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RESUMO 
 
 

UMEDA KUMAGAI, Josyane Mayumi. O Estado de Exceção e o Campo. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde – FCV, 
2018, 
 
 
O presente trabalho visa analisar o regime da soberania, que prevalece desde o 
século XVII, e reconstruir brevemente o percurso teórico foucaultiano que ensejou 
na concepção de biopolítica, para então investigar os desdobramentos deste 
conceito para um pensador contemporâneo como Giorgio Agamben. Refletir sobre a 
ordem jurídica e a vida, que se situa no limite entre a política e o direito, expondo o 
ponto de desequilíbrio, pois cada vez mais as questões políticos governamentais a 
serem enfrentadas, hodiernamente, apontam para a permanência do estado de 
exceção, visto que a todo instante estamos sendo vigiados e controlados pelo 
soberano Estatal. Um dos tópicos a ser analisado na pesquisa é identificar quando e 
onde aparecem esses campos na atualidade, pois a estrutura da exceção que 
permite perceber a instalação e presença do campo é capaz de adaptar-se em 
diferentes situações e encontrar formas diversas em contextos diversos. Para 
referenciar essa investigação, analisaram-se algumas das principais obras de 
Michael Foucault, Carl Schmitt e Giorgio Agambem e, partindo de um método 
hermenêutico, cuja proposta é a de uma leitura histórica das concepções dos 
referidos filósofos para a interpretação da teoria do estado de exceção e suas 
diversas vertentes. 

 

Palavras-chave: Campo. Estado de Exceção. Biopolítica. Vida nua 
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ABSTRACT 

 

 

UMEDA KUMAGAI, Josyane Mayumi.O  Estado de Exceção e o Campo. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde – FCV, 
2018, 
 

This study aim to analyse the sovereignty regim, that overwhelm sice the XVII 
century, and to rebuild briefly the foulcatiano theorical way that causes in the 
biopolitics conception to investigate the outspread of this concept for 
contemporaneous as Giorgio Agamben. To consider about the legal order and life, 
that places on limit between political and right, exposing the equilibrium point, then 
increasingly the governmental political questions to confront, nowadays, indicate for 
permanency of the exception state, considering that at all time we are being watched 
and controlled by sovereign state. One of topics to be analyse on the research is to 
identify when and where to appear this fields on today, because the exception 
structure that allow to perceive the installation and field presence are able to adapt 
on different situations and to find several forms on several contexts. To refer this 
research, it were analysed some main Michael Foulcault, Carl Schmitt and Giorgio 
Agambem studies and began from hermeneutic methods, that propose is the 
historical Reading of conceptions of reference phylosophers to theorical 
interpretation of exception state and several strands. 
 

Key words: Field, exception state, biopolitical, nude life 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho pretende realizar análises acerca do poder, pois é 

primordial a reflexão sobre o domínio do indivíduo e da sociedade para os objetos 

centrais desta monografia, quais sejam: o estado de exceção e o campo. Desta 

forma, trataremos inicialmente das tecnologias de poder, reveladas nas obras ―Vigiar 

e Punir‖ e ―Microfísica do Poder‖ de Michael Foucault, para tentar entender como 

funcionam os tais mecanismos de domínio e o cenário no qual teriam surgido.  

Foucault identifica as formas preponderantes de manifestação do poder, 

como o suplício (poder soberano sobre o corpo), o poder disciplinar e o biopoder.  

Revela que ao longo do tempo, o poder deixa de se concentrar em um lugar 

específico (rei) e se distribui entre instituições para vigiar e disciplinar o indivíduo.  

Diante das questões que surgem envolvendo a vida do homem como algo 

que deve ser preservado, surge o biopoder como uma tecnologia direcionada a 

dispositivos que assegurem a vida da sociedade. Para o filósofo francês, a 

tecnologia do biopoder não pode ser considerada disciplinar porque não tem o 

propósito de vigiar, treinar, utilizar, intensificar as forças e os rendimentos do corpo 

do indivíduo, mas toma a seu encargo o homem como ser vivo, ele intervém para 

controlar, normatizar e regulamentar os processos e ciclos biológicos (como a 

natalidade, morbidez e mortalidade).  

Foucault, em sua obra ―Microfísica do Poder‖, trata o poder como um aspecto 

fundamental no desenvolvimento das relações, em especial aquelas de natureza 

política. Para o pesquisador, o poder é que estrutura a sociedade e a mantém, 

sendo assim, hierarquicamente organizada.  

Giorgio Agamben, através das análises feitas pelos pesquisadores Foucault e 

Hannah Arendt define o campo como o espaço que se abre quando o estado de 

exceção se torna regra, que une vida e lei, violência e norma. 

Segundo o filósofo italiano, a soberania se revela sempre na exposição da 

vida à violência e por consequência ao poder da morte, sendo assim, o exercício do 

poder soberano implica no jogo de inclusão e exclusão de pessoas, característica do 

estado de exceção, intrínseco a todo exercício de soberania. 

A complexa filosofia de Agamben nos desperta o interesse de compreender a 

crise dos atuais modelos político-governamentais que, sob a doutrina do medo, 
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visam à eliminação dos não integráveis, assim como nos convida a abarcar na 

defesa de uma nova ciência política além da tradição da soberania e do direito.  

Na concepção do professor Oswaldo Giacoia Jr. (GIACOIA Jr, 2017), o 

estado de exceção se justifica como uma suspensão do ordenamento jurídico, onde 

os homens são destituídos de seus direitos e prerrogativas de tal maneira que sua 

morte deixa de ser pecado ou homicídio.  

E por fim, será abordada a situação excepcional em que viveram os escravos 

brasileiros e os refugiados do Hotel Ruanda retratados em obra cinematográfica. 

Analisando se a senzala seria um campo aberto (espaço excepcional de absoluta 

indeterminação) no qual vigorava a decisão do Senhor (soberano) sobre a vida e, o 

sujeito que perde sua nacionalidade, no caso dos refugiados, apontando uma 

reflexão acerca do contexto político, diante da condição que configura um estado de 

exceção.  
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2. RELAÇÃO ENTRE A PUNIÇÃO, DOMÍNIO E (BIO)PODER 

 

 

Inicialmente, é necessário deixar claro algumas questões, pois o objetivo 

deste capítulo não é esgotar a temática do poder e nem desenvolver uma história 

dos poderes, dispondo-os de modo sucessivo e linear, mas nos concentrar no 

prisma dado por Michel Foucault1, em especial nas obras ―Vigiar e Punir‖ e 

―Microfísica do Poder‖. 

Esta primeira parte do presente trabalho tem por pretensão realizar análises 

acerca do poder, pois é primordial a reflexão sobre o domínio do indivíduo e da 

sociedade para os objetos centrais desta monografia, quais sejam: o estado de 

exceção e prisão. Desta forma, trataremos das tecnologias de poder para tentar 

entender como funcionam os tais mecanismos de domínio e o cenário no qual teriam 

surgido. 

Vale ressaltar que, o pesquisador não pretendeu fundar uma teoria geral do 

poder, mas se empenhou numa investigação analítica do poder, capaz de verificar o 

seu funcionamento local em campos e discursos específicos em épocas distintas. O 

filósofo enfatiza que: 

 

O sistema do direito, o campo judiciário são canais permanentes de 
relações de dominação e técnicas de sujeição polimorfas. O direito 
deve ser visto como um procedimento de sujeição, que ele 
desencadeia, e não como uma legitimidade a ser estabelecida. Para 
mim, o problema é evitar a questão − central para o direito − da 
soberania e da obediência dos indivíduos que lhe são submetidos e 
fazer aparecer em seu lugar o problema da dominação e da sujeição. 

(FOUCAULT, 2017, p. 282). 
 

Um dos principais papéis da construção da teoria de direito foi o de ocultar 

sobre o manto do ―direito‖ o domínio do soberano sobre os súditos. O estudo do 

poder para ser efetivo deve trazer à tona tal situação, de que temos um direito como 

instrumento de dominação. Os livros supracitados são de grande relevância, pois 

permitem um verdadeiro estudo histórico e filosófico ao domínio do soberano sobre 

                                                           
1
 Michel Foucault (1926-1984) nasceu em Poitiers, uma pequena cidade francesa, no dia 15 de 

outubro de 1926. Diplomou-se em Psicologia e Filosofia. Ensinou filosofia em universidades 
francesas e obteve a cátedra com o tema "História dos Sistemas de Pensamento" no Collège de 
France. 
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o indivíduo, o nascimento da prisão e as modificações das técnicas do poder. Ainda, 

de acordo com Foucault: 

 

Fala−se desse poder de duas maneiras. Ou para mostrar sob que 
couraça jurídica se exercia o poder real, como o monarca incarnava 
de fato o corpo vivo da soberania, como seu poder, por mais 
absoluto que fosse, era exatamente adequado ao seu direito 
fundamental. Ou, ao contrário, para mostrar como era necessário 
limitar o poder do soberano, a que regras de direito ele deveria 
submeter−se e os limites dentro dos quais ele deveria exercer o 
poder para que este conservasse sua legitimidade. A teoria do 
direito, da Idade Média em diante, tem essencialmente o papel de 
fixar a legitimidade do poder; isto é, o problema maior em torno do 
qual se organiza toda a teoria do direito é o da soberania. 
Afirmar que a soberania é o problema central do direito nas 
sociedades ocidentais implica, no fundo, dizer que o discurso e a 
técnica do direito tiveram basicamente a função de dissolver o fato 
da dominação dentro do poder para, em seu lugar, fazer aparecer 
duas coisas: por um lado, os direitos legítimos da soberania e, por 
outro, a obrigação legal da obediência. O sistema do direito é 
inteiramente centrado no rei e é, portanto, a eliminação da 
dominação e de suas consequências. (Foucault, 2017, p. 280-281) 

  

O filósofo francês em seu texto ―O Sujeito e o Poder‖ relata que o objetivo de 

suas pesquisas foi de elaborar diferentes modos que levaram o ser humano tornar-

se sujeito por três modos de objetivação: primeiramente pela investigação, que 

objetiva o sujeito produtivo, que trabalha, diante da análise das riquezas e economia; 

na segunda parte estudou o ―sujeito‖ dividido no seu interior e em relação aos outros 

e por fim, estudou o modo pelo qual o ser humano torna-se sujeito. Segundo 

Foucault: 

 

O que tentei investigar, de 1970 até agora, grosso modo, foi o como 
do poder tentei discernir os mecanismos existentes entre dois pontos 
de referência, dois limites: por um lado, as regras do direito que 
delimitam formalmente o poder e, por outro, os efeitos de verdade 
que este poder produz, transmite e que por sua vez reproduzem−no. 
Um triângulo, portanto: poder, direito e verdade. (FOUCAULT, 2017, 
P. 278) 

 

O pesquisador investigou o desenvolvimento histórico dos sistemas punitivos 

e verificou que o interesse do Estado em punir sempre variou de acordo com 

interesses dominantes de cada época. Para desenvolver a questão do indivíduo e da 

sociedade apresentou inicialmente o estudo do suplício como forma de punição aos 

condenados. Conforme Foucault: 
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A teoria do direito, da Idade Média em diante, tem essencialmente o 
papel de fixar a legitimidade do poder; isto é, o problema maior em 
torno do qual se organiza toda a teoria do direito é o da soberania. 
Afirmar que a soberania é o problema central do direito nas 
sociedades ocidentais implica, no fundo, dizer que o discurso e a 
técnica do direito tiveram basicamente a função de dissolver o fato 
da dominação dentro do poder para, em seu lugar, fazer aparecer 
duas coisas: por um lado, os direitos legítimos da soberania e, por 
outro, a obrigação legal da obediência. O sistema do direito é 
inteiramente centrado no rei e é, portanto, a eliminação da 
dominação e de suas consequências. (FOUCAULT, 2017, p.281) 

 

Para tanto, será abordado os tipos de tecnologia de poder, pois o objetivo 

desta análise é refletir como o poder soberano domina e controla o indivíduo e a 

sociedade. 

 

 

2.1 O SUPLÍCIO 

 

 

Em relação a essa forma de punição, para Foucault o ―suplício é uma técnica 

e não deve ser equiparado aos extremos de uma raiva de lei‖. (FOUCAULT, 2017, p. 

36) 

Quando se faz a análise do poder automaticamente analisa-se quem o detém, 

o exerce e o mantém. Sendo assim, este é atribuído a uma pessoa que obtém 

determinada influência e domínio sobre as outras. Em seu texto ―poder-corpo‖ do 

livro Microfísica do Poder, o pesquisador afirma que no século XII, o corpo do rei era 

uma realidade política, portanto sua presença física era necessária ao 

funcionamento da monarquia. (FOUCAULT, 2017, p. 234).  

