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Um grande teólogo protestante, Dietrich 

Bonhoeffer, denunciou a falsa alternativa 

entre radicalismo e compromisso, que 

parte, em ambos os casos, da separação 

clara entre as realidades últimas e as 

realidades penúltimas, isto é, aquelas que 

definem a nossa condição social e 

humana de todos os dias. Ora, como o 

tempo messiânico não é um outro tempo, 

mas sim uma transformação do tempo 

cronológico, assim viver as coisas 

últimas é, antes de tudo, viver de outro 

modo as coisas penúltimas. A verdadeira 

escatologia talvez não seja outra coisa 

que a transformação da experiência das 

coisas penúltimas. Já que as realidades 

últimas têm primeiro lugar dentre as 

penúltimas, estas – contra toda 

radicalismo – não podem ser 

simplesmente rejeitadas; mas – pela 

mesma razão e contra toda possibilidade 

de compromisso – as coisas penúltimas 

não podem ser consideradas como 

últimas. 

 

Giorgio Agamben  
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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo explorar apenas uma das portas de entrada da 

filosofia de Giorgio Agamben: a genealogia teológica da assinatura “poder” em sua forma 

unitária. A revelia da multifacetada obra de Agamben, existe uma espécie de coluna vertebral 

que perpassa todo o raciocínio do filósofo nos últimos 25 anos. Agamben habitualmente 

coloca o seu leitor naquele lugar que ele chama de zona de indiferença, ou mesmo, de 

inoperosidade. A origem da ideia de uma zona de indiferença ou de inoperosidade, que 

Agamben usa como pressuposto ubíquo em sua obra, é justamente a teologia messiânica 

judaico-cristã – por isso se trata de uma genealogia teológica. Essa filosofia da indiferença ou 

messianismo político presente na obra de Agamben sempre se mostra a partir de três 

movimentos básicos operados pelo autor. Em primeiro lugar, ele faz uma crítica entre duas 

categorias historicamente colocadas em oposição no pensamento ocidental. Zoē e bíos, dentro 

e fora, lei e anomia, exceção e regra, etc. Após destacar esta polaridade, ele passa ao segundo 

movimento que se trata de fazer emergir uma zona de indiferença entre estes dois pólos. A 

figura do homo sacer, o estado de exceção, o campo de concentração, etc., são também 

exemplos de pessoas, lugares e situações em que essas oposições bilaterais se tornam 

indiferentes e entram em uma zona de inoperosidade. Tudo isso ele mostra para que, por fim, 

no terceiro movimento de sua argumentação, poder apresentar aquela que talvez seja sua 

única proposta: o momento messiânico de suspensão destituinte. A forma de vida franciscana, 

o uso sem posse, a violência divina, ou a profanação são diferentes modos de apresentar uma 

ação que esteja fora da chave de leitura metafísica potência/ato. Cada um desses movimentos 

fundamentais será explorado nas três partes da presente dissertação tendo como foco principal 

a assinatura “poder” em sua filosofia.  
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genealogy of Giorgio Agamben. Goiânia: Federal University of Goiás, School of Philosophy, 

Post Graduate in Philosophy, 2015. 

ABSTRACT 

 

 

The present dissertation aims to explore only one of the input ports of the philosophy of 

Giorgio Agamben: the theological genealogy signature "power" in its unitary form. Despite 

the multifaceted work of Agamben, there is a kind of spine that runs through all the 

philosopher's reasoning in the last 25 years. Agamben usually puts his reader that place he 

calls the zone of indifference, or even of inoperativity. The origin of the idea of a zone of 

indifference or inoperativity that Agamben uses as ubiquitous assumption in his work, is 

precisely the Judeo-Christian messianic theology - so it is a theological genealogy. This 

philosophy of indifference or political messianism present in the work of Agamben always 

shown from three basic movements operated by the author. First, he criticizes between two 

categories historically placed in opposition in Western thought. Zoe and bios, inside and out, 

law and anomy, exception and rule, etc. After highlighting this polarity, it passes to the 

second movement that comes to bring out an indifference zone between these two poles. The 

figure of the homo sacer, the state of emergency, the concentration camp, etc., are also 

examples of people, places and situations where these bilateral oppositions become indifferent 

and enter a inoperativity zone. All this he shows that, finally, in the third movement of his 

argument, be able to present what is perhaps a unique proposition: the messianic moment of 

destituinte suspension. The Franciscan way of life, the use without possession, divine 

violence, or profanity are different ways of bringing an action that is outside the reading key 

metaphysical power / act. Each of these fundamental movements will be explored in the three 

parts of this dissertation focusing mainly on the signature “power” in his philosophy. 

 

Keywords: sovereignty; exception; inoperativity; power; indifference; 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 9 

 

CAPÍTULO 01 - O paradoxo da operação soberana: sua lógica, atualidade e 

resultados ......................................................................................................................... 19 

1.1. A biologização da política e a politização do biológico: poder e vida na operação 

soberana ........................................................................................................................... 21 

1.1.1. A inclusão da vida através de seu abandono: a lógica da operação soberana ......... 28 

1.1.2. Poder constituinte e poder constituído: um exemplo do paradoxo da soberania .... 32 

1.2. Vida nua e exceção contemporânea: os produtos da operação soberana ........... 37 

1.2.1. A vida sagrada e matável: o homo sacer como produto da operação soberana ...... 40 

1.2.2. Espaços contemporâneos de exceção: o campo como visibilidade da operação 

soberana ............................................................................................................................. 49 

 

CAPÍTULO 02  - A exceção como regra: da teologia política da soberania à 

escatologia messiânica da revolução .............................................................................. 61 

2.1. Carl Schmitt: do fundamento da decisão para a decisão como fundamento ...... 63 

2.1.1. O estado de exceção sob o signo da ditadura: a sistematização de Carl Schmitt .... 65 

2.1.2. Do homo sacer ao iustitium: Agamben e a zona de anomia do estado de exceção 75 

2.2. Walter Benjamin: a tinta vermelha da escatologia revolucionária ..................... 94 

2.2.1. O homem põe e Deus dispõe! Estado de exceção e violência divina em Benjamin96 

2.2.2. Do milagre para a catástrofe: as considerações teológico-políticas de Agamben . 107 

 

CAPÍTULO 03 - O Poder destituinte: escatologia, messianismo e resistência à 

exceção contemporânea ................................................................................................ 117 

3.1. O trono vazio profanado: dois horizontes possíveis ............................................ 120 

3.1.1. Terror revolucionário: a violência divina de Žižek ............................................... 126 

3.1.2. Por um estado de crise efetivo: o poder destituinte de Agamben ......................... 134 

3.2. A filosofia que vem: Agamben leitor do apóstolo Paulo ..................................... 146 

3.2.1. Vivendo no tempo do fim: a estrutura histórico-escatológica da destituição ....... 150 

3.2.2. A des-confiança nas obras da lei: a inoperosidade da lei pela fé .......................... 161 

 

CONCLUSÃO – A vida política depois da indiferença filosófica ............................. 172 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 182 

 

 



 

 
 

  



9 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A correta interpretação de um conceito ou 

de uma teoria depende da compreensão 

preliminar do problema com o qual 

estavam destinados a medir-se  

 

Giorgio Agamben 

 

 

 Ao final de sua análise comparativa entre o marxismo e o pós-marxismo, o professor 

emérito da Universidade de Cambridge, Göran Therborn dedica-se a uma breve enumeração 

dos novos modos que a ciência e a filosofia política responderam às demandas sociais 

contemporâneas – principalmente à governamentalidade neoliberal. Dentre esses modos, o 

primeiro que o autor apresenta é o que ele chama de “a virada teológica” na filosofia política. 

Nas suas palavras: “o desenvolvimento teórico mais surpreendente na filosofia social de 

esquerda na última década foi uma nova virada teológica” (2012, p. 111). Convém explicar, 

como também fez Therborn, que essa virada teológica não se trata de um acolhimento em 

massa da fé religiosa por parte dos pesquisadores e filósofos contemporâneos. Antes, refere-se 

ao interesse e a utilização de categorias e conceitos de origem teológica nas construções 

argumentativas da filosofia política hodierna. Filósofos tais como Alain Badiou, Boaventura 

de Sousa Santos, Michael Hardt, Antonio Negri, Slavoj Žižek, Wolfgang Fritz Haug e Terry 

Eagleton são alguns dos que manifestam aquilo que Therborn define como sendo uma 

“fascinação disseminada pela religião e pelos exemplos religiosos, principalmente cristãos” 

(2012, p. 113). Ele continua seu raciocínio dizendo que este fenômeno talvez possa ser mais 

bem compreendido se enxergarmos nele um sintoma cultural mais amplo. Nas suas palavras: 

“à medida que o futuro alternativo desaparece ou perde o brilho, o que importa são as raízes, a 

experiência e o contexto”, tudo isso torna “a cristandade uma experiência histórica natural que 

deve ser observada” (2012, p. 113). 

 Vale destacar, entretanto, que essa “virada teológica”, ainda que se mostre um 

fenômeno contemporâneo evidente, não se trata de algo recente, muito menos inovador. Bem 

antes de qualquer um dos esforços filosóficos dos autores mencionados acima, já existia uma 

larga tradição de pensadores que se valiam das categorias teológicas para pensar os problemas 

socioculturais de seus contextos. Nesse horizonte, destaca-se a profícua obra de Walter 

Benjamin, Gershom Scholem, Carl Schmitt, Johann Baptist Metz, Jacob Taubes e até mesmo 
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Pier Paolo Pasolini. Várias vezes, em diálogos diretos ou indiretos com seus pares de ofício 

teológico-político, tais indivíduos problematizaram as dinâmicas da sociedade moderna 

nascente a partir de um percurso filosófico que ignorava as barreiras disciplinares que 

separavam a teologia da ciência política ou da filosofia. Não que eles ignorassem as 

diferenças, mas antes, queriam questioná-las desde o interior de uma sociedade dita 

secularizada, mas que ainda mantinha velada vários deuses e ídolos que careciam ser 

profanados.  

 Neste contexto de recuperação do teológico no político, surge um nome que assume 

destaque. Trata-se do filósofo italiano Giorgio Agamben. Pensador contemporâneo – na 

acepção que ele mesmo atribui ao conceito 
1
 – de produção literária vasta e saber que também 

transcende os limites das disciplinas acadêmicas, Agamben é um daqueles autores que 

possuem várias portas de acesso ao todo de sua obra. A presente dissertação tem por objetivo 

explorar apenas uma delas, qual seja: a genealogia teológica da assinatura “poder” em sua 

forma unitária. 
2
 Essa escolha tem suas razões de ter sido feita. À revelia da multifacetada 

obra de Agamben, existe uma espécie de coluna vertebral que perpassa todo o raciocínio do 

filósofo nos últimos 25 anos. Quem nos ajuda a compreender esse padrão no raciocínio 

agambeniano é o seu intérprete inglês William Watkin. Quanto a isso, ele nos diz que:                

“ao longo dos principais trabalhos de Giorgio Agamben um padrão emerge. [...] Agamben 

                                                           
1
 Em uma entrevista recente, Agamben diz que: “ser contemporâneo é responder ao apelo que a escuridão da 

época faz para nós. No Universo em expansão, o espaço que nos separa das galáxias mais distantes está 

crescendo a tal velocidade que a luz de suas estrelas nunca poderia chegar até nós. Perceber, em meio à 

escuridão, esta luz que tenta nos atingir, mas não pode - isso é o que significa ser contemporâneo. O presente é a 

coisa mais difícil para vivermos. Porque uma origem, eu repito, não se limita ao passado: é um turbilhão, de 

acordo com a imagem muito fina de Benjamin, um abismo no presente. E somos atraídos para este abismo. É por 

isso que o presente é, por excelência, a única coisa que resta não vivida” (2014b, s/p.).  
 

2
 Convém explicar o termo “assinatura” que, na obra de Agamben, assume uma definição particular, bem como 

fundamental para compreendermos sua metodologia genealógica. Kevin Attell, no verbete “Signature” do The 

Agamben Dictionary, nos explica que: “Agamben apresenta a assinatura como um terceiro termo a ser 

adicionado à dupla lógica de significação linguística, que, de fato, precede e permite o funcionamento dos 

signos: „os signos não falam a menos que as assinaturas os façam falar‟ (ST, 61). A assinatura é o operador da 

passagem do semiológico ao hermenêutico (Foucault), da semiótica à semântica (Benveniste), ou da língua à 

parole (Saussure). [...] A lacuna que separa esses dois reinos distintos, que dependem um do outro em um jogo 

irredutível de prioridade lógica oscilante, é o ambíguo e problemático espaço que, para Agamben, acaba por 

determinar as aporias do pensamento após a virada linguística. [...] Em resposta à irredutibilidade estrutural do 

jogo entre língua e parole, Agamben concede primazia e privilégio a este terceiro termo [assinatura], que não é 

nem um significante nem um significado, mas uma marca prática e histórica da própria existência do signo 

eficaz: „Antes (ou melhor, em conjunto com) de ser o lugar de significação, a linguagem é o lugar das 

assinaturas, sem a qual nenhum signo seria capaz de funcionar‟ (ST, 76)” (apud MURRAY; WHYTE, 2011, p. 

179-180, tradução nossa). Ainda que essa prática de inserir um terceiro elemento em uma relação dual só será 

mais bem compreendida ao longo da presente dissertação, já podemos deixar evidente que as assinaturas, mais 

do que signos ou conceitos, são momentos que marcam a ascensão de um conceito que tem a capacidade de 

formar ou deformar as grandes estruturas discursivas no decorrer do tempo. As assinaturas – como poder, vida, 

campo, etc. – são os momentos em que as claras distinções dos grandes sistemas entram em colapso. Dessa 

forma, uma vez que são momentos, mais do que conceitos, a metodologia de Agamben para determinar tais 

assinaturas, é a genealogia filosófica.  
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habitualmente coloca o leitor naquele lugar que ele chama de zona de indistinção, ou mesmo, 

de inoperatividade, de indiscerbilidade, de suspensão ou de indiferença” (2014, p. xi, 

tradução nossa). Essa zona de indiferença ou de inoperosidade, que Watkin aponta como 

sendo o centro do pensamento de Agamben, é uma constante tão presente em seu raciocínio 

que podemos dizer, que Agamben é um filósofo da indiferença. 
3
 Isso significa sustentar que,  

“se o século passado pertenceu aos filósofos da diferença, então o atual deve ser entregue aos 

provedores da indiferença filosófica” (WATKIN, 2013, p. 39). Entretanto, para além da mera 

afirmação de um ponto de vista inovador, esta dessemelhança de enfoque filosófico, sugerida 

por Agamben, diz respeito aos seus esforços de empreender uma crítica à metafísica 

ocidental, produtora de um pensamento binomial praticamente indissolúvel. Neste sentido, de 

certa forma, Agamben participa da mesma tradição filosófica que inclui Nietzsche, 

Heidegger, Foucault, Deleuze e Derrida. Assim como esses pensadores, o filósofo italiano 

também busca colocar em questão as filosofias da identidade, bem como as estruturas 

políticas e sociais delas decorrentes, através da afirmação e valorização da diferença 

filosófica. O mesmo argumento utilizado desde Nietzsche, por exemplo, que defende a 

precedência da diferença sobre a identidade, enquanto elemento fundacional, pode ser 

claramente visto na insistência agambeniana de que é a exceção que explica e confirma a 

regra e não o contrário – um dos argumentos principais desenvolvido em Estado de exceção 

(2003). No entanto, o que difere Agamben desses pensadores é que o italiano compreende que 

mesmo a diferença é sempre parte de um acoplamento identidade-diferença, sem o qual ela 

não faria sentido algum. Dessa forma, mesmo que ele concorde com seus predecessores sobre 

o fato de que realmente a identidade depende da diferença, por outro lado, ele somente assim 

o faz para dar um segundo passo em direção ao ultrapassamento desta estrutura metafísica 

fundamental em que a diferença está tão implicada quanto à identidade.  

Diante disso, temos condições de deixar mais claro a razão pela qual escolhemos 

dissertar a respeito da assinatura “poder” a partir de uma genealogia teológica. Em primeiro 

                                                           
3
 Quando Watkin destaca a ideia de indiferença como a coluna vertebral da filosofia de Agamben – a ponto de 

fazer dela uma filosofia da indiferença – ele tem em mente outra assinatura importante no pensamento do 

italiano que devemos compreender. Paolo Bartoloni, no verbete Indistinction, no The Agamben Dictionary, nos 

explica que este “é um conceito que atravessa toda a obra de Agamben e é fundamental para a compreensão do 

seu projeto filosófico, centrando na reconceitualização da vida e da ontologia ocidental. É um termo que, no 

campo semântico filosófico de Agamben, não é sem analogias com outros, tais como a suspensão e limiar, e 

indica o momento em que oposições metafísicas convencionais, como potencialidade e realidade, autenticidade e 

inautenticidade, seres humanos e animais são abandonadas ou se tornam indisponíveis. É precisamente nestes 

momentos particulares que uma reavaliação da ontologia pode começar” (apud MURRAY; WHYTE, 2011, p. 

103, tradução nossa). Frente a essas palavras, podemos compreender que a indiferença cumpre um papel 

específico no projeto agambeniano de questionar e ultrapassar as categorias filosóficas ocidentais. Justamente 

por isso, a zona de indiferença pode ser compreendida como a coluna vertebral de todo o seu pensamento.  
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lugar, cabe explicar o porquê de uma genealogia teológica. A origem da ideia de uma zona de 

indiferença ou de inoperosidade, que Agamben usa como pressuposto ubíquo em sua obra, é 

justamente a teologia messiânica judaico-cristã. Aquilo que Watkin chama de “potencial 

messiânico das obras de Agamben” (2014, p. xvi, tradução nossa) refere-se justamente a 

novidade, do ponto de vista filosófico, da crítica empreendida pelo italiano. 
4
 Essa filosofia da 

indiferença ou messianismo político presente na obra de Agamben sempre se mostra a partir 

de três movimentos básicos operados pelo autor. Em primeiro lugar, ele faz uma crítica entre 

duas categorias historicamente colocadas em oposição no pensamento ocidental. Zoē e bíos, 

dentro e fora, lei e anomia, exceção e regra, etc. são exemplos de oposições binomiais sempre 

presentes nas críticas de Agamben – categorias essas que exploraremos com mais vagar no 

primeiro capítulo. Após destacar esta polaridade – que ele diz ser constituinte de toda a 

metafísica ocidental e, consequentemente, de seus desdobramentos políticos, éticos e estéticos 

– ele passa ao segundo movimento que se trata de fazer emergir uma zona de indiferença 

entre estes dois pólos. A figura do homo sacer, o estado de exceção, o campo de 

concentração, etc. são também exemplos de pessoas, lugares e situações em que essas 

oposição bilaterais se tornam indiferentes e entram em uma zona de inoperosidade. Tudo isso 

ele mostra para que, por fim, no terceiro movimento de sua argumentação, poder apresentar 

aquela que talvez seja sua única proposta: o momento messiânico de suspensão indiferente – 

tal movimento será explorado no terceiro capítulo. A forma de vida franciscana, o uso sem 

posse, a violência divina, ou a profanação são diferentes modos de apresentar uma ação que 

esteja fora da chave de leitura metafísica potência/ato. Ao invés de pôr ou manter o direito, 

                                                           
4
 Nessa altura precisamos registrar nosso imenso agradecimento a professora e orientadora Dr.ª Adriana Delbó, 

por sempre nos colocar a necessidade de deixarmos o mais claro possível que a presente dissertação tem uma 

provocação a ser enfrentada incontornavelmente, qual seja, responder a seguinte pergunta: por que a filosofia 

política contemporânea merece dar atenção ao pensamento de Agamben se ele traz para a discussão uma série de 

categorias teológicas? Ao que parece, ele vai além de uma crítica às ilusões em torno da secularização 

contemporânea. Com isso ele não estaria retrocedendo na história das ideias? Conforme já dissemos no início da 

introdução, isso não é nada novo, pois Benjamin, Schmitt, Taubes e Metz já fizeram algo semelhante. No 

entanto, procuraremos deixar evidente uma pressuposição que perpassa toda a recuperação contemporânea da 

teologia cristã por Agamben. Em uma entrevista recente, que tivemos o privilégio de traduzir para o português, 

Agamben é questionado justamente sobre isso: “a teologia desempenha um papel muito importante em sua 

reflexão de hoje. Por que isso?”, sua resposta é esclarecedora: “Os projetos de pesquisa que eu tenho 

recentemente realizado mostraram-me que as nossas sociedades modernas, que afirmam ser seculares, são, pelo 

contrário, regidas por conceitos teológicos secularizados, que agem de forma muito mais poderosa, uma vez que 

não estamos conscientes de sua existência. Nós nunca vamos entender o que está acontecendo hoje, se não 

entendermos que o capitalismo é, na realidade, uma religião. E, como disse Walter Benjamin, é a mais feroz de 

todas as religiões, porque não permite a expiação [...]. Se a política está hoje em retirada, é porque o poder 

financeiro, substituindo a religião, raptou toda a fé e toda a esperança. É por isso que eu estou realizando uma 

pesquisa sobre a religião e a lei: a arqueologia parece-me ser a melhor maneira de acessar o presente. Os 

europeus não podem acessar o seu presente sem julgarem o seu passado” (AGAMBEN, 2014b, s/p.).  
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Agamben, assim como Benjamin, gostaria de pensar em um modo de depor ou destituir esta 

operação soberana ocidental que é mantida por uma determinada concepção metafísica.  

Frente ao exposto, temos condições não só de justificar a escolha deste recorte teórico 

na obra de Agamben, como também explicar o modo como procederemos na presente 

dissertação. Seguindo essa metodologia de trabalho desenvolvida pelo autor, escolhemos 

dissertar a respeito da noção de poder soberano também em três momentos. Ou seja, nos 

valeremos de uma única assinatura, para explicitar o que Agamben faz o tempo todo em sua 

obra. O poder em Agamben é uma assinatura que nos ajuda a ilustrar todo o esforço do 

filósofo italiano em reconceitualizar a ontologia ocidental, a partir de um novo começo. 

Para mostrarmos como todo esse processo criativo acontece na filosofia agambeniana, 

procederemos da seguinte maneira: no primeiro capítulo, vamos mostrar que existe uma 

tensão constituinte no exercício do poder soberano nas democracias ocidentais. Trata-se da 

dinâmica estrutural que governa toda experiência de lei que conhecemos: a inclusão por meio 

de sua exclusão, isto é, a captura da mera vida dos indivíduos pelo aparato jurídico de uma 

sociedade. 
5
 Neste primeiro capítulo pretende-se deixar claro já uma das principais ênfases 

dessa dissertação presente no título do trabalho, a saber: a teoria unitária do poder. Segundo 

Agamben, na expressão “sujeito soberano” encontramos, a forma mais explicita da aporia que 

está escondida naquilo que ele chamou de teoria unitária do poder. Inscrevendo-se na tradição 

aberta por Michel Foucault, Agamben sustenta que as investigações contemporâneas a 

respeito do poder desdobram-se em dois pólos distintos: “por um lado, o estudo das técnicas 

políticas (como a ciência do policiamento) com as quais o Estado assume e integra em sua 

esfera o cuidado da vida natural dos indivíduos”, e por outro lado, “o estudo das tecnologias 

do eu, através das quais se realiza o processo de subjetivação que leva o indivíduo a vincular-

se à própria identidade e à própria consciência e, conjuntamente, a um poder de controle 

externo” (2002, p. 13). Agamben sabia, entretanto, que Foucault recusou-se em elaborar uma 

                                                           
5
 Uma das noções mais recorrentes na segunda fase da obra de Agamben é a de mera vida, vida nua ou 

simplesmente a vida do homo sacer. Nesse sentido, convém recorrer Arne De Boever, no The Agamben 

Dictionary, para entendermos que está envolvido na ideia de Bare Life. Seguindo a mesma dinâmica do que 

acontece com a ideia de “indiferença”, Boever, nos explica que: “os últimos trabalhos de Agamben, 

especialmente os volumes publicados para a série Homo Sacer, são organizados pela distinção entre zoē e bios 

que Agamben recupera da antiguidade, especificamente nos textos de Aristóteles. Para além desses dois termos 

para vida, Agamben adiciona um terceiro: a mera vida. Na análise de Agamben, a vida nua forma uma dupla 

com a soberania, cuja „atividade fundamental‟ é „a produção da vida nua‟ (HS, 181). Para Agamben, vida nua é 

„o elemento político originário‟(HS, 90) vida nua – „nuda vita‟, também traduzido como „vida nua‟ e „mera vida‟ 

(ME, 143) - não é nem zoē nem bios. Pelo contrário, é a vida que é produzida sempre que zoē é separado da bios. 

Seguindo as análises de Michel Foucault e Hannah Arendt, Agamben afirma que a modernidade reduziu 

progressivamente os seres humanos a vida nua: uma vida que não é nem humana, nem animal, mas sim um tipo 

de vida desumana que existe nos limites de categorias éticas e políticas” (apud MURRAY; WHYTE, 2011, p. 

30, tradução nossa). Sendo assim, a mera vida, a vida nua do homo sacer, é mais uma zona de indiferença.  
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teoria unitária do poder que reunisse estes dois estudos à luz de um argumento só. Contudo, 

isto não o impede de assumir para si essa responsabilidade. Na verdade, Agamben sustenta no 

primeiro volume de sua investigação política – Homo Sacer I: poder soberano e vida nua 

(1995) – que seu esforço: “concerne precisamente este oculto ponto de interseção entre o 

modelo jurídico-institucional e o modelo biopolítico do poder” (2002, p. 14).  

Em outras palavras, mais do que um sistema descritivo unitário da assinatura do poder, 

o que Agamben intenta em sua “teoria unitária do poder” é justamente colocar em operação o 

primeiro movimento de sua crítica messiânica do poder. Com Homo Sacer I o filósofo 

italiano quer deixar clara a existência de uma polaridade dual entre as principais assinaturas 

de nossa ciência política. Por tudo isso, o primeiro capítulo da presente dissertação se ocupará 

deste movimento inicial. Faremos isso através de uma reconstrução mínima dos principais 

movimentos argumentativos Agamben em Homo Sacer I: poder soberano e vida nua.  

No segundo momento do presente trabalho, o capítulo dois e seus respectivos sub 

tópicos, iremos proceder à semelhança do segundo momento da crítica messiânica de 

Agamben, isto é, mostrar a zona de indiferença, de inoperosidade, que existe no centro de 

intersecção dos dois pólos da teoria unitária do poder. Nesta altura ficará evidente uma 

imagem importante para o nosso argumento e que dá nome a presente dissertação, qual seja: o 

trono vazio. Em uma das suas principais obras, O Reino e a glória: uma genealogia teológica 

da economia e do governo (2007), Agamben utiliza essa imagem teológica para descrever, 

não apenas a zona de indiferença política em que vivemos, como também, a própria estrutura 

da operação soberana no Ocidente. Na observação de várias obras artísticas, arcos triunfais e 

detalhes de basílicas pelocristãs, o filósofo italiano encontrou na imagem de um trono vazio 

(hetoimasia tou thronou) a fidedigna condição política contemporânea. No interior da tradição 

cristã, essa imagem refere-se ao trono do Messias ainda desocupado, em razão de ainda 

aguardar o aquele que vem, junto à hora da plenitude do seu reinado. Tal imagem é por 

demais significativa uma vez que nos apresenta “a figura suprema da soberania vazia” 

(AGAMBEN, 2007, p. 45).   

Por tudo isso é que optamos por intitular a presente dissertação com o signo do trono 

vazio. Através de uma genealogia teológica da assinatura de poder, Agamben consegue levar 

a cabo sua metodologia de crítica messiânica e mostrar que na oposição estrutural existente no 

Ocidente, encontramos uma zona de vazio que mascara o real arcano central do poder 

ocidental. No centro da teoria unitária do poder encontra-se a figura suprema da soberania 

totalmente vazia e inoperante. Portanto, nos serviremos dela como o “paradigma 

epistemológico que nos vai permitir penetrar o arcano central do poder” (AGAMBEN, 2007, 
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p. 46). 
6
 Dessa forma, no segundo capítulo, faremos uma descrição do argumento de 

Agamben para expor essa vacuidade central do poder. Isso ele fez de forma paradigmática em 

duas obras: Estado de exceção (2003) e O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha 

(1998). Em diálogo com Carl Schmitt e Walter Benjamin, Agamben tem por objetivo fazer 

emergir a zona de vazio inoperante entre estes dois pólos da teoria unitária do poder. A forma 

escolhida para empreender tal percurso foi através de dois conceitos-chave: o estado de 

exceção e o campo – de refugiados e de concentração.  

Vale ressaltar ainda que a crítica agambeniana não visa apenas apresentar a estrutura 

dual e vazia da operação soberana no Ocidente. De modo fidedigno à própria metodologia que 

desenvolveu, Agamben ainda ocupa-se em desarticular e tornar inoperoso esse trono vazio do 

Ocidente.  Em suas palavras, esse trono vazio, “deve ser profanado para dar lugar, para além 

dele, a algo que, por ora, podemos apenas evocar com o nome zoē aiōnios, vida eterna” 

(AGAMBEN, 2011, p. 11). 
7
 Nesse sentido, o terceiro e último capítulo da presente 

dissertação se ocupará com a descrição dos contornos mínimos que uma teoria de destituição 

e da profanação pode assumir. Tais contornos Agamben retira de uma das suas mais 

fundamentais obras, qual seja, O tempo que resta: um comentário a carta aos Romanos 

(2000). Sob a inspiração do pensamento do apóstolo Paulo, Agamben se propõe a pensar uma 

ação humana que não ponha nem mantenha o ordenamento jurídico-político, mas o deponha e 

                                                           
6
 Ou ainda, em suas palavras: “no grego da Septuaginta, o termo hetoimasia não significa o ato de aprontar ou 

preparar algo, mas é o estar pronto do trono. [...] O trono está pronto desde sempre e desde sempre espera a 

glória do Senhor. Segundo o judaísmo rabínico, o trono da glória é, como vimos, uma das sete coisas que 

YHWH criou antes da criação do mundo. No mesmo sentido, na teologia cristã o  trono está pronto desde a 

eternidade, porque a glória de Deus é coeterna com ele. Portanto, o trono vazio não é um símbolo de realeza, 

mas da glória. A glória precede a criação do mundo e sobrevive ao seu fim. E o trono está vazio não só porque a 

glória, mesmo coincidindo com a essência divina, não se identifica com esta, mas também porque ela é, em seu 

íntimo, inoperosidade e sabatismo. O vazio é a figura soberana da glória. O dispositivo da glória encontra na 

majestade do trono vazio sua cifra perfeita. Seu objetivo é capturar no interior da máquina governamental – para 

transformá-la no motor secreto desta – aquela impensável inoperosidade que constitui o último mistério da 

divindade. [...] O dispositivo teológico da glória coincide aqui com o profano e, segundo a intenção que guiou 

nossa investigação, podemos recorrer a ele como paradigma epistemológico que nos possibilitará penetrar no 

arcano central do poder” (AGAMBEN, 2011, p. 267-268).  
 

7
 Vida eterna, ou em sua grafia grega, zoē aiōnios, é mais uma das imagens cristãs recuperadas por Agamben que 

não tem sentido evidente ao leitor contemporâneo. Sendo assim, convém esclarecer que ao usar esse conceito, o 

autor tem em mente outra forma de vida, que não seja nem zoē, nem bíos ou muito menos a mera vida do homo 

sacer. Trata-se de uma imagem retirada da teologia para apontar ao segundo objetivo maior de Agamben. Junto 

ao seu esforço de inoperar a ontologia ocidental, existe o projeto de reconceitualizar a vida. Mesmo que de 

maneira muito incipiente, o italiano utiliza a imagem da zoē aiōnios para ilustrar essa outra forma de vida. Em 

suas palavras: “se, ao seguirmos a estratégia epistemológica que orientou nossa investigação, reformularmos as 

três primeiras perguntas no plano da teologia, a resposta que lhe dão tanto o judaísmo quanto o Novo Testamento 

é unívoca e concorde: chayye „olam, zoē aiōnios, vida eterna. [...] „Eterno‟, como é evidente tanto no hebraico 

„olam quanto no grego aion não tem aqui um significado apenas temporal, mas designa uma qualidade especial 

de vida e, mais especificamente, a transformação que a vida sofre no mundo por vir. O judaísmo helênico define-

a , assim como „vida verdadeira‟ (alēthinē zoē), „vida incorruptível‟ (aphthartos zoē) ou „vida despreocupada‟ 

(zoē amerimnos)” (AGAMBEN, 2011, p. 269).  
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o destitua. Segundo o filósofo, somente uma ação dessa natureza poderá ser chamada 

verdadeiramente de política. Paulo é um interlocutor privilegiado, porque, para Agamben, ele 

enfrentou uma situação metafísica, política e jurídica análoga a qual a contemporaneidade 

biopolítica atravessa – a condição de estar em uma temporalidade comprimida, diante de uma 

lei insuficiente para as plenitudes do reino messiânico, bem como frente à urgência de novos 

paradigmas para o pensamento filosófico. Tanto é verdade que, os movimentos básicos que 

Agamben faz nos cinco capítulos deste livro sobre O tempo que resta – que na verdade são 

conferências dadas em um seminário universitário – serão futuramente desdobrados e 

ampliados respectivamente nas obras O sacramento da Linguagem, Altíssima pobreza, Opus 

Dei e em seu último trabalho recém-publicado L‟uso dei corpi. Exploraremos quatro desses 

seminários, em diálogo com as respectivas obras agambenianas publicadas, para que, em 

seguida possamos delinear aquilo que o filósofo italiano chama de poder destituinte. 

