, tendo a fome, as epidemias e a 

violência como realidades latentes – era o sangue, ou melhor, a “sangüinidade” a representar 

elemento fundamental. O sangue era instrumento e signo, visto como vulnerável e passível de 

violação. Para o segundo (biopoder), já que requer uma amplitude biológica maior e, para tal, 

deve agir sobre os corpos dos que compõem uma população, um dos elementos centrais é o 

sexo, ou melhor, a sexualidade. Como bem dizem as palavras de Foucault:  

Sociedade do sangue: [...] honra da guerra e medo das fomes, triunfos da 

morte, [...] o poder fala através do sangue; este é uma realidade com função 

simbólica. Quanto a nós, estamos em uma sociedade do “sexo”, ou melhor, 

“de sexualidade” [...]. Saúde, progenitura, raça, futuro da espécie, vitalidade 

do corpo social, o poder fala da sexualidade e para a sexualidade; quanto a 

esta, não é marca ou símbolo, é objeto e alvo
21

.  

Por deixarem de atuar nos temas referidos ao simbolismo da soberania – como o 

sangue, as castas, as raças, que desta forma se referiam ao poder –, para efetivarem-se no 

biológico como instrumento e objetivo de um saber-poder, pode-se dizer, com o autor, que os 

novos procedimentos do poder fizeram passar nossas sociedades de uma simbólica do sangue 

para uma analítica da sexualidade. Entretanto, a transição não ocorreu sem interações ou 

ecos. A temática do sangue perpassa há séculos a gestão da sexualidade, a ponto de ser 
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fundamental para a sustentação do poder político exercido através desse dispositivo – e é 

precisamente aí onde o racismo de Estado encontra seu ápice. Este se forma quando a 

biopolítica do povoamento, da família, do casamento, da educação, da hierarquização social, 

da propriedade, mas também do corpo, das condutas, da saúde e da vida cotidiana, por 

exemplo, são concebidas a partir de uma justificação mítica, de proteção do sangue e do 

triunfo da raça. O maior exemplo dessa formulação é, sem dúvida, o nazismo. O poder sobre 

o corpo – e sobre o sexo –, no nazismo, é indissociável dos ideais de sangue, os quais voltam, 

dessa forma, ao seu protagonismo em pleno século XX
22

.  

Tudo isso permite entrever como e por que os Estados mais assassinos emergem 

também como os mais racistas. Segundo Foucault, “o nazismo é, de fato, o desenvolvimento 

até o paroxismo dos mecanismos de poder que haviam sido introduzidos desde o século 

XVIII”
23

, pois encerra o regime mais disciplinar, ao mesmo tempo em que faz uso, de forma 

mais insistente, de regulamentações biológicas no corpo social. Contudo, à medida que levou 

ao extremo o poder sobre a vida, ao universalizar, a um só tempo, as regulações e as 

disciplinas, o nacional-socialismo fez o mesmo com o poder sobre a morte, posto que, ao 

mesmo tempo em que atua amplamente no biológico, no hereditário, nas etnias, universaliza o 

direito sobre a morte ao estendê-lo do Estado a uma série de indivíduos e grupos, seja na 

forma de poder policial (a SS, a polícia nazista), seja na prática de delação entre indivíduos, 

da denúncia. Houve, portanto, uma ampliação do poder assassino e soberano por todo o corpo 

social, e a guerra inscreveu-se, dentro desse contexto, como objetivo político, como fase 

superior da política, como seu fim coroado.  

Por consequência, no regime nazista, não se trata somente de destruir outras raças, 

mas de expor a própria raça à possibilidade de destruição, à guerra, fazendo-se consumado o 

ideal da raça superior. Na sociedade nazista, realizada ou projetada, confluem o novo e o 

arcaico, coincidem as generalizações absolutas do biopoder e do direito soberano de matar. 

Matar qualquer raça, inclusive a própria, visto que, como diz o filósofo francês: 

Temos um Estado absolutamente racista, um Estado absolutamente assassino 

e um Estado absolutamente suicida. [...]. Isso se sobrepõe necessariamente e 

resultou, é claro, ao mesmo tempo na “solução final” (pela qual se quis 

eliminar, através dos judeus, todas as outras raças das quais os judeus eram a 

um só tempo o símbolo e a manifestação) dos anos 1942-1943 e depois no 

telegrama 71 pelo qual, em abril de 1945, Hitler [quando da sua derrota 

                                                 
22

 Cf. Idem, p. 161-162 
23

 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. p. 309. 



22 

 

iminente] dava ordem de destruir as condições de vida do próprio povo 

alemão
24

.  

Remetendo-se a essa análise do racismo de Estado em Foucault, Agamben aponta para 

aquele corte que o racismo toma como primeira função ao mesmo tempo em que estabelece 

relações positivas no corpo social. Tal corte, tal cesura biopolítica, diz Agamben, ocorre, 

fundamentalmente, entre povo e população, ou seja, trata-se de criar o elemento biológico 

(população) cortando-o a partir do elemento político (povo), para que, então, seja possível 

controlar (bio)politicamente âmbitos como o da natalidade e o da mortalidade, da saúde e da 

doença, da vida e da morte. O biopoder cria, duplicando, diz Agamben, um povo demográfico 

para um povo democrático. Desse modo, no caso do nazismo, ocorreu, inicialmente, uma 

cesura entre cidadãos de ascendência ariana e não-ariana, posteriormente, entre judeus e netos 

de judeus etc., e daí em diante. Os cortes biopolíticos mostram-se móveis e os seus conceitos 

fluidos, sempre criando e isolando uma zona ulterior e mais acentuada de degradação 

humana
25

: “Dessa forma, o não-ariano transmuta-se em judeu, o judeu em deportado 

(ungesiedelt, ausgesiedelt), o deportado em internado (Häftling), até que, no campo, as 

cesuras biopolíticas alcancem seu limite último”
26

. O poder que se desenvolveu em um Estado 

como o da Alemanha nazista fez, portanto, algo novo: em um absoluto poder sobre a vida, ali 

se confluíam o fazer viver e o fazer morrer das duas formas, paradoxo somente possível, na 

perspectiva de Foucault, pela existência de algo como o racismo de Estado. Para Agamben, 

entretanto, a novidade dessa política mostra, na realidade, uma continuidade mais íntima e 

fundamental entre poder soberano e biopoder. Convergência esta que aparece, para adiantar 

um tema essencial, sob a forma do que se pode chamar “tanatopolítica”: uma política que 

marca sua incidência primordial sobre a vida tanto quanto, novamente, reclama seu direito 

sobre a morte, tornando completamente confluentes e, de certo modo, indistintos, poder sobre 

a vida e poder sobre a morte
27

.  

Aberto esse horizonte, trata-se, para Agamben, de situar o fenômeno dos totalitarismos 

a partir do ponto de vista da biopolítica. Tendo em mente que os Estados totalitários do século 

XX representam a realização mais extrema da identidade dinâmica fundamental entre vida e 

política, o filósofo italiano lembra que fora Hannah Arendt quem muito insistiu na afinidade 
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entre o nazismo e o stalinismo, daí também seu interesse pelo ensaio da autora intitulado O 

declínio dos Estados-nação e o fim dos direitos do homem. A essa proximidade essencial 

entre os totalitarismos e os fascismos de esquerda e de direita, Foucault também aponta, 

brevemente, quando, ao final de Em defesa da sociedade, direciona sua análise do racismo de 

Estado aos Estados e projetos socialistas, sem, contudo, adentrar no aprofundamento da 

questão.  

Ainda sobre o mérito do nacional-socialismo no que diz respeito à politização da vida, 

o último capítulo de Homo Sacer I contém uma seção bastante interessante. Intitulada 

“Política, ou seja, dar forma à vida de um povo”, nela o autor começa a adentrar nas 

conceituações científicas dos especialistas nazistas. A definição de política que dá nome à 

seção é, na verdade, trecho de um livro publicado em 1942, na França ocupada, que reunia 

intervenções de diversos cientistas responsáveis pela política sanitária e eugenética alemã. O 

livro intitulava-se Etat et santé (“Estado e saúde”) e tinha o intuito de difundir informações 

aos aliados franceses sobre as características e os méritos desse aspecto da política nazista. 

Segundo Agamben, constitui, dentro do regime, a publicação que mais apresenta e explicita o 

valor político da vida biológica e a transformação que esta vida promove no horizonte 

político
28

. No texto, fala-se de “riqueza vivente” – estimada por um dos autores em 1.061 

bilhões de marcos – em contraposição à riqueza material alemã – estimada em 310 bilhões de 

marcos –, e planeja-se, explicitamente, “uma síntese lógica da biologia e da economia... a 

política deverá ser capaz de realizar de modo sempre mais rigoroso essa síntese”
29

. Nesse 

contexto, também a medicina sofre uma transformação, integrando-se cada vez mais a 

funções estatais, como atesta outra parte do mesmo referido texto: “Como o economista e o 

comerciante são responsáveis pela economia dos valores materiais, assim o médico é 

responsável pela economia dos valores humanos...”
30

. 

A importância do intento faz compreender que a biopolítica nazista não pode, de modo 

algum, ser desvinculada do conceito de raça e da noção de eugenia, de uma ciência da 

hereditariedade genética de um povo. Contudo, o que realmente constitui a novidade dessa 

nova política é o fato de que, ao contrário do que muito se reproduz, observa Agamben, o 

nazismo não simplesmente distorceu conceitos científicos para sua justificativa política, mas, 

antes, promoveu o desenvolvimento das ciências sociais e biológicas em consonância com a 
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ideologia nacional-socialista. Isso significa dizer que noções como a de raça não são tratadas 

pelos cientistas nazistas como critérios externos à política, mas como imediatamente políticos. 

“Assim, o conceito de raça vem a ser definido, de acordo com as teorias genéticas da época, 

como ‘um grupo de seres humanos que apresentam uma certa combinação de genes 

homozigotos que faltam a outros grupos’”
31

. Portanto, acerca da política racial e eugenética 

do terceiro Reich – em leis como a de 14 de julho de 1933, para a “prevenção da descendência 

hereditariamente doente” (a qual estabelecia a possibilidade de esterilização de indivíduos que 

apresentassem, aos olhos da ciência médica, doença hereditária); ou a de 18 de outubro de 

1933 para a “proteção da saúde hereditária do povo alemão” (que estendia, nesses casos de 

preocupação eugenética, o poder legal à proibição do matrimônio); além das leis de 

Nuremberg para a desnacionalização em massa, a deportação para os campos e a “solução 

final”, a partir da qual se decidiu o extermínio dos judeus – pode-se afirmar, com Agamben, 

que “estes eventos decisivos do nosso século [século XX] têm o seu fundamento na assunção 

incondicionada de uma tarefa biopolítica, na qual vida e política se identificam (‘Política, ou 

seja, dar forma à vida de um povo’)”
32

. 

Ademais, para se compreender a biopolítica nazista (e boa parte da política moderna), 

segundo o itlaiano, além da eugenia é também imprescindível observar a junção efetivada 

entre política (Politik) e polícia (Polizei). Se a política moderna caracteriza-se pela 

preocupação com a tutela da vida, tornando-as (política e vida) indistintas, e, além disso, 

constitui sua estratégia própria conceber o inimigo dentro do próprio território, em 

contrapartida ao inimigo externo do poder soberano, torna-se claro como pode a tutela da vida 

coincidir com a luta contra o inimigo
33

. Como bem aponta o autor: 

Somente nesta perspectiva adquire todo o seu sentido o extermínio dos 

hebreus, em que polícia e política, motivos eugenéticos e motivos 

ideológicos, tutela da saúde e luta contra o inimigo tornam-se absolutamente 

indiscerníveis. [...]. Nada melhor que este tornar-se tarefa política da própria 

herança natural exprime o paradoxo da biopolítica nazista e a necessidade, à 

qual esta se encontra presa, de submeter a vida mesma a uma incessante 

mobilização
34

. 

A essa mobilização e aos investimentos que a vida recebeu (e ainda recebe) na história 

política do Ocidente, ou seja, ao movimento que Agamben observa nos conceitos biopolíticos, 

deve corresponder um método de pesquisa que dê conta das emergências históricas e dos 
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paradigmas que permitam compreender de forma adequada a lógica da soberania. Esse é o 

intento do método arqueológico de Agamben, ligeiramente diferente da arqueologia 

foucaultiana, mas que, contudo, conserva com esta última uma proximidade a qual é preciso 

delinear. Eis o objetivo da seção que se segue. 

1.3. Paradigma, arqueologia e assinatura: considerações sobre o método e para além 

deste 

A esta altura, convém esclarecer certas distinções metodológicas entre as concepções 

de Foucault e Agamben, porém, dando maior ênfase no que interessa à exposição do 

pensamento do filósofo italiano, haja vista a delimitação deste trabalho no âmbito do 

pensamento do autor. Em um dos seus mais recentes livros, Signatura rerum: sul metodo, de 

2008, Agamben afirma ter aprendido muito com Foucault nos últimos anos. Isso o levou a se 

propor esclarecer as convergências e divergências entre aspectos centrais, especialmente, no 

que diz respeito aos métodos utilizados –, ou seja, quis distinguir o que na sua pesquisa pode 

ser atribuído a si próprio, o que deve ser identificado ao pensamento de Foucault, e aquilo que 

vale para ambos. Para tanto, recorre a três ensaios, que compõem o livro e que remetem 

diretamente à reflexão do filósofo francês; dão-se eles sobre o conceito de paradigma, sobre a 

teoria da assinatura e sobre a relação entre história e arqueologia.  

Adverte o italiano que semelhante exposição metodológica, com o ponto de partida no 

pensamento de outro filósofo, ocorre pelo reconhecimento de um princípio segundo o qual só 

se pode entender uma doutrina, uma teoria, sob a forma da interpretação – remetendo tal 

princípio a outro autor que também marca presença no âmbito geral de seu pensamento, a 

saber, Walter Benjamin. Dessa feita, deixa ao leitor, que deve seguir semelhante princípio, a 

tarefa de separar os aspectos do pensamento de um e de outro filósofo, e confessa ter o 

cuidado de preferir atribuir ao texto de outrem aquilo que estava a elaborar a partir deste 

mesmo texto a correr o risco de se apropriar de pensamentos que não são seus. No mesmo 

horizonte, outro cuidado, o qual estende a todas as ciências humanas, diz respeito à noção de 

impossibilidade de separação entre o método e o contexto no qual se opera, daí a exposição 

metodológica dever dar-se já no momento da exposição do objeto estudado, compreendendo, 

assim, que não há um método válido para todos os âmbitos, nem uma lógica que prescinda ao 

objeto
35

. Agamben termina sua advertência apontando que:  
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De resto, toda investigação em ciências humanas – e, por conseguinte 

também a presente reflexão sobre o método – deveria implicar em uma 

cautela arqueológica, isto é, regredir no próprio percurso até o ponto no qual 

algo tenha permanecido obscuro e não tematizado. Somente um pensamento 

que não esconda o próprio não-dito, mas que incessantemente o retoma e o 

desenvolve pode, eventualmente, aspirar a originalidade
36

.  

Semelhante cautela marca o tom do método de Agamben, ao qual se pode chamar 

arqueológico e paradigmático, a dupla face daquilo que vasculhará, pelos campos cegos das 

ciências humanas, elementos fundamentais, por algum motivo escondidos, não ditos, mas que, 

contudo, permanecem ali latentes e atuantes. Em primeiro lugar, pode-se definir um 

paradigma – do grego, parádeigma, “aquilo que está ao lado” –, diz Agamben, como aquilo 

que põe em xeque a oposição dicotômica entre particular e universal, a partir da qual, desde 

Aristóteles, estamos habituados a compreender os processos cognitivos. A oposição aparece 

melhor naquela distinção entre o método indutivo, que procede movimentando um dado, no 

pensamento, do particular para o universal, e o método dedutivo, que o faz partindo do 

universal para o particular. O paradigma define-se como uma terceira e paradoxal figura, 

surgida para quebrar tal correspondência, movimentando-se do particular ao particular
37

. No 

caso de um fenômeno sensível considerado paradigma, para identifica-lo como tal, seria a 

forma (o eîdos) do fenômeno o que se trataria de definir. Portanto, neste caso, não se trataria 

da simples apreensão sensível de algo presente em dois lugares distintos, mas de algo como a 

relação entre o sensível e o mental, o elemento e a forma. A relação entre particular e 

particular apresenta-se, pois, não somente entre objetos sensíveis singulares, nem entre estes e 

uma regra geral que os abarque, mas, antes, dá-se entre a singularidade dos objetos mesmos e 

a sua inteligibilidade; ou seja, a relação particular-particular, a relação paradigmática, ocorre 

entre aquilo que permite a formação do paradigma e a sua exposição
38

. 

Logo, intervir na dicotomia particular-universal não significa dela formar uma síntese 

superior, mas sim transformá-la em um campo de forças (como ocorre em um campo 

eletromagnético que faz seus elementos polares perderem suas identidades substanciais), 

expondo um exemplo entre particular-particular. E dar um exemplo é desativar o uso normal 

daquilo que funciona como paradigma vigente, não pra usá-lo em outro âmbito, mas para 

mostrar o que canoniza seu uso. Pode-se, assim, definir a produção do exemplo como a 
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apreensão de um análogon – o paradigma, que estava “ao lado” –, justamente o terceiro 

elemento que neutraliza os dois primeiros. Por isso, pode-se dizer que caracteriza o 

movimento de um paradigma não uma lógica do discurso, mas uma analogia do exemplo
39

. 

Em suma, o paradigma constitui uma forma de conhecimento nem indutiva nem dedutiva, 

mas analógica, o que significa neutralizar a lógica dicotômica entre universal e particular e 

substituí-la por algo como uma analógica bipolar. 

Se assim funciona o movimento de um paradigma, tendo em mente que tanto Foucault 

quanto Agamben trabalham com paradigmas, e se, de certo, ambas as pesquisas são 

arqueológicas, tem-se que entrever o que significa, deste último ponto de vista (arqueológico), 

a produção do primeiro (paradigmático). A arqueologia busca uma arché, uma origem. 

Contudo, não quer o arqueólogo eleger hipóteses para a compreensão de um passado histórico 

original, pressuposto no tempo, como se isto mostrasse uma verdade histórica a ser seguida, 

uma imagem essencial a qual se deve remeter e para a qual talvez até voltar. Por isso, diz o 

filósofo italiano, “a arché que [os arqueólogos] alcançam [...], situando-se no cruzamento de 

diacronia e sincronia, torna inteligível não menos o presente do investigador do que o passado 

do seu objeto [e, fazendo vir à luz, tornando inteligível, uma singularidade, um paradigma, 

pode-se afirmar que] A arqueologia é, nesse sentido, sempre uma paradigmatologia”
40

. Em 

outras palavras, a origem buscada não se dá nem em relação de sincronia nem de diacronia 

com o tempo histórico, mas no que há e emerge entre estes dois pontos de vista. Nesta 

perspectiva, a arché não pode ser compreendida como um dado cronológico, antes, como uma 

força operante na história, tal como o big bang, evento que os cientistas supõem ter dado 

origem ao universo e que continua seu movimento até hoje. Porém, ao contrário do big bang 

que os astrofísicos querem datar, “a arché não é um dado ou uma substância, mas um campo 

de correntes históricas bipolares, tensionadas entre a antropogênese e a história, entre o ponto 

de insurgência e o devir, entre um arquipassado e o presente”
41

.  

Em não se tratando de uma busca pela origem essencial, mas por um ponto original de 

insurgência, semelhante intento não pode dar-se senão, em cada questionamento histórico, 

com a revisão das fontes, o choque com a tradição, a cautela filológica e a desconstrução dos 

paradigmas vigentes – bem como das práticas e técnicas que regulam seus âmbitos. Essa 
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vigência determina, por sua vez, também o estatuto do sujeito cognoscente, com o qual a 

arqueologia igualmente deve prestar contas, pois, se o ponto de insurgência, diz Agamben, é, 

ao mesmo tempo, objetivo e subjetivo, o que a emergência do paradigma cria é uma 

verdadeira indecidibilidade entre sujeito e objeto
42

. “Ela [(a insurgência)] nunca é o emergir 

do fato sem ser, ao mesmo tempo, o emergir do próprio sujeito cognoscente: a operação sobre 

a origem é, ao mesmo tempo, operação sobre o sujeito”
43

 – por isso, à pergunta sobre se essa 

“paradigmaticidade” advém e existe nas coisas mesmas ou se, ao contrário, está apenas na 

mente do pesquisador, Agamben responde que ela, na realidade, não faz sentido. A 

inteligibilidade advinda do método não se refere a uma simples relação entre o sujeito que 

conhece e o objeto a ser conhecido. Antes, aquilo que é inteligido, apreendido 

intelectualmente, diz respeito à esfera do ser, o que torna o paradigma portador de caráter 

absolutamente ontológico, de modo a se poder falar verdadeiramente de uma ontologia 

paradigmática
44

. 

Entre uma analogia do exemplo, uma paradigmatologia e uma ontologia 

paradigmática, há outra orientação para desenvolver toda a importância do paradigma, como 

exemplo, como análogon, ou como arché. Semelhante orientação ocorre quando Agamben 

introduz, no segundo ensaio do livro sobre o método, a noção de assinatura. Ali, esclarece, 

filologicamente, que assinar (signare), além de significar aquilo que, por exemplo, faz o 

artista com os sinais em suas obras e que indicam quem as produziu, pode significar também 

cunhar, o antigo ato de marcar o valor nas moedas; se o primeiro caso mostra a força 

significante que carrega muito mais na identificação do signator, daquele que assina, daquele 

que obra, no segundo caso, diversamente, o valor que foi cunhado é mais determinante em 

relação à sua força; e o mesmo ocorre com os selos postais das cartas, que determinam a 

validade destas muito mais do que apontam para o seu remetente. Neste mesmo sentido, o 

homem é também um signator quanto às letras do alfabeto, juntando-as para formar palavras 

que funcionam como signos e agem de modo a unir significante e significado, fazendo-nos 

memorizar uma multiplicidade de coisas. Entretanto, é preciso dizer que as assinaturas não 

exprimem a simples relação semiótica entre significante e significado, antes, elas deslocam 

essa relação sempre para outro âmbito diverso e complexo de relações pragmáticas e 

hermenêuticas. Tome-se como exemplo a própria assinatura do artista, a qual em nada 
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 Cf. Idem. p. 90. 
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 Essa non è mai l’emergere del fato senza essere, insieme, emergere dello stesso soggetto conoscente: 

l’operazione sull’origine è, nello stesso tempo, un’operazione sul soggetto. (Idem, p. 90) 
44

 Cf. Idem. p. 34. 
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modifica a materialidade da obra, podendo ser, inclusive, completamente vazia de significado 

se não se souber a quem ela remete. Contudo, ela define uma determinada autoria e determina 

toda uma perspectiva em relação ao que se observa na obra – tendo em vista o contexto a que 

reporta –, tamanha é a importância dada às assinaturas em nossa cultura. Análogo é o caso da 

moeda, cujo signo cunhado determina o valor em dinheiro e marca seu significado em relação 

à sociedade, mesmo sem modificar a qualidade material do objeto. O mesmo com relação às 

palavras, que anunciam paradigmas para a compreensão das coisas e do mundo segundo o que 

lhes foi impresso, mesmo que a linguagem não mude a natureza das coisas
45

. Dito isso, pode-

se definir a teoria das assinaturas, nessa perspectiva, como a ciência que permite encontrar nas 

coisas conhecidas, dentre os sinais que carregam e os significados que apontam, tudo aquilo 

que estiver escondido ou obscuro (não-dito, não tematizado), marcando a possibilidade e 

profundidade de todo conhecimento
46

. 

Ainda no que diz respeito às assinaturas, segundo Agamben, Foucault, em dado 

momento de As palavras e as coisas, livro de 1966, distingue semiologia – definindo-a como 

o conhecimento que permite o reconhecimento dos signos como tais – de hermenêutica – o 

conhecimento que permite descobrir o sentido dos signos, entender o que eles dizem
47

. O 

autor faz essa distinção para dizer que a ciência renascentista, até o final do século XVI – para 

onde se reporta o filósofo francês ao falar da teoria das assinaturas –, sobrepôs essas duas 

formas de conhecimento a respeito dos signos de modo a uni-las em um único conceito, a 

saber, o de semelhança, a partir da qual os renascentistas interpretavam tanto os textos quanto 

o homem e o universo. Em um mundo marcado por assinaturas, estas unem e fazem as coisas 

se comunicarem entre si, em sua coexistência e natureza, através de similaridades. Contudo, 

para Foucault, uma questão se impõe:  

Que coisa constitui o signo no seu singular valor de signo? A semelhança. 

[...] Cada semelhança recebe uma assinatura; mas essa assinatura não é mais 

que uma forma intermediária da mesma semelhança, de modo que o 

conjunto das marcas faz deslizar, sobre o círculo das semelhanças, um 

segundo círculo, que duplicaria ponto por ponto o primeiro, se não fosse por 

uma pequena distância
48

. 
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 Cf. Idem, p. 40-43. 
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 Cf. Idem, p. 35. 
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 Cf. Idem, p. 60. 
48

 Che cosa constituisce il segno nel suo singolare valore di segno? La somiglianza. [...] Ogni somiglianza 

riceve una segnatura; maquesta segnatura non è che una forma intermedia della stessa somiglianza, in modo 

che l’insieme delle marche fa slittare, sul circolo delle somiglianze, un secondo circolo, che raddoppierebbe 

esattamente punto per punto il primo, se non fosse per un piccolo scarto. (FOUCAULT apud AGAMBEN, 

Giorgio. Signatura Rerum. p.59-60.) 



30 

 

Há, então, um hiato entre hermenêutica e semiologia, de modo que resta entre elas um 

espaço. A partir do seu estudo sobre a ciência renascentista, o autor marca o lugar próprio das 

assinaturas, precisamente, nesta pequena distância entre o signo e o seu valor significante. 

Para ele, o conceito de assinatura se encerra no de semelhança, no sentido de que é através 

desta que a assinatura medeia os círculos semiótico – o qual promove o reconhecimento de 

um signo (semiologia) –, e semântico – que interpreta seu significado (hermenêutica). É 

justamente nesse espaço que, segundo Foucault, produz-se o saber. Isso significa dizer que do 

processo de reconhecimento dos signos não há uma ligação imediata em relação à 

investigação dos seus significados, apenas uma ligação mediada pela semelhança que, por sua 

vez, abre espaço para outra investigação e outra interpretação, à medida que se liga a outra 

similitude. Por isso, tais conhecimentos não se encontram perfeitamente no conceito de 

semelhança, marcando aí, neste desencontro, o lugar, ou melhor, o não-lugar, das 

assinaturas
49

.  

Entretanto, ocorre que, em A Arqueologia do saber, de 1969, Foucault toma por objeto 

o que chama de enunciados. E um enunciado, diz o autor, pode ser definido como uma 

“função de existência”, ou seja, constitui algo que está aquém ou que subjaz àquilo de que é 

função. Neste caso, caracteriza-se por não se reduzir nem ao âmbito dos discursos, a bem 

dizer, a uma semântica, nem ao âmbito dos signos, ou seja, a uma semiologia, precisamente 

por existir antes destes. Não existe o enunciado presente em uma língua, com sua forma e 

estrutura, nem se configura como um objeto dado à percepção. Afinal, se não se define nem 

como objeto perceptível e não se formando como estrutura de nenhum tipo, não sendo signo 

nem frase, os enunciados são simplesmente (ou não tão simplesmente) elementos que apenas 

definem a eficácia da linguagem, restam no nível mesmo de sua existência
50

. Com Agamben, 

dada a complexidade da questão, entende-se que: 

Tudo se torna mais claro se se formula a hipótese de que os enunciados 

ocupam, na Arqueologia, o posto que, em As Palavras e as coisas, pertencia 

às assinaturas, isto é, se situam os enunciados no umbral entre a semiologia e 

a hermenêutica, no qual têm lugar as assinaturas. Nem semiótico nem 

semântico, nem ainda discurso nem mais mero signo, os enunciados, como 

as assinaturas, não instauram relações semióticas nem criam novos 

significados, mas assinam e “caracterizam” os signos no nível da sua 

existência e, deste modo, efetuam e orientam sua eficácia
51

. 
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 Cf. Idem, p. 59-61. 
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 Cf. Idem, p. 63-64. 
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 Tutto diventa più chiaro se si ipotizza che gli enunciati occupino, nell’Archéologie, il posto che, in Les Mots 

el les choses, spettava alle segnature, se si situano, cioè, gli enunciati nella soglia fra la semiologia e 
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Ainda no rastro da definição de assinatura, soma-se a esta análise a leitura de 

Agamben de dois ensaios de Walter Benjamin, a saber, Sobre a faculdade mimética e A 

doutrina das semelhanças, ambos de 1933, nos quais o italiano reconhece uma verdadeira 

teoria das assinaturas e orienta que, apesar de Benjamin não ter usado o termo, na verdade, é a 

esta esfera que se refere quando fala de “elemento mimético” ou de “semelhança imaterial”. A 

capacidade humana de perceber as semelhanças (do que tratam os ensaios benjaminianos) 

coincide, segundo o italiano, com a capacidade de reconhecer as assinaturas. O local próprio 

de ação dessa faculdade, para Benjamin, é a língua, que funciona como uma espécie de 

arquivo das assinaturas – dessas correspondências não sensíveis de que trata a faculdade. O 

elemento semiótico funciona como um portador dos elementos miméticos, os quais aparecem 

rapidamente, como em um relâmpago, quando se atém à relação das frases com as 

proposições. Esse nexo, contudo, necessita de um complemento, justamente o “elemento 

imaterial”, que permita a passagem ao discurso
52

. Outro exemplo da mesma faculdade 

encontra-se na astrologia. Nesta ciência, a posição dos astros constitui uma unidade essencial 

onde os planetas têm características individuais, as quais, contudo, só fazem sentido se eles 

forem considerados pelo horóscopo nesta totalidade espiritual. Isso significa dizer, explica 

Benjamin, que há uma imitação humana dos processos celestes, mas que, para tanto, deve 

haver semelhanças preexistentes que permitam aos homens, nesta imitabilidade, fazer 

prescrições e manipulações dessas mesmas semelhanças. E esse caráter experimental da 

astrologia é, portanto, assegurado unicamente pela faculdade mimética. O ajustamento 

perfeito da ordem cósmica é identificado pela astrologia, como se sabe, no nascimento de 

cada ser humano, o que marca um caráter essencial das semelhanças, das assinaturas
53

, 

apontado por Benjamin:  

Mas o momento do nascimento, que é decisivo, é apenas um instante. Isso 

evoca outra particularidade na esfera do semelhante. Sua percepção, em 

todos os casos, dá-se num relampejar. Ela perpassa, veloz, e, embora talvez 

possa ser recuperada, não pode ser fixada, ao contrário de outras percepções. 

Ela se oferece ao olhar de modo tão efêmero e transitório como uma 

                                                                                                                                                         
l’ermeneutica in cui hanno luogo le segnature. Né semiotico né semantico, non ancora discorso e non più mero 

segno, gli enunciati, come le segnature, non istaurano relazioni semiotiche né creano nuovi significati, ma 

segnano e “caracterizzano” i segni al livello della loro esistenza e, in questo modo, ne attuano e dislocano 

l’efficacia. (Idem, p. 64) 
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 Cf. Idem, p. 72-73. 
53

 Cf. BENJAMIN, Walter. Doutrina das semelhanças. [1933], In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 

literatura e história da cultura. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras 

escolhidas; v. 1), p. 109-110. 
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constelação de astros. A percepção das semelhanças, portanto, parece estar 

vinculada a uma dimensão temporal
54

. 

Esta dimensão está explicitada nas Passagens e nas Teses sobre o conceito de história 

(de 1942), obras nas quais Benjamin define a história como âmbito próprio das assinaturas – 

onde elas aparecem com o nome de índices, ou de imagens – e segundo as quais o objeto 

histórico é escolhido, ou seja, não surge de modo neutro, mas ante a inteligibilidade temporal 

e de acordo com as assinaturas que porta. Assim como ocorre na linguagem, as imagens e 

índices históricos aparecem como lampejos. A sincronia do “agora”, que nos é inteligível 

como tempo presente, nada mais é do que as imagens suspensas, em uma dialética na qual 

passado e presente se unem em uma suspensão
55

. Essa suspensão dialética, que une passado e 

presente, corresponde àquele limiar de diacronia e sincronia onde, segundo Agamben, emerge 

o paradigma. Através deste movimento é que a arqueologia, sob a leitura das assinaturas, 

orienta para a única via de acesso ao presente, e o paradigma representa o exemplo necessário 

para entendê-lo e torná-lo acessível. Desse exposto, conclui-se que arqueologia é, então, a 

ciência das assinaturas
56

 e, portanto, das assinaturas históricas. 

Nessa perspectiva, são paradigmas o homo sacer do mundo romano, os estados de 

exceção moderno e contemporâneo, o muçulmano dos campos de concentração nazistas e os 

próprios campos
57

. Com eles, o autor tem por objetivo trazer à luz fenômenos históricos 

aparentemente isolados, mas que contenham, contudo, uma ligação oculta que escapou ou que 

possa escapar ao olhar do pesquisador, algo impossível de se fazer de outro modo. Com esse 

olhar, de modo geral, essencial, no pensamento de Giorgio Agamben, é o papel ou o lugar de 

um limiar, ou seja, aquilo que há entre as polaridades, entre os elementos, bem como a 

impossibilidade de traçar linhas de demarcação entre eles. Assim, dicotomias transformam-se 

em polaridades, oposições substanciais em campos de forças, e o limiar aparece como o local 

onde o terceiro elemento escondido emerge para fazer entender a realidade atualizada, 

independentemente de um evento excepcional que o criou. 