O corpo daquele que foi condenado agora pertence ao soberano, era a coisa 

do rei, onde imprimia a sua marca, deixando cair os efeitos do seu poder como 

forma de vingança aos que, de certa maneira, lesionaram a soberania no momento 

em que cometeram um delito. A tortura sobre o corpo, o medo físico e o pavor 

coletivo, eram as imagens que deveriam ficar gravadas na memória dos 

expectadores, logo, o domínio se fazia pelo medo. Assim indaga o filósofo: 
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O suplício tem então uma função jurídico-política. É um cerimonial 
para reconstituir a soberania lesada por um instante. Ele a restaura 
manifestando-a em todo o seu brilho. A execução pública, por rápida 
e cotidiana que seja, se insere em toda a série dos grandes rituais do 
poder eclipsado e restaurado (coroação, entrada do rei numa cidade 
conquistada, submissão dos súditos revoltados): por cima do crime 
que desprezou o soberano, ela exibe aos olhos de todos uma força 
invencível. Sua finalidade é menos de estabelecer um equilíbrio que 
de fazer funcionar, até um extremo, a dissimetria entre o súdito que 
ousou violar a lei e o soberano todo-poderoso que faz valer sua 
força. Se a reparação do dano privado ocasionado pelo delito deve 
ser bem proporcionada, se a sentença deve ser justa, a execução da 
pena é feita para dar não o espetáculo da medida, mas do 
desequilíbrio e do excesso; deve haver, nessa liturgia da pena, uma 
afirmação enfática do poder e de sua superioridade intrínseca. E esta 
superioridade não é simplesmente a do direito, mas a da força física 
do soberano que se abate sobre o corpo de seu adversário e o 
domina: atacando a lei, o infrator lesa a própria pessoa do príncipe: 
ela — ou pelo menos aqueles a quem ele delegou sua força — se 
apodera do corpo do condenado para mostrá-lo marcado, vencido, 
quebrado. (FOUCAULT, 2017, p. 50) 

 

A característica que predominava no suplício era o poder sobre o corpo, no 

qual a dor e o sofrimento eram elementos constitutivos da pena. Por muito tempo o 

corpo era o único bem que o indivíduo possuía e a humanidade assistiu à imposição 

das penas através de torturas, dos corpos supliciados, esquartejados, expostos 

vivos ou mortos. 

 

O suplício faz correlacionar o tipo de ferimento físico, a qualidade, a 
intensidade, o tempo dos sofrimentos com a gravidade do crime, a 
pessoa do criminoso, o nível social de suas vítimas. Há um código 
jurídico da dor; a pena, quando é supliciante, não se abate sobre o 
corpo ao acaso ou em bloco; ela é calculada de acordo com regras 
detalhadas: número de golpes de açoite, localização do ferrete em 
brasa, tempo de agonia na fogueira ou na roda (o tribunal decide se 
é o caso de estrangular o paciente imediatamente, em vez de deixá-
lo morrer, e ao fim de quanto tempo esse gesto de piedade deve 
intervir), tipo de mutilação a impor (mão decepada, lábios ou língua 
furados). Todos esses diversos elementos multiplicam as penas e se 
combinam de acordo com os tribunais e os crimes: ―A poesia de 
Dante posta em leis‖, dizia Rossi; um longo saber físico-penal, em 
todo caso. Além disso, o suplício faz parte de um ritual. É um 
elemento na liturgia punitiva, e que obedece a duas exigências. Em 
relação à vítima, ele deve ser marcante: destina-se, ou pela cicatriz 
que deixa no corpo, ou pela ostentação de que se acompanha, a 
tornar infame aquele que é sua vítima; o suplício, mesmo se tem 
como função ―purgar‖ o crime, não reconcilia; traça em tomo, ou 
melhor, sobre o próprio corpo do condenado sinais que não devem 
se apagar; a memória dos homens, em todo caso, guardará a 
lembrança da exposição, da roda, da tortura ou do sofrimento 
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devidamente constatados. E pelo lado da justiça que o impõe, o 
suplício deve ser ostentoso, deve ser constatado por todos, um 
pouco como seu triunfo. O próprio excesso das violências cometidas 
é uma das peças de sua glória: o fato de o culpado gemer ou gritar 
com os golpes não constitui algo de acessório e vergonhoso, mas é o 
próprio cerimonial da justiça que se manifesta em sua força. Por isso 
sem dúvida é que os suplícios se prolongam ainda depois da morte: 
cadáveres queimados, cinzas jogadas ao vento, corpos arrastados 
na grade, expostos à beira das estradas. A justiça persegue o corpo 
além de qualquer sofrimento possível.  
(FOUCAULT, 2017, p. 37) 

 

A punição com o transcorrer do tempo deixou de ser uma cena, os 

espetáculos passaram a ter um cunho negativo, as funções da cerimônia penal 

deixaram de ser compreendidas e a sociedade passou a enxergar as punições como 

selvageria, o carrasco como criminoso e os juízes como assassinos, invertendo-se 

os papéis. ―[...] o essencial é procurar corrigir, reeducar, ―curar‖; uma técnica de 

aperfeiçoamento recalca, na pena, a estrita expiação do mal, e liberta os 

magistrados do vil ofício de castigadores.‖ (FOUCAULT, 2017, p.14)  

Consequentemente notam-se mudanças do paradigma do martírio infligido ao 

condenado, desaparecendo os suplícios, os espetáculos de tortura, no qual o 

soberano descarregava toda fúria e vingança sobre o corpo do condenado. ―Dentre 

tantas modificações, atenho-me a uma: o desaparecimento dos suplícios. Hoje 

existe a tendência a desconsiderá-lo; talvez, em seu tempo, tal desaparecimento 

tenha sido visto com muita superficialidade ou com exagerada ênfase como 

―humanização‖ que autorizava a não analisá-lo.‖ (FOUCAULT, 2017, p. 13)  

A relação entre castigo e corpo foi suprimida, as punições agora são mais 

sutis, menos despojados de ostentação, não visam mais agredir fisicamente o 

condenado, o corpo propriamente dito, mas a alma, esta passou a ser o elemento 

onde se articulam os efeitos do poder.  Como salienta Foucault: 

 

Desaparece, destarte, em princípios do século XIX, o grande 
espetáculo da punição física: o corpo supliciado é escamoteado; 
exclui-se do castigo a encenação da dor. Penetramos na época da 
sobriedade punitiva. Podemos considerar o desaparecimento dos 
suplícios como um objetivo mais ou menos alcançado, no período 
compreendido entre 1830 e 1848. (FOUCAULT, 2017, p.19). 

 

Assim, a condenação não está mais concentrada no sofrimento do condenado 

como técnica de punição. Houve um deslocamento da punição sobre o corpo para a 
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alma, originando um novo tipo de poder, saberes, técnicas e discursos que, 

interligados, serão empregados como mecanismos para estabelecer e moldar o 

comportamento dos indivíduos, pois, ―a partir do momento em que se suprime a 

ideia de vingança, que outrora era atributo do soberano, do soberano lesado na 

própria soberania pelo crime, a punição só pode ter significação numa tecnologia de 

reforma.‖ (FOUCAULT, 2017, p. 226). 

 

[...] de modo geral, as práticas punitivas se tornaram pudicas. Não 
tocar mais no corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo 
que não é o corpo propriamente. Dir-se-á: a prisão, a reclusão, os 
trabalhos forçados, a servidão de forçados, a interdição de domicílio, 
a deportação — que parte tão importante tiveram nos sistemas 
penais modernos — são penas ―físicas‖: com exceção da multa, se 
referem diretamente ao corpo. Mas a relação castigo-corpo não é 
idêntica ao que ela era nos suplícios. O corpo se encontra aí em 
posição de instrumento ou de intermediário; qualquer intervenção 
sobre ele pelo enclausuramento, pelo trabalho obrigatório visa privar 
o indivíduo de sua liberdade considerada ao mesmo tempo como um 
direito e como um bem. Segundo essa penalidade, o corpo é 
colocado num sistema de coação e de privação, de obrigações e de 
interdições. O sofrimento físico, a dor do corpo não são mais os 
elementos constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das 
sensações insuportáveis a uma economia dos direitos suspensos. Se 
a justiça ainda tiver que manipular e tocar o corpo dos justiçáveis, tal 
se fará à distância, propriamente, segundo regras rígidas e visando a 
um objetivo bem mais ―elevado‖. Por efeito dessa nova retenção, um 
exército inteiro de técnicos veio substituir o carrasco, anatomista 
imediato do sofrimento: os guardas, os médicos, os capelães, os 
psiquiatras, os psicólogos, os educadores; por sua simples presença 
ao lado do condenado, eles cantam à justiça o louvor de que ela 
precisa: eles lhe garantem que o corpo e a dor não são os objetos 
últimos de sua ação punitiva.  (FOUCAULT, 2017, p. 16) 

 

Foucault constatou as várias transformações que passaram a serem 

operadas nas relações de poder, destacando a substituição gradativa do poder 

soberano ao poder disciplinar, surgindo assim, as instituições estatais (prisões) 

como forma de manutenção da lei e da ordem, um novo paradigma para legitimar o 

poder. A alma como a interioridade de cada ser humano passa a ser aquilo que 

precisa ser atingido na prisão para que o sistema de vigilância e punição tenha 

eficácia. 
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2.2 - PODER DISCIPLINAR: 

  

 

Diferentemente do que se verifica no âmbito do poder soberano, nesta nova 

modalidade de punição ―o poder― não se materializa na pessoa do rei, ou seja, o 

poder não está mais concentrado em um lugar específico, mas nos corpos dos 

sujeitos individualizados por técnicas disciplinares, distribuído e agindo por toda 

sociedade. Conforme descreve Foucault: 

 

Esse novo mecanismo de poder apoia−se mais nos corpos e seus 
atos do que na terra e seus produtos. É um mecanismo que permite 
extrair dos corpos tempo e trabalho mais do que bens e riqueza. É 
um tipo de poder que se exerce continuamente através da vigilância 
e não descontinuamente por meio de sistemas de taxas e obrigações 
distribuídas no tempo; que supõe mais um sistema minucioso de 
coerções materiais do que a existência física de um soberano. 
Finalmente, ele se apoia no princípio, que representa uma nova 
economia do poder, segundo o qual se deve propiciar 
simultaneamente o crescimento das forças dominadas e o aumento 
da força e da eficácia de quem as domina. 
Esse tipo de poder se opõe, em seus mínimos detalhes, ao 
mecanismo que a teoria da soberania descrevia ou tentava 
transcrever. A teoria da soberania está vinculada a uma forma de 
poder que se exerce muito mais sobre a terra e seus produtos do que 
sobre os corpos e seus atos: se refere à extração e apropriação pelo 
poder dos bens e da riqueza e não do trabalho; permite transcrever 
em termos jurídicos obrigações descontínuas e distribuídas no 
tempo; possibilita fundamentar o poder na existência física do 
soberano, sem recorrer a sistemas de vigilância contínuos e 
permanentes; permite fundar o poder absoluto no gasto irrestrito, 
mas não calcular o poder com um gasto mínimo e uma eficiência 
máxima. 
Esse novo tipo de poder, que não pode mais ser transcrito nos 
termos da soberania, é uma das grandes invenções da sociedade 
burguesa. Ele foi um instrumento fundamental para a constituição do 
capitalismo industrial e do tipo de sociedade que lhe é 
correspondente; este poder não soberano, alheio à forma da 
soberania, é o poder disciplinar. (FOUCAULT, 2017, p. 291) 

  

Até meados do século XIX o poder sobre o corpo não deixou de existir 

completamente. É certo que a pena não estava mais centralizada no suplício como 

forma de castigo/sofrimento, mas tomou como objeto a perda do bem e do direito. 