Procedendo dessa maneira, conseguiremos explorar minimamente os três movimentos 

característicos da filosofia de Agamben, aplicando-os à assinatura poder. 

Em síntese, no presente trabalho dissertaremos sobre a teoria unitária do poder através 

da principal noção que Agamben articula essa assinatura: a operação soberana. A pergunta 

que orientou nossa pesquisa foi: qual é o ponto de intercessão entre técnicas governamentais e 

tecnologias do eu? Para nossa surpresa, a resposta que encontramos na filosofia de Agamben 

para essa questão específica, na verdade, nos forneceu as condições de esclarecer o 

procedimento filosófico mais amplo do autor – ou seja, os seus três movimentos específicos 

supramencionados. Tal resposta, nada mais é do que a zona de indiferença e de vazio 

inoperoso. Tal zona pode ser observada naquilo que essa operação soberana produziu: a vida 

nua do homo sacer, a anomia do estado de exceção como regra das democracias de direito, 

como também os campos de concentração e de refugiados. Justamente por esse resultado 

alcançado, julgamos ser a imagem cristã do trono vazio o melhor paradigma para representar 

esse ponto de intercessão vazio da teoria unitária do poder. Neste sentido, questionar essa 

prática política e o seu processo de subjetivação respectivo significa mostrar a indiferença que 

as categorias contemporâneas estão envolvidas, para explicar e manter, este trono cheio de 

esplendor e glória. O modo que encontramos na filosofia de Agamben para profanar esse 

trono foi através dos contornos do pensamento de Paulo, o apóstolo, que se defrontou com 

uma situação análoga. Uma vez que, na teologia cristã, a imagem do trono vazio se refere à 

volta do Messias que ainda não teve lugar, a pergunta que temos que fazer para profanar essa 

máquina política vigente refere-se ao tempo e ao modo de vida que resta nessa temporalidade 

messiânica.  
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Pretendemos que cada uma das afirmações feitas acima serão devidamente 

desenvolvida ao longo da presente dissertação. Entretanto, antes de encerrarmos esse 

movimento introdutório, convém esclarecer algumas escolhas feitas no presente trabalho. A 

primeira diz respeito aos interelocutores selecionado para dialogar com Agamben. Nem todos 

os filósofos, teólogos, artistas e poetas que o italiano se dirige diretamente em suas obras 

estão presentes aqui. A razão é óbvia: não há espaço suficiente para colocá-los aqui. Foi 

necessário fazer opções, tendo como critério principal, escolher aqueles autores em que o 

diálogo com Agamben trazia contribuições diretas ao tema selecionado para dissertar. Nesse 

processo, Hannah Arendt talvez fosse um dos únicos nomes que deliberadamente foi preterida 

em razão de tempo e espaço, uma vez que o diálogo com Agamben é, sem dúvida, 

enriquecedor. 

Além disso, existe também uma preferência redacional feita nesse trabalho. Giorgio 

Agamben é um autor mais complicado do que o nosso texto apresenta. No entanto, essa foi 

uma opção metodológica que dirigiu todos os nossos esforços, em razão da própria impressão 

que a filosofia de Agamben carrega consigo. Todas as vezes que um filósofo inclui estruturas, 

dinâmicas ou argumentos messiânicos em suas obras, uma sensação de que abrimos mão da 

lógica para o místico ou para o milagre é patente.  Em algum sentido a crítica é pertinente, 

uma vez que messianismo filosófico geralmente é acompanhado de uma linguagem hermética 

que muitas vezes fala sem dizer nada. Justamente sabendo que em algumas alturas dos 

esforços argumentativos de Walter Benjamin e Agamben tal fenômeno pode ter lugar, 

escolhemos uma forma de apresentação quase cartesiana em repartir e analisar os conteúdos. 

Com isso não temos a intenção de planificar os caminhos tortuosos de Agamben, nem 

remover as arestas de suas relações com os autores citados.  O italiano continua sendo mais 

obscurecido do que o texto apresenta, no entanto, nossa intenção é justamente esclarecer tais 

relações, tentando mostrar que atrás das ideias de anjos, de tronos e de apóstolos, existem 

argumentos filosóficos muito potentes para pensarmos e ultrapassarmos as aporias 

contemporâneas.  

Para o próprio Agamben, a morte prematura de Foucault o impediu de desenvolver 

todas as implicações do conceito de biopolítica (cf. AGAMBEN, 2002, p. 12). Contudo, a 

operação soberana que captura a vida nua no interior do aparato jurídico das democracias 

modernas modificou consideravelmente toda a compreensão da política no Ocidente. Segundo 

Agamben, as dificuldades que nosso século nos apresenta só poderão ser ultrapassadas nesse 

terreno – o biopolítico. Em suas próprias palavras, que também nos servem de ilustração para 

os três momentos de toda e qualquer argumentação agambeniana: 
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Somente em um horizonte biopolítico, de fato, será possível decidir se as categorias 

sobre cujas oposições fundou-se a política moderna (direita/esquerda; privado/público; 

absolutismo/democracia etc.), [primeiro momento de sua crítica messiânica] e que se 

foram progressivamente esfumando a ponto de entrarem hoje numa verdadeira e própria 

zona de indiscernibilidade [segundo momento de sua crítica messiânica], deverão ser 

definitivamente abandonadas ou poderão eventualmente reencontrar o Significado que 

naquele próprio horizonte haviam perdido [terceiro momento de sua crítica messiânica]. 

E somente uma reflexão que, acolhendo a sugestão de Foucault e Benjamin, interrogue 

tematicamente a relação entre vida nua e política que governa secretamente as 

ideologias da modernidade aparentemente mais distantes entre si poderá fazer sair o 

político de sua ocultação e, ao mesmo tempo, restituir o pensamento a sua vocação 

prática (AGAMBEN, 2002, p. 12). 

 

O presente trabalho aventa, precisamente, dissertar sobre a reflexão que interroga a 

relação entre vida e política que governa secretamente as ideologias da modernidade. Essa 

reflexa biopolítica encontra na genealogia teológica da assinatura “poder” seu caminho 

privilegiado, não apenas de esclarecimento, mas de restabelecimento de significado no 

próprio horizonte político. Tão somente assim uma ação humana poderá ser chamada 

realmente de política, bem como o pensamento reassumirá sua vocação prática.  
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CAPÍTULO 01 - O paradoxo da operação soberana: sua lógica, atualidade e resultados 

 

 

O direito escrito existe nos códigos, 

mas eles são secretos, e través deles a 

pré-história exerce o seu domínio 

ainda mais ilimitadamente. 

 

Franz Kafka 

  

 

No dia 20 de setembro de 2007, o repórter Peter Pophamin Rome publicou uma 

matéria no jornal The Independent onde nos informou sobre o julgamento na Sicília de sete 

pescadores tunisianos pelo crime de resgatar da morte 44 imigrantes africanos que estavam 

naufragando em Lampedusa, uma ilha ao sul da Itália. De acordo com Rome, os pescadores 

“são acusados de socorrer e apoiar imigração ilegal. Se condenados, eles poderão pegar de um 

a 15 anos de cadeia” (2007, s.p.). Segundo as autoridades envolvidas no caso, tal julgamento é 

legítimo uma vez que outros pescadores já enfrentaram situações semelhantes a dos 

tunisianos, mas reagiram de forma “adequada”. Conforme a notícia que temos,                      

“outro, pescador anônimo, lhe contou que recentemente bateu com paus em imigrantes que 

tentaram entrar em seu barco, forçando-os a voltar para a água, onde vários se afogaram. 

Nenhuma ação foi tomada contra ele” (2007, s.p.). A travessia de barco até a Europa torna-se 

uma alternativa cada vez mais desesperada dos imigrantes da África do Norte. Peter 

Pophamin nos informa também que um web site chamado Fortress Europe, que monitora 

mortes e desaparecimentos nas fronteiras da Europa, registrou que: “491 pessoas 

desapareceram no canal da Sicília este ano, até 1º de setembro. De todos estes, 103 estão 

definitivamente mortos; os outros 388 são os que ninguém viu desaparecer” (2007, s.p.). A 

cifra é cada vez maior desde que a Fortress Europe começou a contar em 1994.  

Vários são os fatos que nos chamam atenção nessa notícia, no entanto, o filósofo 

esloveno Slavoj Žižek parece atingir o centro da questão quando sustenta que esse incidente, 

envolvendo os pescadores tunisianos, mostra que: “a noção de Agamben do homo sacer, o 

excluído da ordem civil que pode ser morto impunemente, está em plena ação no coração da 

própria Europa, que se vê como último bastião dos direitos humanos e da ajuda humanitária” 

em contraste, por exemplo, “com os Estados Unidos e os excessos da „guerra ao terror‟” 

(2011, p. 49-50). Em seguida, Žižek desenvolve propriamente o seu argumento quando 

observa que:  
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Em julho de 2008, como numa irônica anuência à teoria do estado de exceção de 

Giorgio Agamben, o governo italiano decretou estado de emergência em toda a Itália 

para enfrentar o problema do Próximo em sua forma contemporânea paradigmática: a 

entrada ilegal de imigrantes da África do Norte e da Europa oriental. No início de 

agosto, dando um expressivo passo além nessa direção, foram mobilizados 4 mil 

soldados armados para controlar pontos sensíveis nas grandes cidades (estações 

ferroviárias, centros comerciais...) e, assim, elevar o nível de segurança pública. 

Atualmente, também há planos de usar as forças armadas para proteger as mulheres 

contra estupradores. Aqui, o importante é observar que o estado de emergência foi 

instituído sem grandes protestos: a vida continuou normalmente... Não seria esse o 

estado do qual nos aproximamos nos países desenvolvidos do planeta, onde esta ou 

aquela forma de estado de emergência (empregada contra ameaças terroristas, 

imigrantes etc.) é simplesmente aceita como medida necessária para garantir o curso 

normal das coisas? (ŽIŽEK, 2011, p. 49). 

 

A alusão de Žižek, no parágrafo supracitado, à teoria do estado de exceção e do homo 

sacer, ambas oriundas do pensamento de Giorgio Agamben, tem por intenção mostrar que o 

que está em prática corrente na gestão pública dos países mais desenvolvidos do mundo é uma 

clara expressão da xenofobia insensata e inaceitável para os padrões democráticos, em prol de 

medidas sensatas de segurança pública não menos xenofóbicas e racistas. Nas palavras de 

Žižek: “essa visão de desintoxicação do Próximo representa uma passagem clara do 

barbarismo direito para o barbarismo berlusconiano de rosto humano” (2011a, p. 50). Aqui, a 

invocação da figura de Silvio Berlusconi é bastante significativa, pois se trata de um 

fenômeno político característico de nossa contemporaneidade pública, em que tínhamos o 

político mais poderoso da Itália agindo de forma absurda e totalmente desavergonhada, ora 

ignorando, ora minimizando as investigações legais sobre suas atividades criminosas que 

sustentam interesses comerciais particulares a partir de suas influências como chefe de 

Estado. Com esse exemplo, presenciamos um rompimento com a dignidade política clássica, 

onde tínhamos a esfera ideal do citoyen separada dos conflitos e interesses egoístas 

característicos do bourgeois. O procedimento de Silvio Berlusconi mostra, de maneira 

sintomática, que essa separação foi drasticamente extinguida. O que temos é que: “na Itália 

contemporânea, o poder do Estado é exercido diretamente pelo vil bourgeois que explora de 

maneira clara e impiedosa o poder do Estado para proteger seus interesses econômicos e 

discute seus problemas conjugais diante dos milhões” (2011, p. 51) que acompanham a 

transmissão televisiva, no pior estilo de um reality show.  

A grande questão que paira sobre os que identificam esse rompimento com a 

dignidade clássica do fazer político é: como foi possível chegar a tal ponto? Acreditamos que 
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a resposta sobre tal possibilidade se deu através da inserção do mero indivíduo, como simples 

corpo vivente, nas estratégias de gestão política vigentes. Ou ainda, para usarmos a 

terminologia original de Michel Foucault, o acoplamento da vida no aparato governamental 

chamado de virada biopolítica. Por trás de cada um dos exemplos específicos 

supramencionados, existe uma dinâmica biopolítica que perpassa as principais práticas da 

gestão pública como um denominador comum. O propósito do presente capítulo é explorar 

justamente essa dinâmica, bem como os seus mais evidentes resultados – a figura do homo 

sacer e o campo como paradigma político.  

 

 

1.1. A biologização da política e a politização do biológico: poder e vida na operação 

soberana 

 

Antes de explorarmos a zona de indiferença que existe hoje em dia entre as principais 

categorias políticas (direita/esquerda; privado/público; absolutismo/democracia etc.), convém 

retrocedermos um pouco para quando tal indiferença não era tão evidente. 
8
 Para tanto, 

Agamben recua até a Política de Aristóteles para mostrar que os gregos tinham, pelo menos, 

dois temos para fala sobre aquilo que chamamos de vida. São eles: “zoé que exprimia o 

simples fato de viver comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses) e bíos, que 

indicava a forma o maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo” (AGAMBEN, 

2002, p. 9).  Em outras palavras, enquanto a zoé sempre dizia respeito à simples vida natural 

dos seres vivos, sejam eles quem for, a bíos aponta para um estilo de vida qualificado, um 

modo de vida particular. Nesse sentido, a simples vida natural não poderia ser objeto dos 

assuntos da polis grega, antes, precisava estar restrita a o âmbito do oikos, fazendo com que o 

alvo da comunidade política seja radicalmente diferente do âmbito privado da casa – enquanto 

                                                           
8
 Utilizamos a expressão “tão evidente” como um modo sutil de questionar a precisão total da diferenciação que 

apresentaremos a seguir. Fazemos isso, tendo em mente que a recuperação que Agamben faz da filosofia política 

de Aristóteles como a porta de entrada privilegiada para “os gregos” não é assim tão exclusiva. O brilhante 

professor argentino Fabián Ludueña Romandini nos amplia o horizonte quando nos lembra que: “Agamben 

acentuou a distinção entre zoé e bíos, tentando demonstra que, para os gregos, somente o bíos era algo 

semelhante a uma vida qualificada e, portanto, o sujeito mais próprio da política, enquanto a zoé representava, 

por assim dizer, uma vida natural originalmente excluída do mundo da cidade. Esta leitura, indubitavelmente 

parcial, não leva em conta, para começar o corpus platônico que acabamos de considerar. Somente com a 

exclusão deste último das „verdadeiras‟ origens da vida política é que foi possível concluir que existe algo como 

uma oposição tão nítida entre zoé e bíos” (ROMANDINI, 2012, p. 29). O objetivo de Ludueña, como também o 

nosso, em explicitar tal opção de leitura presente em Agamben não é, de forma alguma, desmerecer a potencia 

que sua argumentação tem. Antes, visa ampliar nossa compreensão sobre a operação soberana no ocidente. A 

hipótese de Ludueña é que, já bem antes em Platão, era possível afirmar quer: “não existe nenhuma soberania 

que não se constitua, precisamente, sobre a zoé, sendo esta o objeto originário de toda a política” (2010, p. 29-

30).   
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a primeira visa o bem viver e a vida politicamente qualificada, a segunda objetiva a simples 

vivência e reprodução da vida. 
9
 

 Exclusiva de Aristóteles ou não, tal diferença clara entre esses dois modos de vida não 

permaneceu inalterada. Foi o filósofo francês Michel Foucault que, ao final de sua análise 

empreendida para compreender as sociedades modernas, identificou a modificação do 

exercício e da representação do poder soberano – e junto dela, o fim da clara separação entre 

zoé e bíos. Esquematicamente, podemos dizer, a partir de Vigiar e Punir e A vontade de 

saber, que, enquanto por muito tempo as duas marcas características do poder soberano fora o 

fazer morrer e deixar viver, relacionado à figura jurídica que confiscava e apropriava-se dos 

bens, dos corpos e da vida dos indivíduos; a partir da idade clássica o Ocidente viu a 

desqualificação da morte, e o desuso dos rituais políticos que o acompanhavam, enquanto 

exercício do poder soberano. A fórmula agora é fazer viver e deixar morrer, tudo isto através 

da ordenação de normas para a gestão e controle desta vida produzida – e não mais 

fundamentalmente pelo direito que, como nos mostrará Agamben, muitas vezes precisa ser 

suspenso para dar lugar às medidas de exceção em favor da vida e segurança da população. 

Neste sentido, a imagem de poder que opera contemporaneamente não é mais caracterizada 

pela morte e pela lei, mas pela vida e pela norma. Isto ele faz a partir através de duas esferas 

distintas, mas totalmente interligadas: as disciplinas do corpo e as regulações da população. 
10

 

Esta grande tecnologia de duas fazes é aquilo que Agamben chama de teoria unitária do poder 

em Foucault – “abre-se assim a era de um „bio-poder‟” (FOUCAULT, 1988, p. 131-132). Os 

movimentos de tal teoria podem ser melhor compreendidos a partir das seguintes palavras do 

próprio Foucault:  

                                                           
9
 Qualquer aluno do primeiro semestre de uma disciplina de filosofia política se lembraria da célebre definição 

do ser humano como politikon zoon (Política, 1253a, 4). Quanto a essa “exceção” de Aristóteles, Agamben 

explica que: “(à parte o fato de que na prosa ática o verbo bionai não é praticamente usado no presente), político 

não e um atributo do vivente como tal, mas é uma diferença especifica que determina o gênero zoon (logo 

depois, de resto, a política humana é distinguida daquela dos outros viventes porque fundada, através de um 

suplemento de politização ligado à linguagem, sobre uma comunidade de bem e de mal, de justo e de injusto, e 

não simplesmente de prazeroso e doloroso)” (AGAMBEN, 2002, p. 10). 
 

10
 Foucault acrescenta que estas duas esferas distintas daquilo que chamamos de teoria unitária do poder, “ainda 

aparecem nitidamente separadas, no século XVIII. Do lado da disciplina as instituições como o Exército ou a 

escola; [...] do lado das relações de população a demografia, a estimativa da relação entre recursos e habitantes, a 

tabulação das riquezas e de sua circulação, das vidas com sua duração provável [...] a Ideologia como doutrina 

da aprendizagem, mas também do contrato e da formação regulada do coró social constitui, sem dúvida, o 

discurso abstrato em que se procurou coordenar as duas técnicas de poder para elaborar sua teoria geral. De fato, 

sua articulação não será feita no final de um discurso especulativo, mas na forma de agenciamentos concretos 

que constituirão a grande tecnologia do poder no século XIX: o dispositivo de sexualidade será um deles, e dos 

mais importantes” (1988, p. 132).  Justamente por causa deste fator, “pode-se compreender a importância 

assumida pelo sexo como foco da disputa política. É que ele e encontra na articulação entre os dois eixos ao 

longo dos quais se desenvolveu toda a tecnologia política da vida. [...] Insere-se, simultaneamente, nos dois 

registros, dá lugar a vigilâncias infinitesimais, a controles constantes” (1988, p. 136). 
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concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século XVII, em duas 

formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao contrário, dois pólos de 

desenvolvimento interligado por um feixe intermediário de relações [os dois pólos da 

relação unitária]. Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no 

corpo como máquina: no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extensão 

de duas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração 

em sistemas de controle eficazes e econômicos – tudo isso assegurado por 

procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do corpo 

humano. O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta da metade do século 

XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e 

como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, 

o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem 

fazê-lo variar; tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenção e 

controles reguladores: uma bio-política da população. As disciplinas do corpo e as 

regulações da população constituem os dois pólos em torno dos quais se desenvolveu a 

organização do poder sobre a vida. A instalação – durante a época clássica, desta grande 

tecnologia de duas fazes – anatômica e biológica, individualizante e especificante, 

voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos da vida – caracteriza 

um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida de 

cima para baixo (FOUCAULT, 1988, p. 131).  

 

O parágrafo supracitado é de importância singular para a argumentação foucaultiana 

que Agamben recuperará, em primeiro lugar, porque é a primeira vez em um livro que o 

filósofo introduz o conceito de biopolítica e, em segundo lugar, porque ele o faz relacionando 

com os dois pólos do que temos chamado de teoria unitária do poder. Ele mostra que a 

substituição do universo de privilégios característicos do poder soberano, que ocorreu a partir 

do século XVII, se desenvolveu em duas esferas distintas, mas não antitéticas. Na verdade, as 

duas tiveram seu desenvolvimento relacionado a partir de um feixe intermediário comum de 

relações. A primeira faceta deste poder sobre a vida centrou-se na ação sobre o corpo 

entendido com máquina, isto é, na ampliação das capacidades produtivas e da utilidade dos 

corpos através de seu adestramento e vigilância. O nome deste pólo é a anátomo-política do 

corpo humano: o crescimento simultâneo da utilidade e da docilidade dos indivíduos através 

de sua integração em sistemas de controle. O segundo pólo já é uma formação mais tardia e, 

em certo sentido, resultado dos procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas – 

neste sentido, a ênfase prioritária que a biopolítica assumirá na pesquisa de Foucault não é um 

deslocamento novo de seu raciocínio, mas o reconhecimento de um desdobramento necessário 

daquilo que já estava sendo investigado em Vigiar e Punir. Trata-se dos processos assumidos 

a partir do século XVIII que transpassou o corpo dos indivíduos enquanto mero ser vivo, o 

corpo-espécie, regulado por todo um suporte de processos biológicos. A biopolítica da 

população trata-se daquela faceta do poder sobre a vida que ocupou-se em regular e intervir 

em toda a esfera propriamente biológica que está envolvida uma sociedade – tal como a 

natalidade, mortalidade, qualidade da saúde, longevidade, etc. Tudo isto, também através de 
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sistemas de controle e intervenção eficazes e, principalmente, econômicos – conforme será 

explorado nos cursos da década de 70 no Collège de France.  

Esta “bio-história” da sexualidade – iniciada no primeiro volume sobre a vontade de 

saber – sobre “as pressões por meio das quais os movimentos da vida e os processos da 

história interferem entre si”, na verdade será chamada no interior do pensamento de Foucault 

de: “bio-política, para designar o que faz com que a vida e seus mecanismos entre no domínio 

dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um agente de transformação da vida humana” 

(FOUCAULT, 1988, p. 134). Contudo, não será no primeiro volume da História da 

sexualidade que o filósofo explorará o conceito a exaustão. Nos anos que seguiram a 

publicação do livro, de 1975 a 1979, Foucault lecionará no Collège de France três cursos de 

fundamental importância para o tema: Em defesa da sociedade, Segurança, território e 

população e o Nascimento da biopolítica. Cobrir o conteúdo destes cursos não é só 

desnecessário, devido aos bons comentários que temos acerca do tema, como também 

inviável para os propósitos que se coloca a presente dissertação. Não obstante, faz-se 

necessário destacar que será a partir destes cursos que Agamben situará filosoficamente o 

limiar da modernidade biológica que, dentre outras coisas, significa essencialmente que:        

“a passagem do „Estado territorial‟ ao „Estado de população‟ e o consequente aumento 

vertiginoso da importância da vida biológica e da saúde da nação como problema do poder 

soberano, que se transformará então progressivamente em „governo dos homens‟” 

(AGAMBEN, 2002, p. 11).  

Agamben nos lembra que Hannah Arendt também identificou esse mesmo processo de 

transformação nas sociedades modernas. 
11

 No entanto, além de Arendt e Foucault nunca 

terem dialogado diretamente – motivo que impossibilitou relacionar biopolítica aos campos de 

concentração e de refugiados – também a morte de Foucault o impediu de desenvolver todas 

as implicações que o conceito de biopoder carregava consigo. Abre-se, portanto, um campo 

de investigação excepcional para a filosofia política. O ingresso da zoé na esfera da polis, a 

politização da mera vida dos indivíduos, constitui um evento decisivo na modernidade e 

nenhuma das questões ético-políticas que temos diante dos nossos olhos hoje podem ser 

compreendidas sem levar em consideração esse fato. Conforme já mencionamos na 

introdução da presente dissertação, “os enigmas que nosso século propôs à razão histórica e 

que permanecem atuais (o nazismo é só o mais inquietante dentre eles) poderão ser resolvidos 

                                                           
11

 Segundo Agamben: “Hannah Arendt havia analisado, em The human condition, o processo que leva o homo 

laborans e, com este, a vida biológica como tal, a ocupar progressivamente o centro da cena política do 

moderno. Era justamente a este primado da vida natural sabre a ação política que Arendt fazia, aliás, remontar a 

transformação e a decadência do espaço público na sociedade moderna” (AGAMBEN, 2002, p. 11). 
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somente no terreno – a biopolítica – em que foram intrincados” (AGAMBEN, 2002, p. 12). 

Tão somente quando a assinatura “poder” for recolocada nesse contexto de indistinção das 

categorias clássicas da ciência política, é que talvez possamos fazer sair de sua ocultação 

moderna uma ação humana distintamente política.  

Uma das orientações mais basilares que Agamben assume em seu projeto de investigar 

esses enigmas contemporâneos e propor alguma solução, é aquela que há muito Foucault já 

nos instruiu: “o decidido abandono da abordagem tradicional do problema do poder, baseada 

em modelos jurídico-institucionais (a definição da soberania, a teoria do Estado)”, para ir em 

direção “de uma análise sem preconceito dos modos concretos com que o poder penetra no 

próprio corpo de seus sujeitos e em suas formas de vida” (AGAMBEN, 2002, p. 13). Nesta 

altura torna-se mais clara e evidente o significado de uma teoria unitária do poder. Tal 

abordagem unitária não significa de modo algum o esforço de analisar cada uma das duas 

direções que a assinatura poder assume na política moderna – isso porque, o trabalho de 

Foucault foi exatamente esse. 
12

 Ao invés disso, a investigação do filósofo italiano se ocupará 

com o elo em que esses dois aspectos do poder convergem e dão lugar a um centro unitário no 

qual a dupla direção política encontra sua razão de ser. Em síntese, se Foucault contestou as 

abordagens tradicionais do problema do poder, baseada exclusivamente em modelos jurídicos 

e institucionais, cabe agora perguntar: “onde está, então, no corpo do poder, a zona de 

indiferenciação (ou ao menos, o ponto de intersecção) em que técnicas de individualização e 

procedimentos totalizantes se tocam?” (AGAMBEN, 2002, p. 13). Essa pergunta ditará o tom 

da presente genealogia teológica da assinatura de poder, tendo como objeto privilegiado esse 

ponto oculto de intersecção entre o modelo jurídico-institucional e o modelo biopolítico de 

poder.  

Ainda que já tenha sido esclarecido na introdução do presente trabalho, não é 

desnecessário falar uma vez mais sobre o caráter teológico que a genealogia da assinatura de 

poder assumirá nos trabalhos de Agamben. O protagonista eleito por Agamben para ilustrar o 

processo de constituição da operação soberana no Ocidental é uma figura retirada do âmbito 

religioso mais arcaico do direito romano. Trata-se do homo sacer. Tal indivíduo é uma 

obscura figura do direito romano que tem seu papel na vida pública justamente quando ele é 

colocado fora dela. Contudo, de maneira mais clara, o que é um homo sacer? Uma das 

                                                           
12

 Nas palavras de Agamben: “por um lado, o estudo das técnicas políticas (como a ciência do policiamento) com 

as quais o Estado assume e integra em sua esfera o cuidado da vida natural dos indivíduos; por outro, o estudo 

das tecnologias do eu, através das quais se realiza o processo de subjetivação que leva o indivíduo a vincular-se à 

própria identidade e à própria consciência e, conjuntamente, a um poder de controle externo” (2002, p. 13). 



26 
 

definições mais precisas desta categoria pode ser encontrada no gramático Festus, quando este 

nos diz:  

 

Sacer mons: Chamamos monte sagrado a um monte situado na outra margem do 

Aniene, um pouco além da terceira pedra militar, posto que o povo no momento de 

separar-se do senado e logo após a criação dos tribunos da plebe, estabelecidos para 

ajudá-lo, o consagrou a Júpiter no momento de retirar-se. Porém, dá-se o apelido de  

sacer  ao homem que o povo julgou por um delito; não é permitido sacrificá-lo mas 

aquele que o mata não é condenado como homicida, posto que a primeira lei tribunícia 

estabelece esta disposição: “se alguém mata aquele que é sagrado por plebiscito, não 

será considerado homicida”. Daí que em linguagem familiar se chame sacer a todo 

homem mau e impuro (FESTUS, 1997, p. 422-424, tradução de Ludueña). 

 

A vida nua, a mera vida matável de um indivíduo é incluída nos tramites do 

ordenamento jurídico tendo como principal característica sua exclusão, sua matabilidade. Ou 

seja, o homo sacer é aqui definido ao mesmo tempo como insacrificável e como suscetível de 

ser executado por qualquer um. Justamente por tudo isso é um homo sacer, esta que é “talvez 

a mais antiga acepção do termo sacer nos apresenta o enigma de uma figura do sagrado 

aquém ou além do religioso, que constitui o primeiro paradigma do espaço político do 

Ocidente” (AGAMBEN, 2002, p. 16). 
13

  

De certa forma, portanto, a figura do homo sacer será um paradigma privilegiado para 

pensarmos a condição de mera vida, de vida nua, dos cidadãos contemporâneos nas 

democracias de direito. Nesse sentido, tanto a argumentação de Agamben em Homo Sacer I, 

bem como a sua reconstrução na presente dissertação, assumiram a seguinte trajetória: em um 

primeiro momento (1) exploraremos o paradoxo em que está imerso o exercício do poder 

soberano no Ocidente, para que então, em um segundo momento, (2) possamos ilustrar tal 

dinâmica com a figura do homo sacer e do campo.  

Vale considerar, antes de terminar que em toda a investigação de Agamben, o fator 

decisivo e propriamente inovador não é, por um lado, a inclusão da zoé na polis – pois como 

Fabián Ludueña bem mostrou, é uma constatação que data da filosofia platônica – nem 

mesmo o simples fato de que vida tenha se tornado o objeto principal dos cálculos do poder 

                                                           
13

 Conforme esclarece mais uma vez Ludueña: “a figura do homo sacer, então, se encontra mais além,tanto do 

direito penal quanto do sacrifício religioso, ainda que ao mesmo tempo tenha sua origem em uma dupla exceção 

relacionada com ambas as esferas . A intenção de Agamben consiste então em identificar a „exclusão originária 

através da qual se constituiu a dimensão política‟ (AGAMBEN, 2002, p. 91), isto é, o espaço em que se decidiu 

sobre a humanidade mesma do homem. Essa esfera não é a -histórica, como já se recriminou a Agamben, senão 

originária, quer dizer, completamente imbuída de historicidade enquanto  Ur-phänomenon  da política em seu 

aspecto soberano. Tampouco se trata, desde logo, de um essencialismo, senão de algo assim como a  Entstehung  

da  wirkliche Historie  de que falava Friedrich Nietzsche. O espaço político do homem ocidental é, para 

Agamben, um espaço da excepcionalidade originária” (2013, p. 239).  
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estatal – pois todas as conclusões de Foucault já o fazem muito bem. Aquilo que é original e 

com capacidades para elucidar o contemporâneo, na filosofia de Agamben é, sobretudo, 

 

O fato de que, lado a lado com o processo pelo qual a exceção se torna em todos os 

lugares a regra, o espaço da vida nua, situado originalmente à margem do ordenamento, 

vem progressivamente a coincidir com o espaço político, e exclusão e a inclusão, 

externo e interno, bíos e zoé, direito e fato entram em uma zona de irredutível 

indistinção. O estado de exceção, no qual a vida nua era, ao mesmo tempo, excluída e 

capturada pelo ordenamento, constituía, na verdade, em seu apartamento, o 

funcionamento oculto sabre 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 sujeito e o objeto do ordenamento político e de seus 

conflitos, o ponto comum tanto da organização do poder estatal quanto da emancipação 

dele. [...] Estes processos, sob muitos aspectos opostos e (ao menos em aparência) em 

conflito acerbo entre eles, convergem, porém, no fato de que em ambos o que está em 

questão é a vida nua do cidadão, o novo corpo biopolítico da humanidade (AGAMBEN, 

2002, p. 16-17).  

 

Com essas palavras, Agamben consegue expor a diferença específica de sua 

empreitada filosófica. O espaço de vazio inoperante que é caracterizado nas democracias 

contemporâneas coincide com o que ele chama de estado de exceção como regra. Um espaço 

em que a mera vida nua dos indivíduos é colocada à margem do ordenamento e, 

progressivamente, vai tornando-se a própria vida política típica. Tudo isso faz com que as 

fronteiras daquelas categorias clássicas da filosofia política se indeterminem, fazendo com 

que o cidadão torne-se também simultaneamente, sujeito e objeto do ordenamento político e 

de seus conflitos. É justamente por isso que, mesmo onde há luta, conquista de direitos e de 

liberdades, existem também um corpo sacro – um homo sacer – sendo um pouco mais 

capturado e inscrito no nos ditames do controle governamental – razão essa que levará 

Agamben a problematizar os modernos direitos humanos na seção final de Homo Sacer I.  