Aberto esse horizonte, compreende-se a observação do autor em O poder soberano e a 

vida nua, no que diz respeito ao método, sobre aquela recorrente orientação de Foucault em 
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 Idem, p. 110. 
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 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Signatura Rerum. p. 72-74. 
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 Cf. Idem, p. 66. 
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 Homo sacer é uma figura jurídica central para a arqueologia de Agamben: consistia na condenação de um 

indivíduo julgado por um delito, cuja execução era a condição de poder ser morto por qualquer um dentro da 

comunidade que o julgou, ou seja, era aquele o qual todos tinham a permissão jurídica de matar. Quanto aos 

“muçulmanos”, não se trata dos seguidores do Islã, mas de um fenômeno dos campos nazistas. Ambos tratados 

nos próximos capítulos. 



33 

 

direcionar suas pesquisas para a análise dos modos de atuação do poder na vida e nos corpos. 

O investimento do poder dar-se-ia através das técnicas políticas (a ciência do policiamento, 

por exemplo), com efeitos globais, e das tecnologias do eu (os mecanismos de subjetivação), 

com efeitos individuais, sem que, contudo, segundo o italiano, Foucault tivesse ressaltado sua 

relação, seu ponto de convergência, seu limiar. Ademais, teria se recusado a construir uma 

teoria unitária do poder, evitando de todo modo os modelos jurídicos. Dizia o filósofo francês 

que, 

[...] em vez de orientar a pesquisa sobre o poder para o âmbito do edifício 

jurídico da soberania, para o âmbito dos aparelhos de Estado, para o âmbito 

das ideologias que o acompanham, creio que se deve orientar a análise do 

poder para o âmbito da dominação (e não da soberania), para o âmbito dos 

operadores materiais, para o âmbito das formas de sujeição, para o âmbito 

das conexões e utilizações dos sistemas locais dessa sujeição e para o 

âmbito, enfim, dos dispositivos de saber
58

. 

É precisamente aquele limiar que Agamben intenciona ressaltar, e assim o faz quando 

coloca nas estruturas jurídicas os paradigmas sobre os quais se dá a problemática da 

soberania. Para o autor, necessário é partir da estrutura jurídico-política para indagar como 

puderam ocorrer determinadas práticas – como foi possível, por exemplo, o surgimento dos 

campos de concentração e de extermínio de dentro mesmo dessa estrutura –, ao contrário de 

analisar as manifestações desse poder nos seus dispositivos, em suas redes de relações, e 

somente a partir daí construir conceitos, como fazia Foucault. Conclui-se que são, de certo 

modo, inversos os procedimentos dos autores. Com Agamben:  

[...] onde está, então, no corpo do poder, a zona de indiferenciação (ou, ao 

menos, o ponto de intersecção) em que, técnicas de individualização e 

procedimentos totalizantes se tocam? [...] E diante de fenômenos como o 

poder midiático-espetacular, que está hoje por toda parte transformando o 

espaço político, é legítimo ou até mesmo possível manter distintas 

tecnologias subjetivas e técnicas políticas? [...] À presente pesquisa concerne 

precisamente este oculto ponto de intersecção entre o modelo jurídico-

institucional e o modelo biopolítico do poder. O que ela teve de registrar 

entre os seus prováveis resultados é precisamente que as duas análises não 

podem ser separadas e que a implicação da vida nua na esfera política 

constitui o núcleo originário – ainda que encoberto – do poder soberano. 

Pode-se dizer, aliás, que a produção de um corpo biopolítico seja a 

contribuição original do poder soberano. A biopolítica é, nesse sentido, pelo 

menos tão antiga quanto a exceção soberana
59

.  
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 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. p. 40. 
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 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer I: O poder soberano e a vida nua. p. 13-14. O método arqueológico de 

Agamben se remete, muitas vezes, até o mundo greco-romano antigo, de onde vem a maioria dos conceitos 

ético-jurídico-políticos do Ocidente. Assim, pode-se compreender a estrutura lógica da exceção observando a 
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Pode-se dizer que certas distinções em Foucault tornam-se confluentes e, em seu 

extremo, indistintas em Agamben
60

. Tal é o caso justamente da relação entre poder soberano e 

biopoder: para Foucault, como dito, o biopoder se afirma como tal a partir do momento em 

que substitui o poder sobre a morte pelo poder sobre a vida – segundo as fórmulas de fazer 

morrer ou deixar viver para fazer viver ou deixar morrer –, o que teria ocorrido a partir do 

século XVII. Agamben, ao contrário, não distingue, fundamentalmente, poder soberano de 

biopoder, à medida que entende o surgimento do segundo regime como a mera emergência de 

elementos arcaicos num dado contexto, os quais sempre estavam ali, submersos sob um 

mesmo pano de fundo – elementos esses que sempre podem voltar à tona novamente, tal 

como o paradoxal aparecimento dos ideais de sangue (típicos do poder soberano) em um 

regime extremamente biopolítico, como o Estado nazista, tratado anteriormente. 

A densa questão metodológica acerca das assinaturas, dos paradigmas e da 

arqueologia filosófica faz adentrar no pensamento de Giorgio Agamben de forma bastante 

rica, ao mesmo tempo em que prepara um frutífero terreno para as exposições de temas afins 

entre Foucault e Agamben – tais como a questão dos dispositivos de poder, tratada no 

próximo tópico. 

1.3.1. Dispositivos e o contradispotitivo da profanação 

Uma das cautelas enunciadas, no início deste tópico, dizia respeito à própria 

arqueologia como preocupação de regressão aos pontos onde algo restasse obscuro e não-dito. 

Semelhante cautela, com efeito, provém de outro princípio constantemente adotado por 

Agamben, segundo o qual aquilo que há de genuinamente filosófico em cada obra (filosófica, 

científica ou artística) é a sua possibilidade de ser desenvolvida. Segundo o italiano, essa 

capacidade corresponde àquilo que Feuerbach chamara Entwicklungsfähigkeit (literalmente, 

                                                                                                                                                         
exceptio do direito processual romano. Esta consistia em um instrumento de defesa do réu, como exceção da 

aplicação normal do direito, do ius civile. ˝Os romanos viam nela uma forma de exclusão voltada contra a 

aplicação do ius civile.˝ (Idem, p. 30). Por exemplo, se alguém fosse julgado por matar outrem considerado homo 

sacer, poderia reclamar a exceptio, a respeito da sacralidade da vítima, ou, no caso de um homicídio, alegar que 

não houve dolo. Exceção vem do latim excapere, que significa “capturar fora”, o que marca a distinção entre o 

dentro e o fora como uma exclusão que é, ao mesmo tempo, uma captura. Diversa é a relação de exceção no que 

diz respeito à decisão soberana, pois se o aspecto do direito que permitia a exceptio, chamado ius honorarium, 

emergia do caso normal e não negava a previsão normativa do ius civile, a decisão soberana parte de fora da 

norma, sendo sua condição de possibilidade. No caso da exceptio, pode-se dizer que seja um exemplo, pois 

emerge de dentro de um âmbito particular, no caso da decisão soberana, uma exceção, pois é efetivada partindo 

de fora do direito, criando-o. Ambas apresentam a mesma estrutura, consistindo a segunda em um limiar ulterior 

em relação à primeira, as quais, sendo correlatas, no extremo, tendem a confundir-se. (Cf. Idem, p. 29-30). Sobre 

o exemplo e a exceção virão discussões nos tópicos posteriores. 
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 Cf. Idem, p. 13. 
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“capacidade de desenvolvimento”). E da preocupação de não fugir a estes pontos cegos de 

nossa visão investigadora, onde haja algo ainda não-tematizado e escondido, depende a 

pretensão de originalidade de um pensamento
61

. Trata-se, assim, de individuar nos textos e 

contextos o elemento filosófico, no ponto e no momento que marcam a sua 

Entwicklungsfähigkeit. Entretanto, adverte Agamben que: 

[...] quando interpretamos e desenvolvemos neste sentido o texto de um 

autor, chega o momento em que começamos a nos dar conta de não mais 

poder seguir além sem transgredir as regras mais elementares da 

hermenêutica. Isso significa que o desenvolvimento do texto em questão 

alcançou um ponto de indecidibilidade no qual se torna impossível distinguir 

o autor e o intérprete. Embora este seja para o intérprete um momento 

particularmente feliz, ele sabe que é o momento de abandonar o texto que 

está analisando e de proceder por conta própria
62

.  

É o que o autor faz anunciadamente com a noção de “dispositivo” na obra de Michel 

Foucault, sobre o quê o italiano escreveu um ensaio, intitulado O que é um dispositivo?. 

Foucault, lembra Agamben, não explicita o significado do termo, embora o use largamente e 

com ele aponte para vários sentidos. Em uma entrevista de 1977, contudo, chegou perto e, de 

modo geral, pode-se dizer que, para o francês, “dispositivo” seja um conjunto, uma rede, que 

inclua discursos, instituições, leis, medidas de polícia ou mesmo proposições filosóficas, que 

têm sempre uma função estratégica e resulta do cruzamento de relações de poder e de saber. 

Segue o italiano dizendo que, nos dicionários franceses comuns, pode ter um sentido jurídico, 

ou seja, o dispositivo como a parte de uma lei que decide e dispõe; um sentido tecnológico, o 

dispositivo como mecanismo de uma máquina; ou um sentido militar, o dispositivo como 

conjunto estratégico para um plano. Essa fragmentação de significados encontra, contudo, 

correspondência no desenvolvimento e na articulação de um sentido único original, que diz 

respeito, em alguma medida, ao uso foucaultiano. Agamben propõe que seja compreendido 

como um termo técnico essencial no pensamento de Foucault, reportando-se ao poder de um 

modo geral e ocupando o lugar daquilo que o francês tomou criticamente como “os 

universais”, por exemplo, o Estado, a Soberania, a Lei e o Poder
63

.  

 A questão levantada pelo filósofo italiano é, justamente, acerca deste sentido original 

do termo dispositivo, que encontra terreno em um seu horizonte de pesquisa a qual chamou de 

“genealogia teológica da economia”, sob o rigor da filologia a que demanda. Por distante que, 

à primeira vista, possa parecer, o termo “economia” – do grego, oikonomia – tem uma 
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 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Signatura rerum. p. 8. 
62

 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009, p. 39-40. 
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 Cf. Idem, p. 27-35.  
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essencial importância teológica (além de, obviamente, governamental), que se liga à noção de 

dispositivo. Explica e questiona o autor: 

Oikonomia significa em grego a administração do oikos, da casa, e, mais 

geralmente, gestão, management. Tratava-se, como diz Aristóteles (Pol. 

1255 b 21), não de um paradigma epistêmico, mas de uma práxis, de uma 

atividade prática que deve de quando em quando fazer frente a um problema 

e a uma situação particular. [Contudo] Por que os padres sentiram a 

necessidade de introduzir este termo na teologia? Como se chegou a falar de 

uma “economia divina”?
64

. 

 A razão, aponta Agamben, está na resolução de um dos problemas mais importantes 

da história da teologia cristã, a saber, a questão da Trindade das figuras divinas. No século II, 

a Igreja se opôs fortemente à explicação dos teólogos sobre a natureza de Deus como tríade de 

Pai, Filho e Espírito. Parte dos mentores da Igreja temia uma reintrodução do politeísmo e do 

paganismo na fé cristã e reivindicavam, por isso, a posição do governo de um só (monarquia), 

daí serem, posteriormente, chamados “monarquianos”. A argumentação utilizada por teólogos 

como Tertuliano, Hipólito e Irineu, dentre outros, para convencer os que se opunham a essa 

leitura da natureza divina, fazia uso do termo oikonomia. Argumentavam eles que Deus é uno 

quanto ao ser e à substância, mas é tríplice quanto ao modo que administra a sua vida e o 

mundo. Desse modo, Deus, através de Cristo, o Espírito encarnado, administra a história dos 

homens. Isto não significa a perda da unidade divina, pois, assim como um pai que delega e 

confia ao filho funções importantes dentro do lar, sem perder por isso sua autoridade, Deus 

confia a seu Filho o “governo” do lar dos homens, do seu oikos, seu reino. A ele confia, 

portanto, a economia (oikonomia) do seu reino, e assim explica-se seu governo providencial
65

.  

 A solução para o problema da encarnação e da Tríade que não desfaz a unidade divina 

constitui-se, entretanto, como um artifício que une e cria, ao mesmo tempo, uma cisão entre 

âmbitos fundamentais. Realmente, a explicação da ação divina mediante uma oikonomia 

separa duas razões distintas, uma que explica o ser de Deus e outra que explica sua ação no 

mundo, o que, posteriormente, fez os teólogos compreenderem dois discursos, um logos da 

teologia e um logos da economia. A oikonomia surge, desse modo, na teologia cristã, como a 

estratégia pela qual o dogma da Trindade fora introduzido no cristianismo, mas a cesura entre 

Deus e mundo, suturada pela ficção da Trindade, ressurge na ulterior distinção entre 

divindade e governo, ser e ação, ontologia e práxis. Isso significa dizer, segundo Agamben, 

que “A ação (a economia, mas também, a política) não tem nenhum fundamento no ser: [e 
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que] esta é a esquizofrenia que a doutrina teológica da oikonomia deixa como herança à 

cultura ocidental”
66

. 

 Entretanto, a esta altura, ainda não aparece aquele sentido original do termo 

dispositivo buscado pelo autor, tendo em vista que a proximidade filológica entre oikonomia e 

dispositivo é posterior: mais precisamente, quando, a partir de Clemente de Alexandria, no 

séc. III, a ideia de economia se funde com a noção de “providência”. Ao unirem os dois 

sentidos de discurso – o logos da teologia e o logos da economia – em um, a saber, a 

Providência, e, assim, fazerem-na significar “o governo salvador do mundo e da história”, a 

tradução dos padres latinos para o termo grego em questão é, precisamente, dispositio. Deste 

último deriva o nosso “dispositivo”, que, então, passa a acomodar toda a esfera de semântica 

da oikonomia teológica, e o significado dos dispositivos foucaultianos não deixa de ser 

herdeiro dessa tradição que fratura e articula em Deus ser e práxis. “O termo dispositivo 

nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de governo sem 

nenhum fundamento no ser. Por isso os dispositivos devem sempre implicar um processo de 

subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito”
67

.  

Dispositivos e economia, de modo geral, então, dizem respeito a um conjunto de 

práticas e saberes direcionados à formatação das subjetividades, referem-se a instituições e 

medidas orientadas ao controle dos pensamentos e dos gestos humanos, fundam-se como 

estratégias de governo e controle das forças sociais da maneira mais supostamente útil
68

.  
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 Idem, p. 37. 
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 Idem, p. 38. 
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 Para fazer uma breve genealogia do termo dispositivo na obra de Foucault, é preciso dizer, com Agamben, que 

o francês não o utiliza logo de início, mas em A Arqueologia do saber usa algo próximo, a saber, o termo 

positivité. Este, por sua vez, defende o italiano, remonta a um autor com quem Foucault mantinha forte relação – 

a quem chegou a definir, por mais de uma vez, de “meu mestre” –, Jean Hyppolite, o qual, em seu livro 

Introduction à La philosophie de Hegel, sustenta que “positividade”, assim como “destino” são conceitos-chave 

para o pensamento hegeliano. Em Hegel, o termo “positividade” encontra lugar especial na oposição entre 

“religião natural” e “religião positiva”: enquanto a primeira expressa a relação imediata da razão humana com 

Deus, religião positiva diz respeito a um conjunto de crenças, doutrinas e ritos que são exteriormente impostos 

aos indivíduos num dado momento histórico. Ou seja, a positividade desse tipo de religião implica em coerção e 

comando que imprimem sentimentos na alma humana e induzem comportamentos cumpridos por simples 

obediência. Assim, Hyppolite entende que a oposição entre natureza e positividade corresponde à dialética entre 

liberdade e coerção, entre razão e história, estando, portanto, o conceito de positividade no centro das 

perspectivas hegelianas. O elemento histórico positivo, a positividade (“dispositivo”, posteriormente), que é 

interiorizada no sistema de crenças e sentimentos, é tomada emprestada por Foucault para pô-la no que diz 

respeito ao seu problema mais fundamental, a saber, diz Agamben, a relação entre os indivíduos como seres 

viventes e o elemento histórico como conjunto de tudo aquilo que constitui as relações de poder. Contudo, se o 

objetivo de Hegel é reconciliar os dois elementos contrapostos, Foucault, ao contrário, intenciona investigar os 

modos concretos nos quais os dispositivos atuam na própria mecânica das relações de poder. (Cf. Idem, p. 29-

33). Dito isso, ressalta Agamben que os dispositivos foucaultianos adquirem uma riqueza de significados ainda 

maior quando cruzados com a noção de Gestell de Martin Heidegger. A análoga etimologia entre o termo alemão 

Gestell (“aparato”) – que vem de stellen (“dispor”) – e dispositio – que vem de dis-ponere, onde ponere, em 
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Nesse ínterim, pode-se observar o ponto de convergência ao qual Agamben se refere e 

que marca, precisamente, o surgimento do elemento filosófico e o momento propício ao seu 

desenvolvimento. Propõe o filósofo uma grande divisão do real, do existente, em dois grandes 

âmbitos, a saber, as substâncias (os seres viventes), de um lado, e os dispositivos, de outro, de 

modo que se compreendam os viventes como sendo constantemente capturados e governados 

pelos dispositivos, para que estes os orientem para o “bem”. Ao primeiro grupo cabe (fazendo 

uso da terminologia teológica) uma “ontologia das criaturas” e ao segundo uma “oikonomia 

dos dispositivos”.
69

 Definindo melhor, precisa Agamben: 

Generalizando posteriormente a já bastante ampla classe dos dispositivos 

foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha 

de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os 

manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, 

as medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido 

evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a 

agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e 

– porque não – a própria linguagem, que talvez seja o mais antigo dos 

dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata – 

provavelmente sem se dar conta das consequências que se seguiram – teve a 

inconsciência de se deixar capturar
70

. 

 Compreende-se, assim, que o governo exercido mediante os dispositivos, os quais 

incessantemente investem os viventes de controle, cria, a partir desse investimento, seus 

próprios sujeitos. Isso significa dizer que entre dispositivos e substâncias emergem, 

decorrendo da própria relação entre ambos, os sujeitos como terceiro elemento e limiar. É 

possível pensar as substâncias, os viventes, como sujeitos (como o fez a velha metafísica, 

lembra Agamben), e, de fato, eles coincidem, contudo, não sempre e não totalmente, já que 

um mesmo vivente, um mesmo indivíduo, pode ser um múltiplo sujeito – ou seja, em um 

mesmo indivíduo ocorrem diversos processos de subjetivação: pode-se ser, ao mesmo tempo, 

por exemplo, internauta, fumante, usuário de telefones celulares e viciado em compras
71

. Mas 

quanto mais se criam e proliferam-se os dispositivos, mais ocorrem processos de subjetivação 

e mais as subjetividades se disseminam sob a forma do mascaramento, desdobrando ao 

                                                                                                                                                         
latim, corresponde ao stellen alemão – marca esta proximidade. Para Heidegger, em A técnica e a volta, Ge-stell 

significa, em geral, “aparato”, mas para ele diz respeito ao congregar das possibilidades de colocar em 

permanência, ou, na citação de Agamben: “o recolher-se daquele (dis)por (Stellen), que (dis)põe do homem, isto 

é, exige dele o desvelamento do real sobre o modo de ordenar (Bestellen)” (HEIDEGGER apud AGAMBEN, 

Idem, p. 39), também fazendo, assim, referência a uma oikonomia. 
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extremo este aspecto natural a toda identidade pessoal (humana). Observa o autor, pois, que, 

desde o surgimento do homo sapiens, os dispositivos estão necessariamente presentes, 

fazendo parte do processo mesmo da antropogênese que diferenciou homens e animais. 

Ocorre que, na atual e extrema fase de desenvolvimento capitalista, disseminam-se a ponto de 

poder-se dizer que não há momento algum em que as vidas dos indivíduos não sejam por eles 

modeladas, contaminadas ou controladas. A necessidade que o homem tem dos dispositivos, 

analisa Agamben, remonta à antropogênese no sentido de que este processo promove no 

vivente aquela mesma cisão entre ser e ação que a oikonomia dos teólogos promovera em 

Deus. Entretanto, a cisão, no homem, separa o vivente do ciclo que o mantém em relação 

consigo mesmo e com seu meio ambiente, produzindo nele o tédio e o Aberto
72

, ou seja, a 
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 Em O Aberto – O homem e o animal, livro publicado em 2002, Agamben remonta a um curso de Heidegger, 

ministrado em 1929-30 e intitulado Os conceitos fundamentais da metafísica. Mundo – Finitude – Solidão. 

Deste, o italiano parte para a sua reflexão sobre a relação entre o humano e o animal, no que diz respeito à 

produção do humano e à distinção e aproximação entre humanidade e animalidade do homem. Com efeito, para 

Heidegger, o animal caracteriza-se por uma “pobreza de mundo”, enquanto o homem é “formador de mundo”, e, 

no curso, a intenção do filósofo alemão é situar a própria estrutura fundamental do Dasein (o ser-aí) no que diz 

respeito ao animal, para então refletir acerca da abertura produzida no ser vivente que caracteriza o homem. 

Segundo o autor, os animais estão isolados no que chama de “círculo desinibidor”, ou seja, o seu ambiente. Os 

desinibidores, tudo o que porta sentido ao animal, estão em relação com ele sob a forma do aturdimento, um 

estar atordoado e, ao mesmo tempo, absorvido pelo desinibidor. Estando completamente absorvido, o animal não 

pode verdadeiramente agir ou ter uma conduta, pode apenas comportar-se: lhe é subtraída a possibilidade de 

apreender as coisas enquanto tais, enquanto entes, daí a pobreza do seu “mundo”. A abertura específica do 

aturdimento é, então, definida por Heidegger como a não possibilidade de o ente enquanto tal poder ser a ele (o 

animal) revelado, ou seja, em uma palavra, o ambiente animal é aberto (offen), mas não desvelado (offenbar). 

Nem ele mesmo nem o próprio ambiente lhes são apresentados como entes, o que o suspende entre si próprio e o 

ambiente, trazendo à essência do animal uma “comoção essencial”. O animal está no aberto, mas não o vê, está 

“aberto num não-desvelamento”. Assim, o que está em questão no curso, explica Agamben, é a definição do 

conceito de “aberto” como o nome destacadamente eminente do ser e do mundo. Com Heidegger, na leitura de 

Agamben, pode-se dizer que apenas o homem, com o olhar essencial do pensamento autêntico, pode ver o aberto 

que nomeia o desvelamento do ser. O homem está, com relação ao seu ambiente, em uma abertura, está aberto à 

possibilidade de apreender o ente enquanto tal, o que ocorre mediante a existência de uma Stimmung 

fundamental, ou seja, uma afinação do ser-aí (Dasein) com o ambiente do homem, qual seja, precisamente, o 

“tédio profundo”. E este, por sua vez, está de algum modo em ressonância com aquela comoção que o animal 

experimenta. O que significa dizer que a pobreza de mundo sentida pelo animal funciona como uma passagem 

entre o ambiente animal e o aberto, de modo a poder-se mesmo considerar o aturdimento essencial do animal 

como o pano de fundo para se destacar a essência do homem. Esta proximidade, embora enganadora devido ao 

abismo das duas constituições essenciais, é o lugar da operação efetuada, a partir do mundo animal, que permite 

o reconhecimento e a compreensão do mundo humano: este lugar é o tédio. Ao contrário de quando estamos 

ocupados, quando estamos absorvidos pelas coisas, até mesmo “aturdidos” por elas, ao sentirmo-nos entediados, 

diz Heidegger, num primeiro momento nos encontramos de repente abandonados a um vazio. Neste vazio as 

coisas não desaparecem, continuam ali, mas a elas estamos indiferentes, o que nos faz presos àquilo que nos 

entedia de modo que não podemos dele nos desvincular. É neste sentido, portanto, que o tédio se revela como 

uma Stimmung fundamental a constituir o Dasein. Esse abandono e esse vazio ao que está entregue o ser-aí abre 

– por meio da privação – a experiência das suas próprias puras possibilidades, pois, recusando, através da 

indiferença, o que nos rodeia, tornamos as coisas conhecidas, presentes, porém, ao mesmo tempo, inacessíveis. 

O ser-aí revela-se, neste segundo momento, em suspenso, como que mantido em repouso, e é aí que ocorre a 

experiência da pura potência do ser-aí, ou seja, é na suspensão de todas as possibilidades específicas concretas 

que encontra-se o desvelar-se da possibilitação originária. Explica Agamben que, assim, aparece pela primeira 

vez a própria “origem da potência” e, consequentemente, a origem do próprio Dasein, ou seja, do ente na forma 

do poder-ser. Entretanto, esta potência constitui-se como tal na forma de uma impotência, uma potência-de-não, 

já que pressupõe a suspensão das possibilidades concretas e factícias, específicas e singulares. Desse modo, vê-
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capacidade de suspensão deste ciclo e a própria possibilidade de construção de um mundo. 

Porém, é esta mesma possibilidade de criação do mundo humano a constituir o Aberto que 

permite a criação dos dispositivos de todo tipo
73

. É por isso que não é simplesmente se 

abstendo deles, destruindo-os ou mesmo usando-os de “maneira correta” que se faz peso 

contra sua ação quotidiana. Se se trata da captura e separação de algo necessariamente 

humano, é preciso adotar uma outra estratégia. Sintetiza Agamben que: 

Por meio dos dispositivos, o homem procura fazer girar em vão os 

comportamentos animais que se separaram dele e gozar assim do Aberto 

como tal [...]. Na raiz de todo dispositivo está, deste modo, um desejo 

demasiadamente humano de felicidade, e a captura e a subjetivação deste 

desejo, numa esfera separada, constituem a potência específica do 

dispositivo. 

Isso significa que a estratégia que devemos adotar no nosso corpo a corpo 

com os dispositivos não pode ser simples, já que se trata de liberar o que foi 

capturado e separado por meio dos dispositivos e restituí-los a um possível 

uso comum
74

. 

 Fazendo um excurso a outros âmbitos que mantêm o movimento de separação em 

relação a esferas necessariamente humanas, compreendendo sua lógica, estrutura e cisões, é 

possível que se encontre uma posição para fazer frente ao “corpo a corpo” dos dispositivos. É, 

precisamente, o que faz Agamben quando se direciona a duas esferas distintas, porém, 

intimamente conexas – o direito e a religião –, as quais fazem uso de um termo comum que 

vai de encontro ao movimento de separação, a saber, a “profanação”.  

Em um ensaio intitulado Elogio da profanação, o autor expõe a filologia do termo no 

contexto do direito religioso, indicando que o verbo latino profanare parece ter um 

significado ambíguo: indica tanto “tornar profano”, quanto, em alguns poucos casos, 

“sacrificar”
75

. Com relação ao primeiro significado, segundo os juristas romanos, as coisas 

ditas “sagradas” se referiam à sua pertença exclusiva aos deuses celestes (ou, simplesmente, 

“religiosas”, quando diziam respeito aos deuses infernais). Estando excluídas do livre uso e 

comércio dos homens, não podiam ser vendidas, emprestadas, doadas ou humanamente 

                                                                                                                                                         
se a proximidade e a distância que guardam o aturdimento animal e o tédio profundo humano: pois, se o animal é 

desfalecido no ciclo dos seus desinibidores, de modo a não poder suspender e desativar sua relação com eles –  e, 

assim, não podendo, portanto, nunca surgir à luz algo como uma pura possiblidade –, o tédio profundo, ao abrir a 

pura potência a partir da própria suspensão das possibilidades reais, opera, no homem, metafisicamente, a 

passagem da pobreza de mundo animal ao mundo humano. Está em jogo, diz Agamben, nada menos do que o 

processo de antropogênese, o movimento de fazer-se ser-aí do vivente homem. (Cf. AGAMBEN, Giorgio. 

L’Aperto. L’uomo e l’animale. 2002 Torino: Bollati Botinghieri, 2007. Cap. 12, 13 e 14). 
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utilizadas de forma alguma. Era considerado sacrilégio tudo o que violasse essa ordem, 

segundo a qual “consagrar” (sacrare) indicava a subtração das coisas ao usufruto humano, ao 

passo que, por outro lado, “profanar” apontava para o ato de resgatá-las de volta à 

humanidade. Era “puro”, “profano”, tudo o que fosse liberto dos adjetivos sagrado, santo ou 

religioso.
 
 Importante é, entretanto, compreender mais precisamente o sentido do “uso” 

promovido pela profanação, que não consiste em um uso natural, mas em algo estreitamente 

ligado ao ato mesmo de profanar. Antes, contudo, é preciso entrever melhor a esfera da 

religião, na qual se realiza a separação e da qual as coisas são restituídas a esse uso livre. 

Esclarece Agamben que 

O termo religio, segundo uma etimologia ao mesmo tempo insípida e 

inexata, não deriva de religare (o que une o humano e o divino), mas de 

relegere, que indica a atitude de escrúpulo e de atenção que deve caracterizar 

as relações com os deuses, a inquieta hesitação (o “reler”) perante as formas 

– e as fórmulas – que se devem observar a fim de respeitar a separação entre 

o sagrado e o profano. Religio não é o que une homens e deuses, mas aquilo 

que cuida para que se mantenham distintos. Por isso, à religião não se opõem 

à incredulidade e à indiferença com relação ao divino, mas à “negligência”, 

uma atitude livre e “distraída” – ou seja, desvinculada da religio das normas 

– diante das coisas e do seu uso, diante das formas da separação e do seu 

significado. Profanar significa abrir a possibilidade de uma forma especial de 

negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso particular
76

. 

É a religião, explica Agamben, que, mediante o dispositivo do sacrifício, faz com que 

as coisas, lugares, animais ou pessoas sejam subtraídos do mundo humano e levados à esfera 

separada, no sentido que vai do profano ao sagrado, do humano ao divino. Religião e 

separação são tão íntimas que não pode haver religião sem separação, nem separação sem um 

sentido fundamentalmente religioso. A complexidade da questão é, contudo, outra, 

precisamente, quanto ao significado menos comum de profanare: “sacrificar”. Assim ocorre 

porque o sacrifício pode ser também um meio de restituir aquilo que fora separado, ou seja, de 

inverter, mediante o rito, a direção da passagem. Durante um sacrifício, no limiar entre o 

humano e o divino em que se encontrava a vítima a ser consagrada, o mesmo rito podia 

promover a profanação mediante, por exemplo, o contato (contagione) com partes da vítima 

(membros ou órgãos). Bastava tocar algumas partes do corpo consagrado para que elas 

fossem profanadas e pudessem ser, então, restituídas e liberadas para o consumo humano, 

enquanto as partes intactas eram consagradas aos deuses
77

. “Há um contágio profano, um 
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tocar que desencanta e devolve ao uso aquilo que o sagrado havia separado e petrificado”
78

. 

Desse modo, a questão da ambiguidade do termo fica menos complexa quando este é 

compreendido a partir da esfera do sagrado, a qual apresenta uma ambiguidade constituinte 

em que consagração e profanação fazem parte de uma mesma operação. Mais: isto significa 

que, fazendo uso de um mesmo objeto, que deve ser passado do humano ao divino e do divino 

ao humano, consagração e profanação sempre se deparam com um resíduo de um no outro, ou 

seja, tanto um resto de profanidade no consagrado como de sacralidade no profanado. 

Portanto, o “uso” que a profanação permite não está, de modo algum, desvinculado do ato 

mesmo de restituir, não está desvinculada da esfera do sagrado
79

. Nessa operação, é o próprio 

dispositivo do sacrifício que constitui a possibilidade de profanar, de modo que, pode-se 

dizer, em uma palavra, a profanação age como um contradispotivo de restituição do separado. 

Nas precisas palavras do autor: 

Sagrado e profano representam, pois, na máquina do sacrifício, um sistema 

de dois polos, no qual um significante flutuante transita de um âmbito para 

outro sem deixar de se referir ao mesmo objeto. Mas é precisamente desse 

modo que a máquina pode assegurar a partilha do uso entre os humanos e os 

divinos e pode devolver eventualmente aos homens o que havia sido 

consagrado aos deuses. Daí nasce a promiscuidade entre as duas operações 

no sacrifício romano, na qual uma parte da própria vítima consagrada acaba 

profanada por contágio e consumida pelos homens, enquanto outra é 

entregue aos deuses
80

. 

Tendo em vista que o cristianismo envolve o próprio Deus em um sacrifício, cindindo-

o em duas naturezas, introduz nele a separação que o paganismo só reconhecia nas coisas 

humanas, já que para algo ser consagrado, posto em sacrifício, deve, antes, pertencer aos 

homens (e não o contrário). A estratégia da Igreja com a explicação da natureza tríplice de 

Deus, a partir da oikonomia, era, assim, a de resistir a uma confusão entre as próprias noções 

de divino e humano, sagrado e profano, que as ameaçava de indistinção. Em uma religião 

onde a divindade tende a decair em colapso na sua própria humanidade e esta a elevar-se 

acima de si até tornar-se divina, seu mecanismo de funcionamento arrisca paralisar-se. 

Compreende-se igualmente a preocupação dos monarquianos em garantir a coerência e a 

inteligibilidade da ideia de encarnação e do dogma trinitário, permitindo a existência das 

naturezas humana e divina em uma só pessoa sem cair em ambiguidades
81

. 
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 Voltando à questão da proliferação dos dispositivos, munindo-se, então, do horizonte 

filológico e arqueológico entrevisto, pode-se considerar o capitalismo e as figuras modernas 

do poder como atuantes no sentido de generalizar e levar ao extremo o processo religioso da 

separação. Porém, se os dispositivos de governo e poder tradicionais efetivavam-se, 

necessariamente, na criação de sujeitos, sob pena de reduzirem-se à mera violência, ou seja, 

se a máquina governamental tem, com efeito, de ser uma máquina de sutis subjetivações para 

poder governar sem explícita vilania, os dispositivos modernos que hoje conhecemos 

apresentam um processo contrário: o de dessubjetivação. Não que não houvesse 

dessubjetivações nos antigos processos de subjetivação, pois, para a formação de um novo 

sujeito, tem de haver a negação de um Eu anteriormente existente. Mas, as dessubjetivações 

promovidas pelos atuais dispositivos parecem, cada vez mais, segundo nosso autor, não 

corresponder à formação de subjetividades, pois os assujeitamentos contemporâneos parecem 

produzir cada vez menos sujeitos, a não ser na forma de uma espécie de espectro. Como 

exemplos, o deixar-se capturar no dispositivo do telefone celular, o compulsivo “zapiar” pelos 

canais de televisão ou o uso dos softwares e redes que permitem a existência de uma vida 

virtual, não criam sujeitos reais
82

. Nestes casos, a dessubjetivação do indivíduo que os 

utilizam não formam, em consequência, uma nova subjetividade, apenas o faz existir, 

respectivamente, como mais um número na lista digital de um aparelho, mais um espectador-

receptáculo nos cálculos de audiência e, no último caso, uma personalidade artificial com 

todas as máscaras possíveis de serem visíveis na tela de um computador.  