Entretanto, os castigos eram focados em trabalhos forçados ou prisão e 

funcionavam com complementos punitivos sobre o corpo, como redução alimentar, 

privação sexual, expiação física ou masmorra. 
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O condenado passa a receber um ensinamento baseado na leitura das leis, 

cujo objetivo era o bem coletivo e social. Havia um interesse por parte da sociedade 

na pena do condenado, pois a população tinha a necessidade de sentir que o 

criminoso estava sendo punido, e um havia um enfoque social porque o condenado 

tinha que trabalhar sob os olhos da sociedade, para oferecer lucro a ela e reparar o 

crime que cometeu. Segundo Foucault: 

 

Mas o corpo também está diretamente mergulhado num campo 
político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o 
investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, 
obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento 
político do corpo está ligado, segundo relações complexas e 
recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa proporção, 
como força de produção que o corpo é investido por relações de 
poder e de dominação; mas em compensação sua constituição como 
força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de 
sujeição (onde a necessidade é também um instrumento político 
cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o corpo só se 
torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 
submisso. Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da 
violência ou da ideologia; pode muito bem ser direta, física, usar a 
força contra a força, agir sobre elementos materiais sem, no entanto, 
ser violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, 
pode ser sutil, não fazer uso de armas nem do terror, e, no entanto, 
continuar a ser de ordem física. Quer dizer que pode haver um 
―saber‖ do corpo que não é exatamente a ciência de seu 
funcionamento, e um controle de suas forças que é mais que a 
capacidade de vencê-las: esse saber e esse controle constituem o 
que se poderia chamar a tecnologia política do corpo. (FOUCAULT, 
2017, p. 29) 

 

O poder agora atua pelos seus mecanismos, com uma força coatora, 

disciplinar e controladora dos indivíduos ―o poder disciplinar é, com efeito, um poder 

que, em vez de se apropriar e retirar tem como função maior adestramento; ou sem 

dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor.‖ (FOUCAULT, 2017, 

p. 143). O fundamental é colocar em operação mecanismos que possibilitem uma 

extração de tempo e trabalho dos corpos, relegando a um segundo plano as velhas 

formas de atuação que tinham na extração imediata de bens e riquezas seu objetivo 

primordial. (NETO, 2007, p.25). Foucault descreve o momento central da passagem 

da punição para a vigilância: 

 

O momento em que se percebeu ser, segundo a economia do poder, 
mais eficaz e mais rentável vigar que punir. Esse momento 
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corresponde à formação, ao mesmo tempo rápida e lenta, no século 
XVIII e no início do século XIX, de um novo tipo de exercício de 
poder. [...] O século XVIII encontrou um regime por assim dizer 
sináptico de poder, de seu exercício no corpo social, e não sobre o 
corpo social. A mudança de poder oficial esteve ligada a esse 
processo, mas por meio de decalagens. Trata-se de uma mudança 
de estrutura fundamental que permitiu a realização, com uma certa 
coerência, da modificação dos pequenos exercícios do poder. 
Também é verdade que foi a constituição deste novo poder 
microscópico, capilar, que levou o corpo social a expulsar elementos 
como a corte e o personagem do rei. (FOUCAULT, 2017, p. 215) 

 

Surge, assim, uma nova anatomia política, um novo poder de punir, instituído 

a uma ―sociedade disciplinar‖. Disciplina que visa três objetivos, quais sejam: tornar 

o exercício do poder menos custoso, economicamente e politicamente, intensificar 

os efeitos do poder ao máximo possível e busca ampliar a utilidade de todos os 

indivíduos submetidos a esse sistema. 

Segundo o professor Oswaldo Giacoia Junior2: 

 

Normas, no sentido em que as compreende Foucault, são regras que 
instituem padrões de medida e standards pelos quais são 
mensurados rendimentos e performances. A norma é, assim, antes 
de tudo, uma regra que institui uma medida, uma maneira de 
produzir a medida comum. Nesse sentido, é pela norma que se pode 
referir uma multiplicidade a um padrão comparativo e, desse modo, 
ao mesmo tempo, tornar comparável e individualizar, demarcar e 
fixar uma individualidade por comparação. Em relação a essa 
medida, definem-se limiares de aproximação e desvio, de 
normalidade e patologia, portanto são critérios para se definir tipos 
de subjetividade, para fixar configurações desejáveis e identidades 
ou comportamentos desviantes, normalidades e patologias. Nesses 
sentido, a tecnologia do poder disciplinar tem na norma seu 
instrumento e nas ciências humanas seu campo privilegiado de 
atuação. Não se trata principalmente do exercício maciço e 
homogêneo do poder soberano da lei, mas da introjeção individual da 
norma, da vigilância, do controle para fins de adestramento. 
(GIACOIA, Revista Jurídica FCV, p. 7-8) 

 

                                                           
2
 Professor Titular do Departamento de Filosofia da Unicamp desde 2013. Graduado em Filosofia pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (1976), em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(1976). Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1983) e Doutor em Filosofia pela 
Freie Universität Berlin (1988). Pós doutorado pela Freie Universität Berlin (93-94), Viena (97-98) e Lecce (2005-
2006). Atualmente é professor Titular do Departamento de Filosofia-IFCH da Universidade Estadual de Campinas. 
Sua pesquisa concentra-se na área de Filosofia Moderna e Contemporânea, com ênfase em História da Filosofia, 
Ética e Filosofia do Direito, ocupando-se de temas como: teoria da cultura, ética pura e aplicada, filosofia do direito, 
filosofia social, política e da história, filosofia clássica francesa e alemã, especialmente com as obras de Augusto 
Comte, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. 
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O propósito dessa modalidade de poder é aumentar a utilidade dos 

indivíduos, fazendo crescer suas habilidades e aptidões e por consequência os 

rendimentos e lucros, pois a disciplina faz crescer a aumentar tudo, principalmente a 

produtividade. Conforme Foucault: 

 

[...] o corpo também está diretamente mergulhado num campo 
político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o 
investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, 
obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento 
político do corpo está ligado, segundo relações complexas e 
recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa proporção, 
como força de produção que o corpo é investido por relações de 
poder e de dominação; mas em compensação sua constituição como 
força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de 
sujeição (onde a necessidade é também um instrumento político 
cuidadosamente organizado, calculado e utilizado); o corpo só se 
torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 
submisso. Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da 
violência ou da ideologia; pode muito bem ser direta, física, usar a 
força contra a força, agir sobre elementos materiais sem no entanto 
ser violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, 
pode ser sutil, não fazer uso de armas nem do terror, e no entanto 
continuar a ser de ordem física. Quer dizer que pode haver um 
―saber‖ do corpo que não é exatamente a ciência de seu 
funcionamento, e um controle de suas forças que é mais que a 
capacidade de vencê-las: esse saber e esse controle constituem o 
que se poderia chamar a tecnologia política do corpo. (FOUCAULT, 
2017, p.29) 

 

As modernas formas e tecnologias de punição nos revelam o poder como 

exercício, um exercício que os corpos investem uns sobre os outros para cerceá-los, 

sujeitá-los, educá-los. Para o filósofo francês ―não se pune, portanto, para apagar 

um crime, mas para transformar um culpado (atual ou virtual); o castigo deve levar 

em si uma certa técnica corretiva. ‖ (FOUCAULT, 2017, p. 126). Ainda, destaca o 

pensador francês: 

 

Tem-se a impressão de que o discurso da criminologia possui uma 
tal utilidade, de que é tão fortemente exigido e tornado necessário 
pelo funcionamento do sistema, que não tem nem mesmo 
necessidade de se justificar teoricamente, ou mesmo apenas de ter 
uma coerência ou uma estrutura. Ele é inteiramente utilitário. E creio 
que é necessário procurar por que um discurso ―científico‖ se tornou 
tão indispensável pelo funcionamento da penalidade no século XIX. 
Tornou-se necessário por esse álibi, que funciona desde o século 
XVIII, que diz que se se impõe um castigo a alguém, não é para punir 
o que ele fez, mas transformá-lo no que ele é. (FOUCAULT, 2017, p. 
226). 
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O corpo foi exposto como um objeto de poder, pois pode ser modelado, 

treinado e manipulado, transformando-se em um corpo ―dócil e hábil‖ visto que suas 

forças se multiplicam. ―O poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se 

apropriar e de retirar, tem como função maior ―adestrar‖; ou sem dúvida adestrar 

para retirar e se apropriar ainda mais e melhor.‖ (FOUCAULT, 2017, p.167).  

O desempenho desse poder pode ser melhor compreendido através da ideia 

de que se exerce mediante estratégias e que os efeitos não são atribuídos a 

apropriação, mas a manobras táticas e técnicas. O poder disciplinar deve manter-se 

na invisibilidade para funcionar, pois que a sua invisibilidade ressalta a visibilidade 

daqueles que a ele se sujeitam, de modo que a sua eficácia é constante e 

permanente. (POGREBINSCHI3, 2004, p. 191). Foucault pontua o momento histórico 

da disciplina: 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma 
arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas 
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação 
de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais 
obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma 
política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 
manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 
comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder 
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma ―anatomia 
política‖, que é também igualmente uma ―mecânica do poder‖, está 
nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para 
que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a 
eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos 
submissos e exercitados, corpos ―dóceis‖. A disciplina aumenta as 
forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas 
mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma 
palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma 
―aptidão‖, uma ―capacidade‖ que ela procura aumentar; e inverte por 
outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela 
uma relação de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a 
força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar 
estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e 
uma dominação acentuada. (FOUCAULT, 2017, p. 135-136) 

  

                                                           
3
 Professora de ciência política do IUPERJ. Publicou os livros "Pragmatismo. Teoria Social e Política" 

(Relume Dumará, 2005), "O Problema da Obediência em Thomas Hobbes" (EDUSC, 2003), "Onde 
Está a Democracia?" (Editora UFMG, 2002). Co-organizou também os livros "Democracia 
Cooperativa. Escritos Políticos Escolhidos de John Dewey" (EDIPUCRS, 2008) e "Novas 
Perspectivas da Filosofia do Direito" (Lumen Juris, 2005). Carioca, nascida em 1977, Thamy começou 
sua carreira cedo, tendo ganhado em 2002, aos 25 anos, um importante prêmio da Associação 
Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS), pelo melhor manuscrito em ciência 
política, o qual resultou posteriormente em seu livro sobre Hobbes. 
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Os ―corpos dóceis‖ são formados por quatro mecanismos: pela arte das 

distribuições dos corpos, pelo controle das atividades que eles exercem, pela 

organização da gênese e pela composição das forças. Tais mecanismos 

disciplinares funcionam de maneira a colocar o indivíduo num grau de normalidade, 

de útil (FOUCAULT, 2017). Sendo assim, o corpo é considerado dócil quando pode 

ser utilizado, submetido à transformação e aperfeiçoamento, ou melhor, um corpo 

controlável, manipulável e disciplinado. ―A disciplina ―fabrica‖ indivíduos; ela é a 

técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como 

objetos e como instrumentos de seu exercício.‖ (FOUCAULT, 2017, p. 167).  

A arte das distribuições se baseia na disposição dos espaços e dos corpos, 

de modo que as ligações sejam ordenadas e delimitadas para fabricar corpos 

submissos e exercitados. O controle das atividades que os corpos exercem, permite 

que se vigiem as parcelas mínimas da vida e do corpo dos indivíduos, de maneira a 

proibir distrações. A organização das gêneses estabelece que o indivíduo para se 

tornar dócil deverá passar por várias etapas de formação, que será dividida em 

classes, medida por provas e melhorado por exercícios, de modo que, a repetição 

seria capaz de formar um ―bom estudante‖ e um ―funcionário exemplar‖. E a 

composição das forças irá estabelecer que todo treinamento converge ao extremo 

gerando o máximo de eficiência. Tais dispositivos de controle são encontrados em 

escolas, quartéis, hospitais ou fábricas. Conforme Foucault: 

 

Quanto aos instrumentos utilizados, não são mais jogos de 
representação que são reforçados e que se faz circular; mas formas 
de coerção, esquemas de limitação aplicados e repetidos. Exercícios, 
e não sinais: horários, distribuição do tempo, movimentos 
obrigatórios, atividades regulares, meditação solitária, trabalho em 
comum, silêncio, aplicação, respeito, bons hábitos. E finalmente, o 
que se procura reconstruir nessa técnica de correção não é tanto o 
sujeito de direito, que se encontra preso nos interesses fundamentais 
do pacto social: é o sujeito obediente, o indivíduo sujeito a hábitos, 
regras, ordens, uma autoridade que se exerce continuamente sobre 
ele e em torno dele, e que ele deve deixar funcionar 
automaticamente nele. Duas maneiras, portanto, bem distintas de 
reagir à infração: reconstituir o sujeito jurídico do pacto social — ou 
formar um sujeito de obediência dobrado à forma ao mesmo tempo 
geral e meticulosa de um poder qualquer. (FOUCAULT, 2017, p. 128) 

 

Assim, aquele indivíduo que apresentasse certo risco à manutenção do poder, 

ou, que saísse da curva da normalidade a qual era imposto, seria submetido ao 
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poder para que fosse trazido novamente. Vale destacar que, a disciplina trará 

mecanismos relacionados que não estão diretamente ligadas à lei, mas a uma 

normalização. 