Não é preciso dizer que o reconhecimento dessa aporia fundamental no interior da 

operação soberana não significa desvalorizar ou mesmo abrir mão das conquistas da 

democracia. O que Agamben pretende é tentar compreender “por que, justamente no instante 

em que parecia haver definitivamente triunfado sobre seus adversários e atingido seu apogeu, 

ela se revelou inescapavelmente incapaz de salvar de uma ruína sem precedentes aquela zoé” 

(AGAMBEN, 2002, p. 17) – zoé essa que as democracias de direto fizeram seus principais 

objetos de dedicação e esforços. Em outras palavras, para o filósofo italiano, a experiência de 

decadência continua nas democracias ocidentais – que foram apontadas já por Alexis de 

Tocqueville em A democracia na América, mas que atingiram seu cume nos estados 

totalitários do novecentos – talvez possa ser explicada por essa aporia constituinte da política.  
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Precisamente em um período histórico em que a ética e a política não conhecem outro 

valor do que a vida, se ocupar com as gigantescas contradições que essa postura implica pode 

ser nossa única possibilidade de fazer com que o fascismo não permaneça atual. Esses vinte e 

quatro séculos de teoria política desde Aristóteles, parece que não trouxeram nenhuma 

solução, ao menos provisória, para tal aporia que se encontra na base da política ocidental. O 

trono se mantém a partir do vazio da operação de captura da vida pelo político. Ou ainda, nas 

palavras de Agamben: “a política, na execução da tarefa metafísica que a levou a assumir 

sempre mais a forma de uma biopolítica, não conseguiu construir a articulação entre zoé e 

bíos, entre voz e linguagem, que deveria recompor a fratura” (2002, p. 18).  

Tão somente uma política totalmente nova, isto é, uma política que não seja fundada 

sobre a operação de incluir a vida nua através de sua exclusão, poderá nos dar condições de 

escapar deste beco sem saída em que se encontra a ação humana hoje. O curso dessa 

investigação e descoberta de novos horizontes inclui muitos movimentos argumentativos 

basilares, que passam desde uma revisão se reservas das principais noções que as ciências 

humanas, a jurisprudência e a antropologia acreditavam ter definido, como também de uma 

crítica radical ao que está na base de muito do que foi produzido na filosofia política. Nesse 

sentido, começaremos por nos perguntar sobre a lógica da soberania.  

 

 

 1.1.1. A inclusão da vida através de seu abandono: a lógica da operação soberana  

 

Conforme procuramos deixar claro na introdução do presente trabalho, a metodologia 

de crítica que Agamben empreende em toda a saga Homo Sacer é bastante coerente e segue 

um caminho básico. Antes de apontar a necessidade de um poder destituinte ou mesmo a 

urgência de uma nova política, Agamben sempre inicia seus raciocínios mostrando a condição 

paradoxal entre duas categorias clássicas da filosofia política ou ontologia. Esse é o primeiro 

movimento de toda e qualquer argumentação de Agamben – sempre seguido de um passo que 

evidência a zona de indeterminação entre essas duas categorias, para depois, ao final, apontar 

para a inoperosidade destituinte. Ou ainda, nas palavras do comentador William Watkin: 

“para Agamben, todos os conceitos ocidentais de qualquer significância derivam sua 

longevidade, consistência e operação do conflito dialético interno entre elementos em comum 

e elementos próprios”, ou seja, “cada conceito no Ocidente é bifurcado” (WATKIN, 2014, p. 

xii, tradução nossa).  
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 A assinatura “poder” não ficaria de fora dessa dinâmica característica da filosofia 

ocidental. Toda a primeira parte do livro Homo Sacer I é dedicada ao esclarecimento desse 

paradoxo existente na mais característica operação de poder, qual seja, a soberania jurídico-

política. Antes de prosseguir, entretanto, vale elucidar brevemente a razão pela qual tal 

operação soberana é o paradigma privilegiado para abordar a assinatura poder – uma vez que, 

se nos lembrarmos do trabalho de Foucault, temos em mente algo muito mais capilar e 

microfísico, ao invés de uma única operação. Contudo, precisamos situar tal escolha no todo 

da obra de Agamben, bem como, de sua relação com Foucault. Conforme buscarmos deixar 

claro nas seções anteriores, Agamben identificou dois pólos na obra de Foucault em que o 

poder é abordado – tecnologias políticas e técnicas do eu –, uma vez que a intenção de 

Agamben é justamente abordar o poder a partir de um ponto de vista unitário, a operação 

soberana é um excelente paradigma. 
14

 Nela observamos justamente esses dois pólos em ação, 

gerando uma figura igualmente unificadora, qual seja, o sujeito soberano. A partir de um 

nome que mais se parece com uma contradição performática, a figura do sujeito soberano 

consegue expor melhor do que qualquer outra o paradoxo político em que estamos inseridos. 

Conforme as palavras do próprio Agamben, em um texto publicado muito anos antes de 

Homo Sacer I, podemos entender que:  

 

este paradoxo é muito antigo e, se se observa atentamente, está explicito no mesmo 

oximoro em que se encontra a expressão: o sujeito soberano. O sujeito (isto é, aquilo 

que etimologicamente está sob) é soberano (é, por isso, aquilo que está sobre). E talvez 

o termo sujeito (em conformidade à ambigüidade da raiz indo-europeia da qual derivam 

as duas proporções latinas de sentido oposto super e sub) não tem outro significado que 

este paradoxo, este ficar lá onde este não está (AGAMBEN, 2005b, p. 92). 

 

 Podemos observar que Agamben estava bastante ciente da situação paradoxal em que 

o poder ocidental estava inserido quando escreveu o texto Bataille e o paradoxo da soberania 

                                                           
14

 O termo “paradigma” que recorrentemente aparece tanto na obra de Agamben, quanto na presente dissertação, 

também tem um significado específico no interior da filosofia do italiano. Em estreita relação com sua “filosofia 

da indiferença” os paradigmas de Agamben são exemplos, ou melhor, quaisquer fenômenos de uma determina 

condição ou situação que exemplificam, de maneira completa, aquilo do que fazem parte. O paradigma 

geralmente não é o melhor exemplo ou a porta de entrada principal, mas qualquer exemplo – um caso 

distintamente indiferente. Nas palavras do próprio Agamben em A comunidade que vem: “O ser que vem é o ser 

qualquer [qualunque]. Na enumeração escolástica dos transcendentais (quodlibet ens est unum, verum, bonum 

seu perfectum, qualquer ente que se queira é uno, verdadeiro, bom ou perfeito), o termo que, permanecendo 

impensado em cada um, condiciona o significado de todos os outros é o adjetivo quodlibet [qualquer]. A 

tradução corrente no sentido de „não importa qual, indiferentemente‟ é certamente correta, mas, quanto à forma, 

diz exatamente o contrário do latino: quodlibet ens [qualquer ente] não é „o ser, não importa qual‟, mas „o ser tal 

que, de todo modo, importa‟ isto é, este já contém sempre uma referência ao desejar (libet), o ser qual-se-queira 

está em relação original com o desejo” (2013b, p. 9). Diante dessas palavras, um paradigma, tal como é a 

operação soberana, é um exemplo qualquer, que consegue carregar consigo o significado de tudo aquilo do qual 

ele exemplifica.  
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(1987). A diferença de sua abordagem para o que irá fazer em Homo Sacer I não diz respeito 

tanto a questão, mas com quem ele estabelecerá o diálogo. Enquanto no primeiro ele está se 

referindo diretamente a questão de uma comunidade livre do fascismo, a partir da obra de 

Bataille, Jean-Luc Nancy e Maurice Blanchot, em Homo Sacer I, Agamben fará uso do 

pensamento do jurista alemão Carl Schmitt, não apenas para enunciar o paradoxo, como 

também para torná-lo inoperante. As palavras são as seguintes: 

 

O paradoxo da soberania se enuncia: “o soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora 

do ordenamento jurídico”. Se o soberano é, de fato, aquele no qual o ordenamento 

jurídico reconhece o poder de proclamar o estado de exceção e de suspender, deste 

modo, a validade do ordenamento, então “ele permanece fora do ordenamento jurídico 

e, todavia, pertence a este, porque cabe a ele decidir se a constituição in toto possa ser 

suspensa” (Schmitt, 1922, p. 34). A especificação “ao mesmo tempo” não é trivial: o 

soberano, tendo o poder legal de suspender a validade da lei, coloca-se legalmente fora 

da lei. Isto significa que o paradoxo pode ser formulado também deste modo: “a lei está 

fora dela mesma”, ou então “eu, o soberano, que estou fora da lei, declaro que não há 

um fora da lei” (AGAMBEN, 2002, p. 23).  

 

 

 Ainda que toda a recuperação do contexto do pensamento de Schmitt será apresentada 

apenas no próximo capítulo, desde já podemos compreender o que está em jogo na 

argumentação de Agamben. Esquematicamente, podemos dizer que o paradoxo da soberania 

reside no fato do sujeito soberano estar, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento legal. 

Este mesmo sujeito que tem o poder de suspender a validade da lei, coloca-se, de forma 

totalmente legal, fora da lei. Em síntese, o paradoxo é o caráter excepcional da soberania, 

dado que: “o que esta em questão na exceção soberana é, segundo Schmitt, a própria condição 

de possibilidade da validade da norma jurídica e, com esta, o próprio sentido da autoridade 

estatal” (AGAMBEN, 2002, p. 24-25). Nesse sentido, a exceção é uma espécie de exclusão, 

em que o excluído, todavia, não está absolutamente fora da relação com a norma. Daqui, 

portanto, nasce a situação paradoxal.  

 Agamben, no entanto, sabia que, para além do próprio Schmitt, outras pessoas já 

haviam observado que o ordenamento jurídico-político tem uma estrutura de inclusão daquilo 

que é, ao mesmo tempo, excluído. Gilles Deleuze já havia verificado em Mille plateaux e 

Maurice Blanchot em L‟entretien infini – sem esquecer-se do próprio Foucault na Histoire de 

la folie à l‟âge classique. No entanto, para o filósofo italiano “a exceção que define a 

estrutura da soberania é, porém, ainda mais complexa” (2002, p. 26) e por isso, ainda carecia 

ser melhor explorada. Isso Agamben faz destacando a seguinte especificidade: 

 

Aquilo que está fora vem aqui incluído não simplesmente através de uma interdição ou 

um internamento, mas suspendendo a validade do ordenamento, deixando, portanto, que 
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ele se retire da exceção, a abandone. Não é a exceção que se subtrai à regra, mas a regra 

que, suspendendo-se, dá lugar à exceção e somente deste modo se constitui como regra, 

mantendo-se em relação com aquela. O particular “vigor” da lei consiste nessa 

capacidade de manter-se em relação com uma exterioridade. Chamemos relação de 

exceção a esta forma extrema da relação que inclui alguma coisa unicamente através de 

sua exclusão (AGAMBEN, 2002, p. 26).  

 

 Existem dois pontos fundamentais nesse trecho. Em primeiro lugar, trata-se da 

apresentação da operação soberana como a decisão sobre a exceção. Isso significa dizer que a 

decisão do soberano não diz respeito a uma “questão de direito” ou uma “questão de fato”, 

mas antes, e tão somente, a própria relação entre direito e fato. Soberano, portanto, é aquele 

que dá conta dessa situação, a situação limite de toda a estrutura do poder. Em outras 

palavras, a operação soberano, enquanto decisão pela exceção, é a forma originária do direito. 

Em segundo lugar, as palavras supracitadas de Agamben nos mostram que, se a exceção é a 

estrutura da operação soberana, então a soberania não é, nem um conceito exclusivamente 

político, nem uma potência externa ao direito (como queria Schmitt) ou interna ao direito 

(como queria Hans Kelsen). Antes de tudo isso, ela é o processo de inclusão da vida no direito 

que, seguindo a sugestão de Jean-Luc Nancy, Agamben dá o nome de bando. Conforme ele 

disse acima, aquilo que está fora vem aqui incluído não simplesmente através de uma 

interdição ou um internamento, mas suspendendo a validade do ordenamento, deixando, 

portanto, que ele se retire da exceção, a abandone. Ou seja, aquele que foi banido não é 

simplesmente alguém que foi posto fora da lei, mas abandonado por ela. Ele não está 

indiferente e alheio à lei, antes, ocupa um limiar entre vida e direito, entre externo e interno. 

Do sujeito soberano não é possível dizer se está fora ou dentro do ordenamento. Nesse 

sentido, Agamben apresenta-nos uma nova forma de colocar o paradoxo da operação 

soberana: “„não existe um fora da lei‟. A relação originária da lei com a vida não é a 

aplicação, mas o Abandono. A potência insuperável do nómos, a sua originária „força de lei‟, 

é que ela mantém a vida em seu bando abandonando-a” (AGAMBEN, 2002, p. 36).  

 Na sua forma arquetípica, portanto, o estado de exceção é o princípio de todo 

ordenamento jurídico, uma vez que ele abre o espaço para o próprio estabelecimento de 

determinado ordenamento. Essa sua estrutura fez com que Schmitt tivesse muita dificuldade 

de estabelecer o nexo entre localização (Ortung) e ordenamento (Ordnung) que constitui o 

“nómos da terra” (cf. AGAMBEN, 2002, p. 27). Essencialmente ele era o ilocalizável, uma 

vez que ele é o ponta-pé de qualquer localização jurídico-política. Trata-se de uma verdadeira 

zona ilocalizável de indiferença. No entanto, Agamben propõe uma localização, ou ainda, 

para falarmos com Foucault, uma visibilidade para o discurso da exceção. Trata-se do campo 
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de concentração. Estabelecendo um contraste com a visibilidade eleita pelo próprio Foucault 

para corresponder com a dinâmica do nómos, Agamben nos diz que: “não é o cárcere, mas o 

campo, na realidade, o espaço que corresponde a esta estrutura originária do nómos” (2002, p. 

27). Mais do que uma questão de preferência, o que está em jogo aqui é uma opção coerente 

com o argumento que está sendo construído. Justamente porque a intenção de Agamben não é 

encontrar uma visibilidade que apenas corresponda a um dos pólos da teoria unitária do poder 

– como se presta a visibilidade do cárcere foucaultiano em relação aos processos de 

subjetivação – sua escolha foi o campo. Enquanto a prisão insere-se no espaço do direito 

carcerário do ordenamento normal, o campo é um verdadeiro espaço de abandono e exceção. 

Ou ainda, “a constelação jurídica que orienta o campo é, como veremos, a lei marcial ou o 

estado de sítio. [...] O campo, como espaço absoluto da exceção, é topologicamente distinto 

de um simples espaço de reclusão” (AGAMBEN, 2002, p. 27). 

 Exploraremos as dimensões do campo como paradigma da política de exceção no 

próximo capítulo. Nesta altura, sua exemplaridade nos ajuda a compreender o modo como a 

vida é incluída nos cálculos do poder e o paradoxo que tal operação gera. Conforme resume a 

professora da Universidade do Porto, Eugénia Vilela, “ou seja, toda a vida se torna sagrada e 

toda a política se torna exceção” (2010, p. 112). Caso tal dinâmica paradoxal não seja levada 

em conta em nossa ação política, o fascismo se manterá desgraçadamente atual nas 

democracias hodiernas.   

 
 

 

1.1.2. Poder constituinte e poder constituído: um exemplo do paradoxo da soberania 

 

 

Conforme vem sendo exposto até então, a pretensão filosófica de Agamben não se 

limita às dimensões políticas. Para que a lógica da operação soberana realmente assuma as 

dimensões que o italiano diz que ela tem – isto é, toda a metafísica ocidental –, sua hipótese 

sobre a zona de indiferença precisa tangenciar outras áreas do conhecimento. Isso fez com que 

Agamben se esforçasse por toda a primeira parte de Homo Sacer I em explorar alguns 

exemplos em que essa dinâmica paradoxal mostra-se evidente. Um dos primeiros casos que 

ele apresenta, para além do âmbito estrito da política é com a linguagem. Sua tese é que uma   

dimensão não-normativa (tal como o estado de exceção) também acontece na linguagem. Ele 

nos lembra que igualmente a linguagem pressupõe o não-linguístico como aquilo com o qual 

deve manter-se em uma relação virtual para poder denotá-lo no discurso em ato (2002, p. 28).  
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Não obstante, Agamben também menciona um exemplo da matemática, retirado da 

teoria dos conjuntos, para igualmente ilustrar sua hipótese. Da mesma forma que na teoria dos 

conjuntos se distingue pertencimento e inclusão, isto é, um termo pode pertencer a um 

conjunto sem estar incluído nele, ou vice-versa, Agamben sustentará que a exceção configure 

uma forma de pertencimento sem inclusão. Nas suas palavras: “o que define o caráter da 

pretensão soberana é precisamente que ela se aplica à exceção desaplicando-se, que ela inclui 

aquilo que está fora dela” (2002, p. 32). A exceção soberana, em termo da teoria dos 

conjuntos, portanto, é aquilo que não pode ser em nenhum caso incluído, mas que vem a ser 

incluído na forma da exceção – algo como a paradoxal inclusão do pertencimento mesmo que 

o Puzzle de Bertrand Russell há muito já enunciava, e que contemporaneamente Alain Badiou 

recuperou em categorias políticas.  

Com a apresentação de cada um desses exemplos, a intenção de Agamben é defender 

que, se a exceção é a estrutura da soberania, a soberania não pode ser um conceito 

exclusivamente político, nem uma categoria exclusivamente jurídica. Antes, trata-se da 

“estrutura originária na qual o direito se refere à vida e a inclui em si através da própria 

suspensão” (2002, p. 35). No entanto, dentre o conjunto de exemplos enumerados pelo autor 

para apresentar o paradoxo da operação soberana, não existe nenhum melhor do que o 

problema do poder constituinte e de sua relação com o poder constituído. A reconstrução de 

tal problemática, feira por Agamben no capítulo 3 de Homo Sacer I, além de ilustrar 

perfeitamente a dualidade que o italiano sempre busca tornar evidente em suas 

argumentações, também será de fundamental importância quando formos apresentar aquilo 

que ele chamou de “poder destituinte” no terceiro capítulo da dissertação. Percorrendo tal 

trajetória, nossa proposta, em estreita harmonia com o fio condutor do presente trabalho, é 

mostrar como Agamben expõe a condição paradoxal insolúvel das principais categorias 

jurídico-políticas, faz emergir uma zona de indistinção entre elas, para que, por último, 

introduza um terceiro elemento na relação que, não reforça nem inicia outro paradoxo, mas o 

depõe e o inopera. Por tudo isso, convém reconstruir a argumentação agambeniana sobre 

poder constituído e constituinte.  

Na conceitografia jurídica, o poder constituinte refere-se à potência originária fora do 

jurídico, que cria e fundamenta um novo Estado; enquanto o poder constituído diz respeito à 

própria ordem constitucional preestabelecida. Ou seja, o primeiro está fora do Estado, 

enquanto o outro se encontra no Estado. Daqui, para Agamben, nasce a “impossibilidade de 

compor de modo harmônico a relação entre os dois poderes” (2002, p. 47). Essa questão não 

diz respeito apenas à compreensão da natureza jurídica da ditadura ou do estado de exceção – 
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conforme veremos no capítulo 2 – mas também nas recorrentes discussões sobre a revisão do 

texto constitucional. Aqueles que reduzem o poder constituinte ao poder de revisão, 

desconsideram sua potência pré-jurídica de fazer nascer a constituição. Walter Benjamin, por 

sua vez, colocou a relação entre os dois poderes como aquela entre a violência que põe o 

direito e a violência que o conserva. Mesmo que essa oposição fundamental de Benjamin 

assumirá toda a sua importância no próximo capítulo, já podemos apontar para o que 

Agamben quer deixar evidente: “ainda que o poder constituinte, como violência que põe o 

direito, seja certamente mais nobre que a violência que o conserva, ele não possui, porém, em 

si nenhum titulo que possa legitimar sua alteridade” (AGAMBEN, 2002, p. 48). Isso faz com 

que o relacionamento entre os dois poderes se mantenha ambíguo e irremediavelmente 

confuso.  Justamente nesse contexto, surge aquilo que Agamben procura deixar evidente: 

 

Nesta perspectiva, a célebre tese de Sieyès, segundo a qual “a constituição supõe antes 

de tudo um poder constituinte”, não é, como tem sido observado, um simples truísmo: 

ela deve ser entendida sobretudo no sentido de que a constituição se pressupõe como 

poder constituinte e, desta forma, exprime no modo mais prenhe de sentidos o paradoxo 

da soberania. Como o poder soberano se pressupõe como estado de natureza, que é 

assim mantido em relação de bando com o estado de direito, assim ele divide em poder 

constituinte e poder constituído e se conserva em relacionamento com ambos, situando-

se em seu ponto de indiferença (AGAMBEN, 2002, p. 48).  

 

 Em tudo isso, mostra-se insolúvel a questão de deixar claro a diferença entre os dois 

poderes. Tal dificuldade fez com que recorrentemente na história das ideias políticas, uma 

fonte transcendente e infinita de autoridade fosse evocada para que pudesse conferir uma 

soberania igualmente infinita à nação – tal como é o caso do “Ser Supremo” de Robespierre 

que Hannah Arendt nos lembra em Sobre a Revolução. A grande questão aqui, entretanto, não 

é a de conceber um poder constituinte que nunca se esgote em um poder constituído. Antes, 

trata-se de distinguir os dois – algo que, dada a estrutura jurídica ocidental, para Agamben é 

impossível, fazendo com que surja uma zona de indiferença entre eles que alimenta a 

operação soberana tal como tem sido descrita aqui.  

Quem problematizou essa mesma relação, mas de um ponto de vista totalmente 

diferente, fazendo com que a questão assumisse uma dimensão absolutamente diversa do que 

até então apresentava, foi Antonio Negri. Em seu livro O Poder Constituinte: ensaio sobre as 

alternativas da modernidade (1992), Negri busca sustentar a tese da total irredutibilidade do 

poder constituinte a qualquer forma de ordenamento constituído e, por conseguinte, uma 

redução ao princípio da soberania. Ao contrário, para Negri, “falar de poder constituinte é 

falar de democracia”, apresentando-o “como expansão revolucionária da capacidade humana 
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de construir a história, como ato de inovação e, portanto, como procedimento absoluto” 

(NEGRI, 2002, p. 40). Em tal aproximação do poder constituinte ao próprio processo 

histórico democrático, Negri busca deixar evidente que o poder constituinte não é apenas “a 

fonte onipotente e expansiva que produz as normas constitucionais de todos os ordenamentos 

jurídicos, mas também o sujeito desta produção” (2002, p. 7).  

Para Agamben, no entanto, a grande contribuição que Negri traz à discussão da 

relação entre poder constituído e constituinte é encarar esse último como uma potência. 
15

 Isso 

faz com que o poder constituinte deixe de ser um conceito político para transforma-se em uma 

categoria da ontologia. Conforme coloca Agamben, com essa modificação de Negri,  

 

O problema do poder constituinte se torna então aquele da “constituição da potência” 

(Negri, 1992, p. 383), e a dialética irresolvida entre poder constituinte e poder 

constituído deixa lugar a uma nova articulação da relação entre potência e ato, o que 

exige nada menos que repensar as categorias ontológicas da modalidade em seu 

conjunto. O problema se desloca, assim, da filosofia política à filosofia primeira (ou, se 

quisermos, a política é restituída à sua condição ontológica). Somente uma conjugação 

inteiramente nova de possibilidade e realidade, de contingência e necessidade e dos 

outros páthe toû óntos, poderá, de fato, permitir que se fenda o nó que une soberania e 

poder constituinte: e somente se conseguirmos pensar de modo diverso a relação entre 

potência e ato, e, aliás, além dela, será possível conceber um poder constituinte 

inteiramente livro do bando soberano. Até que uma nova e coerente ontologia da 

potência (mais além dos passos que nesta direção moveram Spinoza, Schelling, 

Nietzsche e Heidegger) não tenha substituído a ontologia fundada sobre a primazia do 

ato e sobre sua relação com a potência, uma teoria política subtraída às aporias das 

soberanias permanece impensável (AGAMBEN, 2002, p. 51-52).  

  

No parágrafo supracitado, mais do que um comentário ao movimento filosófico que 

Negri empreendeu em sua investigação, Agamben aponta para o horizonte em que sua própria 

pesquisa se encaminhará. A afirmação da insolubilidade da aporia em que estão envolvidas as 

principais categorias filosóficas ocidentais, produz, pelo menos, dois resultados imediatos: em 

primeiro lugar, ela torna muitos esforços intelectuais inócuos – particularmente aqueles que 

insistem em proceder no interior da ontologia que relaciona potência e ato a exemplo do que 

tem sido feito desde Aristóteles. Em segundo lugar, ela necessariamente exige de Agamben, 

ou de qualquer outro que subscreva suas constatações, no mínimo, o sinalizar de um novo 

conjunto conceitual que trace os contornos de uma alternativa ontológica da potência.  

                                                           
15

 Nas palavras do próprio Negri: “o moderno é, assim, a negação de toda possibilidade de que a multidão possa 

se exprimir como subjetividade. Numa primeira definição, o moderno consiste nisto. Portanto, não é estranho, 

nem pode ser considerado imprevisto, que ao poder constituinte não possa ser concedido espaço algum. Quando 

ele emerge, deve ser reduzido à extraordinariedade; quando se impõe, deve ser definido como exterioridade; 

quando triunfa sobre toda interdição, exclusão ou repressão, deve ser neutralizado num „termidor‟ qualquer. O 

Poder constituído é esta negação” (2002, p. 448).  
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Buscaremos mostrar, no terceiro capítulo, que a utilização de alguns insights da 

teologia do apóstolo Paulo por parte de Agamben tem justamente esse propósito. Para 

Agamben, Paulo enfrentou uma situação ontológica de natureza análoga à operação soberana 

nas democracias contemporâneas. Isso exigiu do apóstolo traçar os contornos de um 

pensamento que tem condições de nos sinalizar horizontes muito promissores para o que 

Agamben chama de a filosofia que vem. De forma esquemática, Agamben argumenta que tal 

ontologia alternativa se faz necessária, uma vez que a condição paradoxal que a relação entre 

poder constituído e poder constituinte exemplifica, tem nas raízes de sua complexidade a 

relação entre potência (dynamis) e ato (enérgeia) em Aristóteles. Da mesma forma que 

acontece com na linguagem, na teoria dos conjuntos e no direito constitucional,                        

“no pensamento de Aristóteles, de fato, por um lado, a potência precede o ato e o condiciona 

e, por outro, parece permanecer essencialmente subordinada a ele” (AGAMBEN, 2002, p. 

52). Aristóteles, no entanto, faz questão de afirmar a existência autônoma da potência, para 

evitar o problema de reduzir toda a potência como existente somente no ato – como alguns 

juristas e políticos tentam reduzir todo poder constituinte ao poder constituído. Nesse sentido, 

“o que ele se propõe a pensar no livro Theta da Metafísica não é, em outras palavras, a 

potência como mera possibilidade lógica, mas os modos efetivos de sua existência” 

(AGAMBEN, 2002, p. 52). Mais do que isso, é necessário pensar na potência de forma que 

ela possa até mesmo não passar ao ato, ou seja, que se apresente constitutivamente como 

potência de não fazer ou não ser – a impotência (adynamía) de Aristóteles.  

Descrevendo dessa forma a natureza da potência, Agamben acredita que Aristóteles 

legou à filosofia ocidental o paradigma da soberania. Isso ele sustenta porque, “à estrutura da 

potência, que se mantém em relação com o ato precisamente através de seu poder não ser, 

corresponde aquela do bando soberano, que aplica-se à exceção desaplicando-se” (2002, p. 

54). Nesse sentido, a potência aristotélica, de certa forma, sem funda soberanamente, isto é, 

sem que nada a preceda nem a determina, a não ser, o seu próprio poder de não ser 

(adynamía). Conforme veremos no capítulo seguinte, a partir da teoria de Carl Schmitt, a 

decisão soberana é justamente aquele ato que o soberano realiza retirando a própria potência 

de não ser, ou seja, deixando-se ser. Ou ainda, conforme sintetiza Agamben: “a soberania é 

sempre dúplice, porque o ser se auto-suspende mantendo-se, como potência, em relação de 

bando (ou abandono) consigo, para realizar-se então como ato absoluto” (2002, p. 54).  

Podemos concluir, portanto, que a ambiguidade da relação entre poder constituído e 

poder constituinte, bem como seu paralelo ontológico da teoria aristotélica da potência/ato, 

exemplifica de maneira paradigmática a operação soberana no Ocidente. Tal estrutura faz com 
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que a tarefa de pensar uma constituição de uma potência totalmente emancipada desse 

paradoxo da soberania – tal como quis Negri com o poder constituinte, ou como o próprio 

Agamben intentará com o poder destituinte – seja tão árdua. Isso porque, o que está em jogo 

não é a necessidade que esse poder não se esgote jamais em um poder constituinte – pois até 

mesmo o poder soberano pode manter-se indefinidamente apenas em potência, sem passar ao 

ato e transformar-se em uma constituição. A grande questão está em pensar em uma potência 

que não tenha o sentido último de sua relação em nenhum ato. Para Agamben, no entanto, 

“isto implicaria, porém, nada menos que pensar a ontologia e a política além de toda figura da 

relação, seja até mesmo daquela relação limite que é o bando soberano; mas isto é justamente 

o que muitos hoje não estão dispostos a fazer por preço algum” (2002, p. 55). A aporia 

ontológica revela aqui suas dimensões política. Mais do que isso, essa altura da em que a 

investigação nos coloca deixará evidente nos últimos momentos do presente trabalho que a 

proposta de Agamben necessariamente precisaria ser algo da espécie de um “poder 

destituinte” – que não mais transitasse entre a colocação ou manutenção da operação 

soberana, mas que a destitua e inopere.  

 

 

 1.2. Vida nua e exceção contemporânea: os produtos da operação soberana 

 

Na vida dos conceitos, há um momento 

em que eles perdem a sua inteligibilidade 

imediata e, como todo termo vazio, 

podem carregar de sentidos 

contraditórios. 

 

Giorgio Agamben 

 

 

 Em dezembro de 2014, o Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos da 

América divulgou o resumo de um relatório sobre o programa de interrogatórios da CIA, 

elaborado por espiões americanos de alto escalão após os ataques de 11 de setembro de 2001. 

O programa aconteceu entre 2002 e 2007, durante a presidência de George W. Bush. Os 

prisioneiros suspeitos de terrorismo eram interrogados usando métodos como 

“waterboarding” (simulação de afogamento, que causava convulsões e vômitos), humilhação, 

esbofeteamento, exposição ao frio e privação de sono por até 180 horas (cf. BBC, 2015, s/p). 

Nesse processo de divulgação de resultados do relatório, o que mais chamou a atenção da 
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mídia internacional foi o fato de que, de acordo com o documento, a CIA enganou os 

americanos sobre o que estava fazendo ao utilizar técnicas coercivas de interrogatório – um 

nome técnico para tortura. Sob o famigerado pretexto de “ajudar a salvar vidas”, além tornar 

oficialmente público a existência de tortura nos suspeitos de terrorismo, a agência também 

precisou admitir que tal procedimento  falhou em conseguir informações que impedissem 

novas ameaças (cf. BBC, 2015, s/p).  

 A declaração da senadora Dianne Feinstein, membro do Comitê de Inteligência, de 

que “os presos pela CIA foram torturados, em qualquer definição do termo” (BBC, 2015, s/p) 

nos leva a pensar sobre a atualidade que o conceito de homo sacer introduzido por Agamben 

ainda tem contemporaneamente. Quem também relaciona tais procedimentos governamentais 

em relação aos suspeitos de terrorismo com a ideia de vida nua do homo sacer é Slavoj Žižek, 

quando nos lembra que tais fatos: 

 

parecem apontar diretamente para a distinção de Agamben entre o cidadão total e o 

Homo sacer que, apesar de um ser humano vivo, não é parte da comunidade política. 

[...] mas isso não quer dizer que se tornaram ilegais por causa de sua atividade terrorista 

criminosa: quando comete um crime grave, assassinato, por exemplo, um cidadão 

americano continua sendo um “criminoso legal”; a distinção entre criminosos e não 

criminosos nada tem em comum com a distinção entre cidadãos “legais” e os que na 

França são chamados de sans-papiers [sem documentos]. Os excluídos são não apenas 

terroristas, mas também os que se colocam na ponta receptora de ajuda humanitária 

(ruandeses, bósnios, afegãos...): o Homo sacer de hoje é o objeto privilegiado da 

biopolítica humanitária: o que é privado da humanidade completa por ser sustentado 

com desprezo. Devemos assim reconhecer o paradoxo de serem os campos de 

concentração e os de refugiados que recebem ajuda humanitária as duas faces, 

“humana” e “desumana”, da mesma matriz formal sociológica (ŽIŽEK, 2003, p. 111).  