Por mais que se pense em como usar corretamente os dispositivos acima citados, ou 

muitos outros atuantes cotidianamente, não se pode, sem cair na futilidade bem intencionada 

dos discursos pró-tecnologia, simplesmente reduzir o problema dos dispositivos à questão do 

seu uso correto. Aliás, a rigor, é incoerente falar de um “uso correto” quando se pensa que a 

todo dispositivo corresponde um específico processo de subjetivação (no caso, 

dessubjetivação), processo sem o qual possivelmente ele parasse de funcionar
83

. Em outras 

palavras, se os dispositivos representam o girar no vazio dos comportamentos naturais que 

segue aquele desejo demasiadamente humano de felicidade, pode-se compreender sua 

existência específica como a expressão da qualidade mesma desses desejos e da forma de 

sociabilidade que os move. A criação das necessidades a partir da forma de sociabilidade 

capitalista, a captura e a subjetivação dos desejos devem, portanto, determinar as espécies de 
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dispositivos com os quais desejam os homens gozar do Aberto que promove e caracteriza sua 

liberdade. Em suma, se o uso profano deve liberar o que é capturado e restituir o que é 

separado ao possível uso comum, o uso correto pode não ser o suficiente. Se, portanto, hoje se 

trata, cada vez mais, da criação de espectros de sujeitos mediante a inerte dessubjetivação 

promovida pelos modernos dispositivos, e se a profanação destes consiste, por seu turno, em 

um uso especialmente negligente – que abole a esfera da separação ao dá-la um novo uso –, a 

separação efetivada pela “religião capitalista” – que realiza uma separação pura, sem resíduos 

de sagrado ou profano –, passa a caracterizar-se como um espaço espectral, tornando sua 

profanação especialmente difícil. Em outras palavras: 

Poderíamos dizer então que o capitalismo, levando ao extremo uma 

tendência já presente no cristianismo, generaliza e absolutiza, em todo 

âmbito, a estrutura da separação que define a religião. Onde o sacríficio 

marcava a passagem do profano ao sagrado e do sagrado ao profano, está 

agora um único, multiforme e incessante processo de separação, que investe 

toda coisa, todo lugar, toda atividade humana para dividi-la por si mesma e é 

totalmente indiferente à cisão sagrado/profano, divino/humano. [...]. E como, 

na mercadoria, a separação faz parte da própria forma do objeto, que se 

distingue em valor de uso e valor de troca e se transforma em fetiche 

inapreensível, assim agora tudo o que é feito, produzido e vivido – e também 

o corpo humano, também a sexualidade, também a linguagem – acaba sendo 

dividido por si mesmo e deslocado para uma esfera separada que já não 

define nenhuma divisão substancial e na qual todo uso se torna duravelmente 

impossível. Esta esfera é o consumo. [...] Se profanar significa restituir ao 

uso comum o que havia sido separado na esfera do sagrado, a religião 

capitalista, na sua fase mais extrema, está voltada para criação de algo 

absolutamente Improfanável
84

. 

Dessa feita, diz Agamben, compreende-se também o eclipse da política e o império da 

oikonomia, ou seja, quando da crise de uma política que se baseava em sujeitos reais, como a 

burguesia e o movimento operário, triunfa uma pura atividade administrativo-governamental a 

movimentar-se no sentido da própria e vã reprodução. Direita e esquerda, alternando-se na 

gestão do poder, nomeiam os dois polos de uma mesma máquina de governo e pouco podem 

fazer a não ser reproduzi-la apostando, de um lado, na pura dessubjetivação e, de outro, no 

mascaramento desse processo pela hipocrisia da democracia cidadã. E é no mesmo horizonte 

que se observa o crescente medo dos governos, ante seus próprios cidadãos, expresso pelo que 

se pode classificar como paradigma da segurança. Segundo nosso autor, frente ao corpo social 

mais dócil e frágil da história da humanidade, não é de modo algum incoerente que todo 

cidadão, controlado pelos dispositivos de poder em todos os aspectos da vida – desde os 

gestos quotidianos até a saúde e a alimentação, dos divertimentos de lazer às ocupações 
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diárias – seja considerado, pelo mesmo poder, um terrorista em potencial. Que o digam os 

dispositivos biométricos (impressões digitais, fotografias sinaléticas etc), os quais, 

desenvolvidos a partir das tecnologias antropométricas do século XIX, então utilizadas pelo 

aparato prisional na identificação de criminosos reincidentes, transformam os contemporâneos 

espaços públicos em uma imensa área interna de presídio vigiada por câmeras de vídeo
85

. 

“Aos olhos da autoridade – e, talvez, esta tenha razão – nada se assemelha melhor ao 

terrorista do que o homem comum”
86

. 

Isto significa dizer que, nas gigantescas difusão e disseminação de dispositivos sobre 

todos os âmbitos da vida, ao lado de um sujeito espectral, cresce ao governo e ao poder a 

noção de insegurança e de descontrole, como se, no extremo da governamentalidade, a dócil 

submissão aos investimentos resultasse em tão inócuos quanto indefinidos potenciais sujeitos 

inimigos – como se quanto mais intensa for a vigilância mais sutil e diluído fosse o elemento 

que procura vigiar. A mesma lógica que permite o surgimento de um “Improfanável” se 

depara, então, com um “Inapreensível”. Algo, aliás, possível somente pela captura e pela 

separação do elemento antropogênico – elemento este nomeado pelo autor de “Ingovernável”. 

E esta inapreensibilidade, embora prejudique o sistema maquino-religioso-capitalista, embora 

atue desativando a máquina e a faça girar em vão, como se estivesse quebrada, não significa 

sua subversão, a ela não significa sequer uma ameaça. Antes, herdando o paradigma do 

governo providencial de Deus, significa, parodiando a oikonomia teológica, não uma 

possibilidade de salvação, mas um caminho rumo à catástrofe
87

. Em vista disso é que se 

impõe a urgência dos problemas da profanação dos dispositivos e da intervenção sobre os 

processos de subjetivação, de maneira que os que se encarregarem disto não podem deixar de 

compreendê-los, e de tentar “levar à luz aquele Ingovernável, que é o início e, ao mesmo 

tempo, o ponto de fuga de toda política”
88

.  

Quanto ao significado do uso a que corresponde o ato de profanar – que não se trata 

nem do resgate de um antigo e mais original uso, nem de um uso natural do que fora 

separado, ambas anteriores à separação –, a operação é mais astuta e não se limita a um uso 

não contaminado e correto, estando mais próximo de um uso incorreto, de um jogo ou de uma 

brincadeira. Trata-se de liberar o comportamento de uma esfera determinada do vivente sem, 

porém, eliminar completamente o que a caracteriza, apenas esvaziando-as de seu sentido e de 
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sua relação com uma finalidade nela inscrita. Abre-se assim a possibilidade de um novo uso, 

ou de um reuso; o gato que brinca com o novelo de lã como se fosse um rato é um exemplo 

desse ato, pois o animal não deixa de executar conscientemente o seu comportamento 

geneticamente determinado, mas o usa de forma a liberar o rato e substituí-lo por um objeto, a 

partir do quê origina-se um novo uso da própria atividade predatória, esta, também, liberta; o 

mesmo ocorre com a criança que brinca com objetos que remontam ao mundo do trabalho, 

como um trem de brinquedo, cuja substituição libera a máquina de andar pelos trilhos para 

passar a voar e permite a atividade do maquinista (a criança) de ser apenas a de controlar o 

trem. Em ambos os casos, o que é libertado com o jogo ou com a brincadeira é a esfera do 

meio, que não serve mais a um fim para o qual é programado, constituindo-se agora como 

“puro”. Um puro meio corresponde a uma prática que, embora conservando seu caráter de 

meio, emancipou-se de um fim e é, portanto, um “meio sem fim”.  

Entretanto, nada é mais frágil que a esfera dos meios puros, pontua Agamben, pois o 

jogo tem caráter episódico e dará lugar à vida normal; o novelo é deixado de lado pelo rato, 

no exercício da caça; o brinquedo torna-se entediante quando do fim da brincadeira
89

: “e a 

boneca para a qual a menina dirigiu seu amor torna-se um gélido e vergonhoso boneco de cera 

que um mago malvado pode capturar e enfeitiçar para servir-se dele contra nós. [...]. Esse 

mago malvado é o grande sacerdote da religião capitalista”
90

. A esfera dos meios puros, é 

preciso dizer, não está a salvo dos dispositivos do culto capitalista. Aliás, sua grande eficácia 

é devida à sua capacidade de capturar até mesmo as esferas do jogo e da brincadeira, de 

chegar até os momentos de liberdade e dos gestos mais banais do quotidiano. No extremo, os 

gigantescos dispositivos capitalistas caracterizam-se, principalmente, pela captura dos meios 

puros e dos comportamentos profanatórios, da aniquilação dos contradispositivos que possam 

desativar e romper a separação. A esfera da linguagem demonstra essa tendência, quando 

passa a não mais atuar simplesmente como instrumento de propaganda de governo e controle 

da comunicação social e passa a atingir, quotidianamente, os meios puros da comunicação. 

Do uso instrumental, para difusão de ideologias e incitação à obediência, hoje mais presente 

em situações especiais e de emergência, o sistema da religião capitalista captura a linguagem 

manifestada pelas artes da música e do cinema, dos jogos e das brincadeiras infantis que a 

preparava, então, para um novo uso da comunicação
91

. A criação do Improfanável, 
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compreendido como a distração ou a recaptura de um comportamento profanatório, é a tarefa 

desta religião, e a sua especial profanação é a tarefa da política que vem
92

.   

Para aquém do problema dos dispositivos contemporâneos, deve-se somar ao 

problema da profanação outra questão de extrema importância à arqueologia agambeniana, a 

qual cabe analisar no capítulo seguinte. Questão esta que diz respeito à intimidade das esferas 

do direito e da religião, e demanda a investigação sobre uma figura do direito romano arcaico, 

terminologicamente similar à esfera do sacrifício religioso, porém, mais específica quanto ao 

seu significado: trata-se da figura do homo sacer (homem sagrado), que devido a sua 

aporética formulação jurídica suscitou diversas e divergentes interpretações, as quais 

Agamben se propõe a descartar para compreendê-la a partir de sua concepção biopolítica.  
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CAPÍTULO II 

2. BIOPOLÍTICA E ESTADO DE EXCEÇÃO: SOBRE A INSCRIÇÃO DO 

VIVENTE NA ESFERA POLÍTICA ORIGINAL 

A segunda parte desta investigação trata da reflexão agambeniana sobre o estado de 

exceção e o seu vínculo com o poder soberano. Estes, para o autor, se fundam, 

necessariamente, em um paradoxo, porquanto pressupõem a existência de uma figura (o 

soberano) interna e, ao mesmo tempo, externa à ordem na qual se encontra. Primeiramente, é 

necessário desenvolver os conceitos de zoé, bíos e vida nua, e apresentar uma figura do direito 

romano arcaico, o homo sacer, à medida que marcam, para o autor, o lado inverso do mesmo 

paradoxo fundamental, ou seja, o lado sob o qual este poder investe sua violência jurídico-

política. Esses conceitos, dentre outros, constituem, para Agamben, elementos originários da 

política ocidental que marcam a premência da sua tese da contiguidade e paralelismo entre 

soberania e biopoder. Ao final, o debate entre Carl Schmitt e Walter Benjamin apresentará 

outros pressupostos da teoria da soberania agambeniana, no que tange à questão da violência e 

da exceção soberana, igualmente fundamental para o desenvolvimento da perspectiva 

biopolítica do filósofo italiano. Ademais, será desenvolvida a arqueologia do estado de 

exceção realizada pelo autor, na compreensão de seus pressupostos arcaicos. Para a realização 

de tal objetivo, as principais obras utilizadas foram de Agamben, o primeiro volume da série 

Homo Sacer, O poder soberano e a vida nua, de 1995, além do tomo I do segundo volume, 

intitulado Estado de exceção. Os escritos mais importantes de Schmitt e Benjamin são, 

respectivamente, Teologia Política, de 1922, e Crítica da violência – crítica do poder, um 

ensaio de 1921. 

2.1. Vida sacra, vida matável, vida em bando: elementos da relação política originária 

do Ocidente 

O âmbito da sacralidade, aqui, em especial, no que tange à antiguidade romana 

(sacratio), configura uma complexa esfera semântica. Logo, esse caráter demanda, para a 

correta interpretação do seu contexto, uma atenta investigação filológica, efetuada pelo 

filósofo italiano ao longo de toda a sua obra dedicada à biopolítica. Ademais, devido à 

verdadeira intimidade entre as esferas do direito e da religião – já anteriormente entrevista –, 

faz-se necessário uma pesquisa mais atenta das figuras que exprimem essa proximidade para 

que se possa, então, compreender o fundamento e a amplitude daquela complexidade que 
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permeia seus termos. As esferas do sacro e do jurídico comportam um âmbito em que é 

fundante um poder sobre a vida, de modo que se pode compreender a biopolítica – ou seja, 

uma política que invista sobre o vivente –, nesse sentido, como algo tão antigo quanto essas 

esferas, daí a arqueologia de figuras que lhes pertencem e possam exemplificar a origem 

(arché) comum entre o poder soberano e o biopoder.  

No direito romano arcaico há uma figura bastante singular, a saber, o homo sacer, da 

qual a mais antiga definição é chegada até nós através de um gramático romano do século II 

d.C., Sexto Pompeu Festo:  

Homem sacro é, portanto, aquele que o povo julgou por um delito; e não é 

lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não será condenado por homicídio; na 

verdade, na primeira lei tribunícia se adverte que “se alguém matar aquele 

que por plebiscito é sacro, não será condenado homicida”. Disso advém que 

um homem malvado ou impuro costuma ser chamado sacro
93

. 

O indivíduo julgado e considerado homem sacro estava, a partir de então, sem 

proteção de espécie alguma. Sua condenação consistia, justamente, na indeterminação de 

vagar por sua comunidade sob o perigo iminente (com a permissão jurídica) de ser morto por 

qualquer um, sem que sua morte fosse considerada crime, ou seja, homicídio. Estava, em 

relação à política e à religião, excluído da comunidade, e viveria em perigo, despojado de 

direitos, a menos que se salvasse no estrangeiro. Tendo em vista que a pena de morte não 

seria consumada necessariamente, sua condição o fazia potencialmente tanto vivo quanto 

morto, em uma permanente posição de limiar entre vida e morte; era considerado meramente 

“matável”, estava excluído de todo direito humano. Ao mesmo tempo, sob o crivo da mesma 

prescrição, o indivíduo não poderia ser morto em sacrifício a deus nenhum, era por isso 

“insacrificável”, ou seja, estava excluído também de um direito divino. “Matável, porém 

insacrificável”, eis sua formulação legal.  

Desde a própria antiguidade romana, já era levantada a problemática acerca da 

aparente ambiguidade do termo sacer, no que diz respeito à formulação: como pode ser 

matável e, ao mesmo tempo, sacro, já que, justamente por ser sagrado é que sua morte por 

violência deveria se constituir em um sacrilégio? E por que insacrificável? Eis sua aporia que 

ressoa até hoje, tanto em estudos recentes do século XX, principalmente na Antropologia, na 

Linguística e na Sociologia, como no escorregadio paradigma e comum noção do caráter 

sagrado da vida humana. São campos de interpretação os quais Agamben rejeita para intentar 
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resolvê-las em sua pesquisa filológica, compreendendo semelhante figura do direito romano a 

partir da sua teoria da soberania
94

.  

Os campos de investigação modernos que se seguiram na tentativa de compreender a 

(aparente) ambiguidade do sacro circulam entre aqueles que querem compreender a sacratio 

como resíduo de um período jurídico arcaico, no qual eram indistintos direito penal e direto 

religioso e, diversamente, aqueles que veem nessa sacralidade uma consagração aos deuses 

ínferos. Para a primeira acepção, a punição do homo sacer configuraria, então, um sacrifício à 

divindade. Para a segunda, aquele status fazia do indivíduo ao mesmo tempo augusto e 

maldito, digno de horror tanto quanto de veneração, não sendo, portanto, sacrificável por já 

ter sido consagrado. Contudo, com Agamben, facilmente pode-se perceber que ambas as 

interpretações não conseguem dar conta da especificidade da definição do homem sacro em 

seus dois aspectos: a sua matabilidade sem punição e a proibição de seu sacrifício. Pontua o 

autor que, se a primeira posição explica a sacralidade pelo fato de um homem poder ser morto 

em uma execução, na qual se estaria vingando tanto homens quanto deuses, unindo os dois 

aspectos em um (a morte), essa interpretação não explica o porquê do veto do sacrifício. De 

modo contrário, se a segunda posição explica o porquê dessa proibição, bem como sua 

sacralidade ambígua, pela já anterior consagração, não dá conta do fato de poder ser o homo 

sacer matável sem punição àqueles que o fizessem e sem que cometessem sacrilégio
95

. Diante 

de tamanho nó, precisa o filósofo: “Tudo faz pensar que nos encontramos aqui diante de um 

conceito-limite do ordenamento social romano, que, como tal, pode dificilmente ser explicado 

de modo satisfatório enquanto se permanece no interior do ius divinum e do ius humanum”96. 

Por isso, opostamente a essas tentativas, explica Agamben que a sacratio servia, justamente, 

para distinguir a pena do homo sacer dos rituais religiosos com vítimas humanas e, desse 

modo, para excluí-lo diretamente do ius divinum. Assim, se a consagração (consecratio) 

consistia na passagem de algo, do direito humano para o direito divino, a “sacração”, a 

sacratio, punha algo ou alguém para fora do ius humanum sem, no entanto, passa-lo para o 

divino
97

, daí sua matabilidade não consistir em sacrilégio. Da pretensa ambiguidade do sacro, 

para nosso autor, trata-se, na realidade, de uma dupla exclusão, ao mesmo tempo em que é 

uma dupla captura, representando verdadeira (e dupla) exceção. Nem crime nem sacrilégio, 

nem execução nem sacrifício, a violência permitida e realizada pela existência desta figura 
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abre uma esfera de agir humano que não se classifica nem como sacralizante nem como 

profanadora
98

.  

Importa compreender aqui que o homo sacer situava-se em um limiar de indistinção 

entre a vida humana e a sacralidade, entre o comum e o marginal, fazendo-o presente, mas, ao 

mesmo tempo, ausente dessas opostas instâncias. Em uma palavra, era insacrificável por que, 

além de matável, excluído do direito humano, estava também excluído do direito divino, e era 

sacro porque sacer indicava, em seu significado linguístico original, essa dupla exclusão. 

Dessa maneira, a aparente contradição se desfaz
99

. Assim, pode-se observar que há uma 

implicação residual entre ambas as esferas, ou seja, um resquício do religioso no profano e do 

profano no religioso e, à medida que a exclusão era uma pena através da qual o indivíduo 

ainda estaria sob o jugo de um poder jurídico-político, o homo sacer encontrava-se de alguma 

forma capturado pelo poder que o investe. Tudo isso marca o caráter do poder soberano no 

que diz respeito à sua forma política. Desse modo, compreende-se que a sacratio seja a 

original implicação da vida matável na ordem jurídico-política e que “homo sacer nomeia 

algo como a relação ‘política’ originária, ou seja, a vida enquanto, na exclusão inclusiva, 

serve como referente à decisão soberana”
100

. Em uma palavra, para Agamben, aparece aí o 

primeiro paradigma político e biopolítico do Ocidente
101

. 

Além do homem sacro, outro exemplo que mostra a inserção da vida matável na esfera 

política originária tem-se com o instituto romano Vitae nescique potestas (“poder sobre a vida 

que nasce”). Este instituto designava o poder absoluto – de vida e de morte – do pai sobre os 

filhos homens, concebido no momento mesmo em que o pai erguia do solo o recém-nascido e 

reconhecia-o como tal. Explica Agamben que, no direito romano, esse é o único exemplo, e o 

primeiro na história do direito, em que a palavra vitae adquire um sentido jurídico, 

propriamente técnico – visto que esta palavra significava, para os romanos, apenas a mera 

existência, ou mesmo uma forma particular de vida
102

. Entretanto, ao contrário do que se 

possa pensar a princípio, a fórmula nada tem a ver com o poder soberano sobre a cidade; nem 

com o poder do pater sobre a domus, seu lar (portanto, também sobre sua mulher e filhas); 

muito menos sobre seus domínios e escravos de sua propriedade. Era, simplesmente, um 

poder que surgia diretamente da relação pai-filho, do qual todo cidadão homem e livre estava 
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desde o nascimento investido. Haja vista que esses homens poderiam participar da vida 

pública, semelhante poder parece definir um modelo determinante para a esfera política, 

definindo um tipo de relação política elementar e, neste sentido, original
103

.  

Pode-se compreender, então, com Agamben, que a aparição da vida no direito romano, 

a origem de sua inserção, é apenas a outra face de um poder que a ameaça de morte, já que era 

a vida matável que investia os homens livres desde o seu nascimento, tornando-os 

virtualmente mortos (e, por que não, sacer). Ademais, até mesmo o caráter da 

insacrificabilidade pode ser encontrado no patria potestas, pois sendo este um poder de 

relação imediata entre pai e filho, a morte sofrida pelo filho não poderia assemelhar-se a um 

ritual de pena capital. Tem-se como exemplo, o “caso, evocado como exercício retórico por 

Calpúrnio Flaco, de um pai que, em virtude de sua potestas entrega o filho ao carrasco para 

que este o envie à morte; o filho se opõe e exige com razão que seja o pai a dar-lhe a 

morte”
104

. A existência do poder do pai era de tal modo latente que há episódios da história 

política romana nos quais a vitae nescique potestas aparece em estreita relação com o poder 

soberano, o imperium dos magistrados:  

E quando em uma fonte tardia, lemos que Bruto, mandando à morte os seus 

filhos, “havia adotado em seu lugar o povo romano”, é um poder de morte 

que, através da imagem da adoção, se transfere agora sobre todo o povo, 

restituindo o seu originário, sinistro significado ao epíteto hagiográfico de 

“pai da pátria”, reservado em todos os tempos aos chefes investidos no poder 

soberano. O que a fonte nos apresenta é, portanto, uma espécie de mito 

genealógico do poder soberano: o imperium do magistrado nada mais é que a 

vitae nescique potestas do pai estendida em relação a todos os cidadãos. Não 

se poderia dizer de modo mais claro que o fundamento primeiro do poder 

político é uma vida absolutamente matável, que se politiza através de sua 

própria matabilidade
105

. 

A patria potestas, já desde a antiguidade romana, apresentava-se também como uma 

aporia, à medida que contradiz um princípio fundamental do direito romano, sancionado nas 

XII tábuas, segundo o qual nenhum cidadão poderia ser condenado à morte sem que antes 

passasse por julgamento. Para o filósofo italiano, nada explica melhor a aporia do que a 

arcaica implicação da vida matável na ordem jurídico-política, pois, à medida que os cidadãos 

homens já nasciam sujeitos a um poder de morte, este lhes era imposto como condição de sua 

participação na vida política , ou seja, era a submissão a um incondicional poder de morte que 

permitia à vida adentrar na cidade. Semelhante inclusão apenas ocorre mediante a dupla 
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exceção de matabilidade e insacrificabilidade. A partir daí, pode-se dizer, com Agamben, que 

o patria potestas configurava-se, então, em um limiar (a vida matável e insacrificável) de 

indistinção entre a domus e a cidade, entre o privado e o público, originando uma relação 

política excepcionalmente separada destas duas esferas
106

. 

Na Antiguidade germânica e escandinava, chegando até a Idade Média, também se 

encontra algo como uma estrutura de exceção semelhante à da sacratio romana, mais 

precisamente, a formação social que, segundo Agamben, pode-se chamar de bando soberano. 

Presente nas antigas comunidades europeias, a noção de bando remonta a um antigo termo 

germânico que designava tanto a exclusão da comunidade como significava, também, a 

própria insígnia do poder do soberano. Assim como ocorria com o homo sacer, aquele que, 

por algum motivo, era excluído da comunidade, por cometer algum crime ou insurgir-se 

contra o soberano, era banido, a-bando-nado, expulso do bando. Desse modo, não era 

simplesmente posto em indiferença em relação à lei, pois, paradoxalmente, ainda estava sob o 

seu jugo e poder. Assim como o homem sacro, era considerado matável ou mesmo já morto, 

com a diferença de que a expulsão ocorria sem que o proscrito passasse por algum juízo, 

realizando, incontestavelmente, algo impossível para a antiguidade romana, haja vista o 

princípio fundamental das XII tábuas
107

. Sobre aquele que era banido,  

[...] não é literalmente possível dizer que esteja fora ou dentro do 

ordenamento (por isto, em sua origem, in bando, a bandono significam em 

italiano tanto “à mercê de” quanto “a seu talante, livremente”, como na 

expressão correre a bandono, e bandito quer dizer tanto “excluído, posto de 

lado” quanto “aberto a todos, livre” [...]). O bando é a pura forma do referir-

se a alguma coisa em geral, isto é, a simples colocação de uma relação com o 

irrelato. Neste sentido, ele se identifica com a forma limite da relação
108

. 

A relação de bando, de abandono, é, com efeito, tão ambígua quanto difícil de romper, 

à medida que não expressa nenhum conteúdo positivo e seus termos parecem contradizerem-

se. Trata-se de um poder de relacionar-se com um irrelato pressuposto, ou seja, de relacionar-

se com algo senão sob a forma de uma separação. Desse modo, a estrutura que excluía o 

condenado também o incluía, e, tornado matável ou mesmo já morto, sua condição como ser 

vivente constituía sua própria execução. Era, assim, posto no limiar entre externo e interno, 

exposto e posto em risco em uma zona de indistinção onde vida e direito se confundem 

sumariamente. 
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A indistinção, na realidade, já estava pressuposta, já que bando designava o próprio 

símbolo do soberano. Dessa maneira, à medida que se aplica desaplicando-se, a lei relaciona-

se com a vida na forma de um abandono, e a relação de bando parece expressar, 

fundamentalmente, a potência originária da lei. Isto é, se uma potência consiste na capacidade 

da lei de se manter privando-se, de aplicar-se desaplicando-se, formando-se como exceção, 

realmente se pode afirmar que a relação de exceção é uma relação de bando
109

. E o que o 

bando mantém unidas são, justamente, a vida – submetida ao poder de morte –, e o próprio 

poder soberano – detentor do poder de matar sem que se cometa homicídio –, constituindo, 

assim, a força atrativa e repulsiva que liga os dois polos do poder soberano. Em uma palavra, 

o que é excluído para então ser capturado no bando é uma vida humana matável e 

insacrificável, ou seja, a vida do homo sacer
110

. A mesma estrutura do bando que se funda na 

matabilidade e na insacrificabilidade pode ser encontrada em épocas posteriores, como na 

Idade Média, quando outras figuras marcam esse caráter – por exemplo, o bandido, o fora-da-

lei, e o friedlos (o sem paz).  Nesse sentido, o sacer esto (tornado sacro) da antiguidade parece 

sobreviver subterrâneo ao ordenamento, mas latente em um vínculo fundamental e, “restituído 

ao seu lugar próprio, além tanto do direito penal quanto do sacrifício, o homo sacer 

apresentaria a figura originária da vida presa no bando soberano e conservaria a memória da 

exclusão originária através da qual se constituiu a dimensão política”
111

.  

2.1.1. Vida nua e forma-de-vida 

Pode-se chamar a vida do homo sacer e a do excluído do bando, segundo Agamben, 

de vida nua. Essa forma de vida corresponde a um limiar de indiferença entre os elementos 

meramente biológicos e os culturais, políticos, a bem dizer, entre physis e nómos. Tal limiar é, 

na verdade, o ponto de partida do filósofo italiano, a categoria central de sua crítica que o faz 

retomar a concepção de vida (na verdade, de “vidas”) presente na Grécia antiga e, em 

particular, a sistematização de Aristóteles a esse respeito. É precisamente essa forma de vida 

(a vida nua) que, segundo Foucault, interessou ao poder que surgiu em meados do século 

XVII, transformando a política em biopolítica. 

O conceito de vida nua de Agamben provém, entretanto, de sua correspondência com 

o pensamento de outro filósofo, a saber, Walter Benjamin. Vida nua é, na realidade, a 

tradução do conceito benjaminiano de “mera vida” (blosse Leben), que aparece ao final de um 
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ensaio de 1921, intitulado Crítica da violência, crítica do poder. O intuito do ensaio é 

conceber a existência de uma violência que escape à lógica do poder que cria (poder 

constituinte) e mantém (poder constituído) o direito, chamada de “violência pura”. A 

conclusão do texto é a de que o direito se funda em um vazio de nomos, um espaço anômico, 

ou seja, livre de norma, e que os dois tipos existentes de poder jurídico – o que cria e o que 

mantém o direito –, fazem-no através da violência. Em outras palavras, há um nexo entre 

violência e direito que aparece, então, como o único conteúdo real do direito, à medida que a 

ação jurídica ocorre a partir do vazio. Entretanto, ao demonstrar que a violência pura à qual, 

opostamente, corresponde a violência soberana, funda-se também em uma anomia, com a 

diferença de que a primeira escapa ao jurídico e a segunda insere o vazio no próprio direito, o 

autor não se põe a defini-la. Em vez disso, concentra-se no portador daquele nexo 

fundamental, o qual chama, precisamente, de “mera vida”
112

. Ao tentar defini-la, Benjamin 

diz: 

É falsa e vil a afirmação de que a existência teria um valor mais alto que a 

existência justa, quando se toma “existência” apenas no sentido da mera vida 

[...]. Pois, de maneira alguma, o homem se reduz à mera vida, tampouco à 

sua própria vida ou a quaisquer outros estados-de-ser ou características suas, 

e nem sequer à unicidade de sua pessoa física. [.... O que é que distingue 

essencialmente a vida humana da vida das plantas e dos animais? Mesmo 

que estes fossem sagrados, não o seriam porque estão no plano do mero 

viver. Sem dúvida, valeria a pena estudar o dogma do caráter sagrado da 

vida. [...] Finalmente, é significativo que a qualificação de sagrado recaia 

sobre algo que, segundo o antigo pensamento mítico, é marcado para ser 

portador da culpa da mera vida. [...] A crítica da violência, ou seja, a crítica 

do poder, é a filosofia de sua história
113

. 

O princípio do caráter sagrado da vida é tão pressuposto pela humanidade que nos faz 

esquecer que a fonte da maior parte dos nossos conceitos ético-políticos, a Grécia clássica, 

ignora semelhante princípio. Os gregos não conheciam esse sentido de sacralidade, 

reconhecendo-o somente nos rituais de sacrifício, cujo objetivo era retirar o ser vivente do 

âmbito humano ou do âmbito do vivente em geral. Aliás, sequer aquilo que conhecemos como 

“vida” tinha significado tão pretensamente unívoco, dizendo respeito, antes, a uma 

complexidade de aspectos e elementos, somente unidos após a morte, em um corpo 

cadavérico (sôma)
114

. Acerca desses significados, deve-se remeter à leitura que Agamben faz 

do pensamento aristotélico e aos elementos de sua Política de que faz uso. Logo na 
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Introdução do Homo Sacer I, o autor italiano lembra que os gregos não tinham apenas um 

termo para designar o que entendemos hoje com a palavra “vida”, mas dois, a saber, zoé e 

bíos – que, apesar da origem etimológica comum, eram semântica e morfologicamente 

distintos. Designando, portanto, esferas diferentes, zoé indicava a vida que animais, homens e 

deuses compartilhavam (a vida alimentar, sexual, a mera existência) e bíos se referia àquilo 

que é próprio de um indivíduo ou grupo humano, ou seja, a uma vida qualificada, uma forma 

de vida específica e unicamente humana. Essa distinção foi aos poucos desaparecendo, 

conservando-se em termos como biologia e zoologia, sem, contudo, apresentar relevância 

filológica, e aquilo que hoje compreendemos nas línguas modernas com a palavra vida 

expressa uma abstração que permite isolar o pressuposto comum (vida) de toda forma a que 

possa vir a assumir
115

.  

A mera vida, ou vida nua, ou vida sacra, consiste no isolamento da zoé em relação ao 

seu bíos, e o movimento que a comporta em vários âmbitos corresponde àquele mesmo 

processo de “animalização do homem” de que falou Foucault, estando, nessa perspectiva, em 

íntima relação com a soberania. O estado de exceção representa o momento em que mais 

facilmente se isola tal forma de vida do convívio verdadeiramente humano e constitui, para 

Agamben, portanto, um dispositivo biopolítico fundamental, que cria e se apoia sob o mesmo 

pressuposto, a vida nua. Nessa perspectiva, o dogma da sacralidade da vida, de que Benjamin 

pergunta pela origem, encontra na estrutura da sacratio, na lógica da exceção soberana, uma 

explicação bastante coerente; a sacralidade da vida é a sua matabilidade e a sua 

insacrificabilidade, é a sua captura no bando soberano e no estado de exceção. 