O filósofo denominava de sociedade ―panóptica‖, aquela sociedade de 

controle, disciplina e vigilância que moldam e adestram os indivíduos, conforme as 

concepções da classe dominante. Essa nova tecnologia de poder deslocou o direito 

de punir da vingança do soberano para tutelar interesse social, ou seja, defender as 

condições materiais e ideológicas do capitalismo (FOUCAULT, 2017). 

Este processo de adaptação e renovação das relações de poder atinge certo 

grau de eficiência, na análise do pesquisador: 

 

Minha hipótese é que a prisão esteve, desde sua origem, ligada a um 
projeto de transformação dos indivíduos. Habitualmente se acredita 
que a prisão era uma espécie de depósito de criminosos, depósitos 
cujos inconvenientes se teriam constatado por seu funcionamento, 
de tal forma que se teria dito ser necessário reformar as prisões, 
fazer delas um instrumento de transformação dos indivíduos. Isso 
não é verdade; os textos, os programas, as declarações de intenção 
estão aí para mostrar. Desde o começo, a prisão devia ser um 
instrumento tão aperfeiçoado quanto a escola, a caserna ou o 
hospital, e agir com a precisão sobre os indivíduos. O fracasso foi 
imediato e registrado quase ao mesmo tempo que o próprio projeto. 
(FOUCAULT, 2017, p. 216).  

 

A partir da segunda metade do século XVIII, o poder disciplinar passa a ser 

complementado, pois não houve uma exclusão do poder disciplinar, mas uma 

modificação, conforme aponta o Foucault: 

 

 Durante a segunda metade do século XVIII, eu creio que se vê 
aparecer algo de novo, que é uma outra tecnologia de poder, não 
disciplinar dessa feita. Uma tecnologia de poder que não exclui a 
técnica disciplinar, mas que a embute, que a integra, que a modifica 
parcialmente e que, sobretudo, vai utilizá-la implantando-se de certo 
modo nela, e incrustando-se efetivamente graças a essa técnica 
disciplinar prévia. Essa nova técnica não suprime a técnica disciplinar 
simplesmente porque é de outro nível, está em outra escala, tem 
outra superfície de suporte e é auxiliada por instrumentos totalmente 
diferentes. (FOUCAULT, apud GIACOIA, Revista Jurídica FCV, p.5) 

  

Na continuidade de suas pesquisas o pesquisador lança o biopoder, esta 

nova tecnologia de poder integra para um controle e gestão mais efetivos dos 

corpos. 
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2.3 NOTAS SOBRE O CONCEITO DE BIO-PODER:  

  

 

No momento em que o homem percebe que é possuidor de um corpo, passa 

a se reconhecer como alguém que pertence a uma espécie. E a partir dessa 

percepção surgem questões envolvendo a vida do homem como algo que deve ser 

preservado, o qual demandará de uma tecnologia direcionada a dispositivos que 

assegurem a vida da população, cuja finalidade é controlar e limitar a vida do 

homem, como espécie humana.  

Quando o filósofo francês afirma que é preciso estudar o poder fora do 

modelo do Leviatã, o que ele quer ressaltar é a necessidade de se pensar o poder 

fora do campo do Estado e, mais especificamente, da soberania e de suas 

instituições. (POGREBINSCHI, 2004, p. 183). Sobre esse tipo de configuração de 

poder o Guilherme de Andrade Campos Abdalla 4 entende que: 

 
[...] o biopoder foucaultiano é investido na regularização da vida por 
meio da operação da normalização e do controle dos elementos 
aleatórios da vida do corpo e da população. Ele busca melhorar a 
vida pela eliminação de acidentes, de elementos contingentes e suas 
deficiências, isto é, por meio de um processo de normalização. 
Biopoder, portanto, não resulta num direito sobre a morte para 
Foucault. Na verdade, ele sugere que, dentro do biopoder, a morte é 
em si relegada às margens do poder político: ela não é mais uma 
manifestação do poder do soberano, mas indica precisamente os 
limites desse poder, o momento em que a vida escapa das mãos da 
governança. (ABDALLA, 2010, p. 49) 

 

Segundo Foucault, o biopoder não suprime a técnica disciplinar simplesmente 

porque é de outro nível, está noutra escala, tem outra superfície de suporte e é 

auxiliada por instrumentos totalmente diferentes. (FOUCAULT, apud 

POGREBINSCHI, p.195). Sendo assim, o biopoder implanta-se no poder disciplinar 

e ambas as modalidades de poder passam a coexistir no mesmo tempo e espaço. 

O professor Oswaldo Giacoia Junior aponta a distinção das duas técnicas de 

poder da seguinte forma: 

 

 O poder disciplinar ocupa-se prima facie dos corpos individuais, para 
vigiá-los, treiná-los, utilizá-los, intensificar suas forças, maximizar 
seus rendimentos, individualizá-los, sujeitá-los, distribuí-los em série 

                                                           
4
 Mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
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por referência à medida de uma norma, classificá-los e puní-los. Isso 
é o que caracteriza a tecnologia das modernas disciplinas. O bio-
poder, por seu turno, encarrega-se da toma a seu encargo a espécie, 
do homem como ser vivo, a massa global de uma população, sobre 
cujos processos e ciclos biológicos (como a natalidade, a morbidez, a 
mortalidade, por exemplo) interfere e controla, intervindo nele com 
apoio em regulamentações jurídicas operacionalizadas por aparelhos 
e poderes de estado. O bio-poder não normaliza, ele regulamenta, 
controla e gere a vida das populações. (GIACOIA, Revista Jurídica 
FCV, p. 5-6). 

 

Essa tecnologia de poder não intervém no corpo do indivíduo, no seu corpo, 

como faz o poder disciplinar; ao contrário, intervém exatamente naqueles fenômenos 

coletivos que podem atingir a população e afetá-la. (POGREBINSCHI, 2004, p.196). 

Conforme o professor Oswaldo Giacoia Junior: 

 

Dizer que o poder, no século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer que 
ele conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao 
biológico, do corpo à população, mediante o jogo duplo das 
tecnologiasde disciplina, de uma parte, e das tecnologias de 
regulamentação, de outra. Portanto, estamos num poder que se 
incumbiu tanto do corpo quanto da vida, ou que se incumbiu, se 
vocês preferirem, da vida em geral, com o pólo do corpo e o pólo da 
população. Biopoder, por conseguinte. do qual logo podemos 
localizar os paradoxos que aparecem no próprio limite de seu 
exercício. (FOUCAULT, apud GIACOIA, Revista Jurídica FCV, p.6). 

 

Diante das análises feitas na obra do filósofo francês podemos citar algumas 

diferenciações encontradas nas duas mecânicas de poderes: o poder disciplinar se 

faz sentir nos corpos dos indivíduos e promove a individualização das pessoas 

enquanto que o biopoder aplica-se na vida dos indivíduos e acarreta a massificação, 

ou seja, está dirigido à população e seus efeitos se fazem sentir nos processos 

coletivos, globais. Esses processos fazem parte da vida da população, como 

exemplos: os nascimentos, as doenças e as mortes. Desta forma, o biopoder 

intervém nos fenômenos coletivos que atingem e afetam a população. Na análise de 

Vera Portocarrero: 

 

O que caracteriza o biopoder é a crescente importância da norma 
que distribui os seres vivos num campo de valor e utilidade. A própria 
lei funciona como norma devido a suas funções reguladoras. Uma 
sociedade normalizadora é o efeito histórico de técnicas de poder 
centradas na vida. A principal característica das técnicas de 
normalização consiste no fato de integrarem no corpo social a 
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criação, a classificação e o controle sistemático das anormalidades. 
(PORTOCARRERO, apud GIACOIA, 2004, p. 11) 

 

O biopoder cria mecanismos reguladores para realizar sua finalidade, que é 

controlar a natalidade e a mortalidade da sociedade. Essa modalidade de poder não 

suprime a técnica disciplinar simplesmente porque é de outro nível, está noutra 

escala, tem outra superfície de suporte e é auxiliada por instrumentos totalmente 

diferentes (FOUCAULT, apud POGREBINSCHI, 2004, p. 197). Na concepção do 

professor Oswaldo Giacoia Junior: 

 

[...] a tecnologia do biopoder pode ser considerada não disciplinar 
porque não se dirige prima facie para os corpos individuais, com o 
propósito de vigiá-los, treiná- los, utilizá-los, intensificar suas forças e 
rendimentos, inclusive puni-los, como o fazem as disciplinas. O bio-
poder toma a seu encargo a espécie, o homem como ser vivo, a 
massa global de uma população, sobre cujos processos e ciclos 
biológicos (como a natalidade, a morbidez, a mortalidade, por 
exemplo) ele intervém para controlar, normatizar, regulamentar. 
Trata-se, portanto, no léxico de Michel Foucault, de um acoplamento 
entre tecnologias disciplinares e regulamentares. (GIACOIA, 2004, 
p.10) 

 

Essa tecnologia incumbiu-se da vida, acobertando toda a superfície, do 

orgânico ao biológico, a massa global de uma população, mediante técnicas 

disciplinares e técnicas regulamentares. Sendo assim, o biopoder vem regular, 

normalizar, controlar a vida do homem como ser vivo, englobando toda a sociedade, 

como acontece atualmente com a previdência social, que regulamenta desde o 

nascimento do cidadão até sua morte. 

Foucault teve por objetivo analisar os mecanismos existentes entre as regras 

do direito que delimitam o poder e o verdadeiro efeito que produz, transmite e 

reproduz diante do sujeito ou sociedade. Isso traz um sentido para a guerra, aos que 

são retirados ou expulsos de sua nação, como os escravos ou refugiados.  

Para o enriquecimento dessa pesquisa serão abordadas as obras de 

Agamben, leitor de Foucault, para algumas questões referentes à tomada da vida 

pela política. 
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3. AGAMBEN LEITOR DE MICHAEL FOUCAULT: A BIOPOLÍTICA E O HOMO 

SACER 

 

 

Anteriormente analisamos a ruptura que houve entre os séculos XVII e XVIII 

aos mecanismos de poder onde a vida natural começa a ser introduzida no cálculo 

do poder estatal, e a política se transforma em biopolítica.  

Neste terceiro capítulo será feita uma reflexão acerca da obra Homo sacer do 

filósofo italiano Giorgio Agamben5 que dialoga com Michael Foucault descrevendo 

os meios pelos quais a política se transforma em biopolítica, e acrescenta as 

contribuições de Hannah Arendt6 acerca dos regimes totalitários e o funcionamento 

dos campos de concentração juntamente com a teoria da soberania de Carl 

Schmitt7. 

O filósofo seguirá sua linha de pesquisa seguindo as concepções deixadas 

por Foucault e Arendt, conforme descreve Agamben: 

 

A presente pesquisa concerne precisamente este oculto ponto de 
interseção 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 e, nesse 
sentido, pelo menos tão antiga quanta a exceção soberana. 
Colocando a vida biológica no centro de seus cálculos, o Estado 
moderno não faz mais, portanto, do que reconduzir à luz o vínculo 
secreto que une a poder à vida nua, reatando assim (segundo uma 
tenaz correspondência entre moderno e arcaico que nos é dado 

                                                           
5
 Nasceu em Roma, em 1942. Advogado e filósofo. Autor de várias obras, que percorrem temas que 

vão da estética à política. Entre 1986 e 1993 dirigiu o Collège international de philosophie em Paris. 
De 1988 a 2003 ensinou nas universidades de Macerata e de Verona. De 2003 a 2009 lecionou 
Estética e Filosofia, no Instituto Universitário de Arquitetura (IUAV) de Veneza. 
6
 Hannah Arendt (1906-1975) nasceu no subúrbio de Linden, em Hannover, Alemanha, no dia 14 de 

outubro de 1906.  Em 1928 se doutorou em Filosofia na Universidade de Heidelberg, com a tese ―O 
Conceito de Amor em Santo Agostinho‖. Foi nos Estados Unidos que ela escreveu duas obras 
importantes para aquele que quer compreender o que foi o século XX, no plano filosófico e político: 
―Origem do Totalitarismo‖ (1951) e ―Eichmann em Jerusalém‖ (1963). Faleceu em Nova Iorque, 
Estados Unidos, no dia 4 de dezembro de 1975. 
7
 Jurista alemão. Professor na Universidade de Berlim desde 1934, a doutrina jurídica sobre o Estado 

foi designado como um dos elementos ideológicos que o nacional-socialismo foi fundada, a que 
aderiu em 1933. Ele liderou uma crítica constante das instituições e dos princípios democráticos 
durante a República de Weimar, cuja estabilidade ajudou a minar. Faleceu no dia 7 de abril de 1985 
em Plettenberg. 
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verificar nos âmbitos mais diversos) com o mais imemorial dos 
arcana imperii. (AGAMBEN, 2014, p. 14)  

 

Através da análise dos referidos autores, o filósofo objetiva investigar a 

conexão existente entre o biopoder e o funcionamento dos campos de concentração, 

enquanto espaços de exceção.  