 

 Tanto na figura do suspeito de terrorismo sendo torturado, quanto na do refugiado 

recebendo ajuda humanitária, o que fica evidente é que a população mundial é reduzida ao 

processo de potilização da vida ou a biologização da política – a biopolítica. No entanto, não 

basta apenas enumerar os exemplos hodiernos de homo sacer – poderíamos nos lembrar desde 

os habitantes dos campos de refugiado na Guiné ou no Congo, passando pelos indivíduos em 

situação ilegal em países estrangeiros, podendo chegar até aos moradores do que restou da 

Cracolândia em São Paulo. Em cada um desses espaços de exceção, em que a vida nua dos 

indivíduos é transformada em objeto de manobra política, o que está em jogo é uma operação 

que encontra na arcaica figura do direito romano seu melhor paradigma. O homo sacer era o 

indivíduo que havia sido julgado pelo povo por um delito, mas que não foi executado. Foi 

feito sacro, foi entregue aos deuses. Isso faz com que não seja permitido sacrificá-lo, mas, por 

outro lado, aquele que o mata não é condenado como homicida.  
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 Podemos dizer que é, no mínimo, esclarecedor que a primeira notícia que temos sobre 

a sacralidade da vida humana estar ligada ao delito contra o povo. Como sintetiza Agamben, 

“a vida insacrificável e, todavia, matável, e a vida sacra” (2002, p. 90). Esse bandido, na 

verdade, é um abandonado, o feito fora-da-lei, por ter-se tornado, de alguma forma, um 

malfeitor à comunidade.  Isso faz com que ele possa ser morto por qualquer um, sem que isso 

configure um homicídio, justamente porque o que está em risco é a própria comunidade 

jurídico-política. A justificativa para tal paradoxo encontra-se no fato de que aquele indivíduo 

que atenta contra a cidade ainda permanece fora dela, em algum lugar na natureza, na selva, 

enfim, banido da comunidade. Precisamente por isso que Agamben irá afirmar que: 

 

A vida do bandido – como aquela do homem sacro – não é um pedaço de natureza 

ferina sem qualquer relação com o direito e a cidade; é, em vez disso, um limiar de 

indiferença e de passagem entre o animal e o homem, a phýsis e o nómos, a exclusão e a 

inclusão: loup garou, lobisomem, ou seja, nem homem nem fera, que habita 

paradoxalmente ambos os mundos sem pertencer a nenhum (2002, p. 112).  

 

 O bandido, o inimigo político, ou mesmo o manifestante que agora passa a ser acusado 

de terrorismo, tem na vida nua do homo sacer seu paradigma mais esclarecedor. Mais do que 

isso, eles foram feitos a base de justificativa para aquilo que podemos chamar de a 

substituição da tradicional ditadura pelo estado de emergência permanente. A partir da 

retórica da segurança e proteção da população a qualquer custo, a tecnologia política de 

suspender parte ou todo o ordenamento jurídico de uma nação está tornando-se a regra. O 

Estado passa a ter permissão de afirmar sua soberania sem restrições legais, uma vez que se 

encontra em situação de emergência. Tudo isso empreendido tantas vezes durante um 

mandato presidencial até que “a distinção entre estado de guerra e estado de paz fica 

embaçada; estamos entrando numa era em que um estado de paz em si pode ao mesmo tempo 

ser um estado de emergência” (ŽIŽEK, 2003, p. 128). A prova de tal hipótese assume vários 

níveis de comprovação cotidiana, desde a impossibilidade de saber se a junta policial que vem 

em sua direção irá protegê-lo ou levá-lo preso, desde o fato de que, quando um avião 

sobrevoa uma área atingida pela guerra como em Gaza atualmente, nunca se sabe se ele vai 

lançar bombas ou pacotes de alimentos.  

 O grande fenômeno que permanece obscuro ainda em tal prática política tão corrente é 

que quando uma instituição estatal proclama estado de emergência, ela o faz como parte de 

uma estratégia maior de evitar a verdadeira emergência política. Em tal postura, esconde-se a 

pretensão de infinitude dos governos. Qualquer indivíduo ou situação que possa provocar 

situação de tumultuo no estado normal de coisas deve ser encarado como inimigo da 
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comunidade, bandido, fora-da-lei, homo sacer.  A grande pergunta que surge nessa altura é: e 

quando a ação política está diretamente ligada à agitação da ordem social? Conforme muito 

bem identificou Cauê Seignemartin Ameni, também por ocasião de uma análise ao relatório 

do Comitê de Inteligência do Senado dos EUA, a única pessoa que foi presa e está 

respondendo processo é John Kiriakou, ex-funcionário da agência que revelou a existência de 

métodos medievais utilizados pela CIA para obter informação (2015, s/p.). Seguindo esse 

mesmo raciocínio, não apenas a tecnologia política atual do estado de emergência 

permanente, como também os regimes ditatoriais na Argentina, Brasil, na Grécia e no Chile 

assumem outra dimensão de sentido. Para evitar a verdadeira emergência política, os Estados 

proclamam estado de emergência a fim de controlar o caos que a politização generalizada 

causou. Para que o curso das coisas volte a correr normalmente, ou melhor, infinitamente, 

ocorre a instauração da exceção jurídica. Em resumo, “a proclamação reacionária do estado de 

emergência é uma defesa desesperada contra o verdadeiro estado de emergência” (ŽIŽEK, 

2003, p. 128).  

 Em tudo isso percebemos a atualidade da noção de homo sacer para lançar luz sobre 

vários fenômenos sociais de primeira importância. Além disso, fica evidente a conexão 

retroalimentada entre sacralização da vida nua dos indivíduos abandonados pelo governo e as 

políticas de perduração infinita do controle da população. Nesse sentido, convém examinar 

detalhadamente nessa altura de nossa investigação, ao menos dois desdobramentos 

necessários da operação soberana: a vida nua do homo sacer e o campo como paradigma do 

político. O esclarecimento desses dois produtos da operação soberana tem especial 

importância para o argumento todo da presente dissertação. Tendo como fio condutor os três 

movimentos básicos de Agamben por toda sua obra – apresentação do paradoxo, exposição da 

exceção e anseio pelo ultrapassamento – a reconstrução da argumentação sobre o homo sacer 

e o campo cumprem o propósito de reforçar, não apenas o paradoxo no centro da operação 

soberana, como também revelar dois espaços de visibilidade da exceção.  

 

 

1.2.1. A vida sagrada e matável: o homo sacer como produto da operação soberana 

 

Em sua investigação sobre o paradoxo que está no centro da operação soberana do 

poder no Ocidente – isto é, em sua genealogia teológica da assinatura poder, em sua 

articulação unitária – uma das primeiras conquistas de Agamben foi encontrar uma esfera-

limite do agir humano que se mantém unicamente em uma relação de exceção. Essa esfera é a 
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da decisão soberana, que suspende a lei no estado de exceção e, assim, captura a vida no 

ordenamento jurídico político. Através dessa operação do poder soberania é que vida e poder 

entrecruzam-se naquilo que Foucault chamou de biopolítica. Convém agora nos perguntamos 

justamente sobre a natureza e qualidade dessa vida que as estruturas da soberania capturam 

em seu aparato. Conforme o título da presente dissertação, a assinatura “poder” será 

investigada aqui em sua estrutura unitária, ou seja, não apenas a partir da dissertação sobre as 

técnicas políticas – estado de exceção, campo como paradigma político, etc. – mas também a 

partir das tecnologias do eu e todos os processos de subjetivação que são característicos do 

momento em que vivemos. Nesse sentido, a pergunta pela vida nua do homo sacer torna-se 

imperiosa. Tal figura, advinda do direito romano arcaico, tem as condições de iluminar o 

arcano central da política ocidental. Nas palavras de Agamben: 

 

restituído ao seu lugar próprio, além tanto do direito penal quanto do sacrifício, o homo 

sacer apresentaria a figura originária da vida presa no bando soberano e conservaria a 

memória da exclusão originária através da qual se constituiu a dimensão política. O 

espaço político da soberania ter-se-ia constituído, portanto, através de uma dupla 

exceção, como uma excrescência do profano no religioso e do religioso no profano, que 

configura uma zona de indiferença entre sacrifício e homicídio. Soberana é a esfera na 

qual se pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar um sacrifício, e sacra, isto é, 

matável e insacrificável, é a vida que foi capturada nesta esfera (AGAMBEN, 2002, p. 

90-91, grifos no original) 

 

 A partir dessa nova definição de soberania apresentada por Agamben nas palavras 

acima, temos condições de compreender que aquilo que é capturado no bando soberano é uma 

vida que pode ser morta sem que seja cometido homicídio e sem que seja celebrado um 

sacrifício. Esse esclarecimento da relação entre vida e poder soberano esclarece aquela 

dinâmica política contemporânea que falamos logo anteriormente no tópico 1.2. Com os casos 

de tortura de suspeitos de terrorismo, administração da mera sobrevivência de indivíduos em 

campos de refugiados, ou mesmo o abandono de indivíduos para morrerem em espaços 

urbanos de abandono, o que está em jogo não é o renascimento da velha distinção entre 

diretos humanos e direitos dos cidadãos. A conclusão é mais radical. Conforme sugere Žižek,  

“e se o problema não for a condição frágil dos excluídos, mas, pelo contrário, o fato de, no 

nível mais elementar, sermos todos „excluídos‟ no sentido de uma posição „zero‟ mais 

elementar ser a de um objeto da biopolítica?”, ou ainda, “e se essa for a principal 

consequência da noção de „pós-política‟?” (2003, p. 115). A hipótese agambeniana 

encaminha-se de maneira muito próxima ao que Žižek sugere. Sua intenção é justamente 

lançar luz na operação soberana para tornar evidente o fato de que, “no sentido de que o 

soberano é aquele em relação  ao qual todos os homens são potencialmente homines sacri e 
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homo sacer é aquele em relação ao qual todos os homens agem como soberanos” (2002, p. 

92). Ou seja, em ambos os casos temos um agir que caracteriza o espaço político tal como 

conhecemos hoje – e ambos através de uma excepcionalidade.  

O nome que Agamben dará a essa vida nua que é capturada no centro do poder 

soberano será vida sacra – a vida do homo sacer. Com isso, dentre outras coisas, ele revelará 

que a tão falada sacralidade da vida hoje, apresentada como um direito humano frente a 

qualquer excesso do poder, tem sua origem justamente na sujeição da vida a um poder de 

morte, ou ainda, “a sua irreparável exposição na relação de abandono” (2002, p. 91). Essa 

simetria entre sacratio e soberania nos explicará melhor a relação entre religião e política que 

nas últimas décadas tornou-se tão comum, mas ainda sem unanimidade nas explicações. 

Agamben, em particular, escolhe um caminho alternativo à explicação do resíduo 

secularizado do religioso no político, ou mesmo da tentativa de assegurar uma sanção 

teológica na esfera política. Para ele, “se a nossa hipótese está correta, a sacralidade é 

sobretudo, a forma originária da implicação da vida nua na ordem jurídico-política, e o 

sintagma homo sacer nomeia algo como a relação „política‟ originária” (2002, p. 91). Por tudo 

isso, tomar a sacralidade da vida como um fenômeno meramente religioso é, para Agamben, 

“a raiz dos equívocos que marcaram no nosso tempo tanto os estudos sobre o sacro como 

aqueles sobre a soberania” (2002, p. 92-93). Para o filósofo italiano essa ambiguidade 

presente tanto na decisão soberana quanto na vida do homo sacer é, ao contrário, a 

formulação política original da imposição do vinculo ao soberano – ou simplesmente “o ato 

constitutivo da cidade” (2002, p. 93). 
16

 

No entanto, a pergunta ainda permanece: afinal, o que é exatamente o homo sacer? 

Um bom ponto de partida para compreender as dimensões filosóficas da figura do homo sacer 

é o pano de fundo da antiguidade romana sob o qual ele merge. Mais especificamente nesse 

pano de fundo a tripartição fundacional da civilização indo-europeia exemplificada segundo 

as três categorias enunciadas pelo ius divinum romano, a saber: o sagrado (sacer), o santo 

(sanctus) e o religioso (religiosus) (cf. ROMANDINI, 2013, p. 240). Ou seja, no que se 

referia ao âmbito do direito divino romano, algo poderia ser consagrado de formas diferentes 

                                                           
16

 É importante colocar aqui algo que Fabian Ludueña Romandini nos lembra: “essa esfera não é a-histórica, 

como já se recriminou a Agamben, senão originária, quer dizer, completamente imbuída de historicidade 

enquanto Ur-phänomenon da política em seu aspecto soberano. Tampouco se trata, desde logo, de um 

essencialismo, senão de algo assim como a Entstehung  da  wirkliche Historie  de que falava Friedrich 

Nietzsche. O espaço político do homem ocidental é, para Agamben, um espaço da excepcionalidade originária” 

(2013, p. 239). 
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para processos diferentes. 
17

 É justamente desse contexto que Agamben sempre aponta a 

região de limiar que a figura do homo sacer ocupa, tanto como parte do direito humano como 

do direito divino romano. De alguma forma, ele é um resultado de um entrecruzamento do 

sagrado e do profano como inclusão exclusiva – e precisamente daqui nasce o interesse de 

Agamben por essa figura arcaica. Da mesma forma que a decisão soberana, o gesto de fazer 

de um individuo sacer se trata de um gesto soberano fundamental não consiste na delimitação 

do sagrado e do profano como esferas independentes,  dentro dos grandes âmbitos da cidade, 

senão na produção de um espaço que não é propriamente religioso nem profano, sem deixar, 

portanto, de pertencer a ambas as esferas (cf. ROMANDINI, 2013, p. 253). 
18

 

Mesmo assim, a melhor definição que temos sobre o que é o homo sacer é na 

gramática de Festo, Sobre o significado das palavras, que o próprio Agamben cita apenas em 

parte. Segue a citação completa:  

 

Sacer mons: Chamamos monte sagrado a um monte situado na outra margem do 

Aniene, um pouco além da terceira pedra militar, posto que o povo no momento de 

                                                           
17

 Fabian Ludueña, citando as Insitutas de Gaio, mostra como essa divisão era feita: “2. É possível então 

estabelecer uma divisão principal das coisas em dois artigos: as coisas que são de direito divino e as coisas que 

são de direito humano. 3. São de direito divino, por exemplo, as coisas sagradas ou as coisas religiosas (diuini 

iuris sunt ueluti res sacrae et religiosae). 4. São sagradas (sacrae) as coisas que foram consagradas aos deuses 

superiores; as coisas religiosas (religiosae) são aquelas que foram abandonadas aos deuses manes. 5. Só se 

considera sagrado o solo que foi consagrado com a autorização do povo romano, por exemplo em virtude de uma 

lei ou de um senatusconsulto. 6. Ao contrário, depende de nossa vontade o fato de fazer que algo se torne 

religioso, se enterramos um morto no lugar que nos pertence, sob a condição de que sua inumação nos incumba. 

7. A maioria estima, sem embargo, que em um solo provincial, um lugar não se pode fazer religioso, posto que 

desse solo são proprietários ou bem o povo romano ou bem o Imperador, e supõe-se que nós só temos a posse ou 

o usufruto dele; notemos ao menos que inclusive se não é religioso, é tido como tal. 8. As coisas santas, como as 

muralhas ou as portas são igualmente de algum modo de direito divino (quodammodo diuini iuris sunt). 9. O que 

é de direito divino não se contabiliza entre os bens de quem quer que seja” (GAIO apud ROMANDINI, 2013, p. 

240).  
 

18
 Quem aproxima a figura do homo sacer à um episódio igualmente originário de uma visão teológico-política 

igualmente importante para a cultura ocidental é o professor Castor M. M. Bartolomé Ruiz quando nos lembra da 

personagem bíblica Caim: “entre as possíveis releituras das teses de Agamben, podemos destacar a emblemática 

condição da figura de Caim como homo sacer. Uma narrativa sagrada que retrata muitos dos elementos político-

teológicos do homo sacer. A narrativa expõe a tensão que conecta a vida humana com a vontade soberana, nesse 

caso divina. Deus é a figura da soberania por excelência: só ele pode ter o poder, a potência efetiva de criar a 

vida. Daí que toda vontade soberana pretenda incorporar uma forma de poder divino. Caim, após matar seu 

irmão Abel, foi amaldiçoado, sofreu o banimento divino: „agora, és maldito e expulso do solo fértil que abriu a 

boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão‟. Nele opera o dispositivo da soberania sobre a vida que só 

Deus tem, mas que a vontade da soberania política também reclama para si. Porém, no caso de Caim, a exceção 

que o torna banido é decorrente de ter derramado o sangue do irmão. Ele, ao matar o irmão, assumiu para si o 

poder sobre a vida do outro. Poderíamos dizer que Deus decreta sobre ele uma exceção da exceção, o banimento 

da soberania, a exclusão inclusiva de toda violência fratricida que opera como vontade soberana contra a vida do 

outro. Caim, que agiu com a violência do soberano ao condenar seu irmão à morte, colocou-se como tal fora da 

relação ética da lei e impôs a violência como nova ordem” (2012, p. 6). Mostrar como existe na visão de mundo 

judaico-cristã um exemplo teológico-político que confirma a hipótese agambeniana, é algo muitíssimo 

importante para nosso esforço do terceiro capítulo que apresentará o apóstolo Paulo justamente como alguém 

que se deparou com a necessidade de pensar em uma alternativa a esta mesma situação jurídico-teológica que 

Caim representa tipologicamente.  
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separar-se do senado e logo após a criação dos tribunos da plebe, estabelecidos para 

ajudá-lo, o consagrou a Júpiter no momento de retirar-se. Porém, dá-se o apelido de 

sacer ao homem que o povo julgou por um delito; não é permitido sacrificá-lo, mas 

aquele que o mata não é condenado como homicida, posto que a primeira lei tribunícia 

estabelece esta disposição: “se alguém mata aquele que é sagrado por plebiscito, não 

será considerado homicida”. Daí que em linguagem familiar se chame sacer a todo 

homem mau e impuro (FESTUS, 1997, p. 422-424).  

 

 

 O paradoxo fundamental que está no centro dessa definição ainda divide os 

especialistas. Alguns juristas explicam a condenação à morte dessa figura do direito penal 

romano como o resultado de uma execução popular que lança ao poder dos deuses a pessoa 

culpada – explicação que se aproxima daquilo que Gaio descreve como sendo a consagração 

de algo ou alguém: “só se considera sagrado o solo que foi consagrado com a autorização do 

povo romano, por exemplo, em virtude de uma lei ou de um senatusconsulto” (GAIO apud 

ROMANDINI, 2013, p. 240). Outros especialistas na história das religiões, ao contrário,  

sustentam  que o caráter não-necessário do sacrifício se explica pelo fato de que o homo sacer 

já se encontra consagrado às divindades infernais pelo ato mesmo da sacratio e que 

consequentemente não tinha sentido algum voltar a repetir esse gesto de consagração com um 

novo sacrifício (cf. ROMANDINI, 2013, p. 246). 

 Ainda que, até agora, nenhum estudioso pode explicar a presença desses dois traços 

característicos do homo sacer – sua insacrificabilidade e a impunidade por matá-lo – 

Agamben tem seu interpretação considerando-o como uma dupla exceção tanto ao ius 

divinum como ao ius humanum. 
19

 Tal exceção acontece em razão dos delitos a que se 

aplicava a pena da sacratio.  Dentre eles conta-se a violação da patria potestas, ou seja, 

quando o filho golpeia o pai (cf. FESTUS, 1997, p. 260). Neste ponto, talvez tenhamos 

justamente a interseção da soberania originária da política e a vida nua do homo sacer. Nas 

palavras de Agamben: 

 

“por longo tempo um dos privilégios característicos do poder soberano foi o direito de 

vida e de morte”. Esta afirmação de Foucault no final de A vontade de saber 

(FOUCAULT, 1976, p. 119) soa perfeitamente trivial; a primeira vez, porém, que na 

                                                           
19

 Para além da argumentação específica que apresentaremos a seguir sobre a relação pai-filho na Roma antiga, 

existe ainda a questão sobre a ambiguidade inerente a condição de sacro. Tanto nas pesquisas do sacro enquanto 

tabu (Freud, por exemplo), seja enquanto bando (Smith, por exemplo), seja na sociologia do sacro (Durkheim, 

por exemplo), o sacro sempre mostra-se em uma ambivalência constituinte: a consagração que lança à 

matabilidade, o terror que gera temor, etc. (cf. AGAMBEN, 2002, p. 83-88). Tal condição ilumina a situação 

igualkmente ambivalente de um ser humano que foi feito sacro. Contudo, ela sozinha não explica o fenômeno 

jurídico-político do homo sacer – “ao contrário, só uma atenta e prejudicial delimitação das respectivas esferas 

do político e do religioso pode permitir compreender a história de sua trama e de suas completas relações. Em 

todo caso é importante que a dimensão jurídico-política originária que se expõe no homo sacer não seja 

recoberta por um mitologema científico que não apenas em si nada pode explicar, mas que é ela própria carente 

de explicação” (AGAMBEN, 2002, p. 88). 
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história do direito, deparamos com a expressão “direito de vida e de morte”, e na 

fórmula vitae necisque potestas [poder de vida e morte], que não designa de modo 

algum o poder soberano, mas o incondicional poder do pater sobre os filhos homens. 

No direito romano, vita não é um conceito jurídico, mas indica, como no urso latino 

comum, o simples fato de viver ou um modo particular de vida (o latim reúne em um 

único termo os significados tanto de zoé como de bíos). O único caso em que a palavra 

vita adquire um sentido especificamente jurídico, que a transforma em um verdadeiro e 

próprio terminus technicus, é, exatamente, na expressão vitae necisque potestas. [...] A 

vida aparece, digamos, originariamente no direito romano apenas como contraparte de 

um poder que ameaça com a morte [...]. Este poder é absoluto e não é concebido nem 

como a sanção de uma culpa nem como a expressão do mais geral poder que compete 

ao pater enquanto chefe da domus: ele irrompe imediatamente e unicamente da relação 

pai-filho (no instante em que o pai reconhece o filho varão alçando-o do solo adquire 

sobre ele o poder de vida e de morte) [...] a vitae necisque potestas investe ao nasce 

todo cidadão varão livre e parece assim definir o próprio modelo do poder político 

geral. Não a simples vida natural, mas a vida exposta à morte (a vida nua ou a vida 

sacra) é o elemento político originário (AGAMBEN, 2002, p. 95-96) 

 

 O que o filósofo italiano nos apresenta aqui através do poder de vida e morte da 

relação pai-filho, é uma espécie de mito genealógico do poder soberano. Através das figuras 

que acumulavam em si mesmos o ofício de pai e de magistrado – tal como Bruto, Mânlio 

Torquato – bem como das figuras inversas, de pais que exercitava seu vitae necisque potestas 

sobre filhos que eram magistrados – tal como Espúrio Cássio e Caio Flamínio – temos 

episódios que confirmam a função importante dessa relação na genealogia do poder soberano. 

A condição de imperium do magistrado nada mais é do que a condição de vitae necisque 

potestas do pai estendida em toda relação dos cidadãos romanos. Ou seja, não se pode dizer 

de maneira mais clara, portanto, que: “o fundamento primeiro do poder político é uma vida 

absolutamente matável, que se politiza através de sua própria matabilidade” (AGAMBEN, 

2002, p. 96). Isso significa dizer que todo o cidadão romano, homem livre, que, como tal, 

participa da vida publica, encontra-se irremediavelmente em uma condição de matabilidade 

virtual – em síntese, na situação de sacer de seu pai.  

 Toda a descrição dessa circunstancia singular do cidadão romano, o coloca em uma 

condição de que, para participar da vida pública eles devessem pagar com uma incondicional 

sujeição a um poder de morte, ou ainda, a condição de que sua vida entra na cidade é através 

de uma exceção da matabilidade e da insacrificabilidade – por estar na cidade, está exposta ao 

poder de morte, mas, ao mesmo tempo, insacrificabilidade por ser cidadão romano. Nessa 

circunstância, não há mais aquela separação clássica da política entre os âmbitos privados e 

públicos. Ou ainda, conforme coloca Agamben: “nem bíos político nem zoé natural, a vida 

sacra é a zona de indistinção na qual, implicando-se e excluindo-se um ao outro, estes se 

constituem mutuamente” (AGAMBEN, 2002, p. 98). Partindo dessa hipótese, Agamben está 

insistindo que um Estado não se funda sobre um liame social, do qual ele seria uma espécie de 



46 
 

expressão jurídico-política. Antes, ele surge a partir de sua exceção, isto é, o Estado emerge 

da captura e da exclusão da vida nua dos componentes de uma sociedade. Nas suas palavras: 

“a vida humana se politiza somente através do abandono a um poder incondicionado de 

morte” (2002, p. 98). Esse poder, muito mais do que o vínculo pela norma ou pelo pacto 

social, é genuinamente originário, bem como produtor de uma vida que habita a “terra de 

ninguém” entre a casa e a cidade.  

 Sustentar tudo isso, no entanto, não é o bastante para lançar luz sobre as técnicas 

políticas contemporâneas e as tecnologias de subjetivação atuais – os dois pólos da teoria 

unitária do poder. Agamben precisa ainda se esforçar em mostrar a trajetória genealógica que 

une Roma às modernas democracias de direito – algo que é distintivamente próprio da 

metodologia genealógica. 
20

 O meio que o italiano escolheu para empreender tal reconstrução 

foi através da relação entre homo sacer e outras figuras modernas em que a inclusão social 

acontece por meio de sua exclusão. Citando o jurista alemão Rudolf von Jhering, Agamben 

considera o seguinte: 

 

“[...] A antiguidade germânica e escandinava nos oferecem, além de qualquer dúvida, 

um irmão do homo sacer no bandido e no fora-da-lei (warguns vargr, o lobo, e, no 

sentido religioso, o lobo sagrado, vargr y veum)... Aquilo que é considerado uma 

impossibilidade para a antiguidade romana – a morte do proscrito fora de um juízo e do 

direito – foi uma realidade incontestável na antiguidade germânica” (Jhering, 1886, p. 

282). Jhering foi o primeiro a confrontar, com estas palavras, a figura do homo sacer 

com o warguns, o homem-lobo, e com o friedlos, o “sem paz” do antigo direito 

germânico. Ele punha assim a sacratio sobre pano de fundo da doutrina da 

Friedlosigkeit [perda de paz, ausência de proteção legal], elaborada por volta da metade 

do século XIX pelo germanista Wilda, segundo o qual o antigo direito germânico 

fundava-se sobre o conceito de paz (Fried) e sobre a correspondente exclusão da 

comunidade do malfeitor, que tornava-se por isso friedlos, sem paz, e, como tal podia 

ser morto por qualquer um sem que se cometesse homicídio. Até mesmo o bando 

medieval apresenta características análogas: o bandido podia ser morto [...] ou era até 

mesmo considerado já morto. [...] Fontes germânicas e anglo-saxônicas sublinham esta 

condição limite do bandido definido-o como homem lobo [...]: assim a lei sálica e a lei 

ripuária usam a fórmula warguns sit, hoc est expulsus em um sentido que recorda o 

sacer esto que sancionava a matabilidade do homem sacro, e as leis de Eduardo, o 

Confessor (1130-1135) definem o bandido wulfesheud (literalmente: cabeça de lobo) e o 

assemelham a um lobisomem (AGAMBEN, 2002, p. 111-112).  

 

                                                           
20

 Em uma entrevista recente, respondendo justamente sobre o que é essa metodologia de trabalho, Agamben 

responde: “é uma pesquisa sobre a archè, que em grego significa „início‟ e „princípio‟. Em nossa tradição, o 

início é tanto o que dá origem a algo como também é o que comanda sua história. Mas essa origem não pode ser 

datada ou cronologicamente situada: é uma força que continua a agir no presente, assim como a infância que, de 

acordo com a psicanálise, determina a atividade mental do adulto, ou como a forma com que o big bang, de 

acordo com os astrofísicos, deu origem ao Universo e continua em expansão até hoje. O exemplo que tipifica 

esse método seria a transformação do animal para o humano (antropogênese), ou seja, um evento que se imagina, 

necessariamente, deve ter ocorrido, mas não terminou de uma vez por todas: o homem é sempre tornar-se 

humano, e, portanto, também continua a ser inumano, animal. A filosofia não é uma disciplina acadêmica, mas 

uma forma de medir-se em direção a este evento, que nunca deixa de ter lugar e que determina a humanidade e a 

desumanidade da humanidade: perguntas muito importantes, na minha opinião” (2014b, s/p.).  
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 Estabelecendo essa relação de figuras jurídicas na mesma condição do homo sacer 

romano, Agamben busca deixar evidente aos seus leitores que aquilo que deveria permanecer 

no inconsciente social coletivo a respeito do fora-da-lei e do bandido é uma imagem de um 

híbrido de mostro e humano. Um ser que divide animalidade e humanidade, que não é nem 

pura zoé, mas está longe de ser uma bíos, é, na origem do direito ocidental, a figura daquele 

que foi banido da comunidade. Na imagem do lobisomem – que não é simplesmente lobo, 

nem ao menos um homem – encontra-se a vida do bandido. Da mesma forma que acontece 

com o homem sacro, o bandido não é simplesmente um pedaço da natureza que penetrou o 

âmbito urbano sem qualquer relação com a cidade ou o direito. Antes, como o próprio 

Agamben coloca: “é, em vez disso, um limiar de indiferença e de passagem entre o animal e o 

homem, a phýsis e o nómos, a exclusão e a inclusão: loup garou, lobisomem, ou seja, nem 

homem nem fera, que habita paradoxalmente ambos os mundos sem pertencer a nenhum” 

(2002, p. 112).  

 Diante de tudo isso, dois fatos precisam ocupar um lugar de importância em nosso 

horizonte biopolítico. Em primeiro lugar, essa trajetória genealógica que liga os 

contemporâneos habitantes de Guantánamo às imagens dos homens-lobo banidos da cidade, 

precisa ser levada em estreita consideração quando arrazoamos a condição de milhões de 

indivíduos que nada mais são que homens sacros de nossas metrópoles. Ao recolocarmos tais 

fenômenos urbanos em seu horizonte histórico correspondente, faremos com que sua 

condição de indiferença e abandono fique evidentemente constrangedora. No entanto, mais 

radical do que isso é a necessidade que temos de, a partir de tudo o que foi exposto, 

empreendermos uma releitura das principais páginas de nossa filosofia política que encontra 

no mito de fundação da cidade moderna o estado de natureza de Hobbes a Rousseau.  A 

relação entre homo sacer, homem lobo e abandonado contemporâneo lança outra luz sobre o 

mitologema hobbesiano do estado de natureza. Quanto Hobbes funda a soberania através da 

possibilidade desta poder redimir a condição de homem enquanto lobo do homem (homo 

hominis lupus), o que está em jogo aqui não é a besta fera e a mera vida natural, mas, 

sobretudo, aquela zona de indistinção em que um indivíduo não é identificado nem como 

mero animal ou simples humano, mas antes, habita paradoxalmente ambos os mundos sem 

pertencer a nenhum. 
21
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 Nas palavras de Agamben: “o estado de natureza hobbesiano não é uma condição pré-jurídica totalmente 

indiferente ao direito da cidade, mas a exceção e o limiar que o constitui e o habita; ele não é tanto uma guerra 

de todos contra todos, quanto, mais exatamente, uma condição em que cada um é para o outro vida nua e homo 

sacer, cada um é, portanto wargus, gerit caput lupinum. E esta lupificação do homem e humanização do lobo é 

possível a cada instante no estado de exceção, na dissolutio civitatis. Somente este limiar, que não é nem a 
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 Vida nua e poder soberano estão unidos na fundação do espaço político moderno. Ou 

ainda, nos termos que dão nome a presente dissertação, nossa teoria unitária do poder 

finalmente encontra o ponto de contato entre técnicas políticas e tecnologias do eu. Tal união 

acontece por meio da estrutura de bando, isto é, por meio da inclusão da vida no espaço 

público através de seu abandono. Nas palavras de Agamben, “o bando é propriamente a força, 

simultaneamente atrativa e repulsiva, que liga os dois pólos da exceção soberania: a vida e o 

poder, o homo sacer e o soberano” (AGAMBEN, 2002, p. 117). Isso significa dizer que o que 

conecta os dois pólos tradicionais de investigação sobre a assinatura “poder”, não é o estado 

de natureza nem o pacto social, mas uma zona de indiferença entre esses dois. A fundação 

política acontece através de um híbrido de natureza e humanidade em uma zona que um 

indivíduo não é identificado nem como animal nem como humano, mas antes, habita 

paradoxalmente ambos os mundos sem pertencer a nenhum.  

 A compreensão de tal dinâmica paradoxal da operação soberana ocidental, bem como 

de seu fruto mais característico – a vida nua do homem sacro – nos deixa uma tarefa de 

primeira grandeza: 

 

É esta estrutura de bando que devemos aprender a reconhecer nas relações políticas e 

nos espaços públicos em que ainda vivemos. Mais íntimo que toda interioridade e mais 

externo que toda a estraneidade é, na cidade, o banimento da vida sacra. Ela é o nómos 

soberano que condiciona todas as outras normas, a espacialização originária que torna 

possível e governa toda localização e toda territorialização. E se, na modernidade, a vida 

se coloca sempre mais claramente no centro da política estatal (que se tornou, nos 

termos de Foucault, biopolítica), esse, no nosso tempo, em um sentido particular mais 

realíssimo, todos os cidadãos apresentam-se virtualmente como homines sacri, isto 

somente é possível porque a relação de bando constituía desde a origem a estrutura 

própria do poder soberano (AGAMBEN, 2002, p. 117).  