O conceito de vida em nossa cultura, desde sempre, é constituído por uma imprecisão, 

diz Agamben, porquanto nunca na história da filosofia ocidental apareceu definido enquanto 

tal. Permanecendo indeterminado, surge, a cada vez, articulado e dividido por oposições e 

cesuras que, por seu turno, funcionam, estrategicamente, interligando e correspondendo 

esferas distintas e, por vezes, aparentemente tão distantes: como a filosofia, a teologia, a 

política, a medicina e a biologia. No caso de Aristóteles, em seu De anima, esta 

correspondência evidencia-se quando o grego reconhece um modo de viver mais geral do que 

todos os outros, o qual pode deles ser separado. Trata-se da vida nutritiva, chamada por 

Aristóteles de “potência nutritiva”, a qual até os vegetais contêm e que constituem sua alma, 

seu único modo de viver. Diz o grego: 
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Esta capacidade de absorver alimento pode existir independentemente de 

todas as outras capacidades; todavia, nos seres mortais, essas outras 

capacidades não podem existir sem esta capacidade, tal sendo evidente no 

caso das plantas: não possuem elas, em relação à alma, qualquer outra 

capacidade.  

É, pois, este aquele princípio pelo qual todas as coisas podem viver [...]. Por 

faculdade nutritiva pretendo dizer que uma parte da alma pode ser partilhada 

mesmo pelas plantas [...]
116

. 

 No início do século XIX, Xavier Bichat, o pai da histologia e da patologia modernas, 

fazia a distinção entre “vida animal” – que marca a relação com um mundo exterior – e “vida 

orgânica” – marcada por assimilações e excreções. Por “vida orgânica”, Bichat não entende 

nada mais que a vida nutritiva de Aristóteles, já chamada de “vida vegetativa” pelos 

comentadores antigos do filósofo grego. Nos homens, a vida vegetativa começa, no feto, antes 

da vida animal e a esta sobrevive, no envelhecimento e na agonia
117

.  

O isolamento deste “viver” constitui, segundo Agamben, um acontecimento 

fundamental para a ciência ocidental. A cirurgia moderna e a anestesia baseiam-se, lembra o 

autor, justamente na possibilidade de cindir e articular vida animal e vida vegetativa, assim 

como ocorre na discussão bioética contemporânea sobre o critério para a definição da morte 

clínica do corpo humano, a qual consiste, também, no isolamento e identificação de um tipo 

de vida nua, hoje, precisamente, a morte cerebral. Nesse ponto, o que Agamben quer ressaltar 

é que a divisão entre vida orgânica e animal, entre vida animal e vida humana, se passa no 

interior do próprio homem de forma móvel, na tentativa de definir o humano e o inumano, e 

que é a partir da medição e do reconhecimento da distância e da proximidade entre ambos que 

se opõem homem e animal. Isso se mostra fundamental na questão humanista, pois, afirma o 

italiano, deve-se pensar o humano de outro modo, não mais – como ocorre na nossa cultura – 

como conjunção de corpo e alma, vivente e logos, elemento natural e elemento social. Antes, 

é preciso pensar o homem como resultado da cisão entre os dois elementos e investigar não a 

metafísica que os une, mas a prática e a política que os separa
118

.  

Semelhante intento arqueológico é que Agamben promove na releitura de Aristóteles, 

quando lembra que, no começo do Livro I da Política, o grego indica o que seria o objetivo de 

toda comunidade, precisamente, o viver bem (eu zên), ou seja, não apenas viver (zoé), mas um 

viver segundo aquilo que aos homens parece o bem. Com efeito, “[...] se todas as 
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comunidades visam a algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas e que inclui 

todas as outras tem, mais que todas, tal objetivo e visa ao mais importante de todos os bens; 

ela se chama cidade e é a comunidade política”
119

. Assim posto, para os gregos o lugar do 

bíos era a polis, a comunidade, e o lugar próprio da zoé era o oikos, o lar.  

Aristóteles opunha a vida biológica à vida política. E se o homem é um “ser vivente 

político”, não é que “ser vivente” seja um atributo do “político”, mas que o homem, enquanto 

ser vivente, distingue-se dos animais por ter uma vida qualificada, política, vida essa que os 

animais não têm. Contudo, não que não haja um bem no simples fato de se viver, no que diz 

respeito à zoé, o qual não seja considerado pela comunidade dos homens e que não seja 

mesmo desejável, como bem diz Aristóteles: 

[...] mas os homens também se reúnem e mantêm a comunidade política 

apenas para viver, pois há certamente algo de bom no simples fato de estar 

vivo, desde que a vida não seja sobrecarregada de males penosos demais 

para ser suportados (é evidente que os homens em sua imensa maioria se 

apega à vida [zoé] ainda que tenham de enfrentar muitos infortúnios, como 

se ela contivesse em si mesma um certo encanto e doçura inerentes à sua 

própria natureza)
120

.  

Aristóteles aponta ainda para a origem das primeiras uniões entre pessoas, o que se 

deu primeiramente por uma necessidade natural, entre seres incapazes de existir um sem o 

outro, a saber, entre homem e mulher (a perpetuação da espécie) e entre um senhor e um 

escravo (a mútua preservação). Assim, o objetivo da comunidade política, entrevisto acima, é 

resumido pelo filósofo numa fórmula, traduzida por Agamben como “nascida em vista do 

viver, mas existente essencialmente em vista do viver bem”
121

. É nesse sentido que o homem 

é um animal político, não compreendendo que o político seja uma qualidade do vivente, mas 

que o pressupõe. A essa oposição corresponde, também, o que é ressaltado na Política, a 

relação entre phoné e logos, à medida que a definição metafísica de Aristóteles do homem 

como “vivente que possui a linguagem” traz consigo a articulação entre a voz e o discurso no 

mesmo sentido que se articulam zoé e bíos. Diz o autor: 

Só o homem entre os viventes possui a linguagem. A voz, de fato, é sinal da 

dor e do prazer e, por isto, ela pertence também aos outros viventes (a 

natureza deles, de fato, chegou até a sensação da dor e do prazer e a 

representá-los entre si), mas a linguagem serve para manifestar o 

conveniente e o inconveniente, assim como também o justo e o injusto; isto é 

próprio do homem com relação aos outros viventes, somente ele tem o 
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sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto e das outras coisas do 

mesmo gênero, e a comunidade destas coisas faz a habitação e a cidade
122

.  

No que diz respeito a tal relação e à reflexão biopolítica, é precisamente quando a zoé, 

antes apartada, agora passa a penetrar integralmente no bíos, que se observa a emergência do 

biopoder. Para Agamben, contudo, houve um pano de fundo entre o modelo jurídico-

institucional (poder soberano) e o modelo biopolítico – esta é, como visto, justamente, a 

distinção de Foucault – e aponta para um ponto oculto, um limiar que resta (emerge) dessa 

indistinção e que remete precisamente àquilo que chama de vida nua, vida sacra. “Colocando 

a vida biológica no centro dos seus cálculos, o Estado moderno não faz mais, portanto, do que 

reconduzir à luz o vínculo secreto que une o poder à vida nua”
123

, a qual constitui, assim, a 

base do poder soberano. E o é não porque o anteceda, como na hipótese do estado de 

natureza, a partir da qual, segundo os jusnaturalistas, funda-se o Estado, mas por já estar, de 

algum modo, inscrita na estrutura jurídico-política dessas sociedades desde a Antiguidade, 

produzida pela própria lógica da soberania. 

Esse vínculo secreto corresponde à proposta de leitura de Agamben acerca dessa 

distinção entre zoé, a vida natural, e bíos, a vida qualificada, não como uma mera oposição 

entre viver e viver bem, como é sempre lida a fórmula aristotélica acerca da comunidade 

perfeita
124

. Para Agamben, há, na verdade, uma implicação do primeiro “viver” no segundo, 

configurando-se, portanto, uma inclusão exclusa da zoé na bíos, da vida natural na polis, 

criando algo como uma vida nua. Incluir excluindo é o que faz toda estrutura de exceção (ex-

capere, capturar fora), por isso, é assim que o autor vê delinear-se a relação originária entre 

vida e política no Ocidente. É necessário, então, rever o sentido da oposição aristotélica entre 

o viver e o viver-bem, consumada na polis. Diz Agamben: 

O que deve ser ainda interrogado na definição aristotélica não são somente, 

como se fez até agora, o sentido, os modos e as possíveis articulações do 

“viver bem” como télos do político; é necessário, antes de mais, perguntar-se 

por que a política ocidental se constitui primeiramente através de uma 

exclusão (que é, na mesma medida, uma implicação) da vida nua
125

. 

Há, com a modernidade, a emergência de uma aporia, a de querer basear a liberdade e 

a felicidade dos homens, como o direito à saúde e à simples existência, no ponto em que 

antes, bem o dizia Aristóteles, representava a sua submissão, ou seja, na vida natural, naquilo 

                                                 
122

 ARISTÓTELES. A Política. p. 15. 1253a 
123

 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer I. O poder soberano e a vida nua. p. 14. 
124

 “nascida em vista do viver, mas existente essencialmente em vista do viver bem”. 
125

 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer I. O poder soberano e a vida nua. p. 14-15. 



60 

 

que nos iguala aos animais. O isolamento da zoé e sua captura como elemento qualificado – 

essa confluência até a indistinção entre zoé e bíos, ou melhor, essa forma de vida (uma vida 

separada de sua forma), a vida nua – é a base do poder soberano
126

. 

O crescente uso do conceito de vida biológica pela ideologia médico-científica é, nesta 

perspectiva, uma captura, com decisiva função de poder, da vida nua como forma de vida. Se 

antes, o soberano, reivindicando sua potência, poderia clamar por seu poder para operá-la em 

certas circunstâncias, hoje, e desde a emergência de algo como um biopoder, essa potência é 

massiva e quotidianamente atualizada: sob a forma da representação (pseudocientífica) do 

corpo, da doença, da saúde, da medicalização, da violência, do incidente, dentre tantas outras 

esferas que a lançam em uma indecidibilidade e impenetrabilidade características de uma vida 

real em forma de sobrevivência. Por vida, aqui, portanto, compreende-se um pseudoconceito 

científico que se constitui, na realidade, em uma secularização do conceito de vida nua, este 

sim, verdadeira e efetivamente, há tempos de cunho e uso políticos
127

. “Ela [a vida nua] é o 

soberano invisível que se protege por detrás das estúpidas máscaras dos poderosos que, 

consciente ou inconscientemente, nos governam em seu nome”
128

. 

Dentre os exemplos que tangem à manifestação de um investimento do poder soberano 

sobre o vivente, encontra-se a noção de povo. Por povo, compreende-se, contudo, tanto o 

sujeito político constitutivo de uma nação quanto, a partir de uma usual interpretação, os 

“excluídos", os “pobres” etc, que se não são excluídos formalmente da política, são, mediante 

sua marginalização, excluídos de fato. Há na noção de povo, dentro das modernas línguas 

europeias, segundo Agamben, uma ambiguidade semântica que, de tão recorrente na 

utilização dentro do âmbito político ocidental, não pode ser considerada uma casualidade. 

Esclarece o autor que: 

 O italiano popolo, o francês peuple, o espanhol pueblo (assim com os 

adjetivos correspondentes “popolare”, “populaire”, “popular” e o latim 
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tardio populus e popularis, de que todos derivam) designam, tanto na língua 

comum como no léxico político seja o complexo de cidadãos como corpo 

político unitário (como “popolo italiano” ou em “giudice popolare”), seja os 

pertencentes às classes inferiores (como em homme du peuple, rione 

popolare, front populaire). [...] O quanto esta ambiguidade fosse essencial, 

mesmo durante a Revolução Francesa (ou seja, justamente no momento em 

que se reivindica o princípio da soberania popular), é testemunhado pela 

função decisiva que aí desempenhou a compaixão pelo povo entendido como 

classe excluída
129

. 

 Ao comportar estes dois significados distintos, “povo” afirma não uma unidade, mas 

uma oscilação dialética polar, não um sujeito, mas dois sujeitos opostos e, por vezes, 

conflitantes. Um lado se constitui como o corpo político integral, que inclui suas partes 

indivisivelmente e sem resíduos, ou seja, o Povo como cidadãos soberanos integrados; de 

outra parte, o povo existe como subconjunto múltiplo e fragmentário, carente, miserável e 

excluído, os bandidos, a escória. Tal como ocorre com muitos conceitos políticos 

fundamentais, lembra Agamben, não há, em parte alguma, um referente compacto do termo, 

daí só se poder compreendê-lo adequadamente, então, em um duplo movimento e em uma 

complexa relação polar. O que a ambiguidade demonstra é, na realidade, que há uma cisão 

fundamental na constituição da espécie humana como corpo político, e esta cisão expressa, 

nada menos, que aquelas duas formas de vida com as quais se definiu a relação política 

originária: povo e Povo, ou seja, zoé e bíos. Assim como o termo vida, “povo” traz consigo a 

fratura biopolítica fundamental, que representa um limiar de indistinção entre aquilo que o 

excede, ou seja, a zoé como vida nua (os excluídos), e aquilo que já sempre comporta, bíos 

como vida qualificada (os sujeitos políticos)
130

.  

Por isso, toda vez que entra em cena nas lutas políticas, deve o povo ser atualizado e 

redefinido: sendo o que é desde sempre, mas devendo ser, com efeito, sempre novamente 

realizado. No horizonte de um dos polos, o Povo é a fonte de toda identidade social, ao 

mesmo tempo em que é purificado através da exclusão, do sangue, do território, da língua, da 

cultura, da imensidão de dispositivos que o cercam. No polo contrário, o povo, sendo 

justamente o que falta a si mesmo (a identidade política), já que povo indica também esta 

identidade, deve negar-se como tal para se afirmar a si mesmo, cuja realização coincide com a 

própria abolição
131

. Em outras palavras: 
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Alternativamente estandarte sangrento da reação e insígnia incerta das 

revoluções e das frentes populares, o povo contém em todo caso uma cisão 

mais originária do que aquela de amigo-inimigo, um guerra civil incessante 

que o divide mais radicalmente do que qualquer conflito e, ao mesmo tempo, 

o mantém unido e o constitui mais solidamente do que qualquer outra 

identidade. Observando bem, aliás, aquilo que Marx denomina luta de classe 

e que, mesmo permanecendo substancialmente indefinido, ocupa um lugar 

tão central no seu pensamento, nada mais é que esta guerra intestina que 

divide todo povo e que terá fim somente quando, na sociedade sem classes 

[...], Povo e povo coincidirão e não haverá mais, propriamente, povo 

algum
132

. 

 Estando em luta, desde sempre, os dois elementos que constituem o povo, 

compreende-se por que quando, a partir da Revolução Francesa, quando o Povo (político) 

adquiriu poder de soberania, a presença do povo (excluído e miserável) tornou-se uma 

vergonha e as suas misérias passaram a ser algo intolerável – daí o significado biopolítico de 

categorias (genuinamente) políticas (e não econômicas, como hoje se quer fazer crer) como 

miséria e exclusão, de modo que o tempo presente pode ser visto como uma tentativa 

implacável e metódica de suturar a cisão que divide o povo, eliminando o povo excluído. De 

modo geral, este é o projeto político tanto da direita quanto da esquerda, parcialmente 

realizado nos países industrializados, no século XX, e que tenta em vão criar uma unidade 

popular – dela deriva, também, o sucesso da obsessiva ideologia do progresso, que segue, 

olhando para o mesmo sentido, o projeto biopolítico moderno
133

. 

 Desse mesmo ponto de partida, o tema biopolítico da produção de um povo compacto 

e puro sempre lembrará a maior política de unidade racial que o mundo humano conheceu. O 

extermínio sistemático e progressivo dos judeus (e também dos ciganos e de outros 

indesejáveis) pelo Volk nazista somente encontra significado no horizonte biopolítico, em que 

a vida nua criada a partir de dentro do próprio poder que detém a soberania se torna 

intolerável. Com o genocídio, o nacional-socialismo não procura senão eliminar do cenário 

político ocidental o povo miserável por excelência e preencher a fratura biopolítica original, 

razão pela qual não constitui uma incoerência que os chefes nazistas tanto afirmem agir 

trabalhando para o bem de todos os povos europeus
134

.  

Povo político integral (Volk) e povo excluído que se trata de eliminar – do qual os 

judeus são apenas o símbolo –, levam ao extremo uma luta interna que inverte a própria 

perspectiva –, pois, se a biopolítica moderna, conforme foi sugerido por Foucault, caracteriza-
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se pelo investimento no corpo e na população, através dos dispositivos de incitação e 

promoção vitais, então, uma biopolítica que vise ao extermínio de uma parte de sua população 

– mediante, inclusive, o uso de ideais do antigo poder soberano –, parece agir sob o crivo não 

mais apenas da noção do estímulo da vida. A defesa do Povo que a Revolução Francesa 

procurou efetivar contra a miséria é, nesse contexto, a defesa do Povo contra um povo 

específico identificado com esta miséria, ao que corresponde o extermínio real dos indivíduos 

e não de sua condição de povo miserável. A diferença de perspectiva, na realidade, consiste 

em um ulterior desdobramento do mesmo poder que incide, originariamente, sobre a vida nua, 

sobre a cisão entre zoé e bíos. Semelhante política se afirma ainda quando da radicalização de 

sua lógica, na promulgação das leis para a promoção da hereditariedade e para a proteção da 

saúde e da raça alemã, a partir das quais se instalou um programa de eutanásia em massa que 

visava doentes mentais e físicos hereditários. Quando o próprio Povo é, então, investido de 

poder de morte e a fratura é reproduzida ao extremo, a vida de um povo inteiro é 

completamente transformada em vida sacra: pode-se, então, chamar a política que lhe investe 

de tanatopolítica. Acerca desta transformação e dos fundamentos jurídicos que permitem sua 

aparição, tanto no contexto das democracias, mas, principalmente, dos estados totalitários que 

conheceu o século XX, tratarão as próximas seções. Antes, contudo, deve-se pontuar, com 

Agamben, que é incorreto pensar esta lógica apenas no contexto dos Estados totalitários 

novecentistas, pois, 

[...] de modo diverso, mas análogo, o projeto democrático-capitalista de 

eliminar as classes pobres, hoje em dia, através do desenvolvimento, não 

somente reproduz em seu próprio interior o povo dos excluídos, mas 

transforma em vida nua todas as populações do Terceiro Mundo. Somente 

uma política que saberá fazer as contas com a cisão biopolítica fundamental 

do Ocidente poderá refrear esta oscilação e pôr fim à guerra civil que divide 

os povos e as cidades da terra
135

. 

 A partir do exposto acerca da biopolítica agambeniana, no que tange à noção de vida 

nua e da relação de bando, no que diz respeito às manifestações e transformações do poder 

soberano de fazer viver e fazer morrer, observa-se a constante alusão ao âmbito jurídico-

político. Por isso, a arqueologia proposta pelo autor não cessa de procurar compreender a 

lógica do movimento próprio do poder soberano dentro da esfera do direito, entrevendo seus 

fundamentos e desenterrando seus paradigmas mais obscuros. Neste sentido, do horizonte 

biopolítico aparecem os fenômenos totalitários do século XX, emergidos a partir de um solo 

fundamental e amparados por uma estrutura jurídica e política que cabe agora analisar.  
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2.2. O paradoxo da soberania: implicações do vazio fundamental do direito 

Quando da exposição da lógica a que estavam submetidos o homem sacro e o excluído 

do bando, dizia-se que, em ambos os casos, se tratava de uma exceção (dupla, no caso do 

homo sacer). Por “exceção” deve-se compreender uma forma de relação.
 
Com efeito, uma 

relação de exceção sempre se refere a dois âmbitos opostos, um interno e outro externo, entre 

os quais é possível reconhecer um limiar, isto é, um local que marque a passagem de um 

âmbito ao outro. A relação entre o que está dentro e o que está fora, a constituir a exceção, 

não é, contudo, simplesmente uma distinção polar onde dois elementos se encontram isolados. 

Antes, constitui um paradoxal movimento onde esses elementos remetem-se reciprocamente, 

de maneira que um se refere ao outro no gesto mesmo de isolar-se, na condição mesma de não 

referir-se. Neste sentido, as próprias noções de interno e externo, assim, pressupõem-se.  

No contexto da teoria da soberania de Agamben, o termo estado de exceção é usado 

pelo autor para dar conta de uma série de fenômenos jurídicos que atravessam a tradição 

política ocidental desde a Revolução Francesa. Na Alemanha, esse termo sempre fora 

concebido como Ausnahmezustand (estado de exceção) ou Notstand (estado de necessidade); 

na França e na Itália, como decretos de urgência e estado de sítio político ou fictício; no 

mundo anglo-saxônico, equivalem a martial law (lei marcial) e emergency powers (poderes 

de emergência)
136

. Em 1771, a Assembleia Constituinte Francesa distinguia, em suas 

resoluções, um estado de paz (no qual as autoridades militar e civil agiam cada qual em seu 

âmbito de normalidade), estado de guerra (no qual o civil deveria estar em consonância com 

o militar) e estado de sítio (no qual alguns locais estratégicos da cidade estariam totalmente 

submetidos ao militar, como em um estado de alerta local). Contudo, posteriormente, o 

frequente uso ante as emergências e as mudanças legais permitiu que os poderes investidos 

nestes locais fossem se alargando, até ser possível instaurar estado de sítio a toda uma cidade 

francesa. Finalmente, um decreto de Napoleão Bonaparte, de 1811, permitia que o imperador 

declarasse estado de sítio para além da necessidade de alerta da guerra. Daí em diante, a sua 

declaração ocorreu cada vez mais no sentido de promover a supressão policial de situações 

subversivas internas e desordens ameaçadoras em geral, deslocando-se, para sempre, de um 

caráter militar para um fictício, político, até chegar à ideia de suspensão temporária da 

constituição ou das normas que regiam as liberdades individuais. Agamben faz uma digressão 

histórica do termo para apontar, como especialmente importante, a origem da medida a partir 
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do seio da tradição democrático-revolucionária e não, como sempre se é tentado a relacionar, 

ao absolutismo
137

. Assim posto, torna-se compreensível a origem e o uso dessa estratégia nas 

atuais práticas de segurança das maiores democracias contemporâneas. 

Para a análise filosófica de semelhante instituto, o autor remete-se ao jurista alemão 

Carl Schmitt, citando-o: “O paradoxo da soberania se enuncia: ‘o soberano está, ao mesmo 

tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico’”
138

. Aparentemente contraditória, a formulação 

torna-se clara quando se sabe que afirmá-la significa dizer que o soberano tem o poder de 

decisão sobre o ordenamento em sua vigência normal, mas também, e principalmente, tem 

poder para suspendê-lo em casos de necessidade (ou não), proclamando um estado de 

exceção. Ou seja, o que o define e o faz soberano é o poder de proteger a si mesmo, de 

proteger o próprio poder quando este estiver ameaçado por uma revolução ou força exterior, 

ou de criar a situação necessária quando quiser promover reformas. Isso tudo se dá através da 

temporária suspensão da ordem jurídica na qual se encontra, num estado onde o soberano 

poderá governar não mais pela constituição, mas por decretos-lei, atos institucionais etc., em 

uma palavra, um estado onde estará sob o jugo de si mesmo. Para que exerça tal função, não 

poderá o soberano estar nem dentro nem fora do ordenamento, pois estando completamente 

dentro seria suspenso pela própria decisão, e estando completamente fora não poderia atuar 

dentro do ordenamento de forma absoluta. Portanto, e antes de qualquer outra coisa, é 

importante notar que, para Agamben, apesar de sua relação histórica com o estado marcial, 

desde sempre “O estado de exceção não é um direito especial (como o direito de guerra), mas, 

enquanto suspensão da própria ordem jurídica, define seu patamar ou seu conceito-limite”
139

. 

Pode-se compreender semelhante situação como estruturalmente idêntica àquela figura 

jurídica romana da exceptio, mas agora sob o olhar da razão de Estado. Não obstante, é 

mesmo possível, segundo Agamben, traçar o desenho de uma simetria inversa entre o homo 

sacer e o soberano. Ambas as figuras são identicamente opostas, constituem-se de uma “dupla 

exceção”: a primeira constitui-se como um “limiar de indistinção” criado pela exclusão dos 

direitos divino e humano; a segunda, pelo mesmo tipo de limiar entre o que está dentro e o 

que está fora do ordenamento jurídico. Isso se mostra mais do que significativo e, aliás, que 

assim seja parece consistir em uma necessidade lógica, à medida que a vida sacra (matável e 

insacrificável) do homo sacer constitui-se como tal apenas estando submetida à exceção 
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fundamental do poder soberano. Aliás, como já dito de outra forma, para o autor, a identidade 

invertida entre o sacro e o soberano corresponde à relação originária de nossa dimensão 

política. Diz Agamben: 

Aqui a analogia estrutural entre exceção soberana e sacratio mostra todo seu 

sentido. Nos dois limites extremos do ordenamento, soberano e homo sacer 

apresentam duas figuras simétricas, que têm a mesma estrutura e são 

correlatas, no sentido de que o soberano é aquele em relação ao qual todos os 

homens são virtualmente homines sacri e homo sacer é aquele em relação ao 

qual todos os homens agem como soberanos
140

. 

A lógica da soberania, fundamenta-se, nessa perspectiva, portanto, na estrutura da 

exceção. Assim pensam Schmitt e Agamben, com a diferença de que o primeiro intenciona a 

consolidação de uma teoria que justifique o poder absoluto do soberano e o segundo trabalha 

em uma perspectiva absolutamente crítica. Dito isso, pode-se dizer, com Schmitt, que: “A 

exceção é mais interessante do que o caso normal. O que é normal nada prova, a exceção 

comprova tudo; ela não somente confirma a regra, mas esta vive da exceção. Na exceção, a 

força da vida real transpõe a crosta mecânica fixada na repetição”
141

. Para o autor, a repetição, 

ou seja, a norma, o meio homogêneo da normalidade, não se vincula ao conceito de soberania, 

já que este é um “conceito limítrofe”, “um conceito da esfera extrema”
142

. Antes, o conceito 

de soberania diz respeito à esfera da decisão do soberano, a qual se desliga do caso normal, no 

sentido de que deve ser capaz de suspendê-lo, para se autoconservar e preservar a ordem 

jurídica vigente de qualquer subversão ameaçadora.  

Vale dizer, agora com Agamben, que o conceito de “ordem jurídica”, aliás, é duplo, 

composto por dois elementos autônomos que aparecem como tais justamente quando da 

instituição de um estado de exceção. Isso significa dizer que nem toda ordem precisa ser 

jurídico-normativa, racional. Ademais, também permite dizer que o estado de exceção, além 

de não se identificar com a norma, não se identifica também com o caos, pois mantém, na 

verdade, uma ordem, mesmo que não-jurídica, necessária à salvaguarda do Estado. Mantém, 

por assim dizer, uma ordem da vontade soberana. Desse modo, compreende-se que a 

formulação da soberania segundo a qual Auctoritas non veritas facit legem, “é a autoridade, 

não a verdade, que faz a lei”, tal como postulou Tomas Hobbes, afina-se perfeitamente ao 

pensamento de Schmitt, que diz: 
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A norma necessita de um meio homogêneo. [...] Não existe norma aplicável 

ao caos. A ordem deve ser estabelecida para que a ordem jurídica tenha 

sentido. Deve ser criada uma situação normal, e o soberano é aquele que 

decide, definitivamente, sobre se tal situação normal é realmente dominante. 

Todo direito é “direito situacional”. [...] a decisão distingue-se da norma 

jurídica e (para formular paradoxalmente), a autoridade comprova que, para 

criar direito, ela não precisa ter razão/direito
143

. 

O poder soberano é para ambos os autores, portanto, necessariamente paradoxal, de 

modo a, assim, se constituir sua força e sua possibilidade de ação. É paradoxal na medida em 

que o estado de exceção situa-se em um limiar de indistinção entre o caos e a norma, o que, 

contudo, introduz, no contexto jurídico, um elemento de anomia, ou seja, algo que carece por 

prescindir (ou prescinde por carecer) de um nómos, de normas postas pelo direito. O estado de 

exceção, nessa perspectiva, representa mais do que a confluência entre os poderes legislativo 

e executivo, ou não apenas um estado de emergência que passa a funcionar muito mais como 

técnica de governo do que como medida excepcional. Antes, o estado de exceção constitui um 

fundamento político essencial para a constituição e o mantimento do direito, é verdadeiro 

paradigma e condição de existência desse poder.  

Para alargar a compreensão acerca da lógica da exceção soberana, é interessante 

adentrar na discussão, apresentada por Agamben no Homo Sacer II,1 – Estado de exceção, 

entre Carl Schmitt e Walter Benjamin, decorrida no início do século XX. A intenção de 

Schmitt no seu Teologia política, de 1922, segundo Agamben, escrito em contrapartida ao 

ensaio benjaminiano sobre a crítica da violência, foi a de configurar o estado de exceção 

como local de decisão última (ou primeira) que apague, justamente, a possibilidade do 

exercício da violência pura (pura em relação ao direito) pensada por Benjamin. Ou seja, o 

autor intenciona impossibilitar a ideia da existência de qualquer poder humano que esteja para 

além do direito, de uma ação humana completamente anômica. Para tanto, argumenta que, 

mesmo em um poder que se mantenha fora do direito, uma anomia da decisão soberana que 

crie o direito, a ele deve remeter-se sob a forma da exceção. É neste sentido que tal poder, o 

qual, de fato, antecede o direito, aparece como uma suspensão
144

. Desse modo, a norma se 

aplica à realidade relacionando-se com algo externo a esta última, a algo que a pressupõe e, 

portanto, com o qual não tem relação, um irrelato, precisamente o estado de exceção, a 

decisão soberana etc. Para Agamben, “A relação de exceção exprime assim simplesmente a 
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estrutura originária da relação jurídica. A decisão soberana sobre a exceção é, neste sentido, a 

estrutura jurídico-política originária”
145

. 

A exceção soberana é paradoxal de tal modo que não se pode defini-la nem como uma 

situação de fato, nem como uma situação jurídica (nem uma quaestio facti nem quaestio iuris, 

para usar categorias do direito). Em se tratando apenas da suspensão da norma até então 

vigente, não se pode dizer que se constitua em um fato ocorrido, e à medida que semelhante 

suspensão advenha de uma força externa, não configura um caso jurídico. O estado de 

exceção encontra-se, antes, em um limiar de indistinção entre fato e direito, por atuar, mais 

precisamente, criando uma localização fundamental para a força soberana. Tal localização, 

para Schmitt, é advinda não apenas da apropriação de um território e a implantação de um 

ordenamento jurídico, mas constitui uma tomada a partir de fora de toda localização territorial 

(Ortung) e de toda ordem jurídica (Ordnung) – é exceção (Ausnahme) –, elementos que, em 

um nexo fundamental, constituem, para o autor, o “nómos da terra”
146

. Assim, “Na sua forma 

arquetípica, o estado de exceção é, portanto, o princípio de toda localização jurídica, posto 

que somente ele abre o espaço em que a fixação de um certo ordenamento e de um 

determinado território se torna pela primeira vez possível”
147

.  

No já citado ensaio de Walter Benjamin, intitulado Zur Kritik der Gewalt, onde o 

termo alemão Gewalt significa, ao mesmo tempo, violência e poder, traduzido no Brasil com 

o título Crítica da violência – crítica do poder, o autor desenvolve tal ambiguidade. Fora dito, 

vale lembrar, que a intenção é mostrar tanto a origem fundamentalmente violenta do poder 

jurídico como a possibilidade de uma violência absolutamente fora do direito, a qual rompa 

com o domínio que o funda e o mantém. A essa violência, Benjamin chama “pura” ou, para 

usar uma categoria teológica, “divina”, correspondente, na esfera humana, à violência 

revolucionária. O filósofo inicia o ensaio expondo o âmbito no qual emerge a noção de 

violência, precisamente, o da relação entre direito e justiça:  

A tarefa de uma crítica da violência pode ser definida como a apresentação 

de suas relações com o direito e a justiça. Pois, qualquer que seja o efeito de 

uma determinada causa, ela só se transforma em violência, no sentido forte 

da palavra, quando interfere em relações éticas. A esfera de tais relações é 

designada pelos conceitos de direito e justiça
148

.  
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No rastro do ensaio, inicialmente, a questão que se impõe – tendo em vista que toda 

ordem jurídica traz consigo a relação, para ela elementar, entre fins e meios – é que essa 

relação precisa ser permeada por um critério, o qual seria, precisamente, o de justiça. Ou seja, 

trata-se de olhar a violência, que sempre diz respeito a uma esfera de relações éticas, sob o 

crivo do julgamento acerca de determinados meios, se são justos ou não, tendo em vista 

determinados fins a que servem. Assim posto, parece que a justiça dá um critério perfeito para 

o uso da violência. Entretanto, aponta Benjamin, esse sistema de verificação não contém um 

critério para o uso da violência propriamente como meio, ou seja, um princípio que verifique 

se é moral o próprio uso da violência
149

. O direito natural é o exemplo de concepção de direito 

que exclui a preocupação com tal esfera de princípios para o uso de meios violentos, pois 

concebe a violência como um dado da natureza e, portanto, não necessita de justificação se 

seu uso for adequado a fins justos. Ao direito natural se contrapõe o direito positivo, tendo em 

vista que este compreende o poder como sido construído pela história, não pela natureza, e a 

partir dele os meios são sempre vistos como o momento por excelência de legitimação dos 

fins. Por isso, pode-se dizer, com o autor, que “Se a justiça é o critério dos fins, a legitimidade 

é o critério dos meios”
150

. Contudo, apesar de inicialmente contrapostos, o pressuposto 

comum a essas abordagens é de que há sempre a possibilidade de se conseguir aliar fins e 

meios justos.  