O pesquisador italiano utilizou-se do paradigma do homo sacer (aquele cuja 

vida é insacrificável, porém matável) para refletir a biopolítica contemporânea 

―protagonista deste livro é a vida nua, isto é, a vida matável e insacrificável do homo 

sacer, cuja função essencial na política moderna pretendemos reivindicar.‖ 

(AGAMBEN, 2014, p. 16). Sendo assim, homo sacer é aquele que cometeu um 

crime e se tornou matável, mas, ao mesmo tempo, insacrificável pelos ritos comuns 

da punição, porque aquele quem cometeu um crime, além da qualquer punição, é 

indesejado pelos Deuses e pelos homens, está tanto fora do direito humano quanto 

do divino. 

Agamben é um pesquisador que consolida em suas obras uma leitura 

valorosa sobre a política, reativando pensamentos de autores de extrema relevância 

como Carl Schmitt e Walter Benjamin buscando respostas para os problemas 

deixados por Foucault e Hannah Arendt. Para uma melhor compreensão 

analisaremos os prinicpais objetos de sua pesquisa por tópicos. 

 

 

3.1 BIPOLÍTICA EM FOUCAULT E AGAMBEN 

 

 

Antes de adentrarmos nas concepções acerca da biopolítica em Foucault e 

Agamben, vale ressaltar o que distingue as duas tecnologias de poder: biopoder e 

biopolítica. O primeiro é o poder que se exerce nas relações da vida pelas 

instituições e está preocupada com a esfera do poder que controla o povo, como um 

todo, enquanto que a segunda tecnologia de poder está centralizada na dinâmica da 

política e se preocupa com o indivíduo. Nas análises de Roberto Esposito8: 

 

                                                           
8
 Além de Professor de Filosofia no Instituto Italiano de Ciências Humanas, Roberto 

Esposito (Nápoles, 1950) é co- diretor da revista Filosofia Política e co-fundou o Centro de 
Investigação sobre o léxico político europeu, com sede em Bolonha. Ele também é membro do 
Collège International de Philosophie. 



31 

 

Mas exactamente no que se refere à relação entre sujeito e objecto 
da política torna a reapresentar-se-nos o desfasamento interpretativo 
a que antes se aludia: que quer dizer, como entender, o governo 
político da vida? Trata-se de um governo da ou sobre a vida? É a 
mesma alternativa conceptual que pode exprimir-se através da 
bifurcação lexical entre os termos, outras vezes usados 
indiferentemente, de «biopolítica» e de «biopoder» - entendendo pelo 
primeiro uma política em nome da vida e pelo segundo uma vida 
submetida ao comando da política. Mas uma vez mais, também 
deste modo, aquele paradigma que procurava uma soldadura 
conceptual vê-se desdobrado e como partido em dois pelo seu 
próprio movimento. Compreendido e ao mesmo tempo 
desestabilizado por leituras concorrentes, sujeito a contínuas 
rotações em torno do seu próprio eixo, o conceito de biopolítica 
arrisca-se a extraviar a sua identidade e assumir o rosto do enigma. 
(ESPOSITO, 2010, p.32). 

 

Para Focault, a questão do poder soberano havia perdido seu sentido de ser 

no início da modernidade, em razão de uma tecnologia de poder, biopoder, ocupar 

seu lugar. Segundo o filósofo francês, o biopoder se manifesta através do poder 

disciplinar e biopolítico, cuja preocupação era promover com eficiência a vida, 

caracterizando assim o Estado-governo que se diferenciava do Estado-soberano. 

Sendo assim, sua concepção de poder soberano não admite a ideia de uma 

natureza política porque em suas análises há uma formação histórica das 

modalidades de poder com início e fim datados. No entendimento do professor 

mestre Caio Ramiro9: 

 

A concepção de biopoder e seu conceito relacionado de biopolítica é 
a tentativa de Foucault de questionar o conceito de poder e sua 
forma jurídica predominantes no pensamento político da tradição, 
uma vez que, como se sabe, Foucault tinha por objetivo uma espécie 
de analítica do poder ao invés de uma, propriamente dita, teoria do 
poder (soberano). A estratégia de investigação é interessante, pois 
permite a Foucault observar como o poder e suas estruturas de 
manifestação podem se relacionar com a vida (biopolítica), inclusive 
controlando-a por meio dos dispositivos disciplinares. (RAMIRO, 
2014, p.82) 

 

Já na análise de Agamben, não há ruptura entre o biopoder e o poder 

soberano como crê Foucault, pois a estrutura que origina esse poder tem relação 

                                                           
9
 Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Marília, mantida pelo Centro Universitário Eurípides 

de Marília-UNIVEM. Especialização em Filosofia Política e Jurídica pela Universidade Estadual de Londrina - 
UEL/PR. Mestrado em Teoria do Direito e do Estado pelo UNIVEM. Atualmente é professor no curso de Direito da 
Faculdade Cidade Verde (FCV) em Maringá-PR. Professor visitante-orientador de trabalho monográfico na pós-
graduação em Direito do Estado da Universidade Estadual de Londrina-UEL/PR. Integrante da Rede Internacional 
de Estudos Schmittianos (RIES), composta por especialistas de diversos países.  
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profunda e particular com a vida, sendo assim, a relação está mais próxima à 

exceção. Pois a soberania, segundo ele, representa a exposição da vida à violência 

o que fundamenta o poder da morte e o exercício do poder soberano resulta em um 

jogo de inclusão e exclusão. Roberto Espósito entende que: 

 

[...], olhe-se por onde se olhar, direito e política aparecem cada vez 
mais envolvidos em qualquer coisa que excede a sua designação 
habitual, arrastando-os para uma dimensão que sai fora do seu 
aparelho conceptual. Este «qualquer coisa» - este elemento e esta 
substância, este substrato e esta turbulência - é justamente o objecto 
da biopolítica. (ESPOSITO, 2010, p.30) 

 

O objetivo do filósofo italiano é desvendar a inter-relação entre o modelo 

jurídico institucional e o modelo biopolítico do poder, pois na perspectiva da 

biopolítica, a vida passa a ser pensada como um elemento político por excelência, 

que deverá ser administrada e regrada pelo Estado. Não é que tenham saído de 

cena, de uma penada, categorias clássicas como as de «direito», «soberania» ou 

«democracia». São elas que continuam a organizar a ordem do discurso político 

mais espalhado. (ESPOSITO, 2010, p.29). 

Para Agamben, não há um rompimento com a questão da soberania na 

biopolítica, pois a forma de tecnologia do poder é uma contribuição ao poder 

soberano: 

 

A 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. Colocando a vida biológica no centro de seus cálculos, o 
Estado moderno não faz mais, portanto, do que reconduzir à luz o 
vínculo secreto que une o poder à vida nua, reatando assim 
(segundo uma tenaz correspondência entre moderno e arcaico que 
nos é dado verificar nos âmbitos mais diversos) com o mais 
imemorial dos arcana imperii. (AGAMBEN, 2014, p. 14). 

 

Sobre esse assunto, o professor Oswaldo Giacoia Junior esclarece:  
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Num movimento que se estende do final do século XVII e atravessa o 
século XVIII, consolida-se, na sociedade ocidental, um tipo de poder 
que caracteriza a sociedade disciplinar, tal como a define a arqueo-
genealogia de Michael Foucault. No entanto, na passagem para o 
século XIX, esse autor detecta o aparecimento de outra grande 
tecnologia política, que denomina bipoder, característico da política 
contemporânea que, por causa disso, pode ser caracterizada como 
biopolítica – isto é, uma política cujo campo de incidência é a vida 
humana, tanto no plano dos corpos individuais quanto no registro 
genérico da vida das populações, consideradas como fator de cálculo 
econômico nas políticas administrativas, parte integrante da riqueza 
das nações. (GIACOIA, revista jurídica FCV, p. 5) 

 

Outra diferença que destaca entre as análises de Foucault e Agamben para a 

modalidade de biopoder contemporâneo é que este já não se incumbe em ―fazer 

viver ou morrer‖, mas em fazer sobreviver. 

 

 

3.2 NOTAS SOBRE O CONCEITO DE VIDA NUA 

 

 

Segundo Foucault ―por milênios o homem permaneceu o que era para 

Aristóteles: um animal vivente e, além disso, capaz de existência política; o homem 

moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente‖ 

(FOUCAULT, 1976; apud AGAMBEN, 2004, p. 11). 

Na Grécia antiga havia duas palavras para designar vida: zoé – vida biológica, 

simples ato de viver, característica da vida privada e bíos – vida formalizada de um 

grupo ou indivíduo, qualificada para participar da política e da questão pública. 

(FOUCAULT, 1976; AGAMBEN, 2004). 

 Diante desses conceitos, a vida nua se confunde com a definição de zoé, 

uma vida que biologicamente vive, pois, uma vida desnuda, despida de suas 

qualidades aproxima-se da vida matável e insacrificável do homo sacer. A ―vida nua‖ 

diz respeito à condição de total desamparo de quem é acuado numa condição vaga, 

destituído de seus direitos e de sua cidadania, estando compelido a viver em 

―Estado de Exceção‖. (MARTINS10, p.3) Segundo o professor Caio Henrique Lopes 

Ramiro: 
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 Professora Adjunta da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Doutora em Ciências da Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo 
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Se um dos objetivos de Agamben, como mencionado no início de O 
poder soberano e a vida nua, era fazer dialogar as análises de 
Hannah Arendt e Foucault, nesse momento, o filósofo italiano está 
aproximando o pensamento destes dois poderosos precursores, pois, 
por meio do conceito de vida nua Agamben articula as reflexões de 
Arendt ao pensamento de Foucault, ao compreender as declarações 
de direitos como dispositivo jurídico de captura da vida natural, de tal 
forma que esta última não era significante para a política no antigo 
regime (AGAMBEN, 2007, p. 134), tornando-se, agora, uma 
categoria política por meio da forma jurídica dos direitos humanos. 
(Ramiro, 2014, p. 118) 

 

Para Agamben, vida nua não se refere a uma hipotética condição primária de 

vida do homem, mas a vida politizada do homem alterada por determinadas 

condições sócio-políticas, sendo assim, seria uma criação artificial do poder 

soberano, uma vida somente na sua dimensão biológica condicionada de total 

desamparo e destituída de qualquer direito e de sua cidadania, sujeito a viver em 

estado de exceção. Assim, na exceção soberana, aplica-se a lei desaplicando-se 

diante da excepcionalidade, que implicará na vida do sujeito, surgindo a figura do 

homo sacer, ―a vida insacrificável e, todavia, matável, é a vida sacra‖. (AGAMBEN, 

2014, p. 84) 

Diante das análises do filósofo italiano, o que estrutura o poder soberano 

sobre a vida nua é o estado de exceção, ou seja, a vida biológica está sempre 

exposta à decisão soberana de matar ou deixar viver. Assim descreve o professor 

Oswaldo Giacoia Junior: 

 

A relação de abandono é, de fato, tão ambígua, que nada é mais 
difícil do que desligar-se dela. O bando é essencialmente o poder de 
remeter algo a si mesmo, ou seja, o poder de manter-se em relação 
com um irrelato pressuposto. O que foi posto em bando é remetido à 
própria separação e, juntamente, entregue à mercê de quem o 
abandona, ao mesmo tempo excluso e incluso, dispensado e, 
simultaneamente, capturado. (AGAMBEN, apud GIACOIA, p. 9/21) 

 

Desta forma, a soberania se revela sempre na exposição da vida à violência, 

por consequência, ao poder da morte, sendo assim, o exercício do poder soberano 

implica no jogo de inclusão e exclusão de pessoas, característica do estado de 

                                                                                                                                                                                     
(USP), Doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Mestra 
em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 
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exceção, intrínseco a todo exercício de soberania. Conforme Danigui Renigui 

Martins de Souza11: 

 

Agamben constata que a vida das pessoas que caem sob a exceção 
soberana, ao serem despojadas dos direitos, fica num estado de vida 
nua, que corresponde à condição do homo sacer. Por isso a exceção 
se torna, no pensamento de Agamben, uma categoria importante 
para entender a lógica do poder e seus arcanos, pois, no limiar da 
exceção, revela-se os estreitos vínculos que unem a soberania do 
direito, o poder soberano à ordem social, soberano e ―vida nua‖. O 
objetivo de decretar a exceção é, sempre, a preservação da ordem 
vigente e o direito existente, porém nela se esconde a produção do 
homo sacer, portanto a vida nua. 