 

 Reconhecer nas relações políticas e nos espaços públicos em que vivemos a estrutura 

de bando, talvez seja a principal tarefa do pensamento político contemporâneo. Isso porque, 

ao contrário do que alguns pensadores clássicos tentarem nos convencer, a fundação da 

comunidade política não é feita de uma vez por todas, mas é uma força, uma operação que é 

continuamente colocada em funcionamento no estado civil na forma de uma decisão soberana. 

Entretanto, diferentemente do que aconteceu em outros momentos históricos, em que o 

indivíduo ou um grupo deles foi apontado claramente como matável – como foi o caso do 

hebreu sob o nazismo 
22

 – hoje o horizonte é muito mais embaçado. Em primeiro lugar, existe 

                                                                                                                                                                                     
simples vida natural, nem a vida social, mas a vida nua ou vida sacra, é o pressuposto sempre presente e operante 

da soberania” (AGAMBEN, 2002, p. 112-113).  
 
22

 Conforme comenta Agamben: “o hebreu sob o nazismo é o referente negativo privilegiado da nova soberania 

biopolítica e, como tal, um caso flagrante de homo sacer, no sentido de vida matável e insacrificável. [...] A 
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o fato de que hoje, mais do que em qualquer outro período histórico, a vida está exposta a 

uma violência tal em suas formas mais profanas e banais – “o nosso tempo é aquele em que 

um week-end [fim de semana] de feriado produz mais vítimas nas auto-estradas da Europa do 

que uma campanha bélica” (AGAMBEN, 2002, p. 121). No entanto, em segundo e mais 

decisivo lugar, se em nosso tempo a vida insacrificável tornou-se matável em proporções que 

beiram a banalidade, já não existe mais nenhum “grupo de risco” como aconteceu em outros 

momentos. De forma direta, “se hoje não existe mais uma figura predeterminável do homem 

sacro, é, talvez, porque somos todos virtualmente homines sacri” (AGAMBEN, 2002, p. 121).  

 Existe, contudo, uma segunda possibilidade de identificação da estrutura de bando nas 

relações políticas. Uma vez que o bando é a lei que permite e determina todas as outras 

normas, essa sua capacidade de espacialização originária também governa toda localização e 

toda territorialização. Nesse sentido, não apenas nas relações políticas, mas também nos 

espaços públicos que ainda vivemos, podemos identificar a estrutura política originária do 

bando. A próxima seção tem por objetivo justamente reconstruir o argumento de Agamben 

sobre essa segunda possibilidade de reconhecimento no campo, um paradigma da biopolítica 

moderna.  

 

 

1.2.2. Espaços contemporâneos de exceção: o campo como visibilidade da operação 

soberana 

 

O totalitarismo tem como objetivo último 

a dominação total do homem. Os campos 

de concentração são laboratórios para a 

experimentação do domínio total, porque, 

a natureza humana sendo o que é, este fim 

não pode ser atingido senão nas condições 

extremas de um inferno construído pelo 

homem 

 

Hannah Arendt 

 

 

 Quênia, 1991. Após a queda do ditador Mohamed Siad Barre, uma guerra civil estoura 

na Somália fazendo com que milhares de pessoas passem a viver em condições precárias naquele 

                                                                                                                                                                                     
verdade difícil de ser aceita pelas próprias vítimas, mas que mesmo assim devemos ter a coragem de não cobre 

com véus sacrificiais, é que os hebreus não foram exterminados no curso de um louco e gigantesco holocausto, 

mas literalmente, como Hitler havia anunciado, „como piolhos‟, ou seja, como vida nua. A dimensão na qual o 

extermínio teve lugar não e nem a religião nem o direito, mas a biopolítica” (2002, p. 121).  
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país. A Organização das Nações Unidas (ONU), com a aprovação do governo do Quênia, 

montou na região fronteiriça dos dois países – onde já viviam quenianos de origem somali – um 

complexo de três campos de refugiados: Ifo, Dagahaley e Hagadera – cada um capaz de abrigar 

até 30 mil pessoas. A previsão era que o campo servisse de acampamento temporário para 

aqueles que fugiam, e que eles pudessem voltar para suas casas assim que o conflito terminasse. 

Quase 24 anos depois, a situação não mudou em muito – apenas piorou (cf. SANCHEZ, 2015, 

s/p.).  

 Dadaab é hoje um complexo de cinco campos de refugiados contanto com mais de 400 

mil habitantes em um espaço de 50km² – o que significa 8mil pessoas por Km². Contando com a 

marca dramática de apenas 17 hospitais e postos de saúde para atender toda a população, sem 

mencionar a total ausência de sistema de abastecimento de água ou esgoto, Dadaab, é um 

perfeito paradigma de uma visibilidade da operação soberana no Ocidente. Junto aos outros 

campos de refugiados na Etiópia, na Jordânia ou na Faixa de Gaza, bem como nos campos de 

concentração da Coréia do Norte e nos centros de detenção como Guantánamo, vários espaços 

contemporaneamente assumem a forma territorial de abandono e exceção jurídico-política. 

Segundo a professora Eugénia Vilela: “nesses espaços, ao confrontarem-se com um tempo sem 

forma e com uma ligação social ausente, os corpos são abandonados a uma lenta desintegração: 

deixa-se morrer” (2010, p. 139).  

 A pergunta que permanece, no entanto, é o porquê da perpetuação e multiplicação desses 

espaços de abandono? No caso de Dadaab, a solução é providência paz na Somália. Enquanto 

isso não acontece, “precisamos ter estratégias deliberadas e comprometidas sobre como levar esse 

assunto para a ONU, talvez até para o Conselho de Segurança. Porque o número de pessoas é 

muito grande. Não sei por quanto tempo podemos tomar conta dessas pessoas” (SANCHEZ, 2015, 

s/p.), explica o encarregado do Departamento de Assuntos de Refugiados do governo queniano, 

Badu Katelo. No entanto, Dadaab não é um caso isolado. Enquanto uma decorrência necessária de 

tudo o que foi exposto no presente capítulo, a hipótese de Agamben é que a estrutura do campo é o 

paradigma da política contemporânea. Dentre outras coisas, isso significa dizer que o campo é a 

territorialização absoluta e insuperável da biopolítica – uma vez que ele, enquanto tal, é fundado 

unicamente sobre o estado de exceção e ali a decisão pela vida e morte dos indivíduos assumi 

níveis absurdos. Nesse sentido, “devemos aprender a reconhecer as metamorfoses e os 

travestimentos” (AGAMBEN, 2002, p. 129) desse que é o paradigma oculto do espaço político da 

modernidade.  

 O primeiro a relacionar a democracia com as práticas de politização da vida nos 

totalitarismos modernos foi Karl Löwith. A ideia é que em ambos os regimes políticos acontece o 
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mesmo fenômeno da captura de todos os âmbitos vitais, até então, aparentemente neutros e sem 

importância. Isso teve início na Rússia com seu Estado marxista de trabalho intenso, passou 

também pela Itália fascista com seu Estado corporativo até chegar a seu cume na Alemanha 

nacional-socialista com seu Estado que politizava todos os âmbitos da existência. Conforme 

comenta Agamben: “é como se, a partir de um certo ponto, todo evento político decisivo tivesse 

sempre uma dupla face: os espaços, as liberdades e os direitos que os indivíduos adquirem no seu 

conflito com os poderes centrais”, ao mesmo tempo em que, “uma tácita, porém crescente 

inscrição de suas vidas na ordem estatal, oferecendo assim uma nova e mais temível instância ao 

poder soberano do qual desejariam libertar-se” (2002, p. 127).  

 Por trás das reivindicações de direito à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das 

necessidades, etc., esconde-se uma dinâmica social que será a principal característica biopolítica 

moderna, qual seja, a captura da vida nua nas estruturas jurídico-políticas. Isso acontece porque, 

“uma mesma reivindicação da vida nua conduz, nas democracias burguesas, a uma primazia do 

privado sobre o publico e das liberdades individuais sobre os deveres coletivos, e torna-se, ao 

contrário, nos Estados totalitários, o critério político decisivo” (AGAMBEN, 2002, p. 127). Ou 

seja, a vida nua dos indivíduos passa a ser, na modernidade, o lugar, por excelência, da decisão 

soberana. Mais do que isso, tão somente em razão de que a vida biológica, com todas as suas 

necessidades, passou a ser fato político decisivo no espaço público, é que podemos compreender a 

rapidez com, que no século XX as democracias parlamentares puderam se transformar em Estados 

totalitários – bem como o inverso, quando Estados totalitários, quase que de forma automática, e 

sem muita justiça nessa transição, se convertem em democracias parlamentares. A explicação que 

Agamben nos apresenta é que, em ambos os casos, essas modificações cômodos de regimes 

aconteceram em um contexto em que: “a política já havia se transformado, fazia tempo, em 

biopolítica, e no qual a aposta em jogo consistia então apenas em determinar qual forma de 

organização se revelaria mais eficaz para assegurar o cuidado, o controle e o usufruto da vida nua” 

(2002, p. 128). 
23
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 Isso explica muito sobre a ideia de democracia em nossos dias. Em uma entrevista recente, Agamben fala 

sobre a ambigüidade do conceito nos explicando que: “diria que a democracia é menos um conceito genérico do 

que ambíguo. Usamos esse conceito como se fosse a mesma coisa na Atenas do século V e nas democracias 

contemporâneas. Como se estivesse em todos os lugares e sempre bem claro de que se trata. A democracia é uma 

ideia incerta, porque significa, em primeiro lugar, a constituição de um corpo político, mas significa também e 

simplesmente a tecnologia da administração – o que temos hoje em dia. Atualmente, a democracia é uma técnica 

do poder – uma entre outras. Não quero dizer que a democracia é ruim. Mas façamos esta distinção entre 

democracia real como constituição do corpo político e democracia como mera técnica de administração que se 

baseia em pesquisas de opinião, nas eleições, na manipulação da opinião pública, na gestão dos meios de 

comunicação de massa etc. A segunda versão, aquela que os governantes chamam democracia, não se assemelha 

em nada com aquela que existia no século V a.C. Se a democracia for isso, simplesmente não me interessa” 

(2015, s/p.).  
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Contemporaneamente, quem descreve esse mesmo fenômeno dual de reivindicações de 

liberdades e inscrições da vida no político, é Slavoj Žižek. Fazendo referência a obra de Jean-

Claude Milner que comenta o “espírito de 1968”, ele nos diz o seguinte: 

 

As exigências de novos direitos (que causariam uma verdadeira redistribuição do poder) 

foram atendidas, mas apenas à guisa de “permissões” – a “sociedade permissiva” é 

exatamente áqüea que amplia o alcance do que os sujeitos têm permissão de fazer sem, 

na verdade, lhes dar poder adicional: “os que detêm o poder conhecem muito bem a 

diferença entre direito e permissão. [...] O direito, no sentido estrito da palavra, dá 

acesso ao exercício de um poder à custa de outro poder. A permissão não diminui o 

poder de quem a concede, não aumenta o poder de quem a recebe. Torna a vida mais 

fácil, o que não é pouca coisa”. É o que acontece com o direito ao divórcio, ao aborto, 

ao casamento gay e assim por diante; são todas permissões mascaradas de direitos; não 

mudam em nada a distribuição de poder. Este foi o efeito do “espírito de 68”: 

“contribuiu efetivamente para tornar a vida mais fácil. Isso é muito, mas não é tudo, 

porque não invadiu nenhum poder”. Aí reside “o segredo da tranquilidade que dominou 

a França nos últimos quarenta anos”: “o espírito de 68 se tornou o melhor aliado da 

restauração. Este é o segredo da violência produzida cada vez mais à margem das 

cidades: o espírito de 68 agora só persiste nos que estão instalados nas cidades. A 

juventude empobrecida não sabe o que fazer com ele”. Embora Maio de 68 visasse a 

atividade total (e totalmente politizada), o “espírito de 68” transpôs isso para uma 

pseudoatividade despolitizada (novos estilos de vida etc.) a própria forma da 

passividade social (ŽIŽEK, 2011, p. 58-59).  

 

Tanto a tese que Žižek expõe quanto à argumentação de Jean-Claude Milner 

reproduzida no parágrafo acima, assumem o mesmo tom anunciativo do que Agamben vem 

nos dizendo, qual seja: a situação paradoxal das lutas por liberdades e direitos no espaço 

público transformar-se em uma crescente inscrição da vida na ordem estatal. Mesmo que não 

sejam lutas que devam ser desconsideradas por sua importância inquestionável, seus 

resultados não são uma redistribuição das relações de poder, mas antes apenas a aquisição de 

permissões para operarem dentro do ordenamento jurídico estabelecido. No entanto, é preciso 

dizer que, mesmo sendo um fenômeno social contemporâneo evidente, as raízes desse 

paradoxo são profundas. Agamben reconstrói a genealogia de alguns eventos fundamentais da 

história política contemporânea para deixar evidente a biologização da política e a politização 

da vida. Sua intenção com isso é chegar até os modernos campos de concentração e de 

refugiados que, para ele, são os puros e absolutos espaços em que essa política biológica do 

abandono se materializa e torna visível o arcano central do poder.  

Agamben não retrocede muito, e o primeiro exemplo que ele nos fornece para ilustrar 

as raízes do contemporâneo fenômeno de redução das lutas social à capturas do poder 

biopolítico, é a instituição do Habeas corpus em 1679. No instituto jurídico de preservação 

física da pessoa diante de uma corte de justiça esconde a vocação secreta da biopolítica. Da 



53 
 

mesma forma que acontece com os vários outros procedimentos jurisdicionais voltados à 

proteção da liberdade individual, também aqui o que está no centro da preocupação e proteção 

política não é a bíos do cidadão de direito, mas a sua simples zoé do corpo que não pode ser 

abandonado. Ou seja, “aquele que se apresentará mais tarde como o portador dos direitos e, 

como um curioso oximoro, como o novo sujeito soberano [...] pode constituir-se como tal 

somente repetindo a exceção soberana e isolando em si mesmo corpus, a vida nua” 

(AGAMBEN, 2002, p. 130). Nisso fica evidente que as democracias de direito respondem 

com uma vida nua à necessidade que a lei tem de um corpo para a sua vigência. Trata-se mais 

uma vez do caráter dual que caracteriza a relação do poder com esse indivíduo que é 

paradoxalmente um sujeito soberano. Conforme explica Agamben, “Corpus é um ser bifronte, 

portador tanto da sujeição ao poder soberano quanto das liberdades individuais” (2002, p. 

130).  

Das mais esclarecidas defesas sobre a sacralidade da vida, até as mais agressivas 

reivindicações do grupo ucraniano “sextremista” Femen, o que está em jogo é a velha 

centralidade do “corpo” no âmbito da terminologia político-jurídica. Não é sem motivo que a 

grande metáfora que Hobbes escolhei para conduzir suas argumentações no Leviatã, é 

justamente um corpo político formado por todos os corpos individuais. O que faz-se 

necessário hoje é reler tais páginas da filosofia política tendo em mente esta operação dual da 

estrutura de poder que captura e faz dos corpos dos súditos, ao mesmo tempo, parte da 

soberania e da matabilidade característica da sujeição. A mesma dinâmica deve ser 

reconhecida na crítica que Hannah Arendt empreendeu às declarações de direitos humanos no 

contexto do Estado-nação, onde a figura do refugiado mostrava como era ineficaz os direitos 

sagrados e inalienáveis do ser humano se o mesmo não fosse implicado em uma relação de 

cidadania estatal. 
24

 Somente se compreendermos essa operação dual do poder no Ocidente, 

será possível também compreender seus desenvolvimentos e metamorfoses em vários de 

nossos institutos jurídicos, práticas políticas e em reivindicações sociais.  
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 Conforme comenta Agamben: “no segundo pós-guerra, a ênfase instrumental sobre os direitos do homem e o 

multiplicar-se das declarações e das convenções no âmbito de organizações supranacionais acabaram por 

impedir uma autêntica compreensão do significado histórico do fenômeno. Mas é chegado o momento de cessar 

de ver as declarações de direitos como proclamações gratuitas de valores eternos metajurídicos, que tendem (na 

verdade sem muito sucesso) a vincular o legislador ao respeito pelos princípios éticos eternos, para então 

considerá-los de acordo com aquela que é a sua função histórica real na formação do moderno Estado-nação; As 

declarações dos direitos representam aquela figura original da inscrição da vida natural na ordem jurídica-

política do Estado-nação. Aquela vida nua natural que, no antigo regime, era politicamente indiferente e 

pertencia, como fruto da criação, a Deus, e no mundo clássico era (ao menos em aparência) claramente distinta 

como zoé da vida política (bíos), entra agora em primeiro plano na estrutura do Estado e torna-se aliás o 

fundamento terreno de sua legitimidade  da sua soberania” (2002, p. 134).  
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Uma das principais dinâmicas sociais que a presente pesquisa sobre a teoria unitária 

do poder conseguiu alcançar até agora, que nos fornece a chave de inteligibilidade tanto do 

nazismo até as decisões bioéticas contemporâneas, é a seguinte: o local da decisão soberana é 

a vida nua dos indivíduos. Nas palavras de Agamben: 

 

Não é nossa intenção assumir aqui uma posição sobre o difícil problema ético da 

eutanásia, que divide ainda hoje as opiniões e, em alguns países, ocupa um lugar 

considerável no debate da mídia [...]. Mais interessante, em nossa perspectiva, é o fato 

de que à soberania do homem vivente sobre a sua vida corresponda imediatamente a 

fixação de um limiar além do qual a vida cessa de ter valor jurídico e poder, portanto, 

ser morta sem que se cometa homicídio. A nova categoria jurídica de “vida sem valor” 

(ou “indigna de ser vivida”) corresponde ponto por ponto, ainda que em uma direção 

pelo menos aparentemente diversa, à vida nua do homo sacer e é suscetível de ser 

estendida bem além dos limites imaginados por Binding. É como se toda valorização e 

toda “politização” da vida (como está implícita, no fundo, na soberania do indivíduo 

sobre a sua própria existência) implicasse necessariamente uma nova decisão sobre o 

limiar além do qual a vida cessa de ser politicamente relevante, é então somente “vida 

sacra” e, como tal, pode ser impunemente eliminada. Toda sociedade fixa este limite, 

toda sociedade – mesmo a mais moderna – decide quais seja os seus “homens sacros” 

(AGAMBEN, 2002, p. 146).  

 

 Toda a politização da vida, em sua operação de duas fases, implica em uma nova 

decisão soberana sobre qual vida é politicamente relevante. É justamente por isso que 

Agamben não acredita no mitologema clássico da filosofia política de que a fundação da 

comunidade social é feita de uma vez por todas. Antes, trata-se de uma força em operação 

constante que encontra na vida nua dos indivíduos incluídos o lugar da decisão soberana. Isso 

explica o porquê de uma das principais características da biopolítica moderna é sua constante 

preocupação com a necessidade de redefinir quem está dentro e fora do ordenamento. “Uma 

vez que a impolítica vida natural, convertida em fundamento da soberania ultrapassa os 

mudos do oikos e penetra sempre mais profundamente a cidade”, argumenta Agamben, “ela se 

transforma ao mesmo tempo em uma linha em movimento que deve ser incessantemente 

redesenhada” (2002, p. 138). Em todas as definições de um conjunto político, seja ela qual for 

– desde o “We, people of the United State...” até o “...trabalhadores do mundo uni-vos!” – 

existe um resíduo de vida que é deixado de fora e feito sem valor. Agamben chama essa 

operação de fratura biopolítica. “Na verdade”, o italiano explica que: “o „povo‟ traz desde 

sempre consigo a fratura biopolítica fundamental. Ele é o que não pode ser incluído no todo 

de que faz parte e não pode pertencer ao conjunto no qual está incluído desde sempre” (2010e, 

p. 32). Dessa condição política paradoxal nascem todas as contradições e aporias que estão 

sempre presentes na cena pública. Historicamente, várias tentativas foram protagonizadas no 

espaço público para dar cabo dessa fratura biopolítica e preencher a cisão que divide o povo 
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dos excluídos. Agamben identifica, desde a “solução final” nazista, até “a obsessão do 

desenvolvimento tão eficaz em nossos dias porque coincide com o projeto biopolítico de 

produção de um provo sem fratura” (2010e, p. 33).  

 Seja qual for o exemplo, o que fica patente é que a vida, que com os institutos 

jurídicos de proteção e os direitos inalienáveis, foi investida do princípio de soberania, ao 

mesmo tempo, tornou-se o local da decisão soberana. A implicação disso foi que a essa 

mesma “decisão soberana sobre a vida se desloque, de motivações e âmbitos estritamente 

políticos para um terreno mais ambíguo, no qual o médico e o soberano parecem trocar seus 

papéis” (2002, p. 150). Nesse horizonte biopolítico, em que o médico e o cientista movem-se 

confortavelmente nessa terra de ninguém, onde somente o soberano poderia decidir-se, mais 

uma vez temos a produção daquilo que é característico da operação soberana: a vida matável, 

sem que um homicídio seja cometido. Atualmente, a situação em que a vida nua do homo 

sacer revela-se politicamente são as chamadas questões bioéticas. 
25

 A vida nua enquanto 

produção natural da operação soberana revela-se hoje nas decisões sobre vida e morte feitas 

nas salas cirúrgicas. As atuais questões bioéticas são o melhor paradigma para se deixar 

evidente que ainda hoje a vida e a morte não são propriamente conceitos científicos, mas 

antes, conceitos políticos e, enquanto tais, só assumem significado completo através de uma 

decisão soberana. 
26

 

Tudo isso faz com que comecemos a ter condições de responder a pergunta que 

fizemos no início do presente sub-tópico – e que também intitula essa seção. A razão que 
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 Nas palavras de Agamben: “a sala de reanimação onde flutuam entre a vida e a morte o néomort, o além-

comatoso e o faux vivant delimita um espaço de exceção no qual surge, em estado puro, uma vida nua pela 

primeira vez integralmente controlada pelo homem e pela sua tecnologia. E visto que se trata, justamente, não de 

um corpo natural, mas de uma extrema encarnação do homo sacer (o comatoso pode ser definido como “um ser 

intermediário entre o homem e o animal”) a aposta em jogo é, mais uma vez, a definição de uma vida que pode 

ser morta sem que se cometa homicídio (e que, como o homo sacer, é „insacrificável‟, no sentido de que não 

poderia obviamente ser colocada à morte em uma execução de pena capital). Não admira, portanto, que, entre os 

partidários mais inflamados da morte cerebral e da biopolítica moderna, encontre-se quem invoca a intervenção 

do Estado, a fim de que, decidindo o momento da morte, seja consentido intervir sem obstáculos sobre o „falso 

vivo‟ na sala de reanimação” (2002, p. 171-172).   
 

26
 No contexto dessa seção, em que estamos reconstruindo a relação que Agamben estabelece entre o campo e o 

espaço político atual, não podemos deixar de, a partir dessa descrição da condição humana tratada pelas questões 

bioéticas, apontar para um indivíduo que teve o seu processo de subjetividade construído no campo, qual seja, o 

muçulmano. Em O que resta de Auschwitz, Agamben nos diz o seguinte: “o intestemunhável tem nome. Chama-

se, no jargão do campo, der Muselmann, o muçulmano. O assim chamado Muselmann, como era denominado na 

linguagem do Lager, o prisioneiro que havia abandonado qualquer esperança que havia sido abandonado pelos 

companheiros, já não dispunha de um âmbito de conhecimento capaz de lhe permitir discernimento entre bem e 

mal, entre nobreza e vileza, entre espiritualidade e não espiritualidade. Era um cadáver ambulante, um feixe de 

funções física já em agonia” (2008, p. 49). O que está em jogo aqui, não são apenas as inegáveis 

correspondências entre o muçulmano e alguns habitantes das sociedades contemporâneas, mas, acima de tudo, o 

seu significado político, “afinal de contas, o umbral extremo entra a vida e a morte, entre o humano e o inumano, 

em que habitava o muçulmano, pudesse ter um significado político é algo que também foi explicitamente 

afirmado” (2008, p. 55).   
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contribui para perpetuar e multiplicar os espaços de abandono, tais como o campo de 

refugiados de Dadaab, é justamente o fato de que o fundamento da soberania está na 

politização da vida nua dos indivíduos. Da mesma forma que no século XX as democracias 

parlamentares puderam se transformar rapidamente em Estados totalitários, bem como o inverso, 

no século XXI a territorialização do campo assume o lugar de paradigma biopolítico absoluto. 

Quando a vida biológica, com todas as suas necessidades, passou a ser fato político decisivo no 

espaço público, a estrutura do regime político pouco importava. O que realmente estava em jogo na 

governamentalidade biopolítica era apenas determinar qual forma de organização se revelaria mais 

eficaz para assegurar o cuidado, o controle e o usufruto da vida nua. Precisamente nesse contexto 

surge o campo como nómos do moderno. Conforme estabelece Agamben: 

 

O deslocamento crescente entre o nascimento (a vida nua) e o Estado-nação é o fato 

novo da política do nosso tempo, e aquilo que chamamos de campo é seu resíduo. A um 

ordenamento sem localização (o estado de exceção, no qual a lei é suspensa) 

corresponde agora uma localização sem ordenamento (o campo, como espaço 

permanente de exceção). O sistema político não ordena mais formas de vida e normas 

jurídicas em um espaço determinado, mas contém em seu interior uma localização 

deslocante que o excede, na qual toda forma de vida e toda norma podem virtualmente 

ser capturadas. O campo como localização deslocante é a matriz oculta da política em 

que ainda vivemos, que devemos aprender a reconhecer através de todas as suas 

metamorfoses, nas zones d‟attente de nossos aeroportos bem como em certas periferias 

de nossas cidades. Este é o quarto, inseparável elemento que veio a juntar-se, 

rompendo-a- à velha trindade Estado-nação (nascimento)-território (2002, p. 182). 

 

 Com essas palavras, temos um condensado de argumentos de Agamben a respeito da 

ideia de localizar no campo a norma da estrutura política contemporânea. A partir dessas 

palavras, podemos capturar os principais fatos que estão envolvidos na hipótese do campo 

como paradigma político contemporâneo. O primeiro fato refere-se ao surgimento do campo. 

Uma vez que o pano de fundo jurídico dos campos é a situação de emergência e exceção – 

tendo a primeira aparição em 1896 tanto em Cuba quanto na África do Sul para abrigar 

insurgentes da população da colônia – seu nexo constitutivo com o estado de exceção não 

pode ser menosprezado. Seu estado jurídico é a própria exceção, ou melhor, “o campo é o 

espaço que se abre quando o estado de exceção começa a tornar-se a regra” (2002, p. 175). Ou 

seja, no campo de concentração ou de refugiados, o estado de exceção, que era essencialmente 

uma suspensão temporal do ordenamento com base numa situação de emergência 

contingencial, adquire uma disposição espacial permanente que, enquanto tal, permanece 

estável fora do ordenamento vigente – exatamente a mesma constituição do moderno campo 

de Dadaab.  
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 Em sua investigação O que resta de Auschwitz (2008) dedicada a perguntar-se pelos 

horrores inenarráveis do testemunho sobre a violência em Auschwitz-Birkenau – uma rede de 

campos que eram tanto de concentração como de extermínio – Agamben enuncia mais uma 

vez a condição excepcional do campo. Nas suas palavras: “Auschwitz é exatamente o lugar 

em que o estado de exceção coincide, de maneira perfeita, com a regra, e a situação extrema 

converte-se no próprio paradigma do cotidiano” (2008, p. 57). No entanto, para o italiano, 

essa estrutura paradoxal transforma-se no seu contrário, fazendo com que realmente o campo 

mostre-se uma situação-limite da política hodierna. Uma vez que no campo exceção e regra 

convivem no mesmo espaço, essa situação extrema já não serve mais de critério de distinção. 

“Por isso”, conclui Agamben, “o seu „terceiro reino‟ é a cifra perfeita do campo, do não-lugar 

onde todas as barreiras disciplinares acabam ruindo, todas as margens transbordam” (2008, p. 

56).  

 Faz-se necessário problematizar essa condição paradoxal do campo enquanto 

visibilidade do estado de exceção, uma vez que ele é, ao mesmo tempo, um pedaço de 

território que está localizado fora do ordenamento jurídico, mais não é um espaço externo à 

esse mesmo ordenamento – pois o serve e trabalha a seus propósitos. É justamente por isso 

que, aquilo que no campo é excluído – refugiados, presos políticos, vidas sem valor – é 

“segundo o significado etimológico do termo exceção, capturado fora, incluído através de sua 

própria exclusão” (2002, p. 177). Em tudo isso, fica evidente que o campo é o lugar em que o 

estado de exceção é realizado normalmente. O lugar onde a decisão soberana é tomada sobre 

a vida nua dos indivíduos o tempo todo, sem que, quando há morte exista homicídio. Em 

síntese: “o campo é um híbrido de direito e de fato, no qual os dois termos tornam-se 

indiscerníveis” (2002, p. 177). Essa é a razão que coloca em questão quase todas as propostas 

éticas que a filosofia ocidental conhece, pois em lugar como os campos, não é possível “ser 

decente”, pois aqueles que conservam dignidade e respeito de si mesmo, sente vergonha dos 

que estão ao seu redor e, há muito, já perderam qualquer traço de humanidade. Conforme 

coloca um dos membros do Sonderkommando, “quando se faz este trabalho, ou agente fica 

louco ou agente se acostuma” (apud AGAMBEN, 2008, p. 57). Quando a exceção se torna 

hábito perde-se todo o critério de juízo. O campo é o espaço em que é impossível se decidir 

sobre o que é fato e o que é direito, entre norma e aplicação, entre exceção e regra. No 

entanto, à revelia de nossa impossibilidade de decisão, sempre nos campos existem decisões 

soberanas feitas na vida nua dos indivíduos.  

 Gostaríamos de começar a concluir a presente seção considerando algumas 

implicações da hipótese até aqui reconstruída. Se realmente estiver correta a argumentação de 
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Agamben de que a essência do campo é a materializar a exceção como regra – criando assim 

um espaço em que a vida nua é capturada pela decisão soberana – então, todas as vezes que 

nos encontrarmos em um espaço em que essas condições são reproduzidas, virtualmente, 

devemos admitir nossa presença em um campo. Seja em Dadaab, em Guantánamo ou na 

cracolândia, para essa identificação, pouco importa a natureza dos crimes sendo cometidos ou 

a denominação topográfica específica, os campos ainda são a sombra que paira sobre muitos 

espaços de abandono em nossas comunidades políticas. Mesmo que essa realidade seja mais 

evidente em casos que a polícia ou o exército aglomeram provisoriamente uma multidão de 

imigrantes clandestinos ou de manifestantes descontrolados, a territorialização do campo é a 

presença fantasmagórica da democracia de direito hodierna. O campo passa a ser o novo 

regulador oculto da inscrição da vida no ordenamento jurídico, ou ainda, “o sinal de 

impossibilidade do sistema funcionar sem transformar-se em uma máquina letal” (2002, p. 

182). 
27

 

 Mais do que isso, à luz das considerações precedentes, poderemos fazer junto de 

Agamben uma atualização da fórmula que define a biopolítica. Foucault já havia deixado 

clara a diferença entre a biopolítica e o poder soberano no antigo Estado territorial, quando 

inverteu o cruzamento da fórmula fazer morrer e deixar viver por fazer viver e deixar morrer. 

Contudo, encontrando no campo o a visibilidade da operação soberana e no homo sacer o seu 

principal desdobramento, o caráter mais específico do governo biopolítico 

contemporaneamente já não é mais o fazer viver, nem o fazer morrer, mas o fazer sobreviver. 

Nas palavras de Agamben:  

 

Nem a vida nem a morte, mas a produção de uma sobrevivência modulável e 

virtualmente infinita constitui a tarefa decisiva do biopoder em nosso tempo. Trata-se, 

no homem, de separar cada vez a vida orgânica da vida animal, o não-humano do 

humano, o muçulmano da testemunha, a vida vegetal mantida em funcionamento 

mediante as técnicas de reanimação da vida consciente, até alcançar um ponto-limite, 

assim, como as fronteiras geopolíticas é essencialmente móvel e se desloca segundo o 

progresso das tecnologias científicas e políticas. A ambição suprema do biopoder 

consiste em produzir em um corpo humano a separação absoluta entre o ser vivo e o ser 

que fala, entre a zoé e o bíos, o não-homem e o homem: a sobrevivência (2008, p. 155-

156) 

 

                                                           
27

 É importante aqui colocar a ressalva que o próprio Agamben faz sobre seu raciocínio a respeito dos campos. 

Em uma entrevista recente ele nos diz que: “o que procuro fazer em meu livro sobre Auschwitz, sobre o campo 

de concentração e a contemporaneidade, não é um juízo histórico. Procuro, sim, delinear um paradigma, com o 

objetivo de compreender a política em nossos dias. Não quero dizer, portanto, que vivemos num campo de 

extermínio – muitos dizem: „Agamben diz que vivemos num campo de concentração‟. Não. Mas se tomarmos o 

campo de concentração como paradigma para compreender o poder hoje, isso pode ser útil” (2015, s/p.).  
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 Será justamente por isso que o muçulmano no campo, assim como o paciente de 

eutanásia, o morador de rua dependente químico ou o neomort de uma sala de reanimação, 

não apenas mostram a eficácia do biopoder, como também são a sua cifra perfeita, o que 

Agamben gosta de chamar de arcanum central. Em cada um desses exemplos, fica evidente 

aquilo que era uma das principais características do campo: além de ser totalmente impossível 

produzir ali uma forma de vida, também não era possível experimentar a morte. A experiência 

heideggeriana decisiva do “ser-para-a-morte” era impossível em Auschwitz, pois ali ninguém 

morria. Antes, temos apenas a produção de cadáveres. A fabricação de cadáveres em série, 

como ficou conhecida a otimização da morte nazista, não designa simplesmente a matança de 

indivíduos. Nos campos eram produzidos cadáveres sem morte, não-humanos cuja 

sobrevivência enquanto morto-vivo foi rebaixado à produção em série.  