Por isso, se a violência, de início, diz respeito apenas aos meios utilizados e não aos 

fins, afirma o filósofo alemão, sua crítica não poderia ser, apesar de apenas incialmente, senão 

sobre a questão da sua legitimidade. Desse modo, a teoria do direito positivo é tomada pelo 

autor como base hipotética, pois faz uma distinção entre os poderes que não pode ser (do 

ponto e vista do seu sentido, não de seu valor), para Benjamin, substituída por nenhuma outra; 

aquela entre os poderes historicamente constituídos, legítimos, sancionados, e os que assim 

não ocorrem, os ilegítimos. As teorias do direito natural não compreendem essa distinção, à 

medida que, do seu ponto de vista, todo poder usado para fins justos é justificável. Entretanto, 

cabe ressaltar que a intenção da investigação benjaminiana está para além disso, sendo, antes, 

a de “encontrar uma perspectiva fora do direito positivo, mas também fora do direito 

natural”
151

. Semelhante perspectiva corresponde, na prática, a uma manifestação de poder que 

o direito não pode aceitar, ou seja, a de um poder puro, divino, revolucionário. E não o aceita 
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não por serem seus fins incompatíveis com o direito ou mesmos injustos, mas simplesmente 

por estarem fora de sua esfera, pois, ressaltando a violência que subjaz ao direito, diz o autor: 

Todo poder enquanto meio ou é instituinte [poder constituinte] ou 

mantenedor de direito [poder constituído]. Não reivindicando nenhum desses 

dois atributos, renuncia a qualquer validade. [...] o direito [...] aparece sob 

uma luz ética tão ambígua, que se impõe a pergunta se, para a 

regulamentação de interesses humanos não existem outros meios, não-

violentos. Sobretudo é preciso constatar que uma solução de conflitos 

totalmente não-violenta jamais pode desembocar num contrato jurídico. [...] 

Quando a consciência da presença latente da violência se apaga, esta entra 

em decadência
152

. 

Na perspectiva de Benjamin, há uma oscilação dialética entre um poder que institui e 

um poder que mantém o direito, unindo-o, irredutivelmente, a uma violência primordial, da 

qual sua reflexão intenciona escapar. Desse modo, é preciso ressaltar que todo poder 

constituído pressupõe um poder constituinte, portanto, que toda constituição é expressão de 

um poder pressuposto que a institui violentamente. Aqui, é necessário compreender que os 

dois tipos de poder situam-se em planos distintos: o primeiro (constituído), está dentro do 

Estado; o segundo (constituinte), fora desse ordenamento. Por isso é impossível entrever uma 

relação entre eles harmônica. Isso se observa tanto quando se tenta compreender 

juridicamente o estado de exceção – ou seja, compreender algo externo, que escapa, com base 

em algo interno ao poder jurídico –, como quando se pensa da mesma forma (jurídica e 

harmoniosamente) o poder de revisão das constituições, já que foram constituídas com base 

em um poder soberano que não pode, a rigor, ser contestado. Segundo Agamben, o problema 

essencial entre violência que cria e violência que conserva o direito constitui o âmbito em que 

brilha com mais força o paradoxo da soberania. Nessa direção, deve-se guiar uma crítica da 

violência, ou seja, justamente no sentido que permite pensar uma terceira figura que escape ao 

direito, de pensar um poder que nem ponha e nem conserve o direito, mas que o deponha
153

. 

Como dito, foi em resposta à Crítica de Benjamin que Teologia Política foi escrita, e é 

precisamente esse poder anômico benjamininano que Carl Schmitt quis capturar no conceito 

de estado de exceção, introduzindo-o no corpo mesmo do nomos. Contudo, a Crítica foi 

também já ela mesma escrita em resposta a um ensaio de Schmitt, intitulado Der Diktatur, A 

Ditadura, no qual seu autor põe na base do poder soberano a distinção entre os dois poderes 

(constituinte e constituído) e entre normas do direito e normas de realização do direito, ou 

seja, entre o poder mesmo e o seu exercício, sobre os quais discorre Benjamin. 
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Posteriormente, em Teologia Política, a distinção entre os poderes constituinte e constituído é 

abandonada pelo autor para ser substituída pelo conceito de decisão, a qual ele compara, na 

esfera religiosa, ao milagre – à partir da qual o soberano une o poder e sua realização (normas 

do direito e normas de realização do direito) – e o faz justamente para bater de frente com a 

Crítica. A contrarresposta de Benjamin também veio, desta vez no denso livro Origem do 

drama barroco alemão, de 1928, que, segundo Agamben marcaria um novo significado 

acerca da interpretação do debate
154

. Para Benjamin, no Drama barroco, entre poder e 

exercício do poder existe uma cisão inexorável, da qual decisão nenhuma pode conciliar os 

elementos. Com Agamben (e Benjamin), pode-se dizer: 

O soberano, que a cada vez, deveria decidir a respeito da exceção, é 

precisamente o lugar em que a fratura que divide o corpo do direito se torna 

irrecuperável: entre Macht e Vermögen, entre o poder e seu exercício abre-se 

uma distância que nenhuma decisão é capaz de preencher. 

Por isso, por meio de um novo deslocamento, o paradigma do estado de 

exceção não é mais, como na Politische Theologie [Teologia Política], o 

milagre, mas sim, a catástrofe. “Como antítese ao ideal histórico da 

restauração [...] está a ideia de catástrofe. E sobre esta antítese se forja a 

teoria do estado de exceção”
155

.  

Desse modo, a soberania configura-se em uma situação diferente daquela 

correspondente à do estado de exceção schmittiano. Aqui, o que está dentro e o que está fora, 

a anomia e o direito, são tomados não como em uma articulação promovida pelo soberano, 

mas como âmbitos absolutamente distantes que fazem do estado de exceção um limiar de 

indistinção entre os mesmos – limiar através do qual não é possível uni-los verdadeiramente, 

mas apenas forjá-los um nexo. Assim, tais esferas são compreendidas como sendo arrastadas 

pela mesma catástrofe
156

. Com a categoria catástrofe, portanto, Benjamin responde, no 

Drama barroco, ao milagre que correspondia à tomada da decisão, para Schmitt.  

O entrelaçamento da questão da soberania entre os dois autores prolonga-se até um 

texto de Benjamin, de 1942, a saber, As teses sobre o conceito de História, escritas pouco 

antes da morte do seu autor. É lá que, na oitava tese, ele enuncia o ápice da formulação de sua 

crítica ao paradigma do estado de exceção. Contudo, antes de qualquer coisa, é preciso 

compreender o momento histórico pelo qual passavam ambos os autores – qual seja, o Reich 

nazista, concebido sob a proclamação de um estado de exceção (1933) que, inclusive, nunca 

seria revogado –, e saber que as perspectivas e as leituras dos dois autores acerca dessa 
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experiência eram, obviamente, opostas. Schmitt via o estado de exceção nazista como uma 

ditadura soberana, um momento de suspensão da Constituição de Weimar para posterior 

abolição e, ainda, instauração de uma nova Carta Magna – com características que, inclusive, 

ele mesmo pôs-se a pensar em artigos publicados em anos seguintes, bem como também 

procurou definir a nova relação do povo com o Füher. Tal seguimento, que distinguia 

necessariamente regra de exceção, não ocorreu, pois, na verdade, consistia justamente no 

oposto do que queria Hitler. O presidente do Reich confundira os dois opostos ao organizar 

seu Estado sob um estado de exceção, o qual, inclusive, fora proclamado sem a expressão 

Ausnahmezustand (estado de exceção). Schmitt não concebia, em sua teoria da soberania, a 

indistinção promovida pelo nazismo entre regra e exceção, pois o dispositivo só pode 

funcionar sob uma suspensão momentânea, o que é impossível de acontecer quando a exceção 

torna-se regra, sob pena de devorar a si mesma
157

. 

A leitura de Benjamin acerca do momento histórico em que viviam os autores é 

expressa pela tão famosa e reproduzida tese, a qual, assim como o fizeram os fatos, faz cair 

por terra a teoria schmittiana. Eis a tese: 

A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de emergência” em que 

vivemos tornou-se a regra. Devemos chegar a um conceito de história que 

corresponda a esse fato. Teremos então à nossa frente, como nossa tarefa, a 

produção do estado de exceção efetivo; e isso fortalecerá nossa posição na 

luta contra o fascismo
158

. 

Ambos os autores, em A Ditadura e na Crítica, faziam a distinção entre estado de 

exceção efetivo (militar) e estado de exceção fictício (político) – este, na perspectiva de 

Schmitt, compreendido como um estado que pretende ser regulamentado por lei, com o intuito 

de ainda garantir liberdades e direitos dos indivíduos, sendo o outro, aquele que expressa 

verdadeiramente a vontade do soberano, do presidente do Reich, precisamente por definir e 

fazer a distinção entre regra e exceção. Assim, para Schmitt, torna-se logicamente impossível 

a existência de um estado de exceção fictício, a não ser como uma incoerência. Benjamin usa 

tal impossibilidade para voltá-la contra Schmitt, pois se não é possível um estado de exceção 

fictício, o que vivem os autores (o Terceiro Reich) não é senão um estado de exceção efetivo 

que se tornou regra. Nele, o elo que liga violência e direito desapareceu completamente, 
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restando apenas uma violência sem justificativa do ponto de vista do próprio direito, uma 

força sem lei que se move no vazio de uma zona de anomia
159

.  

No momento de extremo domínio sobre a vida, emergem, naturalmente, espaços 

biopolíticos em nível equivalente, necessários à realização desse poder. Estes espaços são os 

campos
160

. Para Agamben, o nexo fundamental, que para Schmitt configurava o nómos da 

terra, apresenta-se mais complexo do que pensava e descrevia o filósofo-jurista, pois contém 

uma ambiguidade, uma zona ilocalizável tal que passa a agir contra si mesmo em um 

deslocamento infinito, movendo-se entre regra e exceção, entre externo e interno, e que tende 

a destruí-lo. O estado de exceção, que parece emergir cada vez mais vezes em nosso tempo, 

tende a tornar-se regra e a fazer-se visível nos campos de concentração, nos quais “o nexo 

entre localização e ordenamento é definitivamente rompido”, sendo, justamente, aquilo “que 

determinou a crise do velho ‘nómos da terra’”
161

.  

Quando se pensa na aplicação do direito, ou na sua instituição, na sua vigência ou na 

sua visibilidade, é preciso saber que a decisão soberana a que ele deve seu poder incide sobre 

a relação entre direito e fato. A decisão não se configura, contudo, nem como questão jurídica 

nem factual, pois se refere a algo que lhes precede, àquilo que diz respeito à inclusão 

originária do vivente na esfera do direito. O direito não só normatiza, cria regras, mas 

normaliza, cria o lugar de representação de si mesmo no próprio âmbito da vida real e, ao 

capturar esta mesma vida, a decisão representa a inclusão de uma exterioridade fundamental 

que anima e dá sentido ao nómos. O soberano, que não trata do lícito ou do ilícito 

propriamente ditos, mas daquilo que poderá definir essas noções, ao suspender o 

ordenamento, ou seja, ao transgredi-lo sem, contudo, aboli-lo totalmente, inclui, sob a forma 

da norma, essa transgressão original no interior do direito. Dessa forma, configura-se, de 

modo fundamental, a transgressão e a violência como “fato jurídico primordial” e o estado de 

exceção “como forma originária do direito”
162

. Para além do fato de se apresentar muito mais 

como regra do que como exceção, o estado de exceção deixa transparecer sua natureza de 

paradigma constitutivo de toda ordem jurídico-política.  

Se a exceção é a estrutura da soberania, a soberania não é, então, nem um 

conceito exclusivamente político, nem uma categoria exclusivamente 

jurídica, nem uma potência externa ao direito (Schmitt), nem a norma 
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suprema do ordenamento jurídico (Kelsen): ela é a estrutura originária na 

qual o direito se refere à vida e a inclui em si através da própria suspensão
163

. 

Assim, se o soberano existe fora da lei, mas, ao mesmo tempo, a ela se refere quando 

da sua suspensão, pode afirmar, paradoxalmente, que embora ele mesmo esteja fora da lei, 

“não há um fora da lei”
164

. Desse modo, o particular vigor da lei pressupõe algo que lhe é 

externo, justamente o poder soberano, que, para criar a norma, deve agir (nem dentro nem 

fora, mas) sob um espaço limiar, onde estão indistintos interno e externo, caos e norma, 

anomia e nomós. Isto é, para poder se referir a algo, a norma deve pressupor o que há fora 

desta relação, um exterior que lhe anima e dá sentido, um “irrelato”, com o qual mantém 

também uma relação. Desta feita, o que a relação de exceção exprime é a estrutura originária 

da relação jurídica ou, em outras palavras, significa que a decisão soberana sobre a suspensão 

do ordenamento constitui a estrutura jurídico-política originária. Arquetipicamente, portanto, 

o estado de exceção é o princípio de toda localização jurídica, na medida em que é apenas 

através dele que se torna possível a fixação de um ordenamento e de um território
165

. Na 

tentativa de melhor compreender a relação de exceção, pode-se dizer, com Agamben, que:  

[A exceção] é, no direito, um elemento que transcende o direito positivo, na 

forma de sua suspensão. Ela está para o direito positivo, como a teologia 

negativa está para a teologia positiva. Enquanto esta, na verdade, predica e 

afirma de Deus determinadas qualidades, a teologia negativa (ou mística), 

com o seu nem... nem..., nega e suspende a atribuição de qualquer 

predicação. Ela não está, todavia, fora da teologia, mas funciona, 

observando-se bem, como o princípio que fundamenta a possibilidade de 

algo como uma teologia. Somente porque a divindade foi pressuposta 

negativamente como aquilo que subsiste fora de qualquer predicado 

possível, ela pode tornar-se sujeito de uma predicação. De modo análogo, 

somente porque a validade do direito positivo é suspensa no estado de 

exceção, ele pode definir o caso normal como âmbito da própria validade
166

. 

 Não obstante, ao se caracterizar uma norma jurídica, é preciso dizer que sua validade 

não coincide com sua aplicação particular. Ou seja, para valer como norma, deve constar de 

modo geral, independentemente do caso particular, seja em um processo seja quando da sua 

execução. Isso significa dizer que a lei tem uma vigência mesmo quando não aplicada, que a 

norma tem validade universal, ou seja, precede sua aplicação independentemente desta. Com 

efeito, esse caráter de vigência sem aplicação encontra analogia com outro âmbito de ação 

humana, a saber, a linguagem: a norma atua vigorando mesmo quando apenas em potência, 
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assim como as palavras que, para denotar algo no ato de um discurso, devem ter sentido 

mesmo quando não denotando. Isto é, somente por vigorar desse modo, ou seja, como pura 

potência, é que a lei, suspendendo toda referência concreta, pode se referir ao particular. A 

linguagem pressupõe o não-linguístico como virtualidade, para posteriormente atualizá-lo na 

denotação, da mesma maneira como a lei pressupõe o não-jurídico (a violência criadora 

constituinte, o estado de natureza etc.) com o qual mantém relação de exceção
167

. 

Para considerar esses âmbitos da linguagem que marcam a sua pura vigência e a sua 

aplicação significante, Agamben usa a definição linguística que distingue a existência da 

palavra como langue da sua função como parole. A primeira se refere ao léxico independente 

do uso concreto, na forma de um jogo gramatical, a segunda ao uso concreto no discurso. 

Somente a pressuposição da língua como pura potência de significar, ou seja, apenas sua 

existência como langue torna possível a criação de âmbitos de discursos significantes, onde, 

então, os termos correspondem aos seus denotados. Analogamente à decisão soberana sobre o 

estado de exceção, que traça o vínculo entre interno e externo para que se possa atribuir 

determinadas normas a determinados territórios, a língua como mera vigência sem significado 

divide linguístico e não-linguístico e abre, assim, os campos de possibilidade para a aplicação 

concreta da palavra
168

, daí, o autor poder afirmar que: “A linguagem é o soberano que, em 

permanente estado de exceção, declara que não existe um fora da língua, que ela está sempre 

além de si mesma. [...] Dizer, neste sentido, é sempre ius dicere”
169

. Exprime-se, assim, o 

vínculo de exclusão inclusiva, a relação de exceção, que submete uma coisa pelo fato de 

encontrar-se na linguagem, de ser nominada. Retomando a analogia que se fez entre soberania 

e linguagem, a questão que aqui se quer pôr em evidência, para, posteriormente, ser analisada, 

refletida e compreendidas as suas consequências é que, para falar com Agamben: 

De modo análogo, também a linguagem mantém o homem em seu bando, 

porque, enquanto falante, ele já entrou desde sempre nela sem que pudesse 

dar-se conta. Tudo aquilo que se pressupõe à linguagem (na forma de um 

não-linguístico, de um inefável etc.) não é, aliás, nada mais que um 

pressuposto da linguagem, que, como tal, é mantido em relação com ela 

justamente enquanto é dela excluído. [.... Como forma pura da relação, de 

fato, a linguagem (como o bando soberano) pressupõe de antemão a si 

mesma na figura de um irrelato, e não é possível entrar em relação ou sair da 
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relação com o que pertence à forma mesma da relação. Isto não significa que 

ao homem falante seja interdito o não-linguístico, mas apenas que ele jamais 

pode alcançá-lo na forma de um pressuposto irrelato ou inefável, e sim, em 

vez disso, na própria linguagem (segundo as palavras de Benjamin, só a 

“puríssima eliminação do indizível na linguagem” pode conduzir a “isto que 

se recusa à palavra” (Benjamin, 1966, p. 127)
170

. 

Compreendidos esses fundamentos acerca do estado de exceção, seguir-se-á o 

caminho arqueológico agambeniano, no sentido de procurar marcas e manifestações 

paradigmáticas dessa relação originária no âmbito histórico-jurídico-político. 

2.3. O estado de exceção como paradigma biopolítico de governo  

No seguimento da análise filosófica agambeninana do estado de exceção, a sua 

arqueologia encontra, como exemplo de manifestação paradigmática, um instituto jurídico do 

direito romano, o iustitium, que (como solstitium, solstício) significa, literalmente, 

“interrupção, suspensão do direito”. Para o autor, ele representa uma espécie de arquétipo do 

estado de exceção e, servindo de modelo em miniatura, ajuda a resolver as aporias que as 

teorias modernas do estado de exceção não conseguiram. O iustitium era proclamado quando 

do reconhecimento de uma emergência em Roma, ou seja, uma guerra externa, insurreição ou 

guerra civil, a partir da qual se declarava situação de tumultus. O procedimento para essa 

declaração, por sua vez, era a convocação de um senatus consultum ultimum. Trata-se de uma 

consulta ao Senado romano, da qual a especificidade é o seu caráter “último”, ou seja, mais 

extremo (ultimum vem do advérbio uls, que significa “além”)
171

. Emitido pelo Senado, através 

dele pedia-se aos cônsules que tomassem qualquer medida que fosse necessária à salvaguarda 

do Estado. Em alguns casos, era endereçado até mesmo aos membros de níveis sociais 

respectivamente mais abaixo, ou seja, pretores, tribunos da plebe e, por fim, a cada cidadão
172

. 

“Implicava, pois, uma suspensão não apenas da administração da justiça, mas do direito 

enquanto tal”
173

. Em vista disso, o senatus consultum ultimum e o iustitium marcam uma zona 

em relação à qual não é possível ir além e, desse modo, segundo Agamben, significam o 

limite do próprio ordenamento social romano. 

Por constituir uma interrupção e suspensão da ordem jurídica, o iustituim não pode ser 

interpretado como a instituição de um novo poder a algum magistrado, com um imperium 
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mais amplo, ou seja, não pode ser comparado a algo como uma ditadura. Esclarece Agamben 

que o ditador era uma figura específica de magistrado, escolhida pelos cônsules e amparada 

por uma lei que determinava seus objetivos, pondo limites às suas ações. No iustitium, ao 

contrário, não se trata da criação de nenhuma nova magistratura e atribuição de um imperium 

ditatorial, mas da suspensão das leis que delimitavam esse poder. Com a mesma perspectiva 

pode-se compreender o estado de exceção moderno. Aquilo que, por exemplo, viveram a 

Alemanha e a Itália na primeira metade do século XX, sob os totalitarismos de figuras como 

Hitler e Mussolini, não foi, a rigor, uma ditadura, mas uma indeterminação, pois estes líderes 

foram legalmente investidos de poder: foram nomeados, o primeiro, chanceler pelo presidente 

do Reich, e o segundo, chefe de governo pelo rei italiano. O que ocorreu em ambos os casos, 

na realidade, foi a existência do que se denominou “Estado dual”, este consistindo na 

subsistência das constituições vigentes (constituição de Weimar e constituição Albertina, 

respectivamente) ao lado (ou seja, paradigmaticamente) de outra estrutura não formalizada 

juridicamente, amparada, contudo, pelo estado de exceção previsto pelas constituições
174

.  

Compreender o estado de exceção como ditadura, inscrevê-lo na tradição da ditadura 

romana e não sob o horizonte da suspensão total promovida pelo iustitium foi, segundo 

Agamben, o erro de Schmitt em A Ditadura. Neste artigo, vale lembrar que o estado de 

exceção é classificado pelo seu autor como ditadura soberana. Um erro, entretanto, 

interessado, tendo em vista que o paradigma da plenitude de poderes, do poder ditatorial, 

concebido pelo direito romano gozava de muito mais prestígio intelectual e político do que o 

paradigma obscuro e mal compreendido do vazio e da interrupção do direito referente ao 

iustitium
175

.  

 Desde a Antiguidade, a compreensão do instituto em questão impõe trabalho aos 

estudiosos, desde Tito Lívio, passando por Cícero, até autores modernos como Mommsen e 

Nissen, ambos do século XIX. Todo o esforço dá-se na questão central de pensar a natureza 

dos atos cometidos durante a suspensão do direito, já que toda determinação jurídica está 

desativada: se são atos transgressivos, ou seja, se contrariam as leis e são passíveis de 

punição, se são atos executivos, agindo de acordo com alguma deliberação legal, ou 

legislativos, mediante os quais se formam conteúdos positivos, criando leis. 

O iustitium parece questionar a própria consistência do espaço público; 

porém, de modo inverso, a do espaço privado também é imediatamente 

neutralizada. Essa paradoxal coincidência do privado e do público, do ius 
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civile e do imperium e, em último caso, do jurídico e do não-jurídico, trai, na 

realidade, a dificuldade ou a impossibilidade de pensar um problema 

essencial: o da natureza dos atos cometidos durante o iustitium. O que é uma 

prática humana integralmente entregue a um vazio jurídico? [...] Caso se 

quisesse, a qualquer preço, dar um nome a uma ação realizada em condições 

de anomia, seria possível dizer que aquele que age durante o iustitium não 

executa nem transgride, mas inexecuta o direito. Nesse sentido, suas ações 

são meros fatos cuja apreciação, uma vez caduco o iustitium, não são 

absolutamente passíveis de decisão e a definição de sua natureza – executiva 

ou transgressiva e, no limite, humana, bestial ou divina – está fora do âmbito 

do direito
176

. 

Com o fim da República, o termo iustitium compreendido como suspensão do direito 

para o controle de um tumulto desaparece. Em seu lugar, passou-se a entendê-lo como “luto 

público” em decorrência da morte do soberano ou parente próximo a ele. Segundo Agamben, 

os romanistas e historiadores do direito não conseguiram explicar essa evolução semântica 

por compreendê-la fora do contexto político, como se o luto já estivesse presente em toda 

anomia. Para alguns autores, legando-a à esfera da psicologia, o luto público decorria da 

possibilidade do “terror anômico”, do medo do chaos constitutivo de toda sociedade, 

neutralizando-se, assim, sua especificidade jurídica. Porém, somente fazendo o iustitium 

decorrer do tumulto que se segue à morte do soberano, como resposta natural às sedições e 

revoltas consequentes a ele, torna-se compreensível a correspondência entre anomia e luto – 

como se o soberano, ao concentrar todos os poderes excepcionais em sua pessoa, tornasse-se 

um iustitium vivo e, ao morrer, liberasse imediatamente sua anomia constitutiva e provocasse 

os tumultos anômicos pela cidade. Desse modo, o elo entre iustitium e tumultus conserva-se, 

mas este último coincide com a morte do soberano, enquanto aquele (a suspensão do direito) 

passa a ser parte integrante da cerimônia fúnebre
177

. 

Se o iustitium é um arquétipo do estado de exceção, há uma teoria que pode ser 

considerada, segundo Agamben, um arquétipo das modernas teorias da soberania. Trata-se da 

teoria do soberano como “lei viva” (nomos empsychos), elaborada pelos neopitagóricos (séc. I 

e II a. C.) como Diotogene, que enuncia, no seu tratado sobre a soberania, a fórmula basileus 

nomos empsychos (“o soberano é lei viva”). O soberano, assim concebido, é posto como o 

mais justo e a causa da justiça e da legitimidade: é como um deus entre os homens, explica 

Diotogene. O soberano, portanto, não é obrigado pela lei, cuja vida (a vida da lei) coincide 

nele mesmo como anomia, ou, em outras palavras, enquanto o soberano se identifica com a 

lei, põe-se em relação com ela mesma e fundamenta a ordem jurídica mediante um poder 
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anômico. Essa teoria constitui, segundo Agamben, a primeira tentativa de afirmar a anomia do 

soberano vinculada à ordem jurídica, e a sua fórmula marca o nexo entre o fora e o dentro da 

lei que caracteriza o estado de exceção. Se o que se encontra no soberano, portanto, não é 

apenas anomia, mas também nomos, ambos indistintos na pessoa do soberano, quando da sua 

morte se segue um luto, é porque fora cortado o nexo entre a vida (da pessoa do soberano) e a 

lei e deixado a ameaça de uma anarquia geral na cidade. Por isso, a anarquia deve ser 

controlada mediante a transformação do estado de exceção em luto público e o luto, por sua 

vez, em iustitium
178

. Acerca disso, comenta Agamben: 

À indiscernibilidade de nomos e anomia no corpo vivo do soberano 

corresponde a indiscernibilidade entre estado de exceção e luto público na 

cidade. Antes de assumir a forma moderna de uma decisão sobre a 

emergência, a relação entre soberania e estado de exceção apresenta-se sob a 

forma de uma identidade entre soberania e anomia. O soberano, enquanto lei 

viva, é intimamente anomos. Também aqui o estado de exceção é a vida – 

secreta e mais verdadeira – da lei
179

. 

Ex auctoritate patrum. Este era o poder que designava o sujeito que podia declarar o 

estado de exceção romano, o iustitium. No caso do Senado, sua função específica não se 

referia ao imperium, o poder de decisão dos magistrados e do povo, nem à potestas, o poder 

de execução das leis sobre coisas e pessoas, mas à auctoritas. Com a auctoritas patrum 

(“autoridade paterna”) era, então, mais próprio ao Senado declarar o referido estado do que a 

um ditador, embora a este correspondesse o poder de uma forma extrema de auctoritas – e 

não o imperium de uma magistratura, como é comum designar os ditadores romanos (ou seja, 

de imperadores) – e, assim, também pudesse fazê-lo. Auctoritas, contudo, um conceito tão 

especificamente romano, comenta Agamben, é de difícil tradução, dada sua amplitude, que 

abarca, além do direito público, também o privado, fazendo depender o seu significado de 

diferentes contextos. O filósofo italiano segue o rastro filológico do termo e explica que este 

deriva do verbo augeo, que significa “fazer existir do próprio seio”, “produzir algo a partir de 

si mesmo”, ou, por outro lado, “aperfeiçoar, acrescentar”. Embora aparentemente diferentes, 

esses significados coadunam-se, tendo em vista que o mundo greco-romano não conhece a 

criação a partir do nada (ex nihilo), com todo ato de criação implicando sempre em alguma 

matéria informe ou ser imperfeito pré-existente, para que se o faça crescer e se aperfeiçoar
180

.  
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No âmbito do direito privado, quem detém a autoridade é o auctor, aquele que confere 

validade a um ato de alguém que não pode sozinho agir de modo juridicamente válido. São os 

casos, exemplificados por Agamben, do tutor, que valida o ato do incapaz que lhe é confiado, 

e do pai, que autoriza o matrimônio do filho ainda não emancipado. Com efeito, é preciso 

dizer, o que caracteriza este poder do pai e do tutor não é a efetivação de um direito; ele não 

constitui um poder jurídico. Antes, existe unilateralmente, puro e simples, deriva diretamente 

da condição de pater, sem, contudo, precisa Agamben, implicar uma espécie de exercício 

voluntário: constitui a simples realização de um poder impessoal na própria pessoa do auctor, 

como se este fosse, também, “lei viva”. Acerca disso, explica o autor: 

Tudo se passa, então, como se, para uma coisa poder existir no direito, fosse 

necessária uma relação entre dois elementos (ou dois sujeitos): aquele que é 

munido de auctoritas e aquele que toma a iniciativa do ato em sentido 

estrito. Se os dois elementos ou os dois sujeitos coincidirem, então o ato será 

perfeito. Se, ao contrário, houver entre eles uma distância ou uma ruptura, 

será necessário introduzir a auctoritas para que o ato seja válido
181

. 

No direito público, como entrevisto, o Senado detinha a autoridade. Entretanto, é 

difícil definir esta função, já que o Senado não tinha autonomia, podendo apenas homologar 

as decisões do imperium do povo após os comícios populares e agir conjuntamente ao 

imperium do magistrado, não podendo manifestar-se sem ser por este interrogado. O máximo 

que podia fazer era, quando consultado, “aconselhar” (consultum), conselho que não vale de 

forma absoluta. Pode-se fazer, assim, uma analogia entre o auctor do direito privado e a 

auctoritas patrum do direito público (sem que isso signifique, necessariamente, que o povo 

seja como um menor de idade, que deve ser governado como o fazem os tutores).  Em ambos 

os casos há uma dualidade essencial que define a ação jurídica perfeita. Com Agamben, pode-

se dizer: “Auctoritas e potestas são claramente distintas e, entretanto, formam juntas um 

sistema binário”
182

. A auctoritas nada tem a ver com a potestas nem com o imperium dos 

magistrados e do povo, e a analogia é referente à própria natureza do direito – natureza essa 

que não origina as ações humanas, mas captura-as em um âmbito ulterior, à medida que deve 

comunicá-las ao poder jurídico para que este as legitime
183

.  

O poder de legitimidade da auctoritas, que, mediante o iustitium, torna cada indivíduo 

particular detentor de imperium e cada cônsule um mero particular, pode, também, agir 

inversamente. Agamben exemplifica que: 
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[...] no ano 211 a.C., ao se aproximar Aníbal, um senatus-consulto ressuscita 

o imperium dos ex-ditadores, cônsules e censores. [...]. No caso extremo – 

ou seja, aquele que melhor a define, se é verdade que são sempre a exceção e 

a situação extrema que definem o aspecto mais específico de um instituto 

jurídico – a auctoritas parece agir como uma força que suspende a potestas 

onde ela agia e a reativa onde ela não estava mais em vigor. É um poder 

que suspende ou reativa o direito, mas não tem vigência formal como 

direito
184

.  

Dentre outros exemplos em que a auctoritas age suspendendo o direito, pode-se, com 

Agamben, citar o hostis iudicatio. Com efeito, se um cidadão romano conspirasse contra ou 

traísse a república, ele era considerado pelo Senado como hostis iudicatus, sua ameaça o 

tornaria inimigo público. Não simplesmente hostis alienígena, um inimigo estrangeiro, pois 

este ainda conservaria algum direito, mas, privado de todo estatuto jurídico, podia, a qualquer 

momento, ter seus bens expropriados e ser condenado à morte. Não todo o ordenamento, mas 

o direito civil que antes portava era, então, suspenso pela autoridade dos senadores. 

Igualmente esclarecedor é o caso do auctoritas principis. Nas suas Res Gestae Divi Augusti 

(“Atos do Divino Augusto”), Augusto, ao final da vida, narra seu governo citando as obras 

por ele realizadas. Em um fragmento do capítulo 34, reivindica como fundamento 

constitucional do seu status de princeps não à potestas, que declara compartilhar com os 

magistrados, mas ao poder da auctoritas. Significativo é também que o Senado tenha-lhe dado 

este nome, já que “Augusto” deriva do mesmo étimo de auctor, ou seja, augeo. Mais tarde, ao 

declarar sua intenção de restaurar a constituição republicana, define-se como optimi status 

auctor e, assim, constitui-se como auctor dos direitos endereçados ao povo e ao Senado. 

Desse modo, compreende-se a autoridade inerente à pessoa viva, o princeps, como a 

efetivação de uma suspensão que legitima e garante a vida política romana
185

. Nesta abertura, 

ademais, pode-se afirmar, com Agamben, que: 

Para compreender fenômenos modernos como o Duce fascista e o Führer 

nazista, é importante não esquecer sua continuidade com o princípio da 

auctoritas principis. Como já observamos, nem o Duce nem o Führer 

representam magistraturas ou cargos públicos constitucionalmente definidos 

– ainda que Mussolini e Hitler estivessem investidos, respectivamente, do 

cargo de chefe de governo e do cargo de chanceler do Reich, como Augusto 

estava investido do imperium consolare ou da potestas tribunicia. As 

qualidades de Duce e de Führer estão ligadas diretamente à pessoa física e 

pertencem à tradição biopolítica da auctoritas e não à tradição jurídica da 

potestas
186

. 
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De modo geral, pode-se compreender o sistema jurídico do Ocidente como uma dupla 

estrutura ficcionalmente articulada, formada, de um lado, por um elemento normativo e 

estritamente jurídico e, de outro, um elemento anômico e metajurídico. A esses elementos 

pode-se corresponder, respectivamente, a potestas e a auctoritas, com a norma necessitando 

da autoridade para ser aplicada e a autoridade precisando da norma para validá-la ou 

suspendê-la. Em uma palavra, o que a dialética entre auctoritas e potestas exprime é, na 

realidade, a estreita e recíproca implicação entre direito e vida, no sentido de seu fundamento. 