 

O pesquisador italiano intitula de bando a relação de soberania, pois se refere 

tanto à vida excluída da comunidade, quanto sob a tutela do soberano. (SOUZA12, 

Pereira de, 2014, p. 413). [...] a estatização do biológico implica, naturalmente, a 

inscrição da vida nua na esfera de decisão da soberania. (GIACOIA, 2004, p. 16). 

Conforme Helder Félix Pereira de Souza: 

 

A complementaridade jurídico-institucional junto ao modelo 
biopolítico do poder soberano ocorre no momento em que o discurso 
moderno insere a vida biológica, vida nua, na política, e o poder 
soberano passa a decidir sobre o seu valor e desvalor, atribuindo 
elevada importância a este tipo de vida como única forma possível de 
existência. Assim, percebe-se que o ―soberano entra em simbiose 
cada vez mais íntima não só com o jurista, mas também com o 
médico, com o cientista, com o perito [...]‖ 21 que passam a eleger 
uma única forma de vida como normal para diretamente tratá-la, 
regulá-la e manipulá-la. Pois, pode-se dizer que somente neste 
esquema normalizador é possível tratar objetivamente a vida: 
capturando-a e a convertendo em uma uniformidade padrão, 
reduzindo ao máximo suas variáveis mutáveis, para poder apreendê-
la em uma única totalidade. (SOUZA, Pereira de, 2014, p. 413) 

 

O que caracteriza o homo sacer é uma vida humana que se situa no limiar 

entre o sagrado e o profano, entre pureza e impureza, desta forma, se encontra fora 

da lei dos homens e fora da lei dos deuses e, perante essa dupla exclusão encontra-
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se exposto à violência. Portanto, um sujeito que foi julgado por um crime e, mesmo 

que não fosse permitido sacrificá-lo, quem o fizesse não cometeria homicídio. A vida 

no bando soberano é a vida nua ou vida sacra, conforme descreve o filósofo: 

 

Aquilo que é capturado no bando soberano é uma vida humana 
matável e insacrificável: o homo sacer. Se chamamos vida nua ou 
vida sacra a esta vida que constitui a conteúdo primeiro do poder 
soberano, dispomos ainda de um princípio de resposta para o 
quesito benjaminiano acerca da "origem do dogma da sacralidade da 
vida". Sacra, isto é, matável e insacrificável, é originariamente a vida 
no bando soberano, e a produção da vida nua é, neste sentido, o 
préstimo original da soberania. A sacralidade da vida, que se 
desejaria hoje fazer valer contra o poder soberano como um direito 
humano em todos as sentidos fundamental, exprime, ao contrário, 
em sua origem, justamente a sujeição da vida a um poder de morte, 
a sua irreparável exposição na relação de abandono. (AGAMBEN, 
2014, p.85) 

 

O homo sacer tem a sua vida pautada por uma ambivalência em que vigoram 

a impunidade de sua morte e o veto do seu sacrifício. (SOUZA, Pereira de, 2014, p. 

422). Sendo assim, para Agamben a soberania significa expor a vida à violência e 

consequentemente ao poder de morte, logo não há uma ruptura entre a biopolítica e 

poder soberano. 

Para o filósofo italiano a biopolítica moderna tem a necessidade de definir, em 

relação à vida, o que está dentro e fora do ordenamento jurídico. Portanto, para o 

desenvolvimento do próximo capítulo será analisado, além das obras de Agamben, o 

texto de Schmitt ―Teologia Política‖, artigos de pesquisadores que enfrentaram ou 

enfrentam as temáticas: estado de exceção e campo biopolítico. 
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4. O ESTADO DE EXCEÇÃO E O CAMPO 

 

 

A partir das análises feitas anteriormente acerca das tecnologias de poder e 

da vida nua, que são de extrema importância, será feito uma investigação acerca do 

estado de exceção para averiguar as justificativas que mantém os sujeitos 

aprisionados, com foco especial aos refugiados do Hotel Huanda e aos escravos do 

Brasil no século XX, os quais foram retirados todos os direitos, submetidos a total 

desamparo e abandono pelos Estados. 

Preliminarmente analisaremos a concepção de Schmitt sobre o estado de 

exceção, visto que foi um pesquisador filósofo que construiu sua teoria dentro do 

cenário conturbado a qual estava inserido, sendo assim, revela-se essencial para a 

compreensão do regime totalitário que a Alemanha viveu. Para isso, será feito uma 

breve explanação da passagem da República de Weimar para o nazismo, regime 

que destituiu o direito dos sujeitos que não se enquadravam àquela nação, 

tornando-os susceptíveis aos experimentos humanos e ao extermínio. 

Em 28 de junho de 1919, a Alemanha assinou um acordo de paz para findar a 

Primeira Guerra Mundial. Conforme análise de Fernanda Beltram: 

 

[...] o Tratado de Versalhes estabeleceu as condições que exigiam da 
Alemanha uma humilhante declaração reconhecendo sua 
responsabilidade como causadora do conflito (considerada uma 
declaração de paz ―desonrosa‖), impondo sanções de reparação a 
inúmeros Estados e, ainda, impondo à Alemanha a perda de uma 
parte de seu território para certo número de nações fronteiriças, de 
todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, 
além da limitação de seu exército e a altíssima reparação econômica 
arbitrada posteriormente que, diante da impossibilidade da Alemanha 
efetivar o pagamento, teve como consequência à invasão por parte 
da França e da Bélgica, agravando ainda mais a inflação econômica 
que, no decorrer do presente capítulo, será apresentada. 
(FULBROOK, 2012). Assim, os grupos contrários ao governo 
utilizavam-se, além dos fragmento internos – disputas entre grupos 
políticos –, do Tratado de Versalhes para d evidenciar a fraqueza do 
regime republicano. (BELTRAM, 2016, p.14-15) 

 

As condições humilhantes estabelecidas no acordo, a exigência para que a 

Alemanha reconhecesse sua responsabilidade como causadora da guerra e por 

consequência o dever de reparar os danos causados a todos os países envolvidos, 

foi determinante para o fracasso de Weimar.   
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Diante da fragilidade em que a república se encontrava, a direita germânica 

se fortaleceu com o discurso de que a constituição de Weimar afrontava o povo e as 

tradições da nação e por vias legais, conseguiu eliminar as diretrizes fundamentais 

estabelecidas na ordem constitucional de Weimar, transformando a Alemanha em 

um estado autoritário. Agamben nos revela o que fundamentou a ascensão de Hitler 

ao poder: 

 

[...] De fato, o texto do art. 48 estabelecia: 
Se, no Reich alemão, a segurança e a ordem pública estiverem 
seriamente [erheblich] conturbadas ou ameaçadas, o presidente do 
Reich pode tomar as medidas necessárias para o restabelecimento 
da segurança e da ordem pública, eventualmente com a ajuda das 
forças armadas. Para esse fim, ele pode suspender total ou 
parcialmente os direitos fundamentais [Grundrechte], estabelecidos 
nos artigos 114, 115, 117,118,123,124 e 153.‖ (AGAMBEN, 2004, p. 
28) 

 

Carl Schmitt foi um dos autores mais críticos da república de Weimar e 

através da leitura schmittiana, encontramos o pensamento decisionista que coloca a 

ordem e a segurança estatal diante à desordem e ao caos, e foi nessa perspectiva 

que o ditador encontrou um aparato para derrubar a Constituição de Weimar. O 

decisionismo: ―a tese de que o Estado, enquanto poder fáctico, não pode criar direito 

a partir de si mesmo, ou seja, a tese de que o direito pertence a uma ordem ideal 

cuja validade não pode, nessa medida, ser extraída da facticidade do poder‖ 

(FRANCO DE SÁ, 2003, p.157-180), aparece nitidamente em seu texto Teologia 

Política, construindo a atuação do soberano como órgão julgador do Estado de 

Exceção que surge na figura do ditador. Conforme Schmitt: 

 

Na Constituição alemã vigente de 1919, em seu artigo 48, o Estado 
de exceção é declarado pelo presidente, mas sob o controle do 
parlamento, que pode exigir a sua suspensão a qualquer momento. 
Essa regulamentação corresponde ao desenvolvimento e à prática 
do Estado de direito, que procura protelar ao máximo a questão da 
soberania por meio de uma distribuição das competências e do 
controle mútuo. Mas, à tendência do Estado de direito, corresponde 
somente a regulamentação da suposição dos poderes excepcionais, 
não a regulamentação do artigo 48, que confere a alguém um poder 
total e ilimitado; se não houver uma decisão por parte do controle, 
mesmo assim poderá ser conferida uma soberania a alguém, como 
na autorização excepcional do artigo 14 da Carta de 1815, que fez do 
monarca um soberano. De acordo com a interpretação predominante 
do artigo 48, quando qualquer um dos Estados não possuir mais 
nenhum poder independente para declarar o Estado de exceção, 
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então não será mais considerado um Estado. É no artigo 48 quem 
está o ponto crucial da questão, se os territórios alemães são 
Estados ou não. (SCHMITT, p.91) 

 

Na obra supracitada Schmitt apropria-se do tema da ditadura de forma 

conexa com o intuito de construir uma teoria do Estado de Exceção e faz a seguinte 

definição: ―soberano é aquele que decide sobre o Estado de Exceção‖. O jurista 

alemão entendia que a necessidade do soberano se justificava pela normalidade da 

exceção, ou seja, o soberano decide sobre normalidade, portanto, a soberania está 

dentro e fora do ordenamento jurídico. Segundo o professor Roberto Bueno: 

 

Para Schmitt a validade do ordenamento jurídico não poderia 
repousar senão em uma decisão, a qual deveria, por definição, ser 
incondicionada. [...] a vontade soberana é mesmo o fundamento que 
empresta validade ao ordenamento. O Politische Theologie é, 
portanto, livro que apresenta a necessidade de uma resposta 
schmittiana ao positivismo normativista de Kelsen em que o autor 
atribui a decisão política à precedência ao mundo normativo do 
direito, o qual da decisão toda validade extrairá. (BUENO, p.1020, 
apud Beltram, 2016) 

 

Agamben explora o conceito schmittiano da soberania, no qual soberano 

decide quem está dentro ou fora do ordenamento jurídico e diante da 

excepcionalidade decide se a constituição deve ou não ser suspensa, assim, o 

estado de exceção é o paradigma de um governo dominante da política moderna, 

trata-se de uma tática de eliminação daqueles que não fazem parte de um contexto 

político integral, em outras palavras, abandonam-se aqueles que estão sob o 

paradigma de uma vida nua. 

Sobre o abandono em relação ao bando aduz o pesquisador italiano:  

 

O estado de exceção, no qual a vida nua era, ao mesma tempo, 
excluída e capturada pelo ordenamento, constituía, na verdade, em 
seu apartamento, o fundamento oculto sobre o qual repousava o 
inteiro sistema político; quando as suas fronteiras se esfumam e se 
indeterminam, a vida nua que o habitava libera-se na cidade e torna-
se simultaneamente a sujeito e o objeto do ordenamento político e de 
seus conflitos, o ponto comum tanto da organização do poder estatal 
quanto da emancipação dele. Tudo ocorre como se, no mesmo 
passo do processo disciplinar através do qual o poder estatal faz do 
homem enquanto vivente o próprio objeto específico, entrasse em 
movimento um outro processo, que coincide grosso modo com o 
nascimento da democracia moderna, no qual o homem como vivente 
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se apresenta não mais como objeto, mas como sujeito do poder 
político. (AGAMBEN, 2014, p. 16) 

 

A análise de Agamben se define na constatação do paradoxo do poder 

soberano quando se relaciona diretamente com a vida, ao exclui-la ou incluí-la, 

como ocorre no caso de fazer viver ou deixar morrer. O poder soberano perante 

estado de exceção, captura a vida, e esta passa a ser condição preliminar que 

associa o vivente ao direito, 

Segundo o filósofo italiano, o estado de exceção surge para desmontar o 

aparato da personalidade jurídica, ou seja, quando desconstrói o sujeito de direito e 

retira sua personalidade jurídica, o que lhe resta é a vida nua. O pesquisador 

apresenta a verdadeira face da biopolítica: o soberano á aquele que tem o poder 

para decidir sobre o caos, assim como decidir sobre a (a)normalidade da vida na 

sociedade e decide quem está dentro ou fora do próprio ordenamento jurídico. 