 Para encerrar, uma breve história. Conta-se que em 1937, em uma reunião secreta, 

Hitler fez um pronunciamento que continua a fórmula biopolítica por excelência. Referindo-

se à Europa centro-oriental, ele declarou que necessitava de um espaço sem povo (volkloser 

Raum) (cf. AGAMBEN, 2008, p. 91). É claro que com essa expressão, o chanceler do Reich 

não se referia a um deserto, nem mesmo um espaço geográfico sem nenhum habitante, uma 

vez que o território ao qual ele se referia era abundantemente povoado. O que estava no centro 

de suas intenções era um dos objetivos biopolíticos fundamentais, qual seja, produzir um 

espaço em que os habitantes não sejam humanos, isto é, transmutar a população em 

muçulmanos. Ou ainda, para usarmos o paradigma agambeniano, seu desejo era implementar 

a estrutura de um campo em toda uma região do continente europeu. Em um lugar assim, a 

morte é apenas um epifenômeno que passa desapercebido.  

 O mais terrível com essa história é que ela não está confinada aos planos de maldade 

banal do líder do Reich. A história repete-se desgraçadamente em territórios onde a estrutura 

biopolítica da exceção é a regra do caso normal. A professora Eugénia Vilela nos lembra de 

Angola enquanto um espaço de total abandono no cenário internacional. Ali existe um mundo 

“de carne recortada pela guerra civil e pelas minas antipessoais. Um território como um 

campo de batalha onde depois da orgia não há ódio nem cura para ele. Um povo, um objeto de 

um silêncio assente numa lógica de ruína desenhada por um conflito perpétuo” (2010, p. 142). 

Angola é mais do que um abismo de refugiados, mutilados, órfãos, viúvas e indigentes. Para 

Eugénia, Angola é um país que não existe. Um espaço de exceção onde o abandono rabisca 

qualquer sentido ético ou político. Em síntese, valendo-se da mesma ideia que tinha Hitler, 

“são territórios desenraizados de qualquer lógica de organização política, são apenas espaços-

terra onde se vive, sob uma lógica, na violência surreal. [...] um espaço onde o mundo se 
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rende a um corpo mutilado – na carne e na linguagem – sem lugares antecipados de destino” 

(2010, p. 143).  

 Agamben nos lembra que dos campos de concentração, de extermínio e de refugiados, 

não existe retorno para a política clássica (2002, p. 193). Todas as distinções claras e usuais 

da ciência política (público/privado, oikos/polis, cidadão/estrangeiro, etc.) foram esfumaçadas 

e fazem pouco ou nenhum sentido contemporaneamente. A possibilidade hoje de 

distinguirmos entre o nosso corpo biológico e nosso corpo político nos foi totalmente retirada. 

Antes o contrário, as mais “progressivas” manifestações no interior do corpo social são 

protagonizadas pelos corpos biológicos de seus manifestantes. O objetivo do primeiro 

capítulo da presente tese era mostrar, justamente no âmbito da assinatura “poder” em sua 

forma dual, aquele que sempre é o primeiro movimento filosófico de Agamben: apresentar a 

condição paradoxal dos principais pares de conceitos de um campo filosófico. Feito isso, 

nosso próximo passo, em consonância com a metodologia agambeniana, é tornar ainda mais 

evidente a zona de indiferença que essa operação paradoxal da soberania produziu. Para tanto, 

reconstruiremos o diálogo entre Carl Schmitt e Walter Benjamin sobre a exceção como regra. 
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CAPÍTULO 02  - A exceção como regra: da teologia política da soberania à escatologia 

messiânica da revolução 

 

 

Todos os conceitos significativos da moderna 

doutrina do Estado são conceitos 

teológicos secularizados 

 

Carl Schmitt 

 

 

 Conforme buscamos deixar claro na introdução da presente dissertação, que a filosofia 

da indiferença ou messianismo político presente na obra de Agamben sempre se mostra a 

partir de três movimentos básicos operados pelo autor. Em primeiro lugar, ele faz uma crítica 

entre duas categorias historicamente colocadas em oposição no pensamento ocidental. Após 

destacar esta polaridade – que ele diz ser constituinte de toda a metafísica ocidental e, 

consequentemente, de seus desdobramentos políticos, éticos e estéticos – ele passa ao 

segundo movimento que se trata de fazer emergir uma zona de indiferença entre estes dois 

pólos. A figura do homo sacer, o estado de exceção, o campo de concentração, etc. são 

também exemplos de pessoas, lugares e situações em que essas oposição bilaterais se tornam 

indiferentes e entram em uma zona de inoperosidade. Tudo isso ele mostra para que, por fim, 

no terceiro movimento de sua argumentação, poder apresentar aquela que talvez seja sua 

única proposta: o momento messiânico de suspensão indiferente – tal movimento será 

explorado no terceiro capítulo. Sendo assim, para mantermos o eixo principal do presente 

trabalho coerente à abordagem agambeniana, continuaremos nossa genealogia teológica da 

assinatura “poder” através da zona de indiferença que essa fez emergir no Ocidente.  

 O caminho escolhido para percorrermos essa parte da filosofia de Agamben será a 

reconstrução do diálogo a respeito do estado de exceção entre Carl Schmitt e Walter 

Benjamin, registrado em Estado de Exceção (2004). Dissertar sobre os aspectos jurídicos 

envolvidos nessa zona de indiferença é um modo privilegiado de investigarmos esse segundo 

movimento da filosofia do italiano porque a vida que se coloca no centro dos objetivos 

estatais, e faz da política biopolítica, é capturada justamente através do ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, mostra-se totalmente conveniente investigar como a estrutura jurídica captura a 

vida nua através de uma inclusão que é, ao mesmo tempo, a suspensão do próprio 
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ordenamento. Em síntese, como a norma aplica desaplicando-se, colocando a vida nua em 

uma relação com o direito de abandono.  

Ainda que Agamben defenderá que o estado de exceção tende cada vez mais a se 

apresentar como o paradigma de governo dominante na política contemporânea, este 

dispositivo a serviço da soberania atravessou um longo processo de deslocamento. Segundo 

Agamben, ele saiu “de uma medida provisória e excepcional para uma técnica de governo 

ameaçando transformar radicalmente [...] a estrutura e o sentido da distinção tradicional entre 

os tipos de constituição” (2004b, p. 13). Em outras palavras, o estado de exceção, enquanto 

técnica de governo, coloca a estrutura jurídica-política em um estado de indeterminação entre 

a democracia e o absolutismo. Tal percepção fundamental que possibilita Slavoj Žižek afirmar 

após os ataques de 11 de Setembro que: “o estado em que vivemos hoje, da „guerra ao terror‟, 

é o estado da ameaça terrorista eternamente suspensa: a Catástrofe (o novo ataque terrorista) é 

considerada certa, mas ela é indefinidamente adiada” (2003, p. 12), fazendo com que não só 

os americanos, mas a população do globo, viva em uma espécie de estado de exceção 

permanente. O que parece que as pessoas não perceberem, completa Žižek, é que: “a 

verdadeira catástrofe já é esta vida sob a sombra da ameaça permanente de uma catástrofe” 

(2003, p. 12). 

Para evitar que seja taxado de alarmista ou ser acusado de imprecisão, Agamben 

reconstrói uma detalhada história do instituto político do estado de exceção (cf. AGAMBEN, 

2004b, p. 24-38). De uma criação de tradição democrática e revolucionária durante a 

revolução francesa, passando por medidas provisórias até tornar-se um instrumento utilizado 

quase à exaustão, a tese de Agamben é que através do estado de exceção adentramos uma 

espécie de guerra civil legal. 
28

 Neste cenário jurídico-político, a soberania apresenta-se como 

o limite da ordem jurídica, isto é, o seu princípio e fim. Conforme explica Eugénia Vilela, 

trata-se de uma lei que tem, “uma vigência sem significado, aponta para uma lei que perdeu o 

seu conteúdo e, deixando de existir como tal, passa a confundir-se com a vida. [...] o caráter 

essencial do estado de exceção resiste, justamente, na impossibilidade de distinguir entre lei e 

a vida” (2010, p. 105).   

Apesar de sua longa história, bem como de sua articulação diversa por juristas e 

fenômeno destacado na política ocidental, o estado de exceção só será objeto de um estudo 

                                                           
28

 É justamente com este pano de fundo que Agamben sustentará que: “na perspectiva dessa reivindicação dos 

poderes soberanos do presidente em uma situação de emergência que se deve considerar a decisão do presidente 

Bush de referir-se constantemente a si mesmo, após o 11 de setembro de 2001, como o Commander in chief of 

the army. Se, como vimos, tal título implica uma referência imediata ao estado de exceção, Bush está procurando 

produzir uma situação em que a emergência se torne a regra e em que a própria distinção entre paz e guerra (e 

entre guerra externa e guerra civil mundial) se torne impossível” (AGAMBEN, 2004b, p. 38).  
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detalhado com o jurista alemão Carl Schmitt. Em suas duas obras principais a respeito do 

tema, A Ditadura e Teologia Política, é que o estado de exceção se tornará uma teoria mais 

rigorosa. Neste sentido, para abordarmos a questão do estado de exceção no interior do 

pensamento de Agamben, torna-se imperioso dedicarmos espaço para seu diálogo com 

Schmitt e, em seguida, com a contraposição que faz a partir de Walter Benjamin. Para 

evitarmos qualquer redução dos argumentos de Agamben a Schmitt, convém dizer que o leitor 

perceberá que a diferença entre o italiano e o alemão é que, para o segundo, o estado de 

exceção é identificado de alguma forma como parte do ordenamento jurídico, enquanto que 

para o primeiro, se trata de um estado kenomático (esvaziado). 
29

 

Ocupar-se com este “espaço de anomia” que caracteriza o estado de exceção, 

possibilitará compreender o que está em jogo na diferença entre o político e o jurídico 

contemporaneamente – bem como compreender o modo pelo qual a vida é capturada pelo 

poder, isto é, o tema próprio da biopolítica. Ademais, sustenta Agamben, “só então será 

possível, talvez, responder a pergunta que não para de ressoar na história da política ocidental: 

o que significa agir politicamente?” (2004b, p. 12).  

 

 

2.1. Carl Schmitt: do fundamento da decisão para a decisão como fundamento 

 

 

 A autoridade, não a verdade, faz a lei. 

Thomas Hobbes 

 

Antes de debruçarmo-nos na utilização que Agamben faz das contribuições 

schmittianas sobre o estado de exceção, precisamos recuperar o contexto dos próprios 

esforços de Schmitt em desenvolvê-las. De modo esquemático, podemos dizer que Carl 
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 Em uma entrevista recente, em que é questionado sobre o uso que faz de Schmitt, Agamben nos esclarece o 

seguinte: “vocês me dão a oportunidade de esclarecer esse ponto, pois muitas vezes recebo críticas por esse uso 

de Schmitt. Schmitt sustenta que soberano é quem decide sobre o estado de exceção, e que, portanto, o poder se 

fundamenta numa exceção; minha ideia é que, enquanto Schmitt para por aqui, e diz que o campo da lei é o 

estado de exceção, ao mesmo tempo diz que a lei está em vigor. A concepção da lei em Schmitt é que a lei 

compreende a exceção à própria lei, mas, ao mesmo tempo, a lei ainda está aí – e por isso não podemos falar de 

anomia. Eu, pelo contrário, tento demonstrar que isso é um erro: que aquilo que ocorre nesse caso é 

simplesmente uma zona de anomia. Qual é, pois, a diferença entre minha posição e a de Schmitt? Eu tento 

demonstrar que a lei não existe mais. E aqui aparece aquilo que defendi em meu discurso em Atenas no sábado 

[16 de novembro de 2013 – N. T.], ou seja, que o que importa é demonstrar que a anomia foi subjugada pelo 

poder. O sistema de Schmitt só funciona se aceitarmos que a suspensão da lei ainda é lei, que aquela zona de 

anomia é lícita. Em meu discurso, tentei demonstrar que um poder destituinte (destituent power) deve tornar 

claro que o sistema legal no interior do qual vivemos não se fundamenta numa suspensão legal da lei, mas 

simplesmente na anomia. E, em tal caso, o sistema de Schmitt cai por terra” (2015, s/p.).  



64 
 

Schmitt foi um dos mais originais e radicais pensadores jurídico-político do século XX. Tal 

atribuição se dá em razão de seus esforços em libertar-se de uma visão romântica e juspositiva 

do fenômeno jurídico e político. Para empreender tal projeto, foi necessário encontrar nos 

quadrantes da decisão soberana de exceção o fundamento do direito.  Isto fez com que o seu 

trabalho, em algum momento, fosse relacionado com os objetivos do nazismo. 
30

 Contudo, 

suas posições teóricas podem ser reconstruídas genealogicamente em uma incômoda tradição 

de realismo moderno que passa por Hobbes, Maquiavel e alguns espectros da teologia 

católica. Como sintetiza Alysson Mascaro, “para Schmitt, tal qual o Papa é a sede da decisão 

soberana para a Igreja, o Führer protege o direito” (2010, p. 410). 
31

 

Para não ficarmos com uma má impressão das contribuições teóricas do jurista 

alemão, é preciso compreender cada um de seus passos. Tudo se inicia com a oposição que 

faz a uma compreensão romântica a respeito da validade de um sistema de normas. Para 

Schmitt, nenhuma norma se interpreta, se aplica, se protege ou se defende por si mesma, isto 

é, nenhum sistema de normas tem validade por si só. Para que isto acontecesse, seria 

necessário um quadro de valores comuns totalmente incontroverso – algo praticamente 

impossível de se alcançar nas sociedades plurais em que vivemos. Mais precisamente a 

filosofia do direito de Schmitt se inscreve justamente em um cenário social de falência das 

referências normativas – um dos aspectos do secularismo social em que estava inserido, que 

segundo ele, transitava “do teológico, passando pelo metafísico, para o humano-moral e para 
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 Segundo o professor Alysson Mascaro, “para Schmitt, pensar a exceção é pensar um quadro no qual não há 

uma ordem minimamente estabelecida. Trata-se de uma quimera, para o seu pensamento, imaginar que o 

conjunto normativo constitua e estabeleça o processamento da ordem. È justamente a exceção que instaura a 

ordem, a partir de uma desorientação inicial. A decisão não é o último momento de uma cadeia normativa, como 

pensa o juspositivismo; é o primeiro, pois é o que dá base à ordem” (2010, p. 411). Em razão disto, continua 

explicando Mascaro, “aos tempos de crescimento do poder nazista, para Schmitt o Führer protege o direito. Na 

sua obra O guardião da Constituição, de 1931, Schmitt compreende o Führer como o elemento de manifestação e 

de condução da unidade do povo com o Estado. Não é o parlamento que faz a representação da vontade do povo. 

É o Führer, que, acima das divisões e das limitações de competência dos representantes do povo, tem o poder de 

se insurgir contra os próprios órgãos do Estado. [...] Por isso, na Alemanha da República de Weimar, as ideias de 

Carl Schmitt serviram de sustentáculo para que o nazismo abrisse caminhos. Por sua teoria, o soberano era 

aquele que se destacava da massa informe dos operadores e cumpridores das normas jurídicas. O Führer haveria 

de cumprir esse papel superior” (2010, p. 413-415). Por ocasião de nossa explicação da apropriação e 

desenvolvimento das ideias de Schmitt por Agamben, tentaremos deixar claro que, apesar de as ideias de Schmitt 

terem sido utilizadas para o propósito do Terceiro Reich, eles, por definição, não poderiam fazê-lo, uma vez que 

a regência de Hitler não foi nem uma ditadura nem um estado de exceção como teorizou o jurista alemão, mas 

antes um estado kenomático – esvaziado – conforme demonstra Agamben. 
 

31
 Mascaro explica em outra oportunidade que; “ao afirmar a exceção, e não a regra, como fundamento da 

compreensão do direto, do poder e da soberania, Schmitt atenta contra o pressuposto profundo da tradição 

moderna iluminista e laicizada. Católico, Schmitt aproxima o fenômeno jurídico moderno da própria organização 

da Igreja Católica, fundada na representação. Ao contrário do protestante, para quem a relação é direta do 

individuo para com Deus, o católico baseia sua condição religiosa na submissão à representação divina do papa. 

A lei não é uma observação dos costumes arraigados, nem do justo, nem uma decorrência da razão. Ela é uma 

operação da vontade do representante. O Führer e o Papa, nesse sentido, guardam semelhança” (2010, p. 423).  
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o econômico” (2006, p. XVII). Em um ambiente assim, faz-se necessário instituir condições 

de possibilidade para que um conjunto de normas pudesse ter vigência, ou seja, ser 

“universalmente” reconhecida. Em outras palavras, em um cenário onde noções como “bem 

comum”, “justiça”, “paz”, “ordem pública” não tem referente unívoco, surge a necessidade 

incontornável de se impor uma decisão soberana. Neste momento, faz-se sentir toda a 

inteligibilidade do tema da exceção. Conforme muito bem esclarece Bernardo Ferreira: 

 
[Schmitt] procura pensar as condições do governo normativo da realidade a partir da 

situação-limite em que a aniquilação do direito se confunde com a sua própria criação. 

Daí a importância de se considerar a realidade a partir do “caso-limite” [grenzfall] de 

uma situação anormal – em que a suspensão das normas e da normalidade colocaria o 

problema da sua própria instauração – e não a partir do “caso normal” (2004, p. 101). 

 

 Aqui fica claro como o tema da exceção é um dos eixos escolhidos por Schmitt para 

realizar seu projeto de realismo jurídico-filosófico. Trata-se do que também pode se chamar 

de uma perspectiva situacional do direito. Ao invés de esgotar o direito na imanência do 

próprio sistema de normas legais, o que Schmitt procura fazer é observar que a ordem é criada 

por uma decisão soberana anormal. 
32

 

 

 

2.1.1. O estado de exceção sob o signo da ditadura: a sistematização de Carl Schmitt  

 

 Schmitt fornece concretude a todas as ideias supramencionadas em duas obras 

principais, onde o conceito de estado de exceção será desenvolvido, quais sejam: A Ditadura 

(1921) e Teologia Política (1922). Na primeira, ele se ocupa com a temática do estado de 

exceção a partir de uma identificação com a ditadura, enquanto na segundo a terminologia 

utilizada será apenas a do estado de exceção. Uma de suas primeiras preocupações em A 

Ditadura é mostrar que o estado de exceção, na figura da ditadura, não pode ser confundido 

com o despotismo puro e simples. Enquanto o segundo visa o poder indeterminadamente, o 

primeiro tem por objetivo apenas criar as condições concretas para que o ordenamento 

jurídico tenha vigor. Necessariamente, na ação do ditador, o direito precisa ser suspenso para 
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 Quanto a isto, Schmitt explica dizendo: “a exceção é mais interessante que o caso normal. O que é normal 

nada prova, a exceção comprava tudo; ela não somente confirma a regra, mas esta vive da exceção. Na exceção, 

a força da vida real transpõe a crosta mecânica fixada na repetição. Um teólogo protestante, no século XIX 

[Kierkegaard], provou de que intensidade vital a reflexão teológica pode ser capaz: „a exceção explica o geral e a 

si mesma‟. E, quando se quer estudar corretamente o caso geral, somente se precisa observar uma real exceção” 

(2006, p. 15).  
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que se criem estas condições de validade para o próprio direito. Nas suas palavras, a partir do 

caso da ditadura do proletariado comunista ele explica: 

 

este Estado proletário não quer ser nada definitivo, se não uma transição. Daí recebe de 

novo sua significação da circunstância essencial que se havia posto na literatura 

burguesa. A ditadura é um meio para alcançar um fim determinado. Como seu conteúdo 

só está determinado pelo interesse no resultado a alcançar, ela, portanto, depende 

sempre da situação das coisas, no que se pode definir, em geral, como a supressão da 

democracia. Por outro lado, a argumentação comunista permite também reconhecer que 

a ditadura do proletariado, que segundo sua ideia é uma transição, só deve implantar-se 

por exceção e sob a ação das circunstâncias. Também isto forma parte do seu conceito 

e, o que importa, é determinar a que se faz tal exceção. Se a ditadura é um “estado de 

exceção”, é necessário mostrar as distintas possibilidades do seu conceito mediante uma 

enumeração do que considera como normal [...]. A ditadura pode, assim, significar uma 

exceção tanto dos princípios democráticos quanto dos princípios liberais, sem que 

ambas as exceções tenham que aparecer unidas. O que tem que valer como norma pode 

ser determinado positivamente mediante uma Constituição e também mediante um ideal 

político. Portanto, o estado de sítio se chama ditadura, devido à suspensão dos preceitos 

positivos da Constituição (SCHMITT, 1968, 23-24, tradução nossa).  

 

 Nestas palavras observamos como o exercício soberano no estado de exceção cria um 

paradoxo: para se defender e afirmar o direito é necessário criar uma situação em que as 

regras jurídicas simplesmente deixem de se aplicar. Contudo, cabe ressaltar junto com 

Schmitt que: “em que toda a ditadura contém uma exceção a uma norma, não quer dizer que 

seja uma negação casual de uma norma qualquer”, na verdade, “a dialética interna do conceito 

radica em que, mediante a ditadura, se nega precisamente a norma cuja dominação deve ser 

assegurada na realidade política-histórica” (1968, p. 26). Ou seja, ela nega e suspende o 

direito para poder fornecer as condições de realização do mesmo. Em tudo isto, podemos ver 

claramente a questão do conflito e da violência que inaugura e mantém a ordem normativa. 

Esta identificação será importante, quando Agamben, sob a influência do raciocínio de Walter 

Benjamin, se perguntará sobre uma terceira violência que se insere e suspende esta dialética 

jurídica no político. Em todo caso, o que deve ficar claro, por enquanto, é que o direito, para 

se tornar efetivo, não pode prescindir da sua própria negação excepcional.  

 Uma segunda distinção que Schmitt faz, agora já em Teologia Política, é que: “o 

estado de exceção se distingui do caos jurídico, ou de uma anarquia qualquer” (2006, p. 14), 

uma vez que a esfera política continua existindo à revelia da suspensão do ordenamento 

jurídico. O mesmo acontece com relação à guerra civil, em que a unidade política tenderia a 

se dissolver no interior do seu próprio conflito. O estado de exceção não se equipara a 

nenhum destes. E a distinção é importante para Schmitt, pois, com ela, ele visa mostrar-nos 

que existe uma instância política que vai para além do âmbito jurídico. Nisto, está clara sua 

oposição a Hans Kelsen e toda a tradição neokantiana do direito que, para o jurista alemão: 
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“não sabe, sistematicamente, o que fazer com o estado de exceção” (2006, p. 14). 
33

  Neste 

quadro, o estado de exceção mostra-se um conceito-limite que revela não apenas as fronteiras 

do direito, como também o seu caráter não racional. Tal observação, que extrapola a esfera 

jurídico-política, será o caminho escolhido por Schmitt para nos mostrar que o seu conceito de 

político é profundamente existencial. Nas suas palavras: 

 

a exceção confunde a unidade a ordem do esquema racional. [...] de forma que a 

filosofia da vida concreta não pode se retrair diante da exceção e do caso extremo, 

porém deve interessar-se por isso em grande medida. A ela deve ser mais importante a 

exceção do que a regra, não por uma ironia romântica pelo paradoxo, mas com toda a 

seriedade de um entendimento que se aprofunda mais que as claras generalizações 

daquilo que, em geral, se repete (2006, p. 15).  

 

 Aqui, vemos Schmitt saltar em seu raciocínio, da esfera jurídica para a existencial e 

política. Este salto, contudo, não se trata de um exagero mal fundamentado em sua 

argumentação. Antes, está devidamente relacionado com a convicção que somente a 

existência de uma autoridade soberana será capaz de suspender o direito e autorizar a 

ditadura, ou seja, o estado de exceção. Contudo, para deixar de forma mais clara em que 

realmente consiste o estado de exceção, Carl Schmitt faz uma distinção adicional entre dois 

tipos de ditadura: uma é a ditadura comissária e a outra é a soberana. Na primeira, o alvo da 

suspensão do aparato jurídico é a proteção do poder constituído, isto é, a própria constituição 

já existente, que por algum motivo está sob ameaça. Segundo Schmitt, esta modalidade de 

estado de exceção, na verdade “é sempre não apenas ação, mas também uma contra-ação. 

Pressupõe que o adversário não se atenta às normas jurídicas e que o ditador reconhece no 

fundamento jurídico a medida de sua ação”, precisamente por isso, “na ditadura comissária 
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 Neste sentido, o professor Alysson Mascaro explica que, para Carl Schmitt: “o direito não é compreendido 

como uma processualidade formal e automática [...]. pelo contrário, o direito é compreendido como decisão 

independente das normas, como ato que instaura uma condição que não haveria de outro modo. O cumpridor 

automático das regras, tal qual uma pirâmide do ordenamento das normas, seria típico de uma visão liberal, 

juspositivista, de inspirações próximas de Kelsen” (2010, p. 411). Segundo o raciocínio de Kelsen, o fenômeno 

jurídico é diferente da ciência do direito. O nome de sua principal obra Teoria pura do direito se deu em razão 

de sua compreensão de que não são os fatos brutos que revelam o que é o direito, mas sim a interpretação 

normativa de tais fatos. Em suas palavras: “o que transforma este fato num ato jurídico (lícito ou ilícito) não é a 

sua facticidade, não é o seu ser natural, isto é, o seu ser tal como determinado pela lei da causalidade e encerrado 

no sistema da natureza, mas o sentido objetivo que está ligado a esse ato, a significação que ele possui. O sentido 

jurídico específico, a sua particular significação jurídica, recebe-a o fato em questão por intermédio de uma 

norma que ele se refere com o seu conteúdo, que lhe empresta a significação jurídica, por forma que o ato pode 

ser interpretado segundo a norma. A norma funciona como esquema de interpretação” (2006, p. 4). “No 

entanto”, complementa o comentário Mascaro, “para Carl Schmitt, não é nessas circunstâncias que se 

compreende a verdade do direito. É verdade que haja uma cadeia de normas e competências formalmente dadas, 

que os juristas operam num nível quase mecânico, mas o fenômeno jurídico se revela muito mais na exceção, no 

descumprimento da regra, porque nessa circunstancia desnuda-se o poder, e, portanto, o real eixo de gravidade 

que sustenta as próprias normas. [...] O cumpridor da regra não revela a verdade do direito: apenas demonstra 

seu caráter burocrático. O poder nu, soberano, é aquele que passa por cima das normas e instaura, portanto, a 

decisão original” (2010, p. 411). 
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suspende-se a Constituição in concreto, para proteger a mesma em sua existência” (1968, p. 

181). No segundo caso, a ditadura soberana não tem nenhum objetivo de proteger a 

constituição, antes o contrário: seu objetivo não é apenas suspender, mas revogar o poder 

constituinte para dar lugar a outro. Nas palavras do próprio Schmitt:  

 

A ditadura soberana vê no conjunto da ordem existente a situação que ela quer eliminar 

através de sua ação. Ela não suspende uma constituição existente graças a um direito 

fundado nela – portanto, graças a um direito constitucional – mas, busca criar uma 

situação, em que seja possível uma constituição que ela considera como a verdadeira 

constituição. Não invoca uma constituição existente, mas uma constituição a 

implementar (1968, p. 182-183). 

 

 O que fica claro nas duas distinções realizadas por Schmitt é que também está 

pressuposto a diferenciação entre poder constituído (constituição) e poder constituinte (o 

povo). No caso específico da ditadura soberana, supracitada, o ditador que suspende o poder 

constituído, para poder dar lugar a uma nova constituição, o faz em sua confiança no poder 

constituinte. Trata-se de uma ação como se ele encontrasse sua razão de ser enquanto um 

comissário do próprio povo agindo em nome da vontade constituinte para criar condições de 

possibilidade para que seu poder constituído possa se tornar atual. Dessa forma, portanto, 

assim como Emmanuel Joseph Sieyès, Schmitt acreditava que o povo é um poder originário, 

ainda que seja informe e desorganizado. Na verdade, em uma consideração muito importante 

para a nossa investigação, o professor Bernardo Ferreira deixa claro que: 

 

Tendo em vista, a sua superioridade em relação a todas as formas estabelecidas, o poder 

constituinte se apresentaria como “o organizador inorganizável” (D, 139). Em última 

análise, o próprio poder constituinte assume no pensamento de Carl Schmitt uma 

natureza excepcional; ele é, sob diversos aspectos, a própria exceção. Não por caso, na 

Teoria da constituição, o poder constituinte do povo será apresentado em contraste 

evidente com um estado de coisas ordinário e regulado em termos normativos: “o povo 

como portador do poder constituinte não é uma instância fixa, organizada. Ele perderia 

a sua natureza de povo, caso se institucionalizasse para um funcionamento cotidiano e 

normal ou para a execução regular de afazeres da administração pública (VL, 83). A 

impossibilidade de circunscrever em termos normativos a atividade do poder 

constituinte, na sua natureza informe e abissal permite compreender a especificidade da 

comissão que distingue a ditadura soberana. A vontade constituinte do povo, nessa 

perspectiva não pode exibir um conteúdo preciso, sem deixar de ser ilimitada e 

incondicionada, sem se tornar algo de constituído. Assim, apesar da total dependência 

em relação ao seu comitente, o comissário do povo, segundo Schmitt, faz algo mais do 

que simplesmente transmitir uma vontade já definida, ele deve “formá-la [formieren]” 

(D, 140) (FERREIRA, 2004, p. 112-113).  

 

 Com estas palavras, somada a todo o raciocínio schmittiano que reconstruímos acima, 

começa-se tornar mais claro a hipótese de Agamben sobre o modo como a vida nua do homo 

sacer é capturada no aparato jurídico em uma decisão que inclui excluindo os indivíduos – ou 

seja, que a introdução dos indivíduos na política é sempre por vias da exceção. O povo, 
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enquanto portador de poder constituinte, isto é, como potência de poder jurídico, sem o poder 

constituído, isto é, a constituição, ainda não é uma instância fixada, organizada. Tão somente 

a partir do momento em que uma constituição for fixada é que este conjunto de indivíduos 

será organizado. Contudo, para que isto aconteça, é necessário que um ditador soberano os 

inclua em uma relação jurídica que, no exato momento que passar a ser poder constituído, 

retirará esta potência das mãos do povo. Isto é, os lançará em uma relação de abandono e ao 

funcionamento cotidiano da mera execução da norma na regulação e administração pública. 

Por essa razão que Schmitt sustentava que o ditador desfruta de “pleno poder absoluto, diante 

do qual todas as competências existentes desaparecem” (1986, p. 162). O ditador nega a 

norma que tem intenção de realizar por meio de uma decisão soberana que desaparece com as 

competências constituintes, lançando os indivíduos em uma relação de abandono jurídico-

político. Isto ele faz, conforme foi mencionado acima, não invocando “uma constituição 

existente, mas uma constituição a implementar” (1968, p. 183) que também já pressupõe que 

só terá condições de existência na decisão soberana do ditador.  

 Todo este raciocínio schmittiano tem alguns desdobramentos incontornáveis. O 

primeiro deles é o desafio lançado à concepção jurídica de delimitação normativa. Conforme 

falamos anteriormente, para Schmitt nenhuma norma jurídica tem validade por si mesma. Sua 

argumentação sobre a situação-limite necessária da suspensão excepcional para a instituição 

das normas jurídicas traz consigo a pergunta pela validade das normas. Bernardo Ferreira 

mostra que subscrever este ponto de vista da exceção significaria, dentre outras coisas, 

“reconhecer o caráter literalmente extraordinário da decisão, a qual se situaria, antes de tudo, 

no domínio daquilo que não pode ser previsto, daquilo que não pode ser antecipado” (2004, p. 

116). Neste cenário, em que a situação fora da norma implica uma ruptura com a ordem 

tornaria fundamental o papel da decisão no estabelecimento de uma situação “normal” na 

sociedade. Portanto, a partir do raciocínio de Schmitt temos desvelado o elemento 

verdadeiramente basilar no ordenamento jurídico: a decisão. Nisto vemos uma radical 

modificação no reconhecimento do que é verdadeiramente essencial nos mecanismos de poder 

jurídico. Enquanto Foucault enxergava este eixo na norma, Schmitt e Agamben encontrarão 

na decisão soberana as condições de possibilidade da primeira. 
34

 Em tudo isto, podemos 

observar, então, a ligação entre estado de exceção e poder soberano.  