Ou seja, esse movimento expressa o poder que, mediante a auctoritas ou a decisão – além de 

aplicar-se à normalidade, também podendo suspender a norma sem neutralizar totalmente o 

ordenamento jurídico –, refere-se imediatamente à vida, à medida que a funda e é fundado por 

ela. O iustitium ou o estado de exceção constituem o dispositivo que mantém unidos os dois 

elementos da máquina jurídico-política, tanto quando do emergir de uma situação extrema 

quanto quando da configuração de normalidade. Assim, o estado de exceção liga anomia e 

ordem jurídica por uma ficção que mantém o direito em contato direto com a vida, instituindo 

um limiar de indistinção entre anomia e nomos, entre vida e direito, entre auctoritas e 

potestas. Orienta Agamben que, permanecendo ambos os elementos conceitual, temporal e 

subjetivamente distintos, como, por exemplo, ocorria em Roma entre o Senado e povo, então 

sua dialética pode funcionar. Quando, com efeito, tendem a indistinguir-se na pessoa mesma 

do soberano e tornam-se, desse modo, regra, o sistema transforma-se em uma máquina letal, 

mostrando, ao mesmo tempo, o quão frágil é a morada do direito, desde o início em processo 

de decomposição
187

. 

Vê-se definir, desse modo, a complexidade e o significado imediatamente biopolítico 

do estado de exceção, cuja lógica, inclusive, é preciso dizer, não está de modo algum distante 

da realidade das democracias contemporâneas. Como bem diz Agamben a respeito do nazi-

fascismo: “O termo ‘ditadura’ é totalmente inadequado para explicar o ponto de vista jurídico 

de tais regimes, assim como, aliás, a estrita oposição democracia/ditadura é enganosa para 

uma análise dos paradigmas governamentais hoje dominantes”
188

. Além de ter sido criação da 

tradição democrática, o estado de exceção surge hoje, por exemplo, em uma tendência política 

absolutamente visível – segundo Agamben, em todas as democracias ocidentais –, a saber, a 

da substituição do estado de exceção explicitamente declarado pela generalização nunca antes 
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vista do paradigma da segurança, usado como técnica cotidiana de governo
189

. Tem-se visto, 

a partir dos ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center e ao Pentágono, a 

acentuação das medidas de segurança tomadas pelo governo dos Estados Unidos, as quais se 

baseiam nos mesmos pressupostos, travestidos por suas próprias justificativas, dos decretos 

totalitários que fizeram a história dos genocídios. Como exemplo, Agamben cita o USA 

Patriot Act, instituto promulgado pelo Senado estadunidense no dia 26 de outubro daquele 

ano, que a partir de então permitiu ao Ministro da Justiça manter preso qualquer estrangeiro 

suspeito de atividades terroristas, qualquer não-cidadão que atente contra a segurança 

nacional. O ato patriota atua, na realidade, anulando o estatuto jurídico do indivíduo detido, 

tal como ocorreu com os talibãs capturados no Afeganistão e mandados ao campo de detenção 

de Guantánamo. Neste espaço sem norma, sem definição jurídica coerente, ao lado da maior 

democracia do mundo, os presos nem são considerados prisioneiros de guerra, para os quais 

competiria um tribunal militar, nem muito menos cidadãos estadunidenses, sujeitos a um 

processo comum. Apenas “detentos”, e por tempo indeterminado, tal como indeterminada é a 

sua natureza legal, objetos de pura dominação de fato, com os quais só se podem 

verdadeiramente comparar os judeus mandados aos campos de concentração e extermínio 

nazistas. Antes de enviados aos Lager, os judeus foram desnacionalizados por exigência do 

próprio Hitler, assim, perdiam sua cidadania e toda identidade jurídica, conservando apenas 

sua identidade de judeus, para que, desprotegidos juridicamente, pudessem ser, nas famosas 

palavras do Führer, “esmagados como piolhos”
190

.  

É na perspectiva dessa reinvindicação dos poderes soberanos do presidente 

em uma situação de emergência que se deve considerar a decisão do 

presidente Bush de referir-se constantemente a si mesmo, após o 11 de 

setembro de 2001, como o Commander in chief of the army [Comandante 

supremo do exército]. Se, como vimos, tal título implica uma referência 

imediata ao estado de exceção, Bush está procurando produzir uma situação 

em que a emergência se torne a regra e em que a própria distinção entre paz 

e guerra (e entre guerra externa e guerra civil mundial) se torne 

impossível
191

.  

Por fim, até esse ponto do presente texto, espera-se ter demonstrado que a reflexão 

agambeniana consegue fazer aquilo a que se propôs de início: unir os dois modos de análise 

do poder aqui referidos, a saber, o modelo biopolítico e o da soberania, visto que a tese 

benjaminiana de que o estado de exceção vem a se tornar regra, tanto mostra sua 
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correspondência com a realidade – em particular com a realidade política do Novecentos –, 

quanto – à medida que aponta ao poder que atenta diretamente sobre a vida –, mostra-se 

coerente e consoante ao modelo biopolítico. A máquina do estado de exceção, que, por uma 

ficção, tenta unir direito e vida, norma e ação humana, continuou a funcionar 

ininterruptamente após a Primeira Guerra Mundial, justamente através do nazi-fascismo, e 

chega ativa ao começo do século XXI. Segundo Agamben, o estado de exceção atingiu, hoje, 

seu ponto máximo de desdobramento, em amplitude planetária, onde o aspecto normativo do 

direito pode ser fácil e impunemente eliminado pela violência governamental (o paradigma da 

segurança que o diga)
192

. 

A arqueologia do estado de exceção efetuada por Agamben, é preciso dizer, não 

intenta promover um retorno ao estado de direito, por meio da crítica do paradigma da 

exceção. Antes, em questão estão, justamente, os próprios conceitos de “Estado” e “direito”. 

O objetivo é mostrar o vazio fundamental que governa o arcana imperi (“império arcaico”) 

do nosso tempo, para tentar deter a máquina biopolítica que nos arrasta à catástrofe de uma 

guerra civil mundial, pois, se a ficção demonstra o vazio, se não há articulação real, então, é 

possível um contramovimento que intente separar o que fora violenta e artificialmente ligado 

(direito e vida). Não que se possa, identificado o vazio, recompor a fratura, como se um 

feitiço desencantado pudesse nos levar a um estado de harmonia original. A vida já é um 

produto do direito e este só existe em referência àquela, de modo que só se pode identificá-los 

e distingui-los se se compreende sua articulação na máquina. A vida, assim como a ética e a 

política, já foi contaminada pelo direito. Mostrar o vazio, a fratura, a não-relação entre direito 

e vida apenas abre um espaço para uma ação humana pura que corte o nexo entre violência e 

direito. Semelhante ação, Agamben entende como a única verdadeiramente política. A 

política do nosso tempo se reduz a instituir um novo poder jurídico ou a negociar com o 

direito. Dessa feita, afirma o italiano: 

E somente a partir do espaço que assim se abre, é que será possível colocar a 

questão a respeito de um eventual uso do direito após a desativação do 

dispositivo que, no estado de exceção, o ligava à vida. Teremos então, diante 

de nós, um direito “puro”, no sentido em que Benjamin fala de língua “pura” 

e de uma “pura” violência. A uma palavra não coercitiva, que não comanda e 

não proíbe nada, mas diz apenas ela mesma, corresponderia uma ação como 

puro meio que mostra só a si mesma, sem relação com um objetivo. E, entre 

as duas, não um estado original perdido, mas somente o uso e a práxis 
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humana que os poderes do direito e do mito haviam procurado capturar no 

estado de exceção
193

. 

A inscrição da vida na esfera jurídica é, como dito, arcaica, e o é de tal modo que até 

mesmo as mais bem intencionadas tentativas de proteção dos indivíduos e grupos humanos 

sob o víeis do direito remetem às esferas da submissão ao poder soberano e, no extremo, à 

matabilidade que lhe é fundante. Semelhante é o caso dos modernos direitos do homem, 

concebidos após a Revolução Francesa, bem como das proclamações posteriores dos direitos 

humanos tão comuns no século XX. Sobre essa questão tratará o capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO III 

3. TANATOPOLÍTICA E DIREITOS HUMANOS: SOBRE A TAREFA 

HUMANITÁRIA DE UMA POLÍTICA INUMANA 

Ao presente capítulo interessa, essencialmente, a transformação da biopolítica em um 

seu extremo desdobramento, que se chamou de tanatopolítica, a partir da qual ocorreram 

praticas como a eutanásia e o extermínio realizado nos campos de concentração. Frente às 

grandes ditaduras do século XX, segundo Agamben, estes acontecimentos só podem ser 

compreendidos adequadamente e em toda a sua complexidade a partir da perspectiva que tem 

como ponto de partida algo como o conceito de vida nua. Antes, porém, deve-se observar a 

reflexão de Hannah Arendt acerca da relação entre direito e nacionalidade, sobre a qual 

Agamben faz uma leitura específica e, por assim dizer, biopolítica. A dissolução desse nexo 

essencial faz emergir, para ambos os autores, tanto os Direitos Humanos como os campos. 

Serão expostos ainda alguns pressupostos biopolíticos constituintes dos Estados ocidentais 

que lançam luz sobre o paradigma do estado de exceção, bem como aos fundamentos do seu 

poder jurídico-político. O capítulo encerrará com a reflexão conclusiva de Agamben sobre o 

que significa, para a ordem política contemporânea, a existência dos campos. Para tanto, 

importam, principalmente, o primeiro volume da série Homo Sacer, de Agamben, O poder 

soberano e a vida nua; uma seção do livro de Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, a 

saber, O declínio dos Estados-nação e o fim dos direitos do homem: além dos testemunhos de 

um sobrevivente dos campos nazistas, o literato italiano Primo Levi. 

3.1.     O cidadão e o apátrida: a relação essencial entre direitos civis e direitos humanos 

3.1.1.  Minorias e apátridas  

O sangrento século XX já nascera sobre o crivo de uma Grande Guerra. Esta, nas 

palavras de Hannah Arendt – em um capítulo do seu Origens do totalitarismo, de 1973 

(última versão), intitulado O declínio do Estado-nação e o fim dos direitos do homem –, 

surgiu como uma grande explosão em cadeia, com efeitos dilacerantes nunca antes vividos 

pela comunidade europeia. Findada a guerra, viu-se a instabilidade de uma inflação 

destruidora e um absurdo desemprego estendido a nações inteiras, não apenas aos seus 

trabalhadores. Semelhante catástrofe, entretanto, teve como consequência mais importante, 

para a reflexão aqui abordada, a formação e a migração de grandes grupos humanos, fugidos 
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das guerras civis que se seguiram ainda mais sangrentas do que a própria Primeira Guerra. 

Além destas batalhas, a dissolução do Império Austro-húngaro e a libertação da Polônia e dos 

países bálticos da Rússia czarista criaram os primeiros apátridas e as minorias. Estes foram, 

segundo Arendt, mais do que todas as classes sociais, os dois grupos de vítimas em pior 

situação, nos vinte anos que antecederam à Segunda Guerra Mundial e durante esta. Havia, 

contudo, uma novidade para esses fugitivos em relação aos que migraram antes e durante o 

desenrolar da Primeira Grande Guerra: precisamente, o fato de que eram sempre incômodos 

aonde chegavam, não eram bem-vindos por onde quer que andassem, não eram acolhidos e 

nem reconhecidos pelas nações por onde passavam. “Uma vez fora do país de origem, 

permaneciam sem lar; quando deixavam o seu Estado, tornavam-se apátridas; quando perdiam 

os seus direitos humanos, perdiam todos os direitos: eram o refugo da terra”
194

. 

Ocorreu que a guerra e as batalhas remanescentes deixaram como consequência uma 

série de Tratados de Paz, os quais – em uma Europa tão etnicamente heterogênea – delegavam 

os governos e os poderes dos Estados a alguns povos, mais dominantes e numerosos, 

considerados “povos estatais”; a outros em menor número, porém, dentro do mesmo território, 

não; e a outros, ainda menos aglutinados, dispersos por vários países, apenas o 

reconhecimento, através dos Tratados de Minorias, de “minorias nacionais” ou, simplesmente, 

“nacionalidades”
195

. Divididas com o fim do Império Dual e da Rússia czarista, operar tal 

reforma entre as nações legatárias significava unir antigas desavenças sem que, contudo, desta 

vez, pesasse sobre elas a mão forte dos imperadores. Além disso, e muito mais importante, 

segundo Arendt, após as dissoluções desses impérios, veio a constatação de que a Europa, na 

verdade, sempre fora governada por um sistema que relegava as necessidades de, pelo menos, 

25% de sua população. Semelhante postura não deveria diferir no caso dessa nova 

estruturação de Estados, acerca dos quais se mostrou um número ainda maior, pois 30% 

(cerca de 30 milhões de pessoas) de seus habitantes foram reconhecidos como exceções, 

restando-lhes apenas a proteção dos Tratados de Minorias. 

Na realidade, os Tratados de Minorias reconheciam como tais apenas povos que 

estivessem contidos consideravelmente em dois ou mais Estados, o que frustrava, para se ter 

uma noção, em alguns países com grande número de nacionalidades, cerca de 50% de sua 

população, as quais deveriam ser, então, assimiladas. Esses tratados, obviamente, não podiam 
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ser regulamentados pelos Estados. Eram, então, confiados à Liga das Nações, um órgão 

internacional, porém composto por estadistas nacionais simpáticos, principalmente, aos 

governos recém-criados, o que não gerava confiança alguma por parte das minorias. Estas 

logo compreenderam a verdadeira intenção dos Tratados, a saber, assimilá-las às novas 

soberanias nacionais (ou mesmo liquidá-las, como ocorreu em alguns casos)
196

. Entretanto, 

diz Hannah Arendt: 

O pior aspecto dessa situação não era o fato de que se tornava natural às 

nacionalidades serem desleais com o governo que lhes fora imposto, e aos 

governos oprimirem suas nacionalidades do modo mais eficiente possível, e 

sim que a população nacionalmente frustrada estava firmemente convencida 

– como, aliás, todo o mundo – de que a verdadeira liberdade, a verdadeira 

emancipação e a verdadeira soberania popular só podiam ser alcançadas 

através da completa emancipação nacional, e que os povos privados do seu 

próprio governo ficariam sem a possibilidade de usufruir dos direitos 

humanos
197

. 

Semelhante e desastrosa convicção se mostra pela reação dos povos desfavorecidos, 

quando estes organizaram o “Congresso dos Grupos Nacionais Organizados nos Estados 

Europeus” – indo de encontro frontal à Liga das Nações, pois ignorava aquele seu princípio 

territorial (para ser considerado minoria, devia estar presente em ao menos dois Estados) –, 

que agrupava todas as nacionalidades não-estatais, portanto, não apenas as minorias. Assim, o 

congresso somou mais nacionalidades do que o número de povos estatais, trazendo como 

principal peso e elemento de coesão a participação dos alemães e dos judeus, que mantinham 

relação harmoniosa antes da ascensão do Terceiro Reich. Entretanto, as votações do 

congresso, desde o início, assinala Arendt, mostraram aquela tendência nacionalista, presente 

já nos termos “Grupos Nacionais”, que fazia cada nacionalidade, cada minoria, lutar pelo seu 

direito apenas enquanto minoria, não pelos interesses dos povos marginalizados como um 

todo, porquanto pôde a autora afirmar: “o interesse nacional chegou a ter prioridade sobre a 

lei muito antes da afirmação de Hitler de que ‘o direito é aquilo que é bom para o povo 

alemão’”
198

. Em 1933, quando subiu ao poder, o partido nazista encontrara terreno fértil para 

a disseminação do anti-semitismo já presente na Europa, conseguindo apoio dos grupos 

alemães e de outras nacionalidades participantes da organização, o que fez os judeus deixarem 
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o congresso e tornarem-se, desde então, insignificantes ao problema dos grupos 

minoritários
199

. 

Paralelamente à condição das minorias, via-se delinear um fenômeno crescente, a 

saber, a existência de pessoas e grupos sem Estado, estando nesta condição após terem 

passado por tantos eventos políticos desde a Primeira Guerra que, cada vez mais, 

indeterminava-se sua condição. Eram os apátridas, dos quais, segundo Arendt, por vezes, não 

se podia sequer saber a origem – o que se dava tanto pela constante mudança de nacionalidade 

dos habitantes de territórios em disputa, como pelo fato, assinala a autora, de que alguns 

grupos simplesmente optavam por essa condição, preferindo-a à deportação quando voltar ao 

país de origem significaria exclusão e marginalização social
200

. Nos países onde assim 

estavam, os indivíduos não poderiam trabalhar ou residir legalmente. Podiam ser presos sem 

terem cometido crime algum, pois, sem identidade nacional reconhecida ou identificada, não 

estavam sob a proteção sequer dos Tratados, constituindo uma espécie de anomalia. “Mais do 

que isso, toda a hierarquia de valores existentes nos países civilizados era invertida no seu 

caso”
201

. Aqueles que constituíam o “refugo da terra” viviam desprotegidos por leis ou 

representantes de governo, eram a prova viva de que os direitos garantidos pela Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão
202

, formulados pela Revolução Francesa, não podem 

realmente existir sem a tutela de cada nação sobre seus filhos, e que, portanto, apenas existem 

direitos do homem enquanto este for cidadão e não menos do que isto
203

. 

Em não podendo exercer as atividades básicas à sobrevivência dentro da lei, restava-

lhes fazê-lo sob a forma da ilegalidade, correndo o risco de serem presos e punidos sem 

julgamento. Havia, contudo, outra opção, a saber, a de cometer um crime, por exemplo, um 

pequeno furto, e ser preso por isso. Aliás, que assim ocorresse seria, na verdade, para eles, 

melhor do que a própria condição de apátrida. Isto porque o criminoso ao menos era previsto 

pela lei e detinha alguns direitos igualmente a quaisquer outros criminosos – mesmo no caso 
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das pessoas sem pátria, como uma exceção à norma –, fazendo-os momentaneamente deixar 

seu status de anomalia e recuperar certa dignidade
204

. A certa altura do ensaio, diz Arendt que 

a melhor maneira de constatar se uma pessoa fora expulsa do âmbito da lei e tornou-se 

desprovida de direitos é saber se é melhor para ela cometer um crime, ou seja, se seria mais 

benquista pela lei quando imputada de culpa do que quando carregada de inocência. Eis aqui 

uma das mais surpreendentes consequências da noção de direitos humanos. Perplexidade que 

permite a autora dizer: 

Só como transgressor da lei pode o apátrida ser protegido pela lei. Enquanto 

durem o julgamento e o pronunciamento da sua sentença, estará a salvo 

daquele domínio arbitrário da polícia, contra o qual não existem advogados 

nem apelações. [...] pode tornar-se quase um cidadão completo graças a um 

pequeno roubo. Mesmo que não tenha um vintém, pode agora conseguir um 

advogado, queixar-se contra os carcereiros e ser ouvido com respeito. Já não 

é o refugo da terra: é suficientemente importante para ser informado de todos 

os detalhes da lei sob a qual será julgado. Ele torna-se pessoa respeitável
205

. 

Portanto, em suma, os Tratados de Paz acabaram por criar um imenso número de 

minorias, ao passo que as revoluções do início do século produziram seus refugiados 

políticos, enquanto a política de alguns países (totalitários ou não) determinava suas próprias 

desnacionalizações – fatores que se somaram à desintegração do já decadente sistema europeu 

de Estados-nações e à formação dos sem pátria. É preciso ressaltar que o que levou o sistema 

de Estados-nação a esse declínio foi a migração massiva das minorias e apátridas, pois os 

Estados não estavam preparados, nem política nem administrativamente, para a naturalização 

de tantas pessoas. Todos os países europeus temiam verdadeiro dilúvio de povos sem Estado 

para dentro de seus territórios, o que os levou a revogar um dos direitos mais antigos no 

mundo ocidental, a saber, o direito de asilo. Quando chegavam os refugiados, já 

desnacionalizados ou não, em vez de naturalizar ou dar asilo à quantidade que fosse possível, 

os governos, além de não o fazer, tamanho era o seu medo, revogavam também as anteriores 

naturalizações e permissões a estrangeiros, jogando todos em situação parecida
206

. “Nos anos 

30 tornou-se cada vez mais difícil distinguir claramente entre refugiados sem Estado – isto é, 

apátridas – e estrangeiros residentes – isto é, cidadãos de um outro país”
207

. Se, contudo, já 

houvera minorias desde o século XIX
208

, era realmente uma novidade para a história europeia 

o reconhecimento institucional, não temporário, de milhões de pessoas como minorias, 
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vivendo fora da proteção das leis, dos governos e precisando de uma legitimação externa para 

a garantia de seus direitos básicos. Ademais, se, igualmente, já houve na história expulsões de 

populações inteiras de seus territórios, de seus lares, o que não tinha precedentes era, 

justamente, a angustiante situação de não conseguir encontrar um novo local para morar
209

. 

O fracasso de tentar resolver o problema dos fora da lei do século XX, entretanto, não 

pode ser atribuído, segundo Arendt, a uma má vontade por parte dos que a isso se propunham. 

Na realidade, tanto o pensamento político, de modo geral, do século XIX, quanto os partidos 

liberais do século XX, não levaram a sério a proposta dos Direitos Humanos no sentido de sua 

garantia institucional: nunca havia sido uma questão prática no âmbito político. Aliás, a noção 

de direitos humanos desvinculada da soberania nacional, de sua existência para além desta, 

não era levada a cabo nem pelos governos nem pelos próprios grupos marginalizados. A razão 

disto era que se supunha que as constituições nacionais tivessem sido já criadas com base na 

Declaração dos Direitos do Homem. Assim sendo, se não apresentassem leis coerentes com a 

declaração fundamental da Revolução Francesa, deviam ser modificadas em sua legislação, 

no caso das democracias, ou subvertidas mediante revolução, no caso dos países totalitários. 

Ademais, os governos se opunham a ceder sua autonomia soberana e os grupos nacionais 

desconfiavam de algo não pautado em sua nacionalidade. Temiam (do mesmo modo que os 

apátridas, os refugiados ou os internos dos campos de concentração) ser reduzidos a animais, 

à medida que os direitos humanos tinham como base uma natureza humana, esta podendo, 

então, ser reconhecida até mesmo nos “selvagens” e os direitos concedidos também a eles – 

daí seu apego à nacionalidade, como que a um último vínculo à humanidade garantida pela 

cidadania. Ou seja, em uma palavra, a confiança de todos era na velha e remodelada soberania 

nacional
210

. 

A autora assinala que os grupos marginalizados se tornaram, em seguida, arma de 

propaganda dos governos totalitários, à medida que estes passaram a usar a desnacionalização 

como arma política – a exemplo, em especial, dos trotskistas e dos judeus
211

 –, fomentando o 
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descontentamento e transformando-o em ódio, inclusive, nos países democráticos que se lhe 

opunham. Quanto mais pobres fossem os apátridas melhor, pois sua incômoda presença 

encontraria maior reação do país onde mendigavam, confirmando a sumária afirmação dos 

movimentos totalitários de que não existem direitos inalienáveis
212

. 

Ademais, o que ocorreu já desde antes da Segunda Guerra, por parte dos governos, em 

relação aos apátridas foi a atitude de, simplesmente, ignorá-los. De “povos sem Estado” 

passaram a ser chamados “pessoas deslocadas”. Terminologia que reflete a atitude dos 

governos em não mais se preocuparem em deportá-los, de um lado, e repatriá-los, de outro, 

mesmo que apenas para puni-los, ou negá-los. Na verdade, diz Arendt, em não surtindo efeito 

as duas únicas soluções para o problema, a saber, a naturalização ou a repatriação, e estando 

uma pessoa fora da lei, constituindo verdadeira anomalia legal, nada impedia que o país onde 

ela estivesse a expulsasse a um país vizinho. Nada impedia que uma pessoa fosse 

contrabandeada de um lado a outro da fronteira de forma declaradamente ilegal. 

Paradoxalmente, os apátridas tornaram-se, cada vez mais, caso de polícia, a qual, pela 

primeira vez na Europa Ocidental, recebeu autoridade de legislar e governar, 

independentemente, a vida das pessoas
213

. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o número de apátridas cresceu ainda mais, pois os 

refugiados políticos, expulsos ou fugidos das revoluções, passaram também a receber tal 

status quando desnacionalizados pelo novo governo de seu país. Eram efetivadas 

desnacionalizações em massa, o que também constituía novidade gritante à época e 

significava milhões de pessoas de várias origens que não encontravam , contudo, país algum 

que as aceitasse. A importância maior de tudo isso, no dizer de Arendt, é que os governos: 

Pressupunham uma estrutura estatal que, se não era ainda inteiramente 

totalitária, já demonstrava a incapacidade de tolerar qualquer oposição, 

preferindo perder os seus cidadãos a abriga-los com opiniões diferentes da 

vigente. Revelavam, além disso, que não era necessária uma guerra para que 

as soberanias de países vizinhos entrassem em conflito, e que este podia se 
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desenvolver em termos ideológicos não só no caso extremo da guerra, mas 

também durante a paz
214

. 

Os Direitos do Homem, proclamados pela Revolução, punham a igualdade humana no 

seu aspecto natural, ou seja, definiam que, para aqueles perseguidos por algum governo ou 

poder, bastaria que fossem da espécie humana para que pudessem adentrar em um âmbito 

ético-político de proteção. Apenas pelo fato de serem simplesmente humanos deveriam ter 

seus direitos garantidos quando necessário fosse à sua salvaguarda. Contudo, justamente por 

ser o homem (não Deus e nem a história) a medida de todos os direitos – sendo estes, por isso, 

considerados inalienáveis e, assim, sendo o povo o verdadeiro soberano –, não foi 

considerado necessária a criação de alguma instância para além dos Estados que os 

assegurassem (até mesmo por que se pressupunha que todas as leis tivessem sido criadas 

tendo-os como base). Entretanto, assinala a autora, quando mais fora preciso a mão 

acolhedora e justa dos direitos humanos, tendo em vista o número dos necessitados, o que 

mais se viu foi, na realidade, o contrário. Em não pertencendo mais à comunidade onde 

nasceram e conheceram seus direitos, constituíram identidade e consciência, quando jogados 

os homens na “abstrata nudez” decorrente da consideração de serem apenas e naturalmente 

humanos
215

, parecem perder os elementos comuns que permitem a todos os outros homens 

reconhecerem-nos como tal
216

 – daí ser mais fácil reconhecer um criminoso como portador de 

direitos, ou até mesmo um estrangeiro de país inimigo, do que fazê-lo a um pária social, tal 

como um apátrida
217

. 

Em outras palavras, mal o homem havia surgido como ser completamente 

emancipado e isolado, que levava em si mesmo a sua dignidade, sem 

referência a alguma ordem superior que o incorporasse, diluía-se como 

membro do povo. Desde o início, surgia o paradoxo contido na declaração 

dos direitos humanos inalienáveis: ela se referia a um ser humano “abstrato”, 

que não existia em parte alguma [...]. Como a humanidade, desde a 

Revolução Francesa, era concebida à margem de uma família de nações, 

tornou-se gradualmente evidente que o povo, e não o indivíduo, representava 

a imagem do homem
218

. 
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Houve, portanto, desde o início, uma identificação dos direitos humanos com os 

direitos civis
219

, de modo que tanto as minorias quanto os apátridas sabiam que a perda dos 

últimos levava à perda dos primeiros. Acerca disso, assinala Arendt que o que está em questão 

nessa nova configuração não é o fato de a condição dos apátridas não corresponder às 

fórmulas dos direitos humanos, proclamados pelas revoluções americana e francesa. Segundo 

elas, respectivamente, os homens teriam, ineliminavelmente, direito à vida, à liberdade, à 

procura da felicidade, de um lado, e à igualdade e à fraternidade – esta última concebida com 

o direito de propriedade e a soberania nacional –, de outro. Porém, bem lembra a autora que a 

privação desses direitos não necessariamente leva à privação total e absoluta de direitos – em 

situações extremas como a de um soldado no front de batalha, a de um criminoso preso ou 

mesmo quando qualquer pessoa se encontra numa emergência de vida ou morte, os indivíduos 

são privados desses direitos fundamentais; mas enquanto o soldado, bem como o criminoso e 

as pessoas em geral tiverem um governo com leis às quais se submetam, aquelas situações 

não significam uma total privação dos direitos humanos. A angustiante situação dos fora da 

lei do século XX, diz a autora, decorre, antes, do fato de não pertencerem a comunidade 

alguma, de não estarem submetidos a nenhuma lei e não receberem de nenhuma nação senão 

a indiferença, a completa privação das condições que os permitem ter direitos
220

. 

De todo o exposto, pode-se dizer que o que está em questão no ensaio arendtiano é 

aquilo a que se pode chamar de “direito a ter direitos”. Para tanto, devem os homens pertencer 

a alguma comunidade organizada para o seu estabelecimento, pois, a primeira situação a 

manifestar privação de direitos humanos, segundo a autora, é a falta de um local no mundo 

que permita aos seres humanos manifestarem opinião significativa e agirem na realidade de 

forma eficaz, detendo poder para tal. Os que perderam seus direitos humanos não são 

exatamente privados de liberdade, inclusive de pensamento, mas sim do seu direito à ação e à 

manifestação do seu pensamento em opinião
221

. Trata-se, portanto, de algo anterior à noção de 

direito positivado, não previsto pelas categorias do direito natural do século XVIII, de um 

direito a existir em um lugar onde se possa ser julgado pelas próprias ações e opiniões e não 

punido pela simples existência. Trata-se de algo cuja 

                                                 
219

 E por que não compreender, para falar com Agamben, ao invés de uma identificação, uma implicação dos 

direitos humanos (naturais, pautados na consideração do que os gregos chamavam zoè) nos direitos civis 

(conquistados, em uma instância propriamente política, a qual chamaram bíos), marcando um limiar de 

indistinção e trazendo à luz o antigo vínculo entre vida natural e poder soberano, a vida nua. 
220

 Cf. Idem, p. 329. 
221

 Cf. Idem, p. 330. 



95 

 

Perda envolve a relevância da fala (e o homem, desde Aristóteles, tem sido 

definido como um ser que comanda o poder da fala e do pensamento) e a 

perda de todo relacionamento humano (e o homem, de novo desde 

Aristóteles, tem sido concebido como o “animal político”, isto é, que por 

definição vive em comunidade), isto é, a perda, em outras palavras, das mais 

essenciais características da vida humana. [...] O homem pode perder todos 

os chamados Direitos do Homem sem perder a sua qualidade essencial de 

homem, sua dignidade humana. Só a perda da própria comunidade é que o 

expulsa da humanidade
222

. 

3.1.2.  Estado-nação e vida nua  

Ao final do ensaio, Hannah Arendt aponta de forma mais direta para um horizonte 

comum a alguns dos autores até aqui entrevistos: por exemplo, Foucault e Benjamin, além, é 

claro, do próprio Agamben. Essa aproximação ocorre quando a autora chama a atenção para o 

âmbito particular a que foram jogados aqueles expulsos de suas comunidades, precisamente, o 

da mera existência, da existência natural, individual e privada, que nos foi dado desde o 

nascimento e se opõe ao que foi organizado a partir do princípio da justiça, o qual clareia e 

define nossa vida política. Esse âmbito corresponde, para ela, àquilo que promove a 

diferenciação de cada ser humano individualmente, em oposição ao que é comum e, 

verdadeiramente, interessa à esfera das relações políticas.  

Arendt aponta para o fato de que a diferenciação presente na vida privada, aos olhos 

dos governos – desde o início da civilização ocidental como a conhecemos, ou seja, 

novamente, a Grécia Antiga –, representa perigo à vida política, como se tudo o que nos foi 

dado naturalmente, e não produzido por nós mesmos, fosse estranhado e devesse ser investido 

de poder, tendo em vista sua equiparação. O simples fato de que há diferenças entre os 

homens – o que por si só já desperta o ódio e a discriminação entre muitos –, ou seja, o fato de 

que há uma natureza imutável e intocável pelos artifícios humanos, diz a autora, foi a razão 

pela qual tanto as cidades-Estados como os Estados-nação buscaram a homogeneidade étnica, 

como que almejando uma ideal igualdade entre os indivíduos. Aquilo que o homem não pode 

mudar, ele destrói. Por isso mesmo, aqueles que perderam sua pátria perderam também suas 

qualidades políticas, quando reduzidos a meramente humanos, isto é, à sua diferenciação, 

foram investidos de um poder de morte. Nas palavras da autora:  

O grande perigo que advém da existência de pessoas forçadas a viver fora do 

mundo comum é que são devolvidas, em plena civilização, à sua 

elementaridade natural, à sua mera diferenciação. Falta-lhes aquela tremenda 

equalização de diferenças que advém do fato de serem cidadãos de alguma 
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comunidade, e, no entanto, pertencer à raça humana da mesma forma como 

animais pertencem a uma dada espécie de animais. O paradoxo da perda dos 

direitos humanos é que essa perda coincide com o instante em que a pessoa 

se torna um ser humano em geral – sem uma profissão, sem uma cidadania, 

sem uma opinião, sem uma ação pela qual se identifique e se especifique – e 

diferente em geral, representando nada além da sua individualidade absoluta 

e singular, que, privada da expressão e da ação sobre um mundo comum, 

perde todo o seu significado
223

. 

Assim, é a partir desse contexto que a autora propõe um novo paradigma para a 

consciência histórica, a saber, a condição dos refugiados e dos apátridas
224

. Arendt ponta para 

o destino dos Estados-nação como imediatamente ligados ao destino dos direitos humanos, os 

quais, por sua vez, dissolvem-se e identificam-se imediatamente nos direitos do cidadão. 

Entretanto, observando que a autora não se deteve na análise da relação mesma entre direitos 

humanos e Estados-nação, não fazendo mais do que acenar para o pano de fundo que a perfaz, 

Agamben parte desta figura arendtiana para utilizá-la em uma perspectiva biopolítica.  