Sendo assim, o soberano é quem tem o poder de decidir em ultima ratio diante o 

estado de exceção.   

Conforme Agamben: 

 

O estado de exceção não é nem exterior nem interior ao 
ordenamento jurídico e o problema de sua definição diz respeito a 
um patamar, ou a uma zona de indiferença, em que dentro e fora não 
se excluem, mas se indeterminam. A suspensão da norma não 
significa sua abolição e a zona de anomia por ela instaurada não é 
(ou, pelo menos, não pretende ser) destituída de relação com a 
ordem jurídica. Donde o interesse das teorias que, como a de 
Schmitt, transformam a oposição topográfica em uma relação 
topológica mais complexa, em que está em questão o próprio limite 
do ordenamento jurídico. Em todo caso, a compreensão do problema 
do estado de exceção pressupõe uma correta determinação de sua 
localização (ou de sua deslocalização). (AGAMBEN, 2017, p. 39) 

 

O filósofo italiano entende que ―a teoria do estado de exceção não pode ser 

um fim ou um objetivo em si mesmo, senão que tem que estar inscrita em um 

conjunto mais amplo, no contexto das tecnologias de governo.‖ (AGAMBEN, 2014, 

p.5). Uma de suas teses, senão a mais evidente, é que no passado essa medida era 

tomada por período determinado (temporal) e atualmente essa é uma técnica normal 

de governo. Na concepção de Agamben: 

 
O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a 
instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil 



41 

 

legal que permite a eliminação física não só dos adversários 
políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por 
qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. Desde 
então, a criação voluntaria de um estado de emergência permanente 
(ainda que, eventualmente, não declarado no sentido técnico) tornou-
se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, 
inclusive dos chamados democráticos. (AGAMBEN, 2017, p.13) 

 

Diante do estado de exceção, o poder soberano permite que elementos se 

misturem, como violência e direito, justo e injusto, concepção de pertencimento ou 

não à um determinado grupo etc., e a vida do indivíduo torna-se um elemento na 

relação de poder. Segundo o proverbio latino ´necessitas legem non habet, ou seja, 

a necessidade não tem lei, o que deve ser entendido em dois sentidos opostos: "a 

necessidade não reconhece nenhuma lei" e "a necessidade cria sua própria lei" 

(nécessité fait loi)´( Agamben, 2017, p.40).  

Dentro desse contexto serão analisadas as condições em que viveram os 

escravos nas senzalas brasileiras. Mesmo sendo um fato anterior ao nascimento da 

concepção de campos é possível enquadrar referida situação nas pesquisas de 

Agamben. 

 

 

4.1 O CAMPO BIOPOLÍTICO BRASILEIRO: SENZALAS 

 

 

Através das pesquisas conceitos dos pensadores que se dedicaram as 

temáticas: estado de exceção, vida nua e campo13, neste tópico será abordado às 

condições em que os escravos africanos viveram nas senzalas brasileiras e sua 

proximidade ao campo e ao homo sacer. Conforme Agamben: 

 

Aquilo que é capturado no bando soberano é uma vida humana 
matável e insacrificável: o homo sacer. Se chamamos vida nua ou 
vida sacra a esta vida que constitui o conteúdo primeiro do poder 
soberano, dispomos ainda de um princípio de resposta para o 
quesito benjaminiano acerca da "origem do dogma da sacralidade da 
vida". Sacra, isto é, matável e insacrificável é, originariamente a vida 
no bando soberano, e a produção da vida nua é, neste sentido, o 
préstimo original da soberania. A sacralidade da vida, que se 
desejaria hoje fazer valer contra o poder soberano como um direito 
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humano em todos os sentidos fundamental, exprime, ao contrário, 
em sua origem, justamente a sujeição da vida a um poder de morte, 
a sua irreparável exposição na relação de abandono. (AGAMBEN, 
2014, p. 85) 

 

O texto ―A senzala brasileira enquanto campo biopolítico‖ de Daniel Arruda 

Nascimento14 será o pilar dessa pesquisa, o qual propôs em seu trabalho, através de 

vestígios da filosofia política contemporânea, aproximar a escravidão histórica 

brasileira e a senzala da interpretação biopolítica e do conceito de campo. ―Embora 

seja vasta a historiografia vernácula sobre o assunto, escrever sobre a escravidão é 

sempre revisitar um capítulo da história da humanidade que ainda não se encerrou, 

é molestar uma ferida que ainda não se fechou e que reclama atenção.‖ 

(NASCIMENTO, 2015, p. 86). Com base nas obras de Agamben, o professor 

objetivou verificar se o espaço da senzala pode ser considerado um campo na 

dinâmica da biopolítica. 

Nos séculos XVI e XIX, o Brasil colonial e imperial foi marcado pela 

escravidão, onde o poder prevalecia entre a coroa portuguesa e os donatários de 

terra, que em nosso território se instalaram e submeteram índios e negros traficados 

da África ao trabalho compulsório. Segundo Marco Alexandre de Souza Serra: 

 

O exercício do poder punitivo pelos senhores de terra, 
particularmente sobre os indivíduos reduzidos à escravidão que eram 
tomados como propriedade, é o traço mais característico do 
escravismo brasileiro. Vai além da Independência e remanesce até o 
fim da escravidão. (SERRA, 2007, p. 131) 

 

Hannah Arendt foi clara ao relacionar o nexo do domínio totalitário na 

condição da vida ao campo. De fato, ―a escravidão existiu como estratégia política 
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do Estado moderno [...] a senzala tem o terrível ‗privilégio‘ de ser a primeira 

experiência de campo criado pelo Estado moderno‖. (RUIZ, apud NASCIMENTO, 

2015, p. 85). Conforme o professor Castor Mari Bartolomé Ruiz15: 

 

A escravidão só aconteceu porque houve políticas de Estado que 
criaram leis, incentivos financeiros, apoios militares, instituições 
políticas, etc., que viabilizaram o comércio de carne humana em 
grande escala como um produto altamente lucrativo para o mercado 
em todos seus processos. A escravidão é a experiência biopolítica 
originária do Estado moderno. A escravidão combina a biopolítica da 

vida produtiva com a tanatopolítica da morte exemplar. (RUIZ, 2012, 
p.15) 

 

Os negros africanos desde a sua captura16 até o seu desembarque e venda, 

enfrentavam o processo de despersonalização, eram sequestrados de sua 

sociedade africana para viver sob o domínio e arbítrio do senhor, destituídos de 

qualquer direito e submetidos a todo tipo de violência, assim, uma vida nua. E 

efetivamente sobre os corpos dos africanos que os suplícios se imprimiam de forma 

mais indelével. Para eles nunca houve aquela margem de ilegalidade tolerada, 

característica do sistema penal do Ancien Regime17
. (SERRA, 2007, p. 132). 
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Mas do túmulo desta monarquia assassinada saiu um ser informe, imenso, mais terrível que qualquer 
daqueles que já acabrunharam e subjugaram a imaginação dos homens".21 Enquanto a avalanche 
da democracia — igualdade —- é uma constante nacional, a liberdade é apenas variável, um valor 
transitório. 
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Na época da escravidão, os negros eram considerados e mercantilizados 

como coisa, o status de coisa decorre outro aspecto da vida do escravo: a sua 

completa submissão ao senhor. Afinal, objetos não têm vontade, e se imaginamos 

ter, como no caso do negro escravizado, essa vontade não importa (COSTA, apud 

NASCIMENTO, 2015, p.91), tais condições a que se submetiam os escravos ao 

comércio se evidenciavam nas tabelas de época que indicavam os valores de 

acordo com as características dos escravos18. O comprador o deseja modelável, 

maleável em todos os domínios, econômico e social, a fim de poder utilizá-lo na 

labuta que irá vinculá-lo unilateralmente ao senhor. Este laço unívoco interdita ao 

escravo qualquer personalidade jurídica e pública. (MATTOSO apud NASCIMENTO, 

2015, p. 90), nesse sentido, o domínio do seu senhor permitia sua destruição 

violenta―. Incluídos enquanto mercadorias, excluídos enquanto destinos do direito 

humano protetor, assim estavam os escravos das senzalas brasileiras. ―É provável 

que estejamos diante de uma quádrupla relação de inclusão-exclusão‖ 

(NASCIMENTO, 2015, p. 88). 

Sob a ótica de campo aberto, espaço19 em que se mantinham os escravos, 

Daniel Arruda Nascimento relata: 

 

O campo traz a indistinção entre o direito e o fato: prevalece no 
campo a absoluta impossibilidade de discernir um e outro. Espaço 
excepcional de absoluta indeterminação, onde o lícito e ilícito não 
fazem mais sentido, espaço no qual vigora a decisão soberana sobre 
a vida. Espaço de relação de exclusão inclusiva: no qual aquilo que é 
excluído do ordenamento dele é parte por ser já consentido por ele. 
(NASCIMENTO, 2015, p. 88) 

 

De acordo com a análise de Agamben, a estrutura do campo é composta por 

três elementos: 

 

[...] primeiro, a materialização da relação de exceção, isto é, de uma 
relação de inclusão exclusiva; segundo o ambiente de indistinção 
entre o direito e o fato; terceiro, a exposição à violência sem qualquer 
proteção. Há que se encontrar virtualmente um campo toda vez que 
é criada uma estrutura assim, independentemente dos crimes que aí 
são cometidos (AGAMBEN, apud NASCIMENTO, 2015, p.89). 

 

                                                           
18

 Encontravam-se os preços de acordo com a idade, sexo, peso, altura, estado de saúde, 

procedência etc 
19

 Senzalas 
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Fazendo um comparativo dos referidos elementos com as características que 

marcam a vida de um escravo e sua condição na senzala brasileira, Daniel cita: 

“primeiro, a destruição da personalidade e a condição de ser simplesmente 

mercadoria; segundo, a completa submissão do escravo à vontade do seu senhor; 

terceiro, a sua exposição à violência arbitrária, sem quaisquer tipos de limite ou 

controle‖ (NASCIMENTO, 2015, p. 89)  

Na concepção do filósofo italiano, ―o campo é o espaço que se abre quando e 

estado de exceção começa a tornar-se regra‖ (AGAMBEN apud NASCIMENTO, 

2015, p. 89) logo, dentro dos campos tudo é possível e permitido, pois a partir do 

momento que o sujeito é desprovido de todo regulamento jurídico e político, seu 

corpo fica à exposição da violência e submetido à morte, portanto, reduzido à vida 

nua. Através de suas investigações, Daniel esclarece: 

 

A pesquisa histórica vernácula é abundante em relatos e descrições 
relacionados ao processo de despersonalização do escravo e sua 
transformação em coisa, em mercadoria. Este era um processo que 
se iniciava cedo, ainda na cadeia de eventos relativa à sua captura e 
venda na África, sendo cada vez mais perceptível pelo fato de serem 
objeto de comércio e receberem um tratamento enquanto tal. Na 
senzala brasileira, ao escravo se interdita uma personalidade 
jurídica. Excluído como ser destinatário do direito protetor humano, é 
incluído pelo ordenamento jurídico como mercadoria, como 
propriedade completamente disponível ao seu dono, negociável e 
descartável. (NASCIMENTO, 2015, p. 90) 

 

Daniel entende que, se o escravo está na senzala brasileira totalmente 

abandonado a qualquer tipo de violência e ao cálculo da vida, onde o senhor de 

escravos era o senhor de soberania, então na senzala vigorava a exceção soberana. 

Portanto, a escravidão e a senzala realizaram20 a conversão do homem para o 

recurso biológico, vida nua, compreendendo a biopolítica. É nesse sentido que o 

professor Daniel se propôs a investigar a hipótese de que a senzala brasileira possa 

ser considerada um ancestral do campo biopolítico.  ―Os campos do século vinte são 

o lugar onde se realizou a mais absoluta condição humana sobre a terra, eles são o 

mais absoluto espaço biopolítico que jamais tenha sido realizado‖. (AGAMBEN apud 

NASCIMENTO, 2016, p.26). 