                                                           
34

 O professor Márcio Alves de Fonseca nos explica que: “desde logo, fica claro que a norma aqui não se 

confunde com a lei ou com a norma em um sentido exclusivamente jurídico. Nas análises de Foucault acerca do 

poder, a norma, que define o modo de constituição do sujeito moderno, deve ser compreendida em um sentido 

bem mais amplo. Ela se configura como um princípio de exclusão ou de integração relativamente às práticas dos 

indivíduos” (2014, s/p.). Neste sentido, vemos o esforço do filósofo francês em encontrar na noção de “norma” 
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 O segundo desdobramento que encontramos no raciocínio de Schmitt está 

estreitamente ligado ao primeiro. Trata-se de classificar o esforço teórico do jurista alemão de 

dicisionismo jurídico. Ao sustentar que a vigência jurídica toda está alicerçada nas condições 

concretas do estabelecimento de uma normalidade factual, Schmitt coloca a decisão como o 

fundamento. “decidir, nessa perspectiva”, explica Bernardo, “implica criar e impor uma 

„configuração normal das relações de vida‟ em que as regras jurídicas possam ser válidas. A 

decisão assume, com isso, um caráter eminente político” (2004, p. 117). Diante de tudo isto, 

podemos afirmar que o problema jurídico principal transfere-se do questionamento sobre o 

fundamento da decisão para a problemática da decisão como fundamento. Somada às 

pretensões não apenas políticas, mas também existenciais de Schmitt, a decisão soberana 

assumirá o papel que, posteriormente Agamben chamará de “decisão metafísica ocidental”. 
35

 

 Este deslocamento problemático empreendido por Schmitt, contudo, não nos impede 

de fazermos uma última pergunta. No interior desta sobrecarga de importância que a decisão 

soberana assume, convém perguntar: em que consiste essa competência absoluta do sujeito e 

da decisão? 
36

 Fazer esta perguntar é sinônimo de perguntar-se sobre a soberania na filosofia 

jurídica de Schmitt. Uma resposta simples, seria lembrar-se da emblemática expressão de 

Schmitt: “soberano é quem decide sobre o estado de exceção” (2006, p. 7). Contudo, é preciso 

lembrar-se do contexto em que Schmitt constrói sua teoria da exceção com base no conceito-

limite de soberania. Quem retoma muito bem este contexto, relacionando-o com o problema 

em questão é Bernardo Ferreira quando diz: 

                                                                                                                                                                                     
um conceito mais amplo que tivesse condições de explicar o caráter produtivo nos processos de subjetivação 

moderna. Neste contexto, “não se confunde com um princípio de separação entre o lícito e o ilícito nem com um 

dispositivo de mera repressão ou restrição” (2014, s/p.), como é o caso da lei. Conforme também explica o 

professor Márcio, “em Foucault, há a lei, que implica uma normatividade a ela inerente, e há a norma, 

relacionada aos procedimentos técnicos de normalização. Estas podem estar implicadas ou não. Podem se opor, 

quando, por exemplo, a norma atua a contrário senso de um sistema de leis, podem permanecer à margem uma 

da outra, abaixo uma da outra, ou implicarem-se mutuamente, colonizarem-se, agirem uma partir da outra” 

(2012, p. 149-150). Em tudo isto, gostaríamos de destacar que em Foucault temos uma diferenciação entre o 

modelo jurídico-discursivo e o modelo da normalização. Agamben, por sua vez, encontrará em Schmitt outras 

bases de relação entre a lei e a norma nos processos de subjetivação e dessubjetivação contemporâneas. Sua 

chave de inteligibilidade, conforme mostrado, é a decisão soberana, que fornece não apenas as condições de 

possibilidade para o surgimento do conjunto de leis, como também o seu único meio de interpretação daquilo 

que é “normal”– conforme mostraremos a seguir quando dissertarmos sobre a competência da decisão que o 

soberano têm, ainda na reconstrução do argumento de Schmitt. 
 

35
 Como bem coloca Agamben, em outro momento, ainda falando sobre o homo sacer, “se em todo Estado 

moderno, existe uma linha que assinala o ponto em que a decisão sobre a vida torna-se a decisão sobre a morte” 

– e a biopolítica pode então se transformar em tanatopolítica – “tal linha não mais se apresenta hoje como um 

confim fixo a dividir duas zonas claramente distintas; ela é, ao contrário, uma linha em movimento” (2002, p. 

128).  
 

36
 Vale relembrar, através das palavras do próprio Schmitt que a decisão soberana no estado de exceção é: “uma 

decisão pura, absoluta, que não argumenta [nicht räsonierende], não discute, não se justifica e, portanto, criada a 

partir do nada” (2006, p. 46).  
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A seu ver, ela [a noção de soberania] se refere a uma instância de decisão última em um 

quadro de falência das referências normativas, ou seja, no “nada normativo” do caso da 

exceção. Numa situação em que todas as decisões tendem a se tornar equivalentes, o 

“monopólio da decisão última” (PT, 19) pelo soberano significaria a possibilidade de 

sustar a multiplicação de interpretações sobre a natureza do interesse público e acabar 

com o conflito em torno dos princípios da própria ordem, instituindo autoritariamente a 

normalidade e os parâmetros da existência coletiva. Daí, a idéia de que “a questão da 

soberania é a questão da decisão de um conflito existencial” (VL, 371), ou seja, de um 

conflito que não pode ser solucionado em função de critérios normativos. Nesse sentido, 

pode-se dizer, com perdão da redundância, que a decisão do soberano é decisiva, pois, 

como observa Schmitt, comentando Hobbes, ela “cria o direito, ao decidir a luta em 

torno do direito” (D, 21). O ponto de vista extremo da execução tornaria patente a 

importância da soberania como esse lugar de decisão sobre a natureza da própria ordem 

pública (2004, p. 124). 

 

 Com estas palavras, temos condições, não só de responder a pergunta a respeito da 

competência absoluta do sujeito e da decisão pela exceção e pela regra, como também de 

identificar as relações entre teologia e política que perpassam toda a estrutura do pensamento 

de Schmitt. Com a ausência de um fundamento prévio para todas as decisões soberanas, o 

espaço político permitiria construir um cenário em que teríamos um conjunto equivalente de 

todas as possibilidades decisões alternativa. O que confere competência ao soberano será tão 

somente sua capacidade de se impor sobre as demais alternativas e conquistar o 

reconhecimento público. Mais do que isso, a competência do soberano depende de sua 

capacidade de impor um estado de coisas que dê condições de se instaurar um quadro de 

normalidade jurídica. Neste sentido, não basta apenas o reconhecimento popular. É necessária 

também a imposição de um estado de exceção que efetive a normalidade. Com isso, Schmitt 

formula sua teoria da soberania de forma aporética: “a decisão soberana tem a força do direito 

porque cria as condições de vigência do próprio direito e não porque se funda em um direito 

antecedente” (FERREIRA, 2004, p. 124).  

O que não foi explicitado acima, contudo, é o meio que Schmitt escolheu para 

representar analogicamente esta estrutura do poder soberano. Tal detalhe não é meramente 

acessório, uma vez que dá nome a própria obra de 1922 dedicada ao tema, a saber, a relação 

entre a estrutura jurídica-política e a teologia cristã.
37

  Segundo o jurista alemão uma ação de 

natureza estruturalmente semelhante a da decisão soberana sobre a exceção e a regra, é o 

milagre divino. Diz Schmitt: 

                                                           
37

 Schmitt é bastante exclusivista neste ponto dizendo que: “a este [o cristianismo] se concebe, expressamente, a 

possibilidade de uma teologia política. Não fica claro até que ponto as religiões não-cristãs têm uma teologia 

verdadeira; O velho Testamento judeu tem profecia, não teologia; nos gentios há somente uma metafísica 

filosófica ou, talvez, uma assim chamada teologia „natural‟; [...]. O aquém de toda política, a intangibilidade, 

inacessibilidade e intocabilidade absoluta do âmbito político é negada ao monoteísmo não cristão, ou seja, não 

trinitário” (2006, p. 106-107).  
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O estado de exceção tem um significado análogo para a jurisprudência como o milagre 

para a teologia. Somente com a consciência de tal posição análoga pode ser reconhecido 

o desenvolvimento tomado pelas ideias filosófico-estatais nos últimos séculos, pois, a 

ideia de Estado de Direito moderno ocupa-se com o deísmo, com uma teologia e 

metafísica que repele o milagre do mundo e recusa o rompimento das leis naturais 

contido no conceito de milagre, o qual institui uma exceção através de uma intervenção 

direta, assim como a intervenção direta, assim como a intervenção direta do soberano na 

ordem jurídica vigente. O racionalismo do Iluminismo repudiava o caso excepcional em 

toda forma. A convicção teísta dos escritores conservadores da contrarrevolução pôde, 

portanto, tentar fundamental, ideologicamente, com analogias de uma teologia teísta, a 

soberania pessoal do monarca (2006, p. 35).  

 

Da mesma forma que um milagre é basicamente “um exercício do poder sobrenatural 

[acima e além das leis da natureza] de Deus” (BERKHOF, 2009, p. 162), que rompe a lógica 

da causalidade e afasta a constância e a regra, na exceção soberana presenciamos igualmente a 

ruptura com a ininterrupção da experiência da normalidade jurídica. Esta aproximação 

analógica da exceção ao milagre – bem como toda a relação teológico-política –, rompe de 

uma vez por todas o direito da visão processualista da norma e o coloca em estreita relação 

com uma perspectiva mais “existencial” da própria lógica jurídica. Dessa forma, “a suspensão 

das normas no estado de exceção permitiria pensar o sujeito da decisão como alguém que, a 

imagem e semelhança de Deus, decide sobre o que é e onde está a ordem” (FERREIRA, 2004, 

p. 126).  

 Cabe ressaltar ainda que, esta relação entre teologia e política acontece, no 

pensamento de Schmitt, em dois planos diferentes, mas complementares. Em um primeiro 

lugar, ela se estabelece por uma simples transferência de conceitos, do campo teológico para o 

político. Aquilo que Agamben, chamará de assinatura, “no sentido dado por Foucault e 

Melandri, ou seja, [...] transferem e deslocam os conceitos e os signos de uma esfera para 

outra (nesse caso, do sagrado para o profano, e vice-versa), sem redefini-los semanticamente” 

(2011, p. 16). A partir desta percepção histórico-conceitual, observará que o desenvolvimento 

da teoria política na modernidade foi acompanhado por um processo de secularização dos 

principais conceitos teológicos, sem que as devidas redefinições semânticas fossem feitas. 
38

 

Contudo, existe ainda, um segundo meio pelo qual se estabelece a relação entre teologia e 

política no pensamento de Schmitt, a saber, a evidente isomorfia estrutural de ambos os 

                                                           
38

 Esta é a razão de levar Schmitt a afirmar que: “todos os conceitos concisos da teoria do Estado moderno são 

conceitos teológicos secularizados. Não somente de acordo com seu desenvolvimento histórico, porque ele foi 

transferido da teologia para a teoria do Estado, à medida que o Deus onipotente tornou-se o legislador 

onipotente, mas, também, na sua estrutura sistemática, cujo conhecimento é necessário para uma análise 

sociológica desses conceitos. O estado de exceção tem um significado análogo para a jurisprudência, como o 

milagre para a teologia. Somente com a consciência de tal posição análoga pode ser reconhecido o 

desenvolvimento tomado pelas ideias filosófico-estatais nos últimos séculos (2006, p. 35).  
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pensamentos. Mesmo em sua aparente forma secularizada e desencantada, o pensamento 

jurídico-político, para Schmitt, apresenta um parentesco estrutural inegável com a teologia e a 

metafísica. Na verdade, podemos dizer que em razão da transferência conceitual, sem 

redefinição semântica, não apenas conceitos soltos da teologia migraram para a ciência 

política, como também toda a sua estrutura – bem como suas dificuldades intrínsecas. 

Qualquer teoria da ciência política ou jurídica, que desconsidere esta posição análoga entre a 

estrutura filosófico-estatais nos últimos séculos e a teologia, incorrerá naquilo que Agamben 

chama de “um dos erros mais carregados de consequências na história do pensamento político 

ocidental”, equívoco reducionista que: “fez com que a reflexão política moderna se 

extraviasse por detrás de abstrações e mitologemas vazios como a Lei, a vontade geral e a 

soberania popular, deixando sem resposta precisamente o problema político decisivo” (2011, 

p. 299) – qual seja, a máquina governamental que foi formada e mantida em movimento 

durante séculos.  

Bernardo Ferreira nos mostra que Schmitt também se empenhou em entender e 

explicar a perda de consciência em relação à teologia e metafísica, bem como suas 

consequências políticas imediatas: “a modernidade teria se tornado progressivamente incapaz 

de pensar a política, pois estaria cada vez mais marcada por uma imanência técnico-científica 

e objetificante” (2004, p. 75). Neste sentido, a análise dos conceitos jurídico-políticos se 

entrelaça com a fisionomia espiritual de uma época, bem como a investigação das noções 

políticos fundamentais corresponde, necessariamente, com o correto estabelecimento da 

relação entre teologia e política. 
39

 

O esforço de Schmitt, conforme já enunciamos, é precisamente responder a este vazio 

categorial presente na ausência de qualquer consenso político “universal” das noções jurídicas 

e políticas mais elementares – o que Agamben futuramente sintetizará na imagem do trono 

vazio. Um dos primeiros passos no caminho de elucidação de tal problemática é justamente 

reconhecer a permanência do teológico no político – seja na forma de transferência 

semântico-conceitual, seja na análoga estrutura de ambos os pensamentos. Conforme o 

próprio Schmitt já havia deixado claro em Política Romântica (1919): 

 

existem hoje muitos tipos de atitude metafísica numa feição secularizada. Para o homem 

moderno, outros fatores, na verdade fatores temporais, ocupam , em grande medida, a 

posição de Deus: a humanidade, a nação, o indivíduo, o desenvolvimento histórico e até 
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 O comentador especialista na teologia política de Schmitt esclarece que, para o jurista alemão: “a pergunta 

sobre os dados e a estrutura de um sistema se transforma, em última análise, sempre na pergunta sobre a 

teologia, consciente ou inconsciente, que domina o sistema. Somente quando for encontrado o Deus ou os ídolos 

nos quais se tem fé e nos quais se crê é possível considerar que um sistema, uma época forma apreendidas 

conceitualmente” (BALL, 1995, p. 117) 
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mesmo a vida por si mesma, no seu completo vazio espiritual e puro movimento. A 

atitude não deixa por isso de ser metafísica. O pensar e o sentir de cada homem mantêm 

sempre um determinado caráter metafísico; a metafísica é algo de inevitável e [...] não 

se pode lhe escapar renunciando a tomar consciência dela. Todavia é possível mudar o 

que os homens consideram como a instância última, absoluta, e Deus pode ser 

substituído por fatores temporais e mundanos. Isso eu denomino de secularização [...]. 

Aqui, sob a manutenção da estrutura e da atitude metafísica, fatores sempre novos se 

apresentam como instâncias absolutas (1989, p. 18-19, tradução de Bernardo Ferreira) 

 

Fica claro que, para Schmitt, nas tentativas de elaborar um sistema puramente 

imanente de concepções jurídicas e políticas, observamos a característica fundamental do 

esvaziamento das representações teológicas, que, por sua vez, colocaram os teóricos do 

político em dificuldades intransponíveis pelo próprio pensamento secularizado. Ainda que, no 

plano sociológico, a temática da secularização política tenha ficado conhecida com o trabalho 

de Max Weber – na emblemática tese sobre a secularização da ascese puritana na ética 

capitalista –, o propósito de Carl Schmitt, quando utiliza o termo, é no seu uso exatamente 

oposto. Enquanto Weber sustentou que a secularização era um desdobramento consequente do 

processo crescente de desencantamento do mundo, e até mesmo da desteologização da 

sociedade moderna, Schmitt mostrou-nos, no parágrafo anteriormente citado, que a teologia 

continua presente e atuante na cosmovisão ocidental moderna. Dessa forma, ocupar-se com as 

condições de possibilidade políticas que fazem surgir a superestrutura jurídica, é sinônimo de 

ocupar-se com uma: “época [que] exige uma decisão” (SCHMITT, 2006, p. 43).  Ademais, 

conforme demonstramos, tal decisão soberana, por sua vez, consiste em interrogar o presente 

por meio de um conceito-limite, que expõe os falsos deuses de uma época, ao mesmo tempo 

em que revelam quais são as questões últimas com que devemos nos ocupar. Ao proceder 

desta maneira, Schmitt empreende uma verdadeira desconstrução da perspectiva formal do 

direito, da política e do poder – que tradicionalmente limitou-se a encarar o aparato jurídico 

nos limites do próprio Estado, fazendo com que os dois se confundissem e direcionassem 

equivocadamente a uma concepção de poder burocrática.  

Segundo o professor Alysson Mascaro, Schmitt faz um duplo estrangulamento na 

teoria do direito: “de um lado, aponta a teologia como símile do direto, e, daí, afasta a lógica 

moderna da universalidade normativa, em troca de uma brutalidade originária do direito como 

uma espécie de decisão plena e excepcional do poder soberano”, por outro lado, Schmitt 

também “muda a compreensão do próprio fenômeno jurídico: o poder, como momento prévio 

à técnica normativa, é maior, fenomenicamente, que a própria norma” (2010, p. 425). Na 

soberba das sociedades da normalização, para falarmos com Foucault, existe, na verdade, uma 

ilusão de pretender enxergar nos fenômenos jurídicos e categorias normativas a chave de 
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leitura do controle e exercício de poder soberano. Contudo, a radicalização do espírito 

existencial para o direito empreendida por Schmitt, em sua teorização da exceção fundacional 

do poder, parece não ter sido suficiente para esclarecer a importância paradigmática do estado 

de exceção na biopolítica contemporânea. Mesmo recorrendo e se movimentando basicamente 

no terreno em que Schmitt pavimentou, Agamben empreenderá um deslocamento muito 

significativo na compreensão da lógica soberana presente no estado de exceção – 

principalmente em suas manifestações totalitárias no século XX e XXI.  

 

 

2.1.2. Do homo sacer ao iustitium: Agamben e a zona de anomia do estado de exceção 

 

 No que diz respeito, propriamente dito, a obra de Agamben, nos esforçamos em 

mostrar como uma noção em específico definiu o primeiro horizonte das indagações 

arqueológicas do italiano, qual seja, o homo sacer. Como a intenção investigativa de 

Agamben é determinar a exclusão originária que constituiria a dimensão propriamente 

política, a compreensão desta figura, vazia e indeterminada, é parte das chaves do destino 

histórico-político do Ocidente. Nas suas palavras: “somente se tivermos compreendido as 

implicações teoréticas da vida poderemos solucionar o enigma da ontologia”, isto ele diz por 

que acreditava que: “atingindo o limite do ser puro, a metafísica (o pensamento) transmuta-se 

em política (em realidade) assim como é sobre o limiar da vida nua que a política transgride a 

teoria” (2002, p. 188). 
40

 Para isto, contudo, Agamben terá que empreender um deslocamento 

de seu paradigma originário muito significativo. Trata-se da transição das atenções 

privilegiadas sobre o homo sacer para um instituto jurídico romano tão fundamental quanto, a 

saber, o iustitium. Segundo Fabián Ludueña: “o referido deslocamento complementário, nem 

sempre adequadamente percebido pelos comentários especializados, deve ser explicado se se 

quiser compreender a dita esfera originária que tenta mostrar o filósofo italiano” (2013, p. 

239). Justamente sobre este deslocamento estratégico que nos ocuparemos no presente tópico.  

Antes de qualquer coisa, vale ressaltar, contudo, a relação que este deslocamento tem. 

De um modo muito próximo aos constantes deslocamentos e curvas que Foucault 

protagonizou em sua filosofia, aqui vemos Agamben também em processo de 
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 A ligação entre política, vida nua e metafísica, em Agamben acontece através da constatação de que a vida nua 

produzida pela política é a realização máxima da metafísica ocidental. Nas suas palavras: “„nua‟, no sintagma 

„vida nua‟, corresponde aqui ao termo haplôs, com o qual a filosofia primeira define o ser puro. O isolamento da 

esfera do ser puro, que constitui a realização fundamental da metafísica do Ocidente, não é, de fato livre de 

analogias com o isolamento da vida nua no âmbito de sua política. Àquilo que constitui, de um lado, o homo 

como animal pensante, corresponde minuciosamente, do outro, o animal político” (2002, p. 187-188).  
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desenvolvimento de suas ideias. Ao invés de enxergar fragilidade em sua argumentação, tal 

deslocamento demonstra que o filósofo italiano estava constantemente pensando outra vez, e 

de outra forma, a extensão e os limites de seus argumentos. Além disso, o próprio Ludueña 

considera que: “não obstante, é possível pensar que esse deslocamento significa uma mutação 

da escala de análise e um efeito de complementariedade na investigação e, de nenhum modo, 

uma mudança de perspectiva”, ou ainda, em outros termos, “o projeto filosófico de Agamben 

não seria afetado. Ao contrário, seria enriquecido com o tratamento de duas figuras solidárias 

a um mesmo paradigma” (2013, p. 253-254). 

Feitas estas considerações, podemos nos dedicar a recuperação agambeniana do 

pensamento de Schmitt. O que Agamben parece ter percebido em Estado de Exceção, foi que 

os esforços do jurista alemão em sistematizar teoricamente o estado de exceção sob o signo da 

ditadura não foram escolhas adequadas. Isto porque na ditadura, de certa forma, temos ainda 

uma esfera do direito – formal ou pressuposto. Contudo, o que Agamben chama nossa 

atenção, já em Homo Sacer I, é que a correta compreensão do estado de exceção precisa ser 

articulada sobre outras bases. Em suas palavras – imediatamente subsequentes à citação 

anteriormente mencionada: 

 

Considere-se agora [após considerar a figura do homo sacer] a pessoa do Führer no 

terceiro Reich. Ele representa a unidade e igualdade de estirpe do povo alemão 

(Schmitt, 1933, p. 226). A sua autoridade não é aquela de um déspota ou de um ditador, 

que se impõe do exterior sobre a vontade e sobre as pessoas dos súditos (Ibidem. p. 224-

225); antes, o seu poder é muito mais ilimitado, visto que ele se identifica com a própria 

vida biopolítica do povo alemão. Em virtude desta identidade, toda palavra sua é 

imediatamente lei (Führerworte haben Gesetzkraft, como Eichmann não se cansava de 

repetir, durante seu processo em Jerusalém), e ele se reconhece imediatamente no 

próprio comando (zu seinem Befehl sich bekennenden: Schmitt. In: Europäische Revue, 

X, p. 838). Ele poderá por certo ter também uma vida privada, mas o que o define 

enquanto Führer é que a sua existência tem, como tal, imediatamente caráter político. 

Assim, enquanto o cargo de Chanceler do Reich é uma dignitas pública que ele recebe 

com base nos procedimentos previstos pela constituição de Weimar, o de Führer não é 

mais um cargo no sentido do direito público tradicional, mas algo que irrompe sem 

mediações da sua pessoa, na medida em que esta coincide com a vida do povo alemão. 

Ele é a forma política desta vida: por isto a sua palavra e lei, por isto ele não exige do 

povo alemão nada além daquilo que na verdade ele já é. A distinção tradicional entre 

corpo político e corpo físico do soberano (da qual Kantorowicz pacientemente 

reconstruiu a genealogia) desaparece aqui, e os dois corpos contraem-se drasticamente 

um sobre o outro (2002, p. 190). 

 

 A transferência de olhares do homo sacer para o Führer tem um efeito decisivo no 

raciocínio de Agamben. Para o filósofo, Schmitt não compreendeu que a autoridade do 

Führer não se compara a um déspota ou um ditador – tal como ele coloca os termos em sua 

teorização do estado de exceção. Enquanto o jurista alemão utiliza a ditadura como chave de 

compreensão para os fenômenos de exceção política no século XX, Agamben enxerga neles 
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um poder muito mais ilimitado que faz com que a própria forma de vida do Führer se 

identifique com a vida biopolítica do povo alemão. Observem aqui os leitores, então, que 

Agamben desloca seu ponto de referência de compreensão da vida biopolítica de um povo, do 

exame da própria vida nua para a forma política de vida do Führer. Para Agamben, nem 

Schmitt, nem Rossiter ou Friedrich, em suas teorizações jurídicas do estado de exceção, 

conseguiram distinguir a figura do ditador da figura do Führer. Conforme comenta Edgardo 

Castro: “nem Hitler, nem Mussolini, podem tecnicamente ser qualificados de ditadores. Hitler 

era o chanceler legitimamente nomeado pelo presidente do Reich”, Mussolini, por sua parte, 

era “chefe de um governo legitimamente também nomeado pelo rei” (2012, p. 81).  

Não é somente a nomeação legítima dos líderes dos governos totalitários do século 

XX que Agamben destaca. Na verdade, o ponto central de sua argumentação é o 

questionamento da divisão schmittiana entre ditadura comissariada e soberana para 

categorizar estes governos. Enquanto a primeira visava restaurar a ordem vigente, protegendo 

a constituição, e a segunda buscava as condições de possibilidade para a instauração da nova 

ordem constitucional, os regimes de exceção do século XX não tinham nenhuma destas 

pretensões. Segundo Agamben, o que eles criaram foi uma espécie de “estado dual” em que: 

“a constituição legal de uma segunda estrutura, amiúde não formalizada juridicamente, que 

podia existir ao lado da outra graças ao estado de exceção” (AGAMBEN, 2004, p. 76). Neste 

sentido, tanto o termo ditadura, quanto a formalização do estado de exceção a luz deste 

instituto jurídico, “é totalmente inadequado para explicar o ponto de vista jurídico de tais 

regimes, assim como, aliás, a estrita oposição democracia/ditadura é enganosa para uma 

análise dos paradigmas governamentais hoje dominantes” (2004, p. 76). O que estes regimes 

totalitários deram origem não foi uma ditadura, mas antes um estado de vazio jurídico em que 

a constituição vigente foi suspensa e nunca mais restabelecida. 
41

 É precisamente nisto que 

vemos a diferença específica entre os esforços de Schmitt e de Agamben. O professor 

Alexandre Franco de Sá precisamente nos mostra que: como Schmitt “a suspensão da ordem 
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 Em sua reconstrução genealógica do estado de exceção, Agamben é bastante enfático em mostrar que a 

suspensão da constituição, nem como sua desconsideração sistemática, é uma das principais características deste 

“estado dual” de vazio jurídico. Em relação específica ao Reich ele diz: “tome-se o caso do Estado nazista. Logo 

que tomou o poder (ou, como talvez se devesse dizer de modo mais exato, mal o poder lhe foi entregue), Hitler 

promulgou, no dia 28 de fevereiro, o Decreto para a proteção do povo e do Estado, que suspendia os artigos da 

Constituição de Weimar relativos às liberdades individuais. O decreto nunca foi revogado, de modo que todo o 

Terceiro Reich pode ser considerado, do ponto de vista jurídico, como um estado de exceção que durou doze 

anos. O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por meio do estado de 

exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação oficial não só dos adversários políticos, mas também 

de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareciam não integráveis ao sistema político. Desde 

então, a criação voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no 

sentido técnico) tornou-se uma das praticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados 

democráticos” (2004, p. 12-13).  
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jurídica normal no „estado de exceção‟ não é uma anomia, uma pura destruição das normas ou 

uma simples ausência da ordem, mas um modo particular de esta ordem estar presente” (2013, 

p. 312-313). 
42

 Em Agamben, por outro lado, “o estado de exceção não se define, segundo o 

modelo ditatorial, como uma plenitude de poderes, um estado pleromático do direito, mas, 

sim, como um estado kenomático, um vazio e uma interrupção do direito” (2004, 75). Nesse 

sentido, fica claro que, enquanto a exceção de lógica agambeniana é um vazio jurídico, as 

práticas ditatoriais são interrupções a partir do seu próprio ordenamento, estando miuto mais 

próximas de uma técnica de governamentalidade neoliberal, tal como Foucault nos 

apresentou, para gerir qualquer situação de caos, impedindo que acontecimentos inesperados 

questionem o governo infinito dos indivíduos. 

Esta distinção fundamental entre ditadura e estado de exceção empreendida por 

Agamben, não apenas é inovadora na investigação jurídico-política, como também nos 

fornece condições de esclarecer uma série de fenômenos hodiernos. Em primeiro lugar, cabe 

destacar que, uma vez que a ditadura não corresponde ao estado de exceção, ela não tem por 

função a gestão desprovida de normas. Antes, como coloca Fabián Ludueña: “essa 

magistratura é uma peça chave, não para a arqueologia do estado de exceção, mas para a 

genealogia da „governamentalidade‟ e da segurança fundada por Michel Foucault em seus 

cursos do Collège de France” (2013, p. 250).  Os exemplos contemporâneos que dispomos de 

práticas ditatórias, inclusive no Brasil, na maior parte dos casos, não se referem à exceção 

agambeniana, mas as tecnologias governamentais descritas por Foucault. 
43

 Por outro lado, em 

segundo lugar, é preciso considerar que alguns outros fenômenos sociais contemporâneos são 

caracteristicamente exemplos da exceção agambeniana tornada regra. A hipótese sustentada 
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 Ele continua sua explicação nos mostrando que: “todo o conceito de exceção, no decisionismo, se organiza em 

torno da ideia paradoxal de uma decisão que se subtrai à sua determinação pela norma em nome do 

restabelecimento da ordem com base na qual essa mesma norma possa vigorar, ou seja, de uma decisão que 

suspende a norma não para a aniquilar, mas para que possa continuar a vigorar. [...] Dir-se-ia, noutros termos, 

que, na exceção, a ordem está não propriamente ausente, mas presente paradoxal-mente enquanto ausente, 

através da suspensão da própria normalidade ou da vigência normal das normas jurídicas. Dir-se-ia, por outras 

palavras, que a ausência da normalidade é aqui uma presença paradoxal da ordem” (SÁ, 2013, p. 312-313).  
 

43
 Vale apresentar um exemplo da dinâmica de governamentalidade ditatorial no Brasil, como aconteceu no 

primeiro semestre de 2014 na Bahia: “a presidenta Dilma Rousseff decidiu pela suspensão da ordem e a 

implantação do Estado de Exceção para lidar com o crescente conflito por terras. A medida segue o trâmite legal 

que autoriza a exceção, estabelece um período no tempo (trinta dias), e no espaço: o Sul da Bahia. O motivo é 

um problema de ordem civil, que decidiu-se enfrentar por braço militar: a regularização das terras indígenas. O 

uso do Exército contra civis foi determinado para „prevenir o agravamento dos conflitos que vêm ocorrendo 

entre índios tupinambás e produtores rurais‟, publicado na segunda-feira 17 de fevereiro, seguindo Portaria do 

Ministério da Defesa que dispõe sobre a Garantia da Lei e da Ordem. Cerca de 50o soldados foram deslocados. 

As Forças Armadas vão agir de uma forma ampla na região de Buerarema. A medida de exceção é valida, a 

princípio, até 14 de março” (MILANEZ, 2014, s/p.). Nesta atitude da presidente Dilma, não é correto enxergar 

uma exceção de lógica agambeniana, uma vez que foi declarada não apenas pressupondo, mas amparada pela 

estrutura jurídica, conforme explicado acima.  
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por Agamben é que: “desde então, a criação voluntária de um estado de emergência 

permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido técnico) tornou-se uma das 

praticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos” 

(2004, p. 13).  

Com isto, além das principais categorias da ciência política tornarem-se inadequadas 

para esclarecer algumas manobras governamentais, os agentes de Estado assumem papeis e 

autoridades sem precedentes na história ocidental. Utilizando-se do mesmo exemplo norte-

americano, Agamben nos diz que: “o significado imediatamente biopolítico do estado de 

exceção como estrutural original [...] aparece claramente na „military order‟, promulgada pelo 

presente dos Estados Unidos no dia 13 de novembro de 2001” (2004, p. 14). Nesta ocasião, 

foi autorizada a detenção indefinida dos não cidadãos suspeitos de envolvimento em 

atividades terroristas. Além desta ordem militar, também em 26 de outubro de 2001 o USA 

Patriot Act permitia manter preso o estrangeiro suspeito de atividades que pusessem em risco 

a segurança nacional. Segundo Agamben: 

 

A novidade da “ordem” do presidente Bush está em anular radicalmente todo estatuto 

jurídico do indivíduo, produzindo, dessa forma, um ser juridicamente inominável e 

inclassificável. Os talibãs capturados no Afeganistão, além de não gozarem do estatuto 

de POW [prisioneiros de guerra] de acordo com a Convenção de Genebra, tampouco 

gozam daquele de acusado segundo as leis norte-americanas. Nem prisioneiros nem 

acusados, mas apenas detainees, são objeto de uma pura dominação de fato, de uma 

detenção indeterminada não só no sentido temporal mas também quanto à sua própria 

natureza, porque totalmente fora da lei e do controle judiciário. A única comparação 

possível é com a situação jurídica dos judeus nos Lager nazistas: juntamente com a 

cidadania, haviam perdidos toda identidade jurídica, mas conservavam pelo menos a 

identidade de judeus. Como Judith Butler mostrou claramente, no detainee de 

Guantánamo a vida nua atinge sua máxima indeterminação (2004, p. 14-15).  