O século XX e seus fenômenos demandam, sob o olhar de Agamben, uma tarefa 

absolutamente nova, a saber, reconstruir a filosofia política com o abandono das categorias 

jurídico-políticas tradicionais, a partir das quais até então se pensaram os sujeitos políticos: o 

homem, o cidadão como sujeito de direito, o povo soberano, o trabalhador etc. Em seu lugar, 

o refugiado
225

, a figura que encarna (ou deveria encarnar) a noção de direitos humanos por 

excelência e, paradoxalmente, ao mesmo tempo, assinala sua crise
226

. O refugiado, ou o 

apátrida, segundo o filósofo, é a única figura do nosso tempo que permite se pensar a noção 

de povo; sendo o caso onde a exceção explica a sua regra e constitui, no extremo, seu mais 

verdadeiro e triste exemplo, no sentido fundamental de paradigma. 

O horizonte encontrado pela autora carece, segundo o filósofo italiano, de adequada 

perspectiva, sendo esta a observação de Agamben acerca de reflexão de Hannah Arendt 

quando aponta para um seu limite, justamente, a falta da perspectiva biopolítica – 

opostamente ao que ocorrera com Foucault, diz o autor, quando este não levou suas pesquisas 

à análise última da biopolítica do século XX, na sua mais extrema consequência: os campos 
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de concentração e de extermínio. Dessa feita, assim como fez com o modelo biopolítico e o da 

soberania, unindo, ao seu modo, as reflexões de Foucault e Benjamin (e também Schmitt), o 

filósofo intenta convergir os pensamentos de Foucault e Arendt na mesma categoria central de 

seu pensamento, o conceito de vida nua ou vida sacra, pois, ademais, neste conceito algo 

parece obscuro: nele “o entrelaçamento de política e vida tornou-se tão íntimo que não se 

deixa analisar com facilidade”
227

. 

Se Arendt pode constatar que “havia sido consumada a transformação do Estado de 

instrumento da lei em instrumento da nação; a nação havia conquistado o Estado”
228

, talvez se 

possa dizer, a partir disso, que a vida nua, arcaico pressuposto da política, por esta capturada e 

inserida no direito, apenas emerge, agora, como elemento histórico fundamental para o 

exercício do poder e que, com isso, não se faz mais do que trazer à tona um antigo vínculo 

obscuro. São os apátridas e os campos de concentração e de extermínio o que restam dessa 

crise – o apátrida representa o próprio rompimento do nexo imediato nascimento-nação e o 

campo o espaço que lhe é próprio. Acerca disso, diz Arendt: 

Nenhum paradoxo da política contemporânea é tão dolorosamente irônico 

como a discrepância entre os esforços de idealistas bem-intencionados, que 

persistiam teimosamente em considerar “inalienáveis” os direitos 

desfrutados pelos cidadãos dos países civilizados, e a situação de seres 

humanos sem direito algum. Essa situação deteriorou-se, até que o campo de 

internamento – que, antes da Segunda Guerra Mundial, era exceção e não 

regra para os grupos apátridas – tornou-se uma solução de rotina para o 

problema domiciliar dos “deslocados de guerra”
229

. 

A impotência das instituições para os direitos humanos e dos Estados perante a massa 

crescente de refugiados, criadas desde o entreguerras até hoje, ocorre, segundo Agamben, pela 

ambiguidade fundamental que regula a inserção original da vida nua no ordenamento jurídico, 

precisamente, o nascimento
230

. Em outras palavras, a crise do velho nómos dentro do Estado-

nação ao qual pertence – este, por sua vez, tradicionalmente reconhecido como sendo 

constituído pelo nexo entre território, ordenamento e nascimento – dá-se justamente no 

nascimento, o ponto que corresponde à vida nua. O nascimento torna-se cada vez mais nação, 

constituindo, assim, um povo, o que faz do indivíduo sujeito político não como livre e 
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consciente, mas como vida nua. A política do nosso tempo traz consigo essa marca, é a 

novidade que constitui a biopolítica do século XX
231

. 

Os Direitos Humanos, portanto, não representam aquela realidade de valores 

metajurídicos éticos eternos, com os quais frequentemente defendem-se seres humanos em 

situação de vulnerabilidade, desde o fim da Segunda Guerra, sob o crivo do humanitário e do 

militar. Eles são, antes, para Agamben, “a figura originária da inscrição da vida nua natural na 

ordem jurídico-política do Estado-nação. [...] Estado-nação significa: Estado que faz do 

nascimento [...] o próprio fundamento da soberania”
232

. O Antigo Regime, no qual a vida nua 

da criatura pertencia, indiferentemente, a Deus, fora substituído pelo sistema dos Estados-

nação, sistema em que essa mesma vida passou a ser investida de fundamento terreno. Ou 

seja, se, antes, o nascimento fazia surgir um súdito, e apenas isso, quando este se transforma 

em cidadão, o homem adquire soberania e torna-se, no momento mesmo do seu nascimento, 

sujeito. Essa passagem dá-se, portanto, a partir de uma ficção legitimadora (nascimento-

nação), da qual não pode restar espaço vazio. Mas é justamente o resto desta ficção, a saber, a 

vida nua, que os refugiados fazem emergir quando quebram a identidade de seus elementos, 

jogando-a em uma crise sem precedentes. O vínculo fundamental entre soberania nacional e 

vida natural, que perdeu seu automatismo e poder de auto-regulação, diz Agamben, é 

essencial tanto para a compreensão da vocação biopolítica do Estado moderno quanto da 

função histórica das várias declarações dos direitos humanos e suas metamorfoses no século 

XX – sendo este o contexto que permitiu o aparecimento dos movimentos biopolíticos 

nacionalistas do fascismo e do nazismo, surgidos após o fim da Primeira Grande Guerra, no 

sentido de ordenar a vida nua e redefinir a relação, agora crítica, entre homem e cidadão
233

. 

Aliás, é comum se pensar, diz Agamben, nos ideais políticos do nazismo, em especial, 

por exemplo, aquele expresso pela formulação “solo e sangue”, como tão lhe essencialmente 

característico que se esquece de sua origem jurídica mais arcaica: “ius soli (o nascimento em 

um determinado território) e ius sanguinis (o nascimento a partir de dois genitores 

cidadãos)”
234

 eram os dois critérios da cidadania romana que submetiam o indivíduo às leis do 

direito. Ademais, são justamente esses critérios jurídicos que a revolução francesa pôs em 

evidência política, opondo-os à relação apolítica da vassalagem do antigo regime. A cidadania 
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não é, a partir de então, o critério da sujeição às leis ou ao reino, mas a determinação de que a 

vida é a origem e o fundamento da soberania. Começa aí o surgimento da necessidade de 

definir as nacionalidades como um problema político, não apenas antropológico: 

O que não havia constituído até então um problema político (as perguntas: 

“o que é um francês? o que é um alemão?”), mas apenas um tema entre os 

outros discutidos nas antropologias filosóficas, começa agora a tornar-se 

uma questão política essencial, submetida, como tal, a um constante trabalho 

de redefinição, até que, com o nacional-socialismo, a resposta à pergunta 

“quem e o que é um alemão” (e, portanto, também: “quem e o que não o é”) 

coincide imediatamente com a função política suprema”
235

. 

A vida nua, deslocada de seu contexto mais próprio, ou seja, o âmbito privado do lar 

(do oikos), adentrou na cidade e, uma vez politizada, nela se desloca de modo a exigir 

constante redefinição. O que ocorrera já desde a revolução francesa e conheceu seu extremo 

desdobramento no Estado nazista – onde, aliás, a cidadania não era considerada algo a ser 

simplesmente recebido, mas em relação a quê deve-se sempre mostrar-se digno – é, assim, 

passível de questionamento
236

: essa forma de vida é revestida pelo Estado-nação, protegida 

por este na mesma medida em que o funda, mas, contudo, é logo distinguida de outra forma 

ilegítima, a qual deverá, então, ser excluída, separada do ordenamento para ser, 

contraditoriamente, salvaguardada fora deste e a partir dos mesmos pressupostos. A 

cidadania, portanto, determina a não-cidadania, a qual, por sua vez, apela aos direitos 

humanos e requer uma nova redefinição nacional. Da Liga das Nações à Organização das 

Nações Unidas (ONU), o fracasso na garantia inalienável dos direitos humanos é devido 

muitas vezes a essa contradição fundamental, que exige sempre uma zona ulterior de 

acomodação. Age de modo a excepcionar sua esfera essencial (a vida natural), isolando-a e 

capturando-a sob outra forma, aqui, no caso, a forma do humanitário.  

A biopolítica moderna, desse modo, mostra uma de suas características mais 

essenciais, qual seja, a necessidade vital de redefinir o que está dentro e o que está fora de seu 

jugo
237

. O poder que se funda sobre uma vida nua cria restos com os quais não quer dar-se 

conta, os quais relega à indiferença, à sorte da pena e à dependência da solidariedade. O 

humanitário surge em nossa época, portanto, separado do político, no sentido da política 

estatal, e marca, para Agamben, a fase extrema da ruptura do nexo entre direitos humanos e 

direitos do cidadão. Reproduz aquele isolamento original da vida nua, ou da vida sacra, no 

                                                 
235

 Idem, p. 136-137. 
236

 Cf. Idem, p. 139. 
237

 Cf. Idem, p. 138. 



100 

 

qual se baseia a soberania
238

. Ademais, dessa feita, segundo o autor, a preocupação das 

instituições que sempre buscaram proteger os direitos humanos, para além de suas boas 

intenções, é, no mínimo, problemática: 

As organizações humanitárias, que hoje em número crescente se unem aos 

organismos supranacionais, não podem, entretanto, em última análise, fazer 

mais do que compreender a vida humana na figura da vida nua ou da vida 

sacra, e por isto mesmo mantêm a contragosto uma secreta solidariedade 

com as forças que deveriam combater. É suficiente um olhar sobre as 

recentes campanhas publicitárias para arrecadação de fundos para os 

refugiados de Ruanda, para dar-se conta de que a vida humana é aqui 

considerada (e existem aí certamente boas razões para isto) exclusivamente 

como vida sacra, ou seja, matável e insacrificável, e somente como tal feita 

objeto de ajuda e proteção. Os “olhos suplicantes” do menino ruandês, cuja 

fotografia se desejaria exibir para obter dinheiro, mas que “agora está se 

tornando difícil encontrar vivo”, são o índice talvez mais significativo da 

vida nua no nosso tempo, da qual as organizações humanitárias têm 

necessidade em proporção exatamente simétrica à do poder estatal
239

. 

É necessário, portanto, desvincular o conceito de refugiado da noção de direitos 

humanos – pois seu vínculo quer fazer crer que o refugiado consistisse em uma figura que 

simplesmente faz uso do seu antigo direito de asilo –, para concebê-la como conceito-limite 

que põe em crise a atual conjectura do sistema o qual, contudo, a produz. Desse modo, é 

possível abrir caminho a uma renovação categorial para a compreensão dos fenômenos 

políticos contemporâneos, a partir de uma concepção de política em que a vida nua não seja 

mais excepcionada e isolada em um ordenamento, mesmo que sob a bandeira humanitária dos 

direitos humanos
240

.  

A importância dessa renovação, inclusive, não se dá somente devido aos 

acontecimentos diretamente ligados às Duas Guerras, mas requerida por uma configuração 

absolutamente atual, por exemplo, no que diz respeito ao fenômeno das migrações em massa, 

nos países da Comunidade Europeia, consideradas ilegais. Atualmente, milhões de europeus 

orientais dirigem-se aos países mais industrializados do continente, tendo suas nacionalidades 

de origem, mas delas abdicando e preferindo não usufruir da proteção do seu Estado, portanto, 

não podendo nem querendo ser nacionalizados. Formam uma verdadeira massa de não-

cidadãos em situação semelhante à dos refugiados da primeira metade do século, quando estes 

preferiam a condição de apátridas a serem deportados aos países de origem
241

. 
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Refugiados, apátridas e não-cidadãos parecem estar jogados a uma mesma sorte de 

indiferença jurídico-política, sobre a qual já se fundou aquela matabilidade e 

insacrificabilidade dos indivíduos excluídos em sociedades mais antigas, e da mesma forma 

como ocorreu com os judeus nos campos nazistas, quando foram sistematicamente 

desnacionalizados antes de serem mandados às câmaras de gás. Acerca disso, sintetiza 

Agamben: “Quando os seus direitos não são mais direitos do cidadão, então o homem se torna 

verdadeiramente sacro, no sentido que este termo tem no direito romano arcaico: consagrado 

à morte”
242

. 

3.2. Estado de natureza e estado de exceção: acerca da transformação da biopolítica 

em tanatopolítica 

Posto o direcionamento que Agamben dá às figuras jurídico-políticas, desde a 

Antiguidade Romana até o contexto das Duas Grandes Guerras, é preciso ressaltar, na esteira 

da arqueologia efetivada pelo autor, que a vida e o corpo como focos de inserção do poder 

ganham força no contexto moderno, mas têm – como já entrevisto – precedentes da 

Antiguidade, em especial, do direito romano. A Modernidade, entretanto, põe em evidência a 

vida nua como sujeito político, e pode-se dar como exemplo de uma sua primeira aparição sob 

essa forma, o documento que se pode considerar basilar para a democracia moderna, qual 

seja, o Habeas corpus, de 1679 (do qual constam formulações originárias desde o século 

XIII). Neste escrito já constava a ideia da presença física de um indivíduo perante o direito, 

fosse em um julgamento, para um dever, fosse na Constituição, para a garantia de sua 

liberdade individual: “‘habeas corpus ad subjiciendum’, deverás ter um corpo para mostrar”, 

dizia o escrito
243

. A formulação, presente no documento que precede aquilo que virá com a 

Revolução Francesa, concebe o indivíduo como sujeito de direito, destituído de sua vida 

política, de sua cultura (de seu bíos), construindo-o com base na vida (zoé) do corpo. Esta 

última forma de vida é, então, para o escrito, politicamente mais relevante, o qual faz do puro 

e simples corpus – nem mais o súdito e não ainda o cidadão – o mais novo sujeito político na 

Modernidade.  

À medida que, naquilo que ocorrerá posteriormente, na luta contra o absolutismo, do 

ponto de vista das igualdades e dos direitos garantidos pela democracia, estão em xeque o 

corpo, a saúde, a felicidade, pode-se compreender como essa existência individual já nasce, na 
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 Quando i suoi diritti non sono più diritti del citadino, allora l’uomo è veramente sacro, nel senso che questo 

termine ha nel diritto romano arcaico: votato atla morte. (Idem, p. 26.) 
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Modernidade, submetida a um poder jurídico a se inserir no corpo – como se a vida sacra do 

homo sacer fosse, agora, o fundamento de um direito à própria vida. O que ocorre com a 

política moderna é, então, uma ambiguidade, mostrando a dupla face de um poder que liberta 

ao mesmo tempo em que submete. Acerca disso, diz Agamben: 

Esta é a força e, ao mesmo tempo, a íntima contradição da democracia 

moderna: ela não faz abolir a vida sacra, mas a despedaça e dissemina em 

cada corpo individual, fazendo dela a aposta em jogo do conflito político. 

[...] Aqui está a raiz de sua secreta vocação biopolítica: aquele que se 

mostrará mais tarde como portador dos direitos [...] pode constituir-se como 

tal somente repetindo a exceção soberana e isolando em si mesmo o corpus, 

a vida nua
244

. 

Sob esses fundamentos biopolíticos, na leitura de Agamben, constitui-se o próprio 

pensamento filosófico-político moderno. Em Hobbes, por exemplo, é pelo poder de ser lobo 

de si mesmo que o homem é soberano, ou seja, é por cada homem conter em si, por mais 

fraco fisicamente que seja, o poder de matar qualquer outro, mesmo que mediante a esperteza 

e a inteligência, que são todos os indivíduos iguais entre si. Formam, então, mediante o medo 

da morte, e a partir do Estado, concebido na figura do Leviatã – o grande monstro que guarda 

semelhante poder violento –, seus liames sociais. Assim, é por serem matáveis que os súditos 

constituem um corpo social e político: são iguais perante sua matabilidade. Mesmo na 

perspectiva do contrato social, portanto, o sujeito político da Modernidade já está em estreita 

ligação com a vida nua
245

.  

Desse modo, pode-se dizer que o estado de natureza hobbesiano se apresenta como 

uma construção topológica, não necessariamente histórico-temporal, que marca, ao diluir-se 

na cidade, a indistinção entre direito e violência, pois, à medida que o soberano constitui a 

figura suprema e legitimada do poder de matar latente de todos contra todos, conserva em si o 

estado de natureza e a violência original que nos une. “O estado de natureza não é, portanto, 

verdadeiramente externo ao nómos, mas contém sua virtualidade. Ele [...] é o ser-em-potência 

do direito, a sua auto-pressuposição como ‘direito natural’”
246

. Essa concepção promove, 

portanto, a identidade entre violência e lei, bem como a dissolução de um princípio de 

exterioridade no interior do próprio Estado, no mesmo sentido em que, para Schmitt, a regra 

recebe vida da exceção
247

. Bifrontes, ou seja, com direito à vida, mas matáveis, livres, porém 
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submetidos, inclusos e exclusos, os corpos dos indivíduos modernos formam, 

paradoxalmente, o novo corpus (bio)político do ocidente
248

. Melhor diz Agamben: 

O estado de natureza hobbesiano não é uma condição pré-jurídica totalmente 

indiferente ao direito da cidade, mas a exceção e o limiar que o constitui e o 

habita; ele não é tanto uma guerra de todos contra todos, quanto mais 

exatamente, uma condição em que cada um é para o outro vida nua e homo 

sacer [...]. E esta lupificação do homem e humanização do lobo é possível a 

cada instante no estado de exceção, na dissolutio civitatis. Somente este 

limiar, que não é nem a simples vida natural, nem a vida social, mas a vida 

nua ou vida sacra, é o pressuposto sempre presente e operante da 

soberania
249

. 

 Indo além e, para fazer um paralelo entre Hobbes e Schmitt, pode-se compreender 

que, para o segundo, aquilo que constituía o “nómos da terra” é, para o primeiro, o direito 

natural de proteção da vida, de modo que estado de natureza e estado de exceção são, para 

ambos os autores, os fundamentos da soberania, e possibilitam, respectivamente, o poder do 

Leviatã e a decisão do soberano – com a diferença de que, segundo Agamben, com a 

dissolutio civitatis, o estado de guerra e o processo de declínio do sistema de Estados-nação 

europeu, por exemplo, o que emerge é não o estado de natureza, aquilo que fora pressuposto 

como externo, mas o estado de exceção, aquilo que fora internalizado. Exceção e regra, phýsis 

e nómos, natureza e direito, interno e externo transitam um pelo outro de modo a confluírem-

se e tornarem-se indistintos
250

. 

Posto assim, para Agamben, o processo de declínio dos Estados-nações e a negação 

dos direitos do homem, entrevistos por Arendt, mas abordados por ela sem uma maior 

insistência na sua conexão, encontra explicação na exceção soberana. Esta já traz consigo, no 

poder do soberano de decidir verdadeiramente sobre o estado de exceção, a virtualidade da 

ruptura do nexo constitutivo localização-ordenamento que forma o “nómos da terra”. A partir 

da Primeira Guerra Mundial, ao contrário do modo como antes se dava a instituição de um 

estado de emergência, ou seja, dentro de um determinado espaço territorial e em um tempo 

justificado, diz Agamben: 

O que ocorreu e ainda está ocorrendo sob nossos olhos é que o espaço 

“juridicamente vazio” do estado de exceção (em que a lei vigorava na figura 

[...] da sua dissolução, e no qual podia portanto acontecer tudo aquilo que o 

soberano julgava de fato necessário) irrompeu de seus confins espaço-

temporais e, esparramando-se para fora deles, tende agora por toda parte a 
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coincidir com o ordenamento normal, no qual tudo se torna assim novamente 

possível
251

. 

A análise dos fundamentos da soberania centrada no poder sobre a vida nua e apoiada 

na estrutura de exceção, ademais, faz compreender bem o que permitiu a mutação dos poderes 

estatais tal como é conhecido na história recente, ou seja, o ciclo de transformação dos 

primeiros Estados democráticos em totalitários, após a Primeira Guerra, e estes novamente em 

democracias, após a Segunda. Nas democracias burguesas, a reinvindicação dos direitos que 

leva a uma primazia daquilo que diz respeito ao privado sobre o público, às liberdades 

individuais sobre os direitos coletivos, de um lado, e, de outro, nos regimes totalitários, o que 

se refere ao critério político e o local de decisão soberana, dão-se sob o mesmo pressuposto da 

vida biológica como fato politicamente relevante, como vida nua. Segundo Agamben, em uma 

política que se tornara há muito biopolítica, não foi senão a fluidez dos seus conceitos a 

possibilitar que se deixasse em jogo apenas a forma de governo mais eficaz para a 

manutenção do poder
252

. “Antes de emergir impetuosamente à luz do nosso século [século 

XX], o rio da biopolítica, que arrasta consigo a vida do homo sacer, corre de modo 

subterrâneo, mas contínuo”
253

. 

3.2.1.  A eutanásia como prática soberana e a última substância biopolítica  

No que diz respeito à transmutação dos poderes estatais, no contexto dos totalitarismos 

do século XX, é sob essa perspectiva que se devem compreender certas manifestações do 

biopoder que trazem de volta o antigo poder soberano de fazer morrer. Como exemplo, tem-se 

a eutanásia praticada pelo Estado nazista, imposta pelo próprio Hitler, em 1940. O 

Euthanasie-Programm pretendia aniquilar os indivíduos cuja vida era considerada ˝indigna de 

ser vivida˝
254

, referindo-se ao valor da vida de doentes mentais e físicos. O programa tinha um 

pretexto humanitário e ocorreu em época favorável a abusos, sob uma economia voltada para 

a guerra, onde comumente se abriam campos de extermínio. Centenas de pessoas eram 

diariamente encaminhadas aos centros destinados ao programa e recebiam sua ˝morte por 

graça˝ em pouco tempo (no centro da cidade de Grafeneck, ocorria em até 24 horas), com o 

número de mortos estimado em cerca de sessenta mil pessoas. O programa teve ampla 
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 Idem, p. 44. 
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 Cf. Idem, 127-128. 
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 Idem, p. 127. 
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 Conceito que apareceu pela primeira vez em um panfleto, de 1920, de K. Binding e A. Hoche, e discorria 

sobre o valor da vida de doentes mentais em comparação à de soldados em campo de batalha, haja vista o custo 

para manter e salvar um e outro. (Cf. Idem, p. 143). 
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repercussão negativa nos meios eclesiásticos e durou 15 meses, terminando em 1941 com 

protestos de bispos e familiares de Hitler
255

. Contudo, é preciso dizer, o programa 

“humanitário”, por si só horrendo, que se transformou em operação de extermínio em massa 

não se deu assim somente pelas más circunstâncias em que se desenvolveu. Antes, é 

necessário compreender, com Agamben, que, na realidade, o que ocorrera diz respeito à 

necessidade do soberano de exercer plenos poderes sobre todos os aspectos da vida, o que faz 

alargar-se cada vez mais o seu domínio, necessitando confluir seu papel com o do juiz, do 

médico, do sacerdote, do cientista, numa politização completa da zoé, em uma política 

direcionada cada vez mais sumariamente para a produção da vida nua. 

Discutida a partir de muitos pontos de vista em nosso tempo, a eutanásia, praticada 

pelo nazismo tem, todavia, para o nosso autor, um único lugar a partir do qual vem à tona seu 

verdadeiro sentido, justamente o contexto biopolítico no qual vivemos, onde, contudo, 

sobrevém algo novo. O biopoder nesse momento histórico exercia, paradoxal e efetivamente, 

um poder sobre a morte de seus súditos. Assim posto, quando a biopolítica se transforma em 

verdadeira tanatopolítica, observa-se que o limite jurídico da vida digna imposto pelo 

programa “coincide com uma virada decisiva na biopolítica do nacional-socialismo”
256

. E não 

se explica tão sintomática política por motivos econômicos ou eugenéticos, pois o custo de 

fazer morrer a própria população era alto demais para o período de guerra e, além do mais, os 

indivíduos selecionados eram pessoas incapazes de se reproduzir. O objetivo do programa 

dizia respeito, antes, à manutenção do próprio poder, ou melhor, ao dever do soberano de 

alcançar a todos os aspectos da vida que lhes foram delegados, sob uma lógica que visa à 

criação da vida nua. Nem eugenia nem economia, mas soberania. Eis os homens sacros do 

nazismo. A prática da eutanásia estatal traz consigo, portanto, algo que põe em jogo a 

consciência última do poder soberano, agora permeado pela medicina: 

A “vida indigna de ser vivida” não é, com toda a evidência, um conceito 

ético, que concerne às expectativas e legítimos desejos do indivíduo: é, 

sobretudo, um conceito político, no qual está em questão a extrema 

metamorfose da vida matável e insacrificável do homo sacer, sobre a qual se 

baseia o poder soberano. Se a eutanásia se presta a esta troca, isso ocorre 

porque nela um homem encontra-se na situação de dever separar em um 

outro homem a zoé do bíos e de isolar nele algo como uma vida nua, uma 

vida matável. Mas, na perspectiva da biopolítica moderna, ela se coloca 

sobretudo na intersecção entre a decisão soberana sobre a vida matável e a 

tarefa assumida em zelar pelo corpo biológico da nação, e assinala o ponto 

em que a biopolítica converte-se necessariamente em tanatopolítica. [...] Se 
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ao soberano, na medida em que decide sobre o estado de exceção, compete 

em qualquer tempo o poder de decidir qual vida possa ser morta sem que se 

cometa homicídio, na idade da biopolítica este poder tende a emancipar-se 

do estado de exceção, transformando-se em poder de decidir sobre o ponto 

em que a vida cessa de ser politicamente relevante
257

. 

A eutanásia, como problema eminentemente moderno, diz Agamben, não poderia 

deixar de aparecer em um Estado como o nazista, o primeiro Estado absolutamente 

biopolítico. E se o poder soberano afirmava-se como tal ao decidir, a qualquer tempo, sobre a 

vida que lhe estava submetida – podendo usurpá-la por direito nos momentos em que fosse 

necessário –, a biopolítica, para decidir sobre o limiar onde a vida deixa de ser politicamente 

relevante, deve trazer consigo a apartação entre a vida – já concebida como fato político – e o 

estado em que sua usurpação fosse permitida, para que assim efetive-se, então, como poder de 

decidir sobre ela [a vida] a todo momento. Ademais, o Terceiro Reich não fez mais do que 

consumar uma das características da biopolítica moderna, a saber, a integração entre medicina 

e política. Contudo, suas motivações parecem migrar do âmbito estritamente político para um 

local de indistinção de papéis não apenas entre médico e soberano, mas entre o soberano e as 

autoridades de outros setores sociais
258

. 

Ademais, para além da prática da eutanásia, o nazismo fez uso de cobaias humanas 

(Versuchepersonen, VP) para inúmeros e horrendos experimentos científicos, voltados, 

principalmente, para as situações extremas às quais os soldados alemães poderiam chegar 

durante os combates. Desde a exposição das VP, em câmaras, à pressão atmosférica, para 

simular os efeitos dos combates aéreos em grandes altitudes, até a ingestão de água marinha, 

para a verificação de potabilidade em caso de privação de água potável – além da infecção por 

bactérias e vírus, induzida para o estudo, na tentativa de descobrir a cura para as doenças que 

atingiam fortemente os soldados alemães. Ao se ler tanto os testemunhos dos sobreviventes 

quanto os relatórios dos experimentos, bem como os relatos dos cientistas julgados ao final da 

guerra, têm-se a tentação, como expressa Agamben, de considerar o que ocorreu como puro 

sadismo, crimes que extrapolam absurdamente a pesquisa científica. Ocorre, porém, que, após 

o fim da guerra, alguns médicos e cientistas julgados em Nuremberg, ao argumentar em suas 

defesas, disseram não estar fazendo nada mais do que a ciência fez também em países 

democráticos. Apresentaram fatos ocorridos nos Estados Unidos, na década de vinte, com 

presos condenados à morte, que eram submetidos à experimentação científica em larga escala 
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em troca do indulto da pena, caso sobrevivessem. Vários exemplos reais de pesquisa com 

detentos foram relatados nos julgamentos (dos quais a maior parte dos juízes era de 

americanos), que, então, comprovaram-se
259

. A justificativa da defesa não foi aceita e, embora 

se tenha dito que as condições e as intenções dos nazistas e dos cientistas americanos eram 

diferentes (o que também não é uma justificativa para estes últimos), para Agamben, não se 

pode deixar de olhar para essa observação sem fazer vista grossa às práticas da ciência 

moderna em todos os países
260

. 

Certamente, as práticas médico-jurídico-científicas do nazismo encontram precedentes 

nas democracias de seu século, diz Agamben. Contudo, a dúvida suscitada pelo autor é a de 

que, sendo compreensível a aceitação “ética” (ou a não preocupação nesse sentido) por parte 

dos médicos e funcionários do regime, já que era coerente, desde o início, com seu ideário 

biopolítico, como compreender os mesmos tipos de experimentos em um país democrático?  

A única resposta possível é a de que tenha sido decisiva, em ambos os casos, 

a particular condição das VP [Versuchepersonen] (condenados à morte ou 

detentos em um campo, o ingresso no qual significava a definitiva exclusão 

da comunidade política). Justamente porque privados de quase todos os 

direitos e expectativas que costumamos atribuir à existência humana e, 

todavia, biologicamente ainda vivos, eles vinham a situar-se em uma zona 

limite entre a vida e a morte, entre o interno e o externo, na qual não eram 

mais que vida nua
261

. 

As cobaias, tanto aquelas retiradas diretamente dos campos de concentração quanto os 

presos americanos, constituem indivíduos que podiam ser mortos sem que se cometesse 

homicídio. Representam, embora de outra forma, em uma palavra, aquilo que antes constituíra 

no direito romano o homo sacer. Da mesma forma, as penitenciárias e os lager (onde se 

situavam as VP) excedem-se temporal e espacialmente, consubstanciando-se em um limiar de 

indistinção entre pertença e exclusão, vida e morte, dentro e fora, como antes ocorria no 

bando soberano. No mesmo sentido, os experimentos aos quais foram submetidos os corpos 

dos prisioneiros de ambos os tipos, manifestam aquele mesmo poder prometido pelos ritos de 

expiação, mediante os quais, os indivíduos destituídos do seu normal estatuto político, podiam 

ser restituídos à vida (no caso do indulto) ou expostos de uma vez por todas à morte. Assim, 

lembra Agamben, se era (e ainda é) manifestação do antigo poder soberano o mando para a 

morte ou a graça do perdão, ocorre, paradoxalmente, que “no horizonte biopolítico que 
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caracteriza a modernidade, o médico e o cientista movem-se naquela terra de ninguém onde, 

outrora, somente o soberano podia penetrar”
262

.  

Fora do contexto nazista, mas também no século XX, têm-se outros exemplos dessa 

indistinção de papéis levada a cabo pelo poder, quando observações científicas começaram a 

fixar os stati jurídico-científicos de seres humanos em estados parecidos com o coma. Por 

exemplo, neurofisiólogos franceses, em 1959, observaram e classificaram o que chamaram de 

coma depassé, algo como um “além-coma”. Neste estado, o corpo ainda apresenta pulsação, 

mas não mais as chamadas funções de relação (consciência, sensibilidade, reflexos) e nem as 

ditas funções de vida vegetativa (respiração, circulação, termorregulação), ambos os tipos 

presentes no coma tradicionalmente reconhecido. Semelhante situação ao fazer depender o 

corpo pulsante exclusivamente das tecnologias de reanimação (respiração artificial, circulação 

cardíaca induzida, técnicas de termorregulação etc), corresponde, para além do coma, a uma 

zona obscura de indeterminação com relação à vida e à morte, o que gerou a necessidade de, 

posteriormente, definir aquilo que conhecemos, desde o seu surgimento, em 1968, por morte 

cerebral.  

Em 1974, em um artigo, W. Gaylin aponta a possibilidade de reviver cadáveres, 

legalmente reconhecidos como tal, até um estado em que apresentasse sinais de vida 

vegetativa, tais como temperatura quente, pulsação e capacidade de urinar. Além da 

necessidade de promover uma redefinição científica do limiar que separa vida e morte, de 

modo a mover as fronteiras que as definem, estes estados constituem campos perfeitos para a 

aplicação das tecnologias de transplantes de órgãos – surgidas na mesma época do surgimento 

das tecnologias de reanimação –, o que dá maior gravidade ao problema, pois os médicos têm 

de ter o amparo legal para julgar morto um corpo e retirar-lhe os órgãos.  

Semelhante relação de saber-poder, portanto, submete a vida e a morte dos que se 

encontram em tais situações integralmente ao poder humano, ao torna-las um fenômeno 

dependente da tecnologia médica, abrindo uma complexa discussão médico-jurídica. Hoje, na 

maioria dos países democráticos, a morte cerebral (quando todo o cérebro morre, não apenas 

uma ou outra parte) é a morte legalmente reconhecida, que se opõe à tradicional morte 

somática, caracterizada então pelo estado em que o corpo cessa de respirar, o coração para de 

palpitar e os tecidos putrefazem
263

. Para os defensores do critério morte cerebral, os corpos 

que as salas de reanimação comportam não são mais do que, como definiu um de seus 
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partidários, um faux vivant (falso vivente), não havendo assim, portanto, nenhum problema 

ético em intervir sobre sua vida (ou sua morte).  

Quando se tem em vista a proposta destes cientistas para quando o Estado poderia e 

deveria interferir com a eutanásia (“Somente o estado pode fazê-lo e deve fazê-lo... Os 

organismos pertencem ao poder público: nacionaliza-se o corpo”)
264

, não é exagero ressaltar, 

com Agamben, que há aí “(um sinal evidente de que a biopolítica ultrapassou um novo 

umbral) [e que] nas democracias modernas é possível dizer publicamente o que os 

biopolíticos nazistas não ousavam dizer”
265

. Abrem-se, fatalmente, novos critérios para os 

ditames e limites do poder médico-político, ao mesmo tempo em que os fazem flutuar.  