                                                           
20

 Antes do nascimento dos campos do século vinte. 
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Enquanto o estado de exceção apresenta-se como o fundamento oculto do 

sistema político e jurídico, a exceção é, ao mesmo tempo, um dispositivo paralelo da 

biopolítica (AGAMBEN, apud NASCIMENTO, p. 21), aquela política na qual o cálculo 

sobre a vida humana está sempre enredado no exercício do poder estatal e 

paraestatal. (NASCIMENTO, 2016, p.21)  

No mundo contemporâneo global surgem a todo instante, dentro das 

fronteiras soberanas, novos paradigmas de indigência generalizada, sujeitos 

destituídos de direitos que se assemelham ao homo sacer e aos judeus em campos 

de concentração, como por exemplo, os sem-pátrias em salas de espera dos 

aeroportos, os desempregados, imigrantes sem documentos, os sujeitos presos por 

terrorismo, refugiados etc. Dentro dessa perspectiva será feito, a seguir, uma 

reflexão acerca dos refugiados do Hotel Ruanda. 

 

 

4.2 OS REFUGIADOS DO HOTEL HUANDA 

 

 

Na mesma linha das análises feitas em relação aos escravos, neste tópico 

será abordada a situação de campo dos refugiados, denunciado na obra 

cinematográfica Hotel Ruanda.  

Em relação às pesquisas de Hannah Arendt sobre os refugiados, Agamben 

expõe: 

 

[...] O paradoxo do qual Hannah Arendt aqui parte é que a figura - o 
refugiado - que deveria encarnar por excelência o homem dos 
direitos, assinala em vez disso a crise radical deste conceito. "A 
concepção dos direitos do homem" - ela escreve -, "baseada na 
suposta existência de um ser humano como tal, caiu em ruínas tão 
logo aqueles que a professavam encontraram-se pela primeira vez 
diante de homens que haviam perdido toda e qualquer qualidade e 
relação específica - exceto o puro fato de serem humanos" (Arendt, 
1994, p. 299). No sistema do Estado-nação, os ditos direitos 
sagrados e inalienáveis do homem mostram-se desprovidos de 
qualquer tutela e de qualquer realidade no mesmo instante em que 
não seja possível configurá-los como direitos dos cidadãos de um 
Estado. (AGAMBEN, 2017, p. 132) 

 

O filme relata o problema político que existe em Ruanda entre as etnias hutu 

e tutsi. Os hutus foram o primeiro povo a habitar a região e posteriormente surge o 
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povo tutsi.  Essa diversidade étnica no continente africano foi o fator responsável 

aos conflitos enfrentados no continente. 

Após a Primeira Guerra Mundial, os belgas assumem o controle do território 

africano e concentram o poder político, econômico e militar ao povo tutsi, mesmo 

sendo uma minoria. 

Os hutus se revoltaram e se armaram contra o governo tutsi, conflito chamado 

de Revolução Social, consequentemente os belgas reconheceram a independência 

do continente e retiraram suas tropas. Com o golpe de Estado, os hutus passam a 

dominar o continente, fazendo com que o povo tutsi se refugiasse aos países 

vizinhos e foram impedidos de retornarem ao país. 

Entre os anos de 1990 e 1993 houve uma guerra civil entre a FPR21 e o 

governo hutu que só findou com o acordo de paz celebrado em Arusha, Tanzânia.  

Em 1994, o presidente de Ruanda sofreu um ataque aéreo desencadeando 

um genocídio da população tutsi. Conforme relata Daniele Maia: 

 

O clima de paz durou pouco. Com a derrubada de um avião que 
levava o presidente de Ruanda e consequentemente com sua morte, 
teve início o massacre, que mais tarde seria reconhecido pelo 
Secretário Geral das Nações Unidas como um verdadeiro genocídio 
da população tutsi (ONU, 1999, S/1999/12157). 
Diante desse cenário, ao invés de reforçar a ajuda humanitária, o 
Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 912 (ONU, 
1994, S/RES/912), na qual friamente e por força do que havia 
recomendado o Secretário Geral da instituição, decidia reduzir o 
número de soldados em Ruanda, disponíveis por força da UNAMIR. 
(DANIELE apud RAMIRO, 2015, p. 24) 

  

A obra cinematográfica retrata a batalha que um gerente de hotel22, de etnia 

hutu, enfrenta por ser casado com uma mulher de etnia tutsi, com o intuito de 

proteger sua família corrompe militantes rebeldes e acolhe cerca de 1200 refugiados 

no hotel. Referida obra nos aponta a uma reflexão, em especial, acerca do contexto 

político ―do sujeito de direito e dos direitos humanos de um ponto de vista mais 

geral, pois leva em consideração o problema da configuração de um verdadeiro 

estado de exceção e da questão biopolítica presente nesses fatos.‖ (RAMIRO, 2015, 

p. 25) 

Danigui Renigui Martins de Souza entende que: 

                                                           
21

 Frente Patriótico Ruandês, formado principalmente por civis tutsi refugiados em Uganda.  

22
 Hotel Belga Milles Collines. 
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Os refugiados se apresentam, para Agamben, na esteira de Arendt, 
como uma figura que põe em crise radical as categorias de Estado-
Nação. Eles revelam a condição paradoxal do homo sacer de se 
encontrar, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico. 
Nesse sentido, os refugiados, os apátridas, os deslocados, revelam a 
necessidade de pensarmos uma nova categoria imediata na busca 
de uma política que não conheça a mera vida natural, ou o 
nascimento, como a fonte principal dos direitos do homem. (SOUZA, 
Martins de, 2017, p. 71) 

 

Tanto os problemas dos refugiados quanto do nazismo retratam a crise do 

nexo nascimento-nação e soberania estatal, pois os Estados discriminam dentro de 

seu campo uma vida nua privada de direitos e no caso dos refugiados, os direitos 

dos sujeitos são retirados no momento em que ele é expulso do seu Estado até que 

seja recodificado ou aceito em outra identidade nacional. Conforme o entendimento 

do professor Oswaldo Giacoia Junior: 

 

É a partir do trinômio formado por Ordenamento, Território e Nação 
(nascimento/nacionalidade) que Agamben interpreta a função 
histórica das declarações de direitos universais do homem e do 
cidadão, que, segundo ele, não são valores metajurídicos, mas 
dispositivos que operacionalizam a inserção da vida no campo da 
decisão soberana, no interior dos cálculos estratégicos do poder 
político. É o funcionamento desse dispositivo que torna 
compreensível a continuidade entre as democracias liberais e os 
sistemas totalitários do nazismo e do stalinismo, como modos 
controle e administração do espaço da política pelo biopoder. 
(GIACOIA,revista jurídica FCV ,p. 8) 

 

Na concepção de Agamben, o campo tem a finalidade de servir como 

paradigma da condição a qual a aplicação do ordenamento jurídico lhe impõe por 

meio de suspensão, a qual retira os direitos e garantias constitucionais durante o 

estado de exceção. Sendo assim, a estrutura que caracteriza o campo independe de 

onde ela se configure‖ os campos de refugiados, as zonas de detenção nos 

aeroportos, os presídios do sistema carcerário brasileiro, ou a periferia das grandes 

metrópoles. ‖ (GIACOIA, Revista Jurídica FCV, p.10) 

Conforme entendimento do professor Oswaldo Giacoia Junior: 

 

[...] que o surgimento dos direitos humanos e das garantias 
fundamentais assegurada nas declarações de direitos dos estados 
democráticos modernos é estritamente contemporâneo dessa gestão 
política da vida natural, desse investimento do poder sobre a vida 
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nua – ou seja, desse confisco da vida, sobretudo dos corpos vivos, 
pelos mecanismos de poder. (GIACOIA, 2004, p.14) 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e a Carta das Nações Unidas 

seriam marcos históricos inequívocos do reconhecimento da dignidade inerente a 

toda pessoa humana, bem como a garantia de direitos iguais e inalienáveis [...] 

(GIACOIA, 2008, p. 4) com medidas adequadas visando preservar as futuras 

gerações. 

Hannah Arendt entende que a partir do momento que o sujeito perde sua 

nacionalidade, como nos casos de apátridas e refugiados, torna-se uma vida nua, 

exposta a sofrer todo tipo de violência. Para a pesquisadora, a garantia da eficácia 

dos direitos humanos supõe e exige a cidadania de que se pretendem desligados. 

Através das leituras das obras de Hannah, o professor Oswaldo Giacoia Junior 

conclui: 

 

Para Arendt, do mesmo modo como para Bobbio, seria indispensável 
uma tutela internacional da cidadania para assegurar, num espaço 
público ampliado, a efetiva condição fundamental a partir da qual 
poder-se-ia fazer valer direitos - ou seja, o reconhecimento prévio de 
um direito a ter direitos. 
Condição de efetividade que, por sua vez, teria como pressuposto a 
igualdade em dignidade e direitos de todos os seres humanos, 
abstração feita de sua nacionalidade. Nesse sentido, para Arendt e 
Bobbio, a cidadania deveria ser entendida num sentido ampliado, 
cujo efetivo exercício restauraria a dignidade da política, entendida 
como atuação conjunta num espaço para asseguramento do um 
direito a um mundo compartilhado - numa inegável evocação (como 
também ocorre em Bobbio) do direito cosmopolita de Kant. 
(GIACOIA, 2008, p.4) 

 

Em uma entrevista ao jornal EL PAÍS, Agamben afirmou: 

 

O estado de exceção era um dispositivo provisório para situações de 
perigo. Hoje se tornou um instrumento normal de governo. Com a 
desculpa da segurança diante do terrorismo, se generalizou. A 
exceção, por isso se chamava estado de exceção, é norma. O 
terrorismo é inseparável do Estado porque define o sistema de 
governo. Sem o terrorismo, o sistema atual de governo não poderia 
funcionar. Há dispositivos como o controle das impressões digitais, 
ou o escaneamento que te fazem nos aeroportos, que foram 
adotados para controlar os criminosos e agora são aplicados a todos. 
Da perspectiva do Estado, o cidadão se transformou em um terrorista 
virtual. Do contrário, não se explica o acúmulo de câmeras que nos 
vigiam em todas as partes. Somos tratados como criminosos virtuais. 
O cidadão é um suspeito, numerado, como em Auschwitz, onde cada 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/19/internacional/1447937205_036240.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/19/internacional/1447937205_036240.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/11/internacional/1515694894_565322.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/11/internacional/1515694894_565322.html
ttps://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/22/internacional/1511349413_515782.html
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deportado tinha seu número‖. Com algo a não perder de vista: o 
estado de exceção dos campos é o mesmo que impera 
nos organizados para os refugiados. 
(https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/19/cultura/1461061660_6287
43.html. Acesso em 27/09/2018). 

 

Diante dessa ótica, a complementaridade jurídico-institucional próximo ao 

modelo biopolítico do poder soberano decorre no instante em que o discurso 

moderno insere na vida biológica, na vida nua, na política e o poder soberano passa 

a decidir sobre o valor ou desvalor, e passa a atribuir elevada importância a esta 

vida como única forma de existência. Ou seja, no mundo contemporâneo vivemos 

em estado de exceção a todo instante, pois a todo o momento estamos sendo 

vigiados e controlados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/04/opinion/1488653381_196846.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/19/cultura/1461061660_628743.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/19/cultura/1461061660_628743.html
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar os conceitos que Foucault teceu o 

poder para tentar compreender como se manifestou ao logo do tempo, 

demonstrando como as técnicas de poder estão relacionadas ao gerenciamento da 

vida, que se revela por diversos fenômenos afetando o próprio funcionamento da 

sociedade. 

Essa pesquisa visa ainda demonstrar a importância em refletir acerca do 

estado de exceção, que tem se demonstrado um paradigma de governo, e também 

os efeitos do poder soberano que há séculos triunfa como um monopólio da 

violência legal. 

Seguindo as pesquisas deixadas por Foucault e Hannah Arendt, Agamben 

chega ao diagnóstico de que o poder soberano produz o próprio corpo biopolítico 

legitimando a estrutura do poder. Desta forma, significa dizer que, o próprio Estado 

contém em sua estrutura a exceção, em que, por meio de situações excepcionais 

(crise) declara o estado de exceção contra aqueles que consideram não integráveis 

para a manutenção da ordem. 

Sendo assim, aqueles que não são mais considerados cidadãos (um sujeito 

de vida nua, sendo assim, uma vida sem valor), que outrora foram sujeitos de direito 

serão expostos a todo tipo de violência até à sua morte. 

Diante das leituras e pesquisas a conclusão que se chega é que vivemos a 

todo o momento em estado de exceção, pois um dispositivo que era para ser 

utilizado somente em casos de perigo, hoje se tornou regra e o Estado através de 

suas técnicas nos controla e nos vigia.  
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