 

Em razão desta lógica do estado de exceção como regra, seja nas medidas norte-

americanas pós-11 de Setembro, seja na manutenção da prisão de Guantánamo, o que 

Agamben enxerga é a necessidade de uma teoria do estado de exceção, enquanto “condição 

preliminar para se definir a relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao 

direito” (2004, p. 12). Precisamente nesta carência é que surge a noção de iustitium. Esta 

instituição do direito público romano se transformará, “sem que os estudiosos desse aspecto 

da obra de Agamben a tenham enfatizado, com suficiente força, como pedra angular da 

demonstração do filósofo italiano em sua arqueologia do direito como estado de exceção” 

(ROMANDINI, 2013, p. 248). Uma vez que, nas considerações sobre o iustitium 

conseguiremos ver uma espécie de arquétipo do moderno estado de exceção, Agamben 

elegerá este paradigma “como um modelo em miniatura para tentar explicar as aporias que a 
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teoria moderna do estado de exceção não consegue resolver” (2004, p. 67). Contudo, o 

filósofo italiano percorre algumas produções literárias de romanistas que escreveram sobre o 

tema e chega à conclusão de que, mesmo muitos deles tendo se aproximado ao máximo deste 

instituto jurídico romano, eles ainda mantiveram-se distantes de uma teorização sistemática 

do estado de exceção à luz do iustitium.  Justamente por isso, o que Agamben se propõe a 

fazer no capítulo destinado a este tema em Estado de exceção é basicamente: “esclarecer as 

características do iustitium [...] ao mesmo tempo, desenvolver as análises em direção a uma 

teoria geral do estado de exceção” (2004, p. 74). Neste sentido, é conveniente recuperarmos 

as principais características do iustitium. 

Em sua acepção mais primária e literal, iustitium significa “interrupção, suspensão do 

direito” (2004, p. 68). 
44

  Quando se tinha alguma notícia de tumultus, isto é, de um estado de 

desordem e agitação que poderia colocar em risco a República romana, o Senado emitia uma 

consulta aos seus cônsules e generais, aos pretores, aos tribunais da plebe e, se fosse preciso, 

até mesmo a cada cidadão romano para que fossem tomadas as medidas necessárias para a 

salvação do Estado. Geralmente este senatus-consulto era o que antecedia a declaração de um 

iustitium. Contudo, da mesma forma que Agamben distinguiu criticamente ditadura de estado 

de exceção, a partir da obra de Schmitt, faz-se necessário também distinguir esta declaração 

de iustitium com a ditadura romana. Esta que sempre parece ter sido “o objeto de veneração 

por parte dos filósofos e escritores de política das mais diversas épocas”, conforme nos sugere 

Ludueña, em razão de que: “Roma atravessou sessenta e seis ditaduras sob a República e 

nenhum dos ditadores abusou das prerrogativas de seu cargo” (2013, p. 248-249). O próprio 

Schmitt já havia se debruçado em distinguir dois tipos de excepcionalidade jurídica em Roma 

– não deixando de utilizar erroneamente o conceito de exceção para se referir à ditadura. 

Segundo somos informados, existiam dois tipos de ditaduras romanas, ambas decretadas pelos 

consoles: “a rei gerendae causa, para a salvação da República, e a ditadura ordinária, para o 

cumprimento de certos ritos, a celebração de festas, o recrutamento excepcional de senadores, 

dentre outras possíveis tarefas” (ROMANDINI, 2013, p. 249). Nestas duas situações, 

permanece a diferenciação clássica entre ditadura e estado de exceção, sendo que nos dois 

casos romanos, temos apenas um exercício previsto juridicamente e não um estado de anomia, 
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 A professora Constanza Serratore amplia a compreensão etimológica do termo quando nos lembra que: 

“iustitium (quando ius stat, quando o direito se detém) significa „detenção, suspensão do direito‟, não apenas da 

administração da justiça como também a produção de um vácuo jurídico”, e em seguida completa: “recordemos 

a formulação completa: “quando ius stat sicut solstitium dicitur”, “quando o direito se detém, como (o sol) no 

solstício” (2010, p. 33).  
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tal qual caracteriza o estado de exceção agambeniano. 
45

 Sendo assim, fica claro que existiam 

outras medidas de exceção em Roma e que o iustitium, nas ditaduras, não encontrava seu 

lugar de direito. 

 Na verdade, o iustitium não se tratava do estabelecimento ordinário da ditadura 

romana. Antes, referia-se ao caso extremo de exceção em Roma. Quando o direito não estava 

mais em condições de assumir sua tarefa distintiva, a de garantir a perpetuação da República e 

do bem comum de seus cidadãos, abandonava-se as medidas jurídicas e entregava aos 

magistrados poderes sem os limites do direito. Tão somente assim, tínhamos o iustitium. É 

preciso ficar claro aqui que não se trata de uma ditadura, sob qualquer acepção mencionada. 

Uma vez que esta estava prevista no aparato jurídico e que o direito foi abandonado, 

justamente em razão da normalidade não ser mais capaz de controlar a situação de 

emergência, a ditadura seria impossível. “Este ponto, nem sempre claramente assinalado pelos 

pesquisadores modernos, [...] a diferença entre a ditadura e a medida conhecida como senatus 

consultum ultimum” declara Ludueña (2003, p. 250). O iustitum, portanto, é uma medida 

consular extrema para a segurança da República.  

Precisamente este caráter extremo, é o que dificulta para os genealogistas deste 

instituto romano determinar com clareza as consequências jurídicas dos atos cometidos 

durante o iustitium. Esta dificuldade diz respeito à pergunta sobre o significado de uma ação 

humana em um vazio jurídico, em um espaço de anomia política. Quanto a esta problemática, 

Agamben considera o seguinte:  

 

o problema era de especial relevância porque dizia respeito à possibilidade de punir com 

a morte um cidadão romano indemnatus. Cícero, a respeito do assassinato dos 

partidários de Caio Graco por parte de Opimio, já define como „um problema 

interminável‟ (infinita quaestio) a punibilidade do assassino de um cidadão romano que 

não tinha feito senão executar um senatus consultum ultimum [...]. Na realidade, toda a 

questão está mal colocada. Com efeito, a aporia só se esclarece quando se considera 

que, à medida que se produzem  num vazio jurídico, os atos cometidos durante o 

iustitium são radicalmente subtraídos a toda determinação jurídica. Do ponto de vista do 

direito, é possível classificar as ações humanas em atos legislativos, executivos e 

transgressivos. Mas, evidentemente, o magistrado ou o simples particular que agem 

durante o iustitium não executam nem transgridem nenhuma lei e, sobretudo, também 

não criam direitos. Todos os estudiosos estão de acordo quanto ao fato de que o senatus 

consultum ultimum não tem nenhum conteúdo positivo [...]. Caso se quisesse, a 

qualquer preço, dar um nome a uma ação realizada em condições de anomia, seria 
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 Segundo Ludueña: “a partir destas características, pode-se ver que a ditadura não representa uma violação da 

ordem constitucional, posto que não existe proibição alguma  a respeito desta instituição.  Porém, tampouco se 

trata de uma magistratura estabelecida por meio de um estado de exceção já que nem o ditador nem o cônsul que 

o nomeia suspendem a validade da ordem  normativa regular.  Contudo, o ditador, sem suspender a ordem legal, 

pode se situar numa esfera em cujo interior encontra-se uma  práxis  que é independente do edifício jurídico.  

Este tipo de ação, própria do ditador, muitas vezes é passível de ser considerada como o protótipo do que, muitos 

séculos mais tarde, será chamado de a gestão de uma crise” (2013, p. 250) que, por sua vez, está muito mais 

próxima das tecnologias de governamentalidade foucaultianas, do que os estados de exceção de Agamben.  
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possível dizer que aquele que age durante o iustitium não executa nem transgride, mas 

inexecuta o direito. Nesse sentido, suas ações são meros fatos cuja apreciação, uma vez 

caduco o iustitium, dependerá das circunstâncias; mas, durante o iustitium, não são 

absolutamente passíveis de decisão e a definição de sua natureza – executiva ou 

transgressiva e, no limite, humana, bestial ou divina – está fora do âmbito do direito 

(2004, p. 77-78).  

 

 Com estas palavras, Agamben levanta uma série de questões que se desdobrariam em 

pontos nevrálgicos da filosofia política contemporânea – inclusive no Brasil, em que 

testemunhamos por ocasião do AI-5 a suspensão ou o abandono do nomos, tornando assim 

inexequível o direito para os suspeitos envolvidos com seus atos no AI-5.  Contudo, neste 

momento, nos deteremos apenas em mostrar, a título de conclusão dos argumentos que 

estamos desenvolvendo, os dois motivos pelos quais Agamben faz do iustitium o seu 

paradigma do estado de exceção. Em primeiro lugar, porque ele permite a tão falada 

diferenciação entre ditadura e estado de anomia jurídica. Para o filósofo italiano, da mesma 

forma em que, na república romana, ditadura e iustitium não são a mesma coisa, “isso vale na 

mesma medida para o estado de exceção moderno. O fato de haver confundido estado de 

exceção e ditadura é o limite que impediu Schmitt [...] de resolver as aporias do estado de 

exceção” (2004, p. 75). Contudo, desta razão já falamos o bastante. Em segundo lugar, o que 

também é decisivo para Agamben escolher o iustitium como paradigma moderno é a 

manutenção da mesma dificuldade em julgar e punir os atos criminosos deste período. Da 

mesma forma que os talibãs capturados no Afeganistão não gozaram de nenhum estatuto das 

convenções internacionais, os romanos também se deparavam com aporia de uma prática 

humana integralmente entregue a um vazio político. Segundo Agamben, “a singularidade 

desse espaço anômico que, inesperadamente, coincide com o da cidade é tal que desorienta 

não só os estudiosos modernos, mas também as próprias fontes antigas” (2004, p. 76). 

Precisamente pelo fato de que a política ocidental defronta-se com esta desorientação frente o 

centro vazio da esfera jurídico-política, é que Agamben elege para si o projeto de profanar 

este “trono vazio” para dar lugar, para além dele, a outra forma de vida e sua expressão 

política correspondente (cf. AGAMBEN, 2011, p. 11).  

 Dedicaremos todo o terceiro capítulo da presente dissertação a este estágio último da 

filosofia agambeniana. Por hora, é conveniente nos concentrarmos na tarefa essencial que o 

próprio Agamben antepõe à profanação do trono vazio. Trata-se de reconhecer que:                          

“a tarefa essencial de uma teoria não é apenas esclarecer a natureza jurídica ou não do estado 

de exceção, mas, principalmente, definir o sentido, o lugar e as formas de sua relação com o 

direito” (2004, p. 80). Agora, tendo em mãos um paradigma de trabalho adequado – o 
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iustitium – algumas das afirmações extremas do filósofo italiano poderão ser corretamente 

compreendidas. Tentando enunciar no formato de teses os resultados de sua genealogia, 

Agamben chega às seguintes conclusões: (1) “o estado de exceção não é uma ditadura 

(constitucional ou inconstitucional, comissária ou soberana), mas um espaço vazio de direito, 

uma zona de anomia em que todas as determinações jurídicas [...] estão desativadas” (2004, p. 

78). Desta forma, não faz nenhum sentido pensar o estado de necessidade enquanto um 

“estado de direito”, mas antes, como um “estado sem direito”, onde não há distinção entre 

esferas públicas e privadas, nem tampouco qualquer ação humana relacionada com a estrutura 

jurídica. Por outro lado, contudo, (2) este espaço vazio de direito parece ser, sob alguns 

aspectos, “tão essencial à ordem jurídica que esta deve buscar, por todos os meios, assegurar 

uma relação com ele, com se, para se fundar, ela devesse manter-se necessariamente em 

relação com uma anomia” (2004, p. 79). Para deixar isto mais claro, poderíamos nos lembrar 

da expressão lapidar de Carl Schmitt que, em um trocadilho preciso, nos mostra que:                  

“a exceção é mais interessante do que o caso normal. O que é normal nada prova, a exceção 

comprova tudo; ela não somente confirma a regra, mas esta vive da exceção. Na exceção, a 

força da vida real transpõe a crosta mecânica fixada na repetição” (2006, p. 15). Portanto, 

mesmo que sem nenhuma relação com as fixações jurídicas, a exceção é condição de 

possibilidade para a realização do direito e, por isso, deve buscar continuamente assegurar 

uma relação com este vácuo normativo. Ademais, Agamben também conclui que (3) as ações 

durante o iustitium não são legislativas, executivas, nem mesmo transgressivas. Antes, 

“parecem situar-se no que se refere ao direito, em um não-lugar absoluto” (2004, p. 79). Tal 

configuração fará com que se torne praticamente impossível o julgamento da natureza dos 

atos e crimes cometidos durante o período de exceção.  

 Por fim, e talvez de maneira mais esclarecedora, o filósofo italiano conclui que (4): “é 

a essa indefinibilidade e a esse não-lugar que responde a ideia de uma força de lei” (2004, p. 

79). Por força de lei, Agamben tem em mente a força vigente da lei que não está propriamente 

unida à lei, mas que flutua sem aplicação e operação direta com o direito – que tenta inclui em 

si mesmo este elemento místico de asseguração da lei. Em síntese, de uma potência exterior à 

própria lei que lhe confere validade. Por esta razão, trata-se de uma “força de lei”, sendo que, 

esta última, aparece rasurada, uma vez que não se trata da sua eficácia jurídica, mas da força 

que lhe valida. Com tal expressão, Agamben se reporta a uma conferência pronunciada nos 

Estados Unidos em 1989 por Jacques Derrida, a saber, Força de lei: o fundamento místico da 

autoridade. Por ocasião desta conferência, o filósofo francês coloca uma questão muito 

simples, mas de consequências fundamentais. Para ele existe uma distinção entre o direito (as 
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leis) e a justiça, ou seja, a justiça como direito não é a justiça, e as leis são obedecidas não 

porque são justas, mas porque têm autoridade. Precisamente por este caráter de “crédito” que 

legamos às leis que Derrida desdobrará a natureza “mística” da autoridade. Nas suas palavras: 

“a autoridade das leis repousa apenas no crédito que lhes concedemos. Nelas acreditamos, eis 

seu único fundamento. Esse ato de fé não é uma fundamento ontológico ou racional. E ainda 

resta pensar no que significa crer ” (2010, p. 21). O caminho optado por Derrida em destacar a 

centralidade da crença na fundamentação do direito, diz respeito à relação que existe entre os 

cumpridores da lei com uma força performativa que institui, funda e justifica o direito. Tal 

relação é de crença porque, segundo Derrida, tal força não é um poder social, econômica, 

político ou ideológico que existia antes da lei e que lhe instituiria.  

Na verdade, o filósofo francês vai mais longe argumentando que este “momento de 

fundação ou mesmo de instituição jamais é, aliás, um momento inscrito no tecido homogêneo 

de uma história, pois ele o rasga por uma decisão” (2010, p. 24). Muito próximo da estrutura 

genealógica nietzsche-foucaultiana, para Derrida, este momento fundador é da ordem da 

acontecimentalidade. Isto significa dizer, em outras palavras que: 

 

A operação de fundar, inaugurar, justificar o direito, fazer a lei, consistiria num golpe 

de força, numa violência performativa e portanto interpretativa que, nela mesma, não é 

nem justa nem injusta, e que nenhuma justiça, nenhum direito prévio e anteriormente 

fundador, nenhuma fundação preexistente, por definição, poderia nem garantir nem 

contradizer ou invalidar. Nenhum discurso justificador pode, nem deve, assegurar o 

papel de metalinguagem instituinte ou à sua interpretação dominante. O discurso 

encontra ali seu limite: nele mesmo, em seu próprio poder performativo. É o que 

proponho aqui chamar, deslocando um pouco e generalizando a estrutura, o místico. Há 

ali um silêncio murado na estrutura violenta do ato fundador. Murado, emparedado, 

porque esse silêncio não é exterior á linguagem. Eis em que sentido eu seria tentado a 

interpretar, para além do simples comentário, o que Montaigne e Pascal chamam de 

fundamento místico da autoridade (2010, p. 24-25).  

 

 A força de lei, que funda, institui, justifica e fazer valer o direito é uma violência sem 

fundamento. Ela não pode ser avaliada como ilegal ou ilegítima, uma vez que é anterior ao 

estabelecimento da justiça do direito, isto é, dos critérios de avaliação. Na verdade, “elas 

excedem a oposição do fundamentado ao não-fundamentado, como de todo fundacionismo ou 

todo anti-fundacionismo” (2010, p. 26). Isto faz com que a origem da autoridade seja 

colocada no limite de qualquer discurso, no silêncio do indizível que não permite afirmar 

quase nada sobre a estrutura da violência fundadora. Justamente por isso Derrida chama de 

místico o fundamento de toda a autoridade jurídica.  

 Com este raciocínio, Derrida busca nos mostrar que existe um paradoxo envolvendo o 

direito e a justiça. Da mesma forma que é possível afirmar que o direito assegura a 
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possibilidade da desconstrução, isto é, apresenta-se como uma estrutura essencialmente 

desconstruível, uma vez que o seu fundamento último não é fundado; também a 

indesconstrutibilidade da justiça torna a desconstrução possível, ou melhor, “com ela se 

confunde” (2010, p. 27), uma vez que este mesmo limite “místico” está na origem das 

supostas regras e convenções interpretativas hermenêuticas. Isto fará com que Derrida afirme 

que: “a desconstrução é a justiça”, ou ainda, “a desconstrução ocorre no intervalo que separa 

a indesconstrutibilidade da justiça e a desconstrutibilidade do direito” (2010, p. 27). Neste 

sentido, podemos dizer que a justiça é possível como uma experiência do impossível, ou 

melhor, nas palavras de Derrida, “a justiça seria, deste ponto de ponto de vista, a experiência 

daquilo que não podemos experimentar” (2010, p. 30). Na verdade, para Derrida, não seria 

possível existir justiça sem essa experiência de aporia. Isto porque, o direito, que não é justiça, 

é basicamente um dispositivo de cálculo de variáveis dadas por um conjunto fechado de 

possibilidades. A justiça, por sua vez, é uma exigência pelo incalculável, por aquilo que não 

está previsto no conjunto das possibilidades. Ou seja, ela exige que se calcule “o incalculável; 

e as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias da justiça, 

isto é, momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra” 

(2010, p. 30).  

 Precisamente neste ponto que o raciocínio de Derrida cruza com o de Agamben – e 

revela o motivo pelo qual reconstruímos sinteticamente as ideias do filósofo francês neste 

momento.  A relação estabelecida por Derrida entre a decisão pelo justo e injusto, o 

fundamento místico da autoridade e sua desvinculação com qualquer regra, será fundamental 

para compreendermos algumas considerações que Agamben faz sobre o iustitium. Segundo o 

filósofo italiano, na República de Roma, o fundamento para o poder de o Senado suspender o 

direito e instaurar o iustitium não era, “nem imperium, nem potestas, mas auctoritas: autoritas 

patrum é o sintagma que define a função específica do Senado na constituição romana” 

(AGAMBEN, 2004, p. 115). Com esta diferenciação, Agamben nos chama atenção para o 

fato de que aquela estrutura de dois movimentos que Derrida nos apresentou em sua 

genealogia analítica remonta e encontra em Roma seu paradigma fundamental. Enquanto a 

potestas figurava-se como este elemento normativo e jurídico, a auctoritas apontava para o 

espaço anômico e metajurídico – que Derrida associava tanto a justiça quanto a 

desconstrução.  

 Agamben amplia a compreensão da auctoritas nos mostrando que esta deriva do verbo 

augeo que tem por significado primário: “aquele que aumenta, acresce ou aperfeiçoa o ato – 

ou a situação jurídica – de um outro” (2004, p. 118). O auctor, portanto, era aquela pessoa 
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que intervém, quando necessário, para conferir validade jurídica aos atos dos indivíduos que 

não eram juridicamente responsáveis. Tal potencialização metajurídica poderia ser facilmente 

vista no âmbito da vida privada romana. O caso mais recorrente era o pai de filhos 

juridicamente incapazes: “a auctoritas do tutor torna válido o ato do incapaz e a auctoritas do 

pai „autoriza‟, isto é, torna válido o matrimônio do filho in potestae” (2004, p. 117). Frente ao 

exposto, torna-se bastante significativo o fato de que, no âmbito do direito público romano, as 

fórmulas para se referir as prerrogativas do Senado eram auctoritas patrum e patres auctores 

fiunt. Contudo, com isso, não estavam estabelecendo uma analogia direta do âmbito privado 

ao público em Roma. Ao contrário de muitos discursos – sempre recorrentes na história do 

pensamento político – que advogam por uma necessária emancipação do povo tutelado pelas 

autoridades, no caso elucidado por Agamben não há nenhuma pretensão de que “o povo deva 

ser considerado como um menor em relação ao qual os patres agem como tutores”, na 

verdade, o que está no centro destas articulações do direito público e privado romano é que: 

“nesse caso se contra a dualidade de elementos que , na esfera do direito privado, define a 

ação jurídica perfeita. Auctoritas e potestas são claramente distintas e, entretanto, formam 

juntas um sistema binário” (2004, p. 120). Este sistema de binário de validação jurídica, por 

meio de uma força de lei que paira acima do direito, não é o caráter originário das ações 

humanas, mas, conforme pondera Agamben, “deve ser comunicada a elas por meio de um 

„poder que confere legitimidade‟ (2004, p. 121).  

 Este “poder que confere legitimidade” de Agamben, e o fundamento místico da 

autoridade de Derrida, foram recuperados aqui com o fim exclusivo de ser relacionado ao 

iustitium, enquanto paradigma do estado de exceção. Podemos esclarecer esta relação com os 

exemplos fornecidos pelo próprio Agamben, tendo no caso da reivindicação da auctoritas de 

Augusto, o episódio exemplar. A especificidade do caso que o torna um paradigma para nós 

está no modo como Caio Júlio César Otaviano considerava seu poder constitucional: “não nos 

termos certos de uma potestas, que ele declara dividir com os que são seus colegas na 

magistratura, mas nos termos mais vagos de uma auctoritas” (2004, p. 125). No sentido do 

próprio nome de “Augusto” que o Senado lhe conferiu, esconde-se a própria natureza da 

reivindicação que provem da raiz augeo e auctor. Conforme coloca Agamben,                              

“se Augusto recebe do povo e do Senado todas as magistraturas, a auctoritas, ao contrário, 

está ligada à sua pessoa e o constitui como auctor optimi status, como aquele que legitima e 

garante toda a vida política romana” (2004, p. 126). Em sua forma de vida confunde-se a 

encarnação daquela força de lei que fala Derrida. Em sua vida, já não se pode mais distinguir 

a oposição entre público e privado, uma vez que não é possível isolar nele uma vida particular 
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que não seja as condições de possibilidade para toda e qualquer vida política. “Dado que”, 

considera Agamben, “Augusto concebe a restauração republicana como uma transferência da 

res publica de suas mãos para as do povo e do Senado” (2004, p. 125).  

 À luz de tal consideração paradigmática no direito romano, algumas situações se 

esclarecem. A principal delas é a relação de continuidade que existe na modernidade deste 

“poder que confere legitimidade política” também na figura de algumas pessoas específicas: 

 

para compreender fenômenos modernos como Duce fascista e o Führer nazista, é 

importante não esquecer sua continuidade com o princípio da auctoritas principis. 

Como já observamos, nem o Duce nem o Führer representam magistraturas ou cargos 

públicos constitucionalmente definidos – ainda que Mussolini e Hitler estivessem 

investidos, respectivamente, do cago de chefe de governo e do cargo de chancelar do 

Reich, como Augusto estava investido do imperium consolare o potestas tribunicia. As 

qualidades de Duce e de Führer estão ligadas diretamente à pessoa física e pertencem à 

tradição biopolítica da auctoritas e não à tradição jurídica a potestas (2004, p. 127).  

 

 Antes de esclarecermos propriamente a relação estabelecida por Agamben na 

passagem acima, gostaríamos de lembrar uma especificidade do contexto de surgimento da 

filosofia jurídica de Carl Schmitt que tem afinidade direta com as palavras supracitadas. 

Conforme já mostramos anteriormente, o contexto em que Schmitt desenvolveu suas 

considerações a respeito da decisão soberana foi justamente aquele marcado por uma ausência 

de unanimidade e coesão de valores políticos. Justamente porque o jurista alemão inscreve-se 

em um cenário social de falência das referências normativas, uma das dificuldades que terá 

que lidar, necessariamente, será se perguntar pelas condições de possibilidade para que um 

conjunto de normas pudesse ter vigência, ou seja, ser “universalmente” reconhecida. Segundo 

argumentamos, o que confere competência ao soberano será tão somente sua capacidade de se 

impor sobre as demais alternativas e conquistar o reconhecimento público. Mais do que isso, a 

competência do soberano depende de sua capacidade de impor um estado de coisas que dê 

condições de se instaurar um quadro de normalidade jurídica. Neste sentido, não basta apenas 

o reconhecimento popular, é necessária também a imposição de um estado de exceção que 

efetive a normalidade. A partir deste contexto, então, podemos compreender precisamente 

porque algumas ideias de Schmitt foram vinculadas ao nazismo. De acordo com o que foi dito 

por Agamben acima, torna-se evidente na argumentação do jurista alemão que esta 

capacidade de criar as condições para um quadro de normalidade jurídica só poderia ser do 

Führer. Assim como Augusto no iustitium romano, o Duce e o Führer realizavam em suas 

próprias vidas o “poder que confere legitimidade política”. O equívoco de Schmitt, contudo, 

foi ter considerado esta obrigação do Führer a partir da tradição jurídica ditatorial – a 

potestas. A grande contribuição de Agamben para toda esta investigação é mostrar que as 
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qualidades de Duce e de Führer, bem como todos os exercícios de exceção política 

contemporâneas, estão ligadas diretamente à pessoa física daquele que confere legitimidade 

através de sua força – tornando-se, assim, pertencentes à tradição biopolítica da auctoritas.  

 Frente a tudo isto, além de dispositivos jurídicos mais ou menos semelhantes, este tipo 

de poder primário, este arcana imperri, historicamente localizável em Augusto, Napoleão, 

Mussolini e Hitler, tem por caracteriustica uma autoridade que: “nunca pode ser derivada, mas 

é sempre original e deriva de sua pessoa” (AGAMBEN, 2004, p. 128).  Nisto, a pretensão do 

direito coincidir com a vida atinge um ponto que não poderia ser mais intenso: do mesmo que                 

“algo como uma língua só se tornava plenamente compreensível em sua relação imediata com 

um povo (e vice-versa), assim também direito e vida devem implicar-se estreitamente numa 

fundação recíproca” (2004, p. 129). Na dialética da auctoritas e potestas de Agamben, ou 

entre a justiça e o direito em Derrida, conseguimos identificar o caráter biopolítico original da 

autoridade que dá força à lei, suspendendo-a e mantendo-se acima da mesma. Neste sentido, 

“o estado de exceção é o dispositivo que deve, em última instância, articular e manter juntos 

os dois aspectos da máquina jurídico-política, instituindo um limiar de indecidibilidade entre 

anomia e nomos, entre vida e direito, entre auctoritas e potestas” (2004, p. 130). Enquanto 

estes elementos permanecem temporariamente e conceitualmente distintos, a máquina política 

pode funcionar – primeiro como tragédia depois como farsa, para falarmos com Marx. 

Contudo, quando estes dois elementos se encontram em uma só pessoa as condições de 

coincidência, isto é, “quando o estado de exceção em que eles se ligam e se indeterminam 

torna-se a regra, então o sistema jurídico-político transforma-se em uma máquina letal” (2004, 

p. 131).  

Ademais, torna-se também claro como esta parte se relaciona com o todo que 

Agamben chama de teoria unitária do poder – e que selecionamos como a coluna vertebral da 

presente dissertação. Lembrando que o motivo que levou Agamben a toda esta investigação 

foi precisamente a pergunta pelo modo com que o poder soberano captura a vida no centro de 

sua maquinaria, torna-se evidente que é através da decisão soberana de exceção inaugura-se e 

mantém-se uma espécie de estado dual em que o soberano pode continuar agindo. Ou ainda, 

em outras palavras, “a norma pode ser aplicada ao caso normal e pode ser suspensa sem 

anular inteiramente a ordem jurídica porque, sob a forma da auctoritas ou da decisão 

soberana, ela se refere imediatamente à vida e dela deriva” (2004, p. 129-130). A autoridade 

para empreender tal captura diz respeito aquela zona mística do indizível que Derrida 

elucidou e que Agamben mostra ser o centro vazio da política ocidental – o que Derrida deu o 

nome de “ficção legítima” (2010, p. 22) e Agamben de “trono vazio” (2011, p. 11).  
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Neste esforço em mostrar que no arcana imperri da governamentalidade de nosso 

tempo encontra-se uma a ficção legítima, Agamben identifica no estado de exceção seu 

paradigma por excelência. Isto significa dizer que encontramos um centro vazio de articulação 

política no ocidente, em que a vida humana é colocada em relação com um poder sem ligação 

com o direito (auctoritas), bem como diante de uma norma sem relação com a vida (potestas). 

Precisamente por isso que Derrida irá dizer que: “nenhuma justiça se exerce, nenhuma justiça 

é feita, nenhuma justiça se torna efetiva nem se determina na forma do direito, sem uma 

decisão indiscutível” (2010, p. 46). Precisamente pelo fato do direito ser um dispositivo 

estruturalmente de cálculo, enquanto a justiça aponta para uma exigência daquilo que é 

incalculável, tão somente através de uma decisão indiscutível é possível a efetividade da 

justiça – ainda que isto não signifique que toda decisão soberana seja justa. Com isso, Derrida 

não está oscilando entre os dois aspectos da máquina jurídico-política, mas antes, assim como 

Agamben, está apontando para a instituição daquele limiar de indecidibilidade entre anomia e 

nomos, entre vida e direito, entre auctoritas e potestas. Isto ele faz através da elucidação do 

elo de articulação entre estas duas possibilidades, a saber: a decisão. Nas suas palavras:                          

 

o indecidível não é somente a oscilação ou a tensão entre duas decisões. Indecidível é a 

experiência daquilo que, estranho, heterogêneo à ordem do calculável e da regra, deve 

entretanto – é de dever que é preciso falar – entrega-se à decisão impossível, levando 

em conta o direito e a regra. Uma decisão que não enfrentasse a prova do indecidível 

não seria uma decisão livre, seria apenas a aplicação programável ou o desenvolvimento 

contínuo de um processo calculável. Ela seria, talvez, legal, mas não seria justiça. Mas, 

no momento de suspense do indecidível, ela também não é justa, pois somente uma 

decisão é justa. Para sustentar esse enunciado – “somente uma decisão é justa” – não 

precisamos referir a decisão à estrutura de um sujeito ou à forma proposicional de um 

juízo. De certa maneira, poderíamos mesmo dizer, correndo o risco de chocar, que um 

sujeito nunca pode decidir nada: ele é mesmo aquilo a que uma decisão só pode 

acontecer como um acidente periférico, que não afeta a identidade essencial e a 

presença substancial a si mesmo que fazem de um sujeito um sujeito (2010, p. 46-47).  

 

A compreensão deste limiar de indecidibilidade entre anomia e nomos, entre vida e 

direito, entre auctoritas e potestas, como uma experiência de decidir pelo impossível, 

enquanto acontecimentalidade heterogênea à ordem do calculável e da regra, afeta todo o 

decisionismo com o qual estamos habituados – tanto o ingênuo quando o refinado. Isto 

porque tal compreensão expõe a fantasmagoria que está implicada em toda “certeza ou toda 

pretensa criteriologia que nos garanta justiça de uma decisão” (2010, p. 48). Dessa forma, a 

desconstrução de toda presunção dogmática ou ficção legitimada é operada através de uma 

noção de justiça infinita – ou ainda, de natureza não derivada, tal como a auctoritas. Nesta 

altura da argumentação derridiana, configura-se a tangência de mais um ponto nevrálgico da 
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filosofia de Agamben, qual seja, a forma messiânica relacionada à ideia de justiça que atuaria 

neste limiar de indecidibilidade.  

No interior da desconstrução de Derrida, não existe espaço para pensar um 

fundamento puro, mas tão somente a alteridade. Já vimos como ele relaciona a estrutura 

básica da desconstrução com a justiça – chegando ao cume de afirmar que: “a desconstrução 

é a justiça” (2010, p. 27). Por outro lado, dado que o direito tem como estruturação básica o 

cálculo das variáveis dadas em seu conjunto, ele não consegue articular a interação com esta 

alteridade pura, fazendo com que a institucionalização do poder jurídico seja, por definição, 

uma inclusão que exclui os outros – a mesma estrutura de bando de Agamben. Segundo o 

professor Miroslav Milovic: “o que Derrida quer enfatizar é este momento da exclusão na 

articulação da política e na institucionalização do direito. O poder do direito é o poder contra 

o Outro” (2009, p. 113). Neste sentido, é possível observar como alguns dos temas 

derridianos, por excelência, se entrelaçam. A análise genealógico-desconstrutivista da 

linguagem, que naturalmente desemboca em problemáticas do direito, da lei e da justiça, 

agora precisam se colocar a seguinte questão: como é possível pensar uma abertura para o 

Outro que vá além das possibilidades jurídicas? Ou ainda, como é possível pensar uma forma 

de interação com o Outro que não se limite à tolerância? Esta abertura para além do direito e 

da tolerância é o que Derrida