A sala de reanimação onde flutuam entre a vida e a morte o néomort, o além-

comatoso e o faux vivant delimita um espaço de exceção onde surge, em 

estado puro, uma vida nua pela primeira vez integralmente controlada pelo 

homem e pela sua tecnologia. E visto que se trata, justamente, não de um 

corpo natural, mas de uma extrema encarnação do homo sacer (o comatoso 

pôde ser definido como “um ser intermediário entre o homem e o animal”), a 

aposta em jogo é, mais uma vez, a definição de uma vida que pode ser morta 

sem que se cometa homicídio (e que, como o homo sacer, é “insacrificável”, 

no sentido de que não poderia obviamente ser colocada à morte em uma 

execução de pena capital)
266

. 

Vale dizer, sobrevêm aí contradições decorrentes de concepções que não conseguem 

abarcar os fatos da vida e da morte. Oscilam medicina e direito, confluindo-se para a 

manutenção do poder. Nesse horizonte, para nosso autor, vida e morte, na medida em que 

estão submetidas a uma decisão, não são conceitos científicos, mas políticos. A tanatopolítica 

emerge no contexto onde o soberano passa a ter a tarefa de decidir sobre o ponto de relevância 

política da vida, da vida matável, e onde a tendência é de não mais necessitar do estado de 

exceção para fazê-lo
267

.  

3.3.     O que é, portanto, um campo 

No que diz respeito à biopolítica nazista, portanto, considera-se, com Agamben, que 

não fez mais do que confirmar a tendência da biopolítica contemporânea de politizar (não só a 

vida, mas) a morte. E é esta, em particular, a função dos campos dentro do regime, ou seja, 

criar os espaços para semelhante exercício dando visibilidade ao seu fundamento primeiro – o 

estado de exceção. Acerca disso, Hannah Arendt, em Projeto de pesquisa sobre os campos de 
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concentração, põe como objetivo do totalitarismo a dominação total do homem, para o qual 

os campos são, então, laboratórios. Para Agamben, entretanto, a questão é justamente inversa, 

ou seja, fora antes a arcaica transformação da política em biopolítica, tendo como base a vida 

nua e os espaços que lhe cabem (os campos), que veio permitir a integralização desse 

processo, legitimando e tornando necessário o domínio total, e permitindo, por conseguinte, o 

surgimento de uma tanatopolítica
268

. 

Uma das observações do filósofo italiano diz respeito ao fato de que é comum 

compreender o que ocorreu nos campos, simplesmente, como a condição mais inumana da 

história à qual seres humanos já foram submetidos. Isso ocorre porque os acontecimentos que 

ali se deram extrapolam de tal forma o conceito de crime que, comumente, passa-se ao largo 

de considerações acerca da sua particular estrutura jurídico-política, ou seja, daquilo que 

permitiu seu surgimento, para considerá-los como fatos históricos anômalos. Seguindo 

orientação inversa, Agamben ressalta que os campos não decorrem, de modo algum, do 

direito ordinário, nem muito menos de um desdobramento do direito carcerário: são eles, na 

realidade, manifestações essenciais do estado de exceção e das leis de guerra
269

. Na 

Alemanha, o surgimento dos campos decorre daquele instituto jurídico, chamado “custódia 

protetiva” (Schutzhaft), com o qual o Estado poderia investir sobre (“tomar sob custódia”) 

alguns indivíduos independentemente de seu comportamento ter ou não relevância penal.  

Derivada tanto de uma lei prussiana sobre o Estado de sítio, de 1851 – da qual se fez 

uso na Guerra Franco-prussiana, em 1871, sobre quase todo o território alemão –, como de 

outra lei, de 1850 – a qual previa a privação de liberdades individuais, amplamente posta em 

prática quando do surgimento dos tratados de paz após a Primeira Grande Guerra –, a 

Schutzhaft foi, também, a base para a criação dos primeiros campos de concentração na 

Alemanha, em 1923. Para esses primeiros campos alemães, o então governo social-democrata 

enviou milhares de militantes comunistas e muitos refugiados hebreus orientais. Entre 1919 e 

1924, os governos da República de Weimar proclamaram estado de exceção por várias 

ocasiões, de modo que se pode dizer, com Agamben, que quando os nazistas tomaram o poder 

em 1933 não fizeram mais do que seguir uma prática corriqueira dos seus precedentes. 

Contudo, é preciso dizer, os lager nazistas demonstram o abuso das medidas de exceção mais 

claramente do que quaisquer outros, na medida em que a custódia protetiva fora proclamada 
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pelo partido de Hitler, para dizer mais uma vez, sem a expressão (Ausnahmezustand) que a 

caracterizava até então
270

 – e é essa tradição que permite ao decreto nazista de estado de 

exceção surgir sem necessidade de justificação, vigorando por todo o período do poder do 

partido, pois, como disse Carl Schmitt: a custódia protetiva é “um efeito imediato da 

revolução nacional socialista” assim como os campos, que, nas palavras de um chefe da 

polícia nazista, “um certo dia vieram a ser”
271

. 

Portanto, de modo geral, podem-se compreender os campos como espaços políticos 

decorrentes do estado de exceção, de modo que há entre eles um nexo constitutivo, sendo o 

primeiro a verdadeira materialização do segundo. Mas a partir do momento em que os campos 

aparecem no contexto de um “estado de exceção desejável”, anunciado pelos próprios 

nazistas, o exercício do poder ali praticado não se configura mais como extraordinário, mas 

agora como normal
272

. “O campo é o espaço que se abre quando o estado de exceção começa 

a tornar-se a regra”
273

. Ademais, se o estado de exceção constitui-se em um instituto 

paradoxal, à medida que suspende, para proteger, justamente aquilo que quer proteger da 

suspensão, no campo, essa lógica ganha visibilidade espacial, pois ele [o campo] é posto fora 

da ordem jurídica normal sem que, contudo, seja simplesmente externo a este mesmo 

ordenamento. O campo é, portanto, exceção, capturado fora, como o é o estado que permite 

seu surgimento. Seus presos são destituídos de direitos vitais em uma estrutura aberta de 

dentro do próprio ordenamento que lhes garantia aqueles direitos, como ocorria, lembre-se 

bem novamente, com o homem sacro. 

A suspensão da norma então vigente cria um vazio de direito sobre o qual se aplicará a 

violência do poder sob a veste da soberania e o crivo da decisão do soberano – segundo uma 

lógica na qual toda questão jurídica é tornada indistinta do fato que lhe corresponderia –, e no 

qual se abre uma zona de indiferença entre decisão soberana e lei, externo e interno, exceção e 

regra. Em que pese o exemplo da intenção dos nazistas em manter na maior indeterminação 

possível a atuação da Schutzhaft, abstraindo-a do contexto de necessidade e do ordenamento 

jurídico normal. Tornando-a totalmente independente do poder judiciário, faziam-na emanar 

diretamente do Führer, assim como conceberam os juristas nacional-socialistas, dentre eles 

Carl Schmitt.
274

 Contudo, como pontua Agamben, no contexto nazista: 
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O soberano não se limita mais a decidir sobre a exceção, como estava no 

espírito da constituição de Weimar, com base no reconhecimento de uma 

dada situação factícia (o perigo para a segurança pública): exibindo a nu a 

íntima estrutura de bando que caracteriza o seu poder, ele agora produz a 

situação de fato como consequência da decisão sobre a exceção. Por isso, 

observando-se bem, no campo a questio iuris não é mais absolutamente 

distinguível da questio facti e, neste sentido, qualquer questionamento sobre 

a legalidade ou ilegalidade daquilo que nele sucede é simplesmente 

desprovido de sentido. O campo é um híbrido de direito e fato, no qual os 

dois termos tornaram-se indiscerníveis
275

. 

Essa análise lembra a observação de Hannah Arendt, quando esta afirmava que nos 

campos reina o princípio totalitário segundo o qual “tudo é possível”, já que a noção de direito 

(em que pese o direito subjetivo e a proteção jurídica) perde sentido no momento em que se 

identifica com os fatos. À medida que cometer os atos que ali se cometia não seria passível de 

punição, já que estava igualmente suspensa a noção de crime, indistintas legalidade e 

ilegalidade, apenas se entende verdadeiramente o que ocorreu nos campos nazistas 

compreendendo a sua fundamental estrutura jurídica
276

. Assim ocorre, por exemplo, com o 

conceito nazista de raça, que surge no interior do regime com a função de atuar como cláusula 

geral, tomando o lugar da norma, sem se referir a uma situação de fato. Simplesmente 

vinculando-se com o povo alemão e com o Führer, a raça faz com que qualquer cidadão 

alemão que com ela se depare para pautar suas ações, aja movimentando-se em uma completa 

indistinção entre fato e direito, entre vida e política, entre zoé e bíos. 

Não se compreende a especificidade do conceito nacional-socialista de raça 

– e, juntamente, a peculiar imprecisão e inconsistência que o caracteriza – se 

esquece-se que o corpo biopolítico, que constitui o novo sujeito político 

fundamental, não é uma quaestio facti (como, por exemplo, a identificação 

de um certo corpo biológico) nem uma quaestio iuris (a identificação de uma 

certa norma a ser aplicada), mas a aposta de uma decisão política soberana, 

que opera na absoluta indiferenciação de fato e direito
277

. 

Que o digam os sobreviventes dos campos, tais como Primo Levi, judeu italiano 

sobrevivente de Auschwitz e testemunho mais citado por Agamben. Levi, sobre essa 

nebulosidade dos campos, assim diz em seu primeiro testemunho, É isto um homem?: “Aqui 

[...] no Campo, não há criminosos nem loucos: não criminosos, porque não existe uma lei 
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moral a ser violada; não loucos, porque somos programados; cada ação nossa é, neste tempo e 

neste lugar, claramente a única possível”
278

.  

Num campo como o de Auschwitz, não se matava, produziam-se cadáveres, diz 

Agamben, pois eram tantos, em série, periódica e sistematicamente, que a morte fora reduzida 

a verdadeira fabricação. E em meio a essa situação extrema, sobrevém um fenômeno, tomado 

pelos dois italianos como uma pedra de toque para expressar o que ocorreu e como ocorreu o 

impossível dos campos, a figura que se chamou de “muçulmano”. Estes constituíam seres 

humanos em estado de tamanha degradação física e psicológica que promoviam sentimentos 

de repulsa tanto por parte dos SS (a polícia nazista) quanto pelos próprios companheiros 

presos. Dizia-se que vagavam pelo campo como mortos-vivos, numa completa indiferença 

perante a vida ou a morte; nada temiam nem desejavam, tamanhos tinham sido seu sofrimento 

e esgotamento. Nas belas e tristes palavras de Primo Levi, que melhor do que ninguém pode 

descrevê-los:  

A sua vida é curta, mas seu número é imenso; são eles, os “muçulmanos”, os 

submersos, são eles a força do Campo: a multidão anônima, continuamente 

renovada e sempre igual, dos não-homens que marcham e se esforçam em 

silêncio; já se apagou neles a centelha divina, já estão tão vazios, que nem 

podem realmente sofrer. Hesita-se em chamá-los de vivos; hesita-se em 

chamar “morte” à sua morte, que eles já nem temem, porque estão esgotados 

demais para poder compreendê-la.  

Eles povoam minha memória com sua presença sem rosto, e se eu pudesse 

concentrar numa imagem todo o mal do nosso tempo, escolheria essa 

imagem que me é familiar: um homem macilento, cabisbaixo, de ombros 

curvados, em cujo rosto, em cujo olhar, não se possa ler o menor 

pensamento
279

. 

Matar não seria suficiente, não faria do poder algo absoluto e perpétuo. Foi preciso 

submeter os prisioneiros à fome e à pior degradação física e psicológica para construir um 

terceiro elemento entre vida e morte. A “força do campo”, a figura extrema da tanatopolítica 

do nazismo, “a última substância biopolítica isolável”, o Muçulmano, é o exemplo perfeito: é 

a cifra da realização do Terceiro Reich sobre a Terra
280

. Esse limiar demarca uma zona onde 

as noções de humano e não-humano perdem significado. Esta é, então, a função dos campos 

no sistema nazista: isolar a última substância biopolítica possível, expondo a vida nua em seu 

mais triste e fatal extremo
281

. 
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Os campos nascem, assim, como espaços necessários ao exercício extremo da 

soberania
282

. Quando o novo poder, que nasce com a Revolução Francesa, a constituir a base 

do atual sistema de Estados-nação – fundado na junção Estado-nação-território (território, 

ordenamento, nascimento) – entra em crise, promovendo o desligamento entre nascimento e 

Estado-nação (território e ordenamento), sobrevém um quarto elemento, este, precisamente, o 

campo
283

, lugar onde exceção e norma confundem-se sumariamente. No campo, o Estado 

decidirá sobre a vida biológica dos indivíduos – destituídos de direitos e de estatuto político, 

reduzidos à vida nua – de forma ainda mais sumária e mortal; é espaço biopolítico absoluto, 

no qual o poder não encontra mediações. Nessa perspectiva, só se entende como é possível o 

impossível dos campos de concentração e de extermínio quando se tem em vista o contexto 

em que o campo é paradigma político e o homo sacer se confunde, virtualmente, com o 

cidadão, no “ponto onde a política torna-se Biopolítica”
284

. Esta, no extremo, lança mãos 

sobre a vida na mesma medida em que o faz sobre a morte e transmuta-se, assim, 

necessariamente, em tanatopolítica. Nas palavras de Agamben: 

Algo não pode mais funcionar nos mecanismos tradicionais que regulavam 

esta inscrição, e o campo é o novo regulador oculto da inscrição da vida no 

ordenamento – ou, antes, o sinal da impossibilidade do sistema de funcionar 

sem transformar-se em uma máquina letal. [...] O estado de exceção, que era 

essencialmente uma suspensão temporal do ordenamento, torna-se agora 

uma nova e estável disposição espacial, na qual habita aquela vida nua que, 

em proporção crescente, não pode mais ser inscrita no ordenamento. [...] A 

um ordenamento sem localização (o estado de exceção, no qual a lei é 

suspensa) corresponde agora uma localização sem ordenamento (o campo, 

como espaço permanente de exceção)
285

. 

Se o sistema político, diz Agamben, sempre acomodara e ordenara formas de vida e 

normas jurídicas dentro de uma determinada localização espacial, a partir da crise do Estado-
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nação o princípio que regulava a inserção da vida nua no interior de um ordenamento entra 

em processo de deslocamento para o exterior, fazendo daquele espaço determinado uma 

localização deslocante tornada visível pelos campos. Para o autor, eles ainda são vigentes 

como matrizes ocultas da política, as quais se tem que aprender a identificar em suas 

aparições nas cidades, nas quais, aliás, ainda se devem esperar novas formas de definição e 

inscrição da vida. Dessa conclusão advém a tese provocativa de nosso autor, segundo a qual 

não é mais a polis, mas o campo, o espaço político contemporâneo por excelência, o 

paradigma que configura agora, então, o novo nómos biopolítico planetário
286

.  

Ao final de O que resta de Auschwitz, Agamben explica seu título, referindo-se à 

questão dos sobreviventes dos campos, e diz: “o resto de Auschwitz – as testemunhas – não 

são nem os mortos, nem os sobreviventes, nem os submersos, nem os salvos”. O resto de um 

campo como o deu Auschwitz consiste na possibilidade de os sobreviventes darem seu 

testemunho, mas também, de darem o testemunho no lugar dos que não sobreviveram – os 

“submersos” –, portanto, de falar a partir daqueles que não podem falar. E não o podem tanto 

por já estarem mortos quanto por terem vivido estados de degradação física e psicológica as 

quais os sobreviventes provavelmente não conheceram. 

No que se refere ao título deste trabalho, deve-se entender, no mesmo sentido, por 

resto não o que corriqueiramente significa, ou seja, apenas uma parte remanescente de um 

todo anterior, uma sobra. Com essa categoria – de origem teológico-messiânica, presente já 

no Antigo Testamento –, quer-se expressar, antes, uma espécie de vazio, de hiato que marca 

um limiar entre o todo e a parte. No presente caso, o que resta da identidade entre biopolítica 

e tanatopolítica diz respeito ao que constitui aquilo que está entre elas; ou seja, se a 

biopolítica – uma política que investe na vida mais do que a ameaça de morte – se desdobra 

em uma tanatopolítica – ou seja, uma política em que a vida está submetida a uma constante 

ameaça ao mesmo tempo em que é investida de estímulos vitais, de modo a tornar essas duas 

noções (poder sobre a vida e poder sobre a morte) indistintas –, compreende-se que há entre 

elas um resto, precisamente, aquilo que marca a passagem, o limiar. É, então, o campo aquele 

resto que emerge e assinala a transmutação de uma política a outra. O que resta da identidade 

entre biopolítica e tanatopolítica não é, portanto, senão o campo como paradigma biopolítico, 

e do seu reconhecimento depende o futuro de uma esfera humana fundamental que um dia 

chamamos de política. 
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3.3.1. Depois dos campos 

A partir de todo o exposto, de modo geral, pode-se compreender o paradoxo da 

soberania na sua forma estrutural, onde nada está fora da lei. À medida que a sua potência 

consiste não na aplicação, mas na exclusão-captura, a relação originária da lei com a vida não 

é senão o abandono, este, vazio de conteúdo, mas pleno em sua amplitude. Em suma: “A 

potência insuperável do nómos, a sua originária ‘força de lei’, é que ele mantém a vida em seu 

bando abandonando-o”
287

. O que a soberania faz é, na realidade, impedir a emergência de seu 

nexo fundante, a saber, aquele entre violência e direito. E por toda parte, diz Agamben, veem-

se os homens vivendo sob a égide de uma lei que se mantém unicamente pelo vazio de sua 

relação de abandono, sob o bando de uma tradição que os inclui, ao mesmo tempo, 

abandonando-os. Do mesmo modo, o pensamento do nosso tempo se encontra, em todo lugar, 

diante do confronto com a estrutura da exceção. Sendo esta, justamente, a estrutura original da 

soberania, o niilismo do nosso tempo não é nada mais do que a expressão dessa mesma 

relação, não é senão o emergir de um paradigma que não pode ser criticado sem se pôr em 

questão a própria forma da relação. Daí a necessidade de se pensar, também, se o fato político 

não poderia ser concebido para além (ou para aquém) dessa mesma relação e, aliás, de 

qualquer relação, ou seja, e a rigor, não mais na forma de um relacionamento
288

. De que 

modo, então, dar-se-ia um pensamento acerca do fato político, para além da forma de uma 

relação?  

Essa é, com efeito, para Agamben, a tarefa de uma filosofia política que esteja à altura 

do nosso tempo, ainda por pensar, consoante à tarefa da política que vem, ambas as quais 

(filosofia e política) devem ser marcadas pelo abandono (ou pelo completo repensar) das suas 

categorias tradicionais: “soberania”, “democracia”, “nação”, “poder constituinte”, “povo” e 

“vontade geral” –, pois estas marcam e reproduzem o nexo entre violência e direito, natureza 

e logos, zoé e bíos, não comunicando nenhum conteúdo a mais do que a necessidade de que 

essa relação tenha a forma paradoxal de um bando. Como, então, e a partir de quê, devem ser 

pensados os novos conceitos e categorias para o pensamento político? Segundo o autor, uma 

primeira resposta seria a que diz que o pensamento que vem deve levar a sério o tema do fim 
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da história e do fim da história do ser
289

, o que significa, necessariamente, o fim da forma 

Estado
290

. “Porque”, diz Agamben, 

[...] o novo fato da política que vem é que ela não será a luta pela conquista 

ou o controle do Estado, mas luta entre Estado e não-Estado (a 

humanidade), disjunção irremediável entre as singularidades quaisquer e a 

organização estatal. (...) Porque o Estado (...) não se funda no laço social, do 

qual seria a expressão, mas na dissolução deste, que ele interdiz
291

. 

Diante da tenaz sobrevivência da forma estatal em uma transição infinita, não é 

possível o fim da história sem o fim do Estado, do mesmo modo que, haja vista a cada vez 

mais viva sobrevivência de instâncias históricas do tipo nacionais, religiosas ou étnicas, não é 

possível o fim do Estado sem o fim da história. Isto é, ambas as instâncias podem sobreviver 

na multiplicidade de instâncias estatais tradicionais (portanto, históricas), bem como sob a 

guarda de um organismo técnico-jurídico (portanto, estatal) com vocação pós-histórica. 

Somente um pensamento capaz de pensar, ao mesmo tempo, a queda do Estado e da história, 

jogando-os um contra o outro, corresponderá às exigências de nossa época. No lugar das 

antigas categorias estariam novas formas de compreender o fato político: “comunidade 

inativa, emergência, igualdade, fidelidade, intelectualidade de massa, povo futuro, 

singularidade qualquer”
292

. O estudo das possibilidades e fundamentos de semelhante 

pensamento político faz-se tanto mais importante quanto emergente ante a crise da política no 

tempo presente.  

Uma das tarefas do pensamento que vem, para o filósofo italiano, é o de pensar como 

seria possível uma política unicamente voltada para a fruição da vida, uma política voltada à 

felicidade mundana, e lembra: 

Mas não é esse, a bem dizer, precisamente o objetivo da filosofia? E, quando 

um pensamento político moderno nasce com Marsílio de Pádua, esse não se 

define, justamente, pela retomada com fins políticos do conceito averroísta 

de ‘vida suficiente’ e de bem viver? Também Benjamin, no Fragmento 

teológico-político, não deixa dúvida quanto ao fato de que ‘a ordem do 

profano deve ser orientada sobre a ideia de felicidade’. A definição do 

conceito de ‘vida feliz’ (que, em verdade, não deve ser separado da 
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 Temas os quais Agamben faz referência a Hegel e Marx, no primeiro caso, e a Heidegger, no segundo. (Cf. 

AGAMBEN, Giorgio. Mezzi senza fine. p. 88) 

.
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 O autor menciona o debate entre aqueles (teóricos pós-modernos de um Estado universal que cumpra o fim 

da história humana) que pensam o fim da história sem o fim do Estado, e aqueles (progressistas de muitas 

correntes) que pensam o fim do Estado sem o fim da história. (Cf. Idem, p. 88). 
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 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. [1990] Tradução de António Guerreiro. Lisboa: Editorial 

Presença, 1993. p. 67. 
292

 “comunità inoperosa, comparizione, uguaglianza, fedeltà, intellettualità di massa, popolo a venire, 

singolarità qualunque”. (AGAMBEN, Giorgio. Mezzi senza fine. Note sulla política. p. 93) 
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ontologia, porque do ‘ser nós não temos outra experiência senão viver’) 

permanece uma das tarefas essências do pensamento que vem
293

. 

Para tanto, não pode mais ser essa vida aquilo que a soberania pressupõe para fazê-la 

sujeito político, a vida nua, e nem sequer a impenetrável e estranhada vida biológica da 

ciência, tomada pela biopolítica moderna. Trata-se, ao contrário, de uma vida suficiente, 

profana, com todas as suas potências perfeitamente realizadas, sobre a qual o direito e a 

soberania não têm mais nenhum controle. A uma existência nesses termos, Agamben chama 

forma-de-vida, isto é, uma vida que não pode ser separada de sua forma, opostamente à forma 

de vida em que vivemos sob a égide da soberania, uma vida nua capturada por um poder que 

lhe é externo. Com essa expressão, define-se uma vida verdadeiramente humana, na qual 

todos os modos, atos e processos do viver não são mais simples fatos, mas, antes, 

possibilidades de viver, na qual a vida não está nulificada de suas potências reais. Gestos, 

comportamentos, formas de viver (ou melhor, formas-de-viver) não são mais determinados 

por uma necessidade qualquer, e menos ainda embutidos de uma vocação biológica, mas, de 

tão habituais e socialmente reconhecidos, conservam em si as possibilidades que jogam com o 

simples viver
294

. Com mais propriedade, afirma o autor: 

Por isto – isto é, enquanto é um ser de potência, que pode fazer e não fazer, 

triunfar ou fracassar, perder-se ou encontrar-se – o homem é o único ser cujo 

viver parte sempre da felicidade, cuja vida é irremediável e dolorosamente 

destinada à felicidade. Mas isto constitui imediatamente a forma-de-vida 

como vida política. (“Civitatem ... communitatem esse institutam propter 

vivere et bene vivere hominum in ea”: Marsílio de Pádua, Defensor pacis V 

II)
295

. 

Quanto a essa esfera de comportamentos indeterminados no que diz respeito à sua 

utilidade, livres de alguma determinação biológica ou poder externo que lhes invistam, 

corresponde, assim, um âmbito plenamente humano. Este, sendo, propriamente profano, isto 

é, puro de qualquer atributo “religioso” que efetive sua separação da humanidade, distinto das 
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 Ma non è questo, a ben guardare, precisamente lo scopo della filosofia? E, quando un pensiero politico 

moderno nasce com Marsilio de Padova, esso non si definisce proprio attraverso la represa a fini politici del 

concetto averroista di “vita sufficiente” e di “bene vivere”? Ancora Benjamin, nel Frammento teologico-
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viene. (Idem, p. 90-91) 
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Defensor pacis V II). Grifo meu. (Idem, p. 14) 
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determinações canônicas, é, então, plenamente restituído ao uso comum. À essa esfera 

corresponde, portanto, um uso livre de uma relação com fins prescritos ou mesmo de uma 

relação com quaisquer fins. Quando a relação entre fins e os meios para garanti-los é rompida, 

tem-se uma ação concebida como puro meio – ou como “meios sem fim”. A medialidade sem 

fim é a característica própria da política que vem. Política, diz Agamben, é a exibição deste 

meio como tal, não que se trate de um fim em si, mas de uma medialidade pura como âmbito 

do agir e do pensar humanos
296

; compreender de que maneira – tendo em vista o contexto 

político-social contemporâneo da sociedade do consumo, com sua produção completamente 

direcionada ao bem-estar – os meios puros e a ideia de política da felicidade são, hoje, 

capturados e neutralizados a fim de promover sua impossibilidade, são exigências do 

pensamento e da política que vem. 
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CONCLUSÃO 

 Da presente pesquisa emergem três teses centrais, correspondentes às que foram 

apontadas por Agamben ao final de Homo sacer I – O poder soberano e a vida nua, das quais 

se desdobram outras conclusões compreendidas ao longo do percurso. Dizem respeito, ao 

mesmo tempo, a uma relação, a um fundamento para esta relação e a um paradigma que surge 

atualizando a sua potência própria. A primeira se refere à originária relação política ocidental, 

compreendida como exceção, ou seja, como paradoxal movimento de exclusão e inclusão de 

um elemento natural, a vida biológica (zoé), o qual excede a esfera que o qualifica como 

humana (bíos), o âmbito político (polis) que o comporta desde a origem. Assim, excluído, 

mas capturado fora, o elemento passa a localizar-se no limiar entre exterior e interior, e a 

constituir, assim, a relação mesma como relação de abandono, isto é, onde aquilo que é a-

bando-nado ainda se refere ao âmbito que o excluiu, ao bando. Este passa a constituir, então, 

o fundamento da relação, na qual a vida biológica excluída e capturada no exterior é isolada 

em uma zona ilocalizável, despojada de qualquer qualidade, tornada vida nua. Neste 

movimento, pode-se compreender, por conseguinte, que a vida nua é, portanto, ponto de 

articulação entre o que já é naturalmente dado e o que é posteriormente produzido, entre 

physis e nómos.  

Por isso, compreender a vida nua como fundamento do poder soberano é compreendê-

la, ao mesmo tempo, como produção desse poder que a investe desde sempre. Em uma 

palavra, a vida nua, como limiar de indistinção entre zoé e bíos, articula a vida natural com a 

vida cultural e política, produzindo e reproduzindo o poder soberano que a investe. Se, então, 

o poder soberano se baseia na potência de um irrelato, de uma relação que excede seus 

âmbitos, quando for exigido ao soberano afirmar-se como tal, mediante ameaça externa ou 

interna, a atualização desta potência deverá caracterizar-se como algo igualmente fugaz e 

paradoxal. O extremo estado político que se instala para a defesa da ordem e do poder que a 

mantém é chamado estado de exceção, e nele a vida nua, tomada como elemento político 

original articulador das esferas da natureza e da cultura, zoé e bíos, encontra seu sentido mais 

próprio. No estado de exceção, é suspensa a constituição da ordem, que, temporariamente, 

passa a não mais viger, enquanto é criado um meio homogêneo para a sua restituição. Para 

tanto, o soberano governa por decretos com força de lei, criando normas em um espaço 

anômico, ou seja, sem normas, sem nomos. Neste extremo, tendo em vista que a relação de 

bando, articuladora de physis e nomos, encontra-se, então, momentaneamente, sem o segundo 
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elemento, não resta ao poder soberano senão investir sobre o elemento natural, sobre o 

vivente, sem, contudo, paradoxalmente, deixar de ser político. Mas se o elemento natural 

estava sempre ali, pressuposto e latente ao político, o que ocorre não é mais que a emergência 

de um paradeigma, ou seja, de algo que estava ao lado e apenas surgiu em um dado contexto. 

O movimento de inclusão-exclusão, isolamento-captura, suspensão-realização é incessante, no 

sentido de que age abrindo sempre um ulterior desdobramento, por isso, neste sentido, o 

estado de exceção como extrema manifestação do poder soberano necessita de espaços 

próprios ao seu exercício. Estes espaços são os campos, o local da realização da vida nua 

como elemento político capturado por uma relação de a-bando-no, local de produção visível 

do próprio estado de exceção.  

Nesta perspectiva, se, conforme foi sugerido, o advento da Modernidade promoveu 

uma mudança de sentido no que diz respeito ao poder, transformando o antigo poder soberano 

– onde sua potência atualizava-se nas situações em que a morte e o sangue eram conclamados 

e com eles os súditos eram postos à prova – em biopoder – onde a atualização é constante e 

sempre no sentido de uma incitação dos corpos e da espécie –, a vida nua como elemento 

político original e o bando como relação fundamental, advindas da Antiguidade, ampliam a 

perspectiva biopolítica a uma história muito anterior. Na mesma medida, o estado de exceção 

encontra aplicação não somente a partir da Modernidade ou com o desenrolar do século XX, 

mas a remete a um império mais arcaico, quando sua arqueologia conduz a institutos jurídicos 

romanos caracterizados pela mesma suspensão, embora em amplitude reduzida em relação ao 

extremo Novecentos. Neste último século, contudo, o estado de exceção como paradigma 

político de governo, ao seguir a tendência comum de romper com a justificação de uma 

situação de emergência para a sua declaração, estabelece-se muito mais claramente. E a tese 

segundo a qual vivemos em um tempo onde o estado de exceção tende a tornar-se regra, ou 

seja, onde este paradigma surge à luz com mais vigor, demonstra sua absurda atualidade com 

as medidas governamentais para a segurança pública. Quando o estado de exceção passa a 

tornar-se regra, e o que era escondido e guardado para situações especiais mostra-se, cada vez 

mais, à luz da normalidade, abrem-se os campos, compreendidos, então, como o locus por 

excelência do poder soberano contemporâneo. E, com efeito, se a abertura dos campos 

coincide com a realização plena do paradigma do estado de exceção, eles não podem 

constituir menor status do que aquele antigamente ocupado pela polis. É neste sentido que a 

tese mais provocativa e séria de Giorgio Agamben diz que, hoje, é o campo, e não a polis, o 

paradigma político (e biopolítico) contemporâneo. 
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A premência da tese é tão constatável quanto alarmante desde o fim da Primeira 

Guerra Mundial, quando da abertura massiva dos campos de concentração para a acomodação 

dos indesejáveis. Com a dissolução do último império do Ocidente e a crise do sistema de 

Estados-nação na Europa, a importância de se pertencer a uma comunidade nacional para a 

garantia da própria existência foi posta em evidência. Neste sistema, o nascimento torna-se, 

imediatamente, nação, isto é, o fato biológico determina a inscrição do vivente na esfera 

política e de garantia de direitos, de modo a entrar em colapso quando grande parcela desses 

viventes não pertence a mais nenhuma esfera política. Aos excluídos e apátridas resta a 

supranacionalidade dos direitos humanos, estes, contudo, tradicionalmente garantidos pela 

soberania nacional. Os direitos do homem e do cidadão, proclamados pela Revolução 

Francesa, só conseguem funcionar efetivamente mediante a tutela de cada Estado soberano, 

fazendo surgirem do seio do mesmo sistema, quando da derrocada dos direitos nacionais, os 

próprios direitos humanos. Semelhante princípio, que atrela a humanidade à nação, de tão 

arraigado no pensamento e nas práticas políticos no mundo ocidental, mostra-se firme ao não 

encontrarem respaldo aquelas organizações supranacionais que, na primeira metade do século 

XX, tentaram em vão fazer garantir os direitos humanos para além da soberania. Talvez não 

pudesse ser diferente, tendo em vista que os direitos humanos, desde a origem, sempre 

exprimiram a inscrição da vida biológica na esfera política. Sejam garantidos pela 

nacionalidade ou pela supranacionalidade, que protejam os homens enquanto nascidos em um 

solo, detentores de uma língua, cultura e identidade, ou que o façam pela abstração considerá-

los simplesmente humanos, para nosso autor, os direitos humanos não são mais do que a cifra 

da inscrição da vida nua como elemento político original. 

Neste contexto, compreende-se o meticuloso manejo dos nazistas em relação aos 

judeus; desnacionalizá-los, garantir que não haveria Estado algum para reclamá-los, enviá-los 

aos campos e, então, decidir sua “solução final”. São sempre os campos os espaços mais 

próprios da extrema soberania novecentista. O que, portanto, resta da identidade entre 

biopolítica e tanatopolítica, não são senão os campos como paradigma biopolítico. E do seu 

reconhecimento depende o futuro de uma esfera humana fundamental que um dia chamamos 

de política; pois, “Quando vida e política, divididos na origem e articulados entre si através da 

terra de ninguém do estado de exceção, na qual habita a vida nua, tendem a identificar-se, 

então toda a vida torna-se sacra e toda política torna-se exceção”
297

.  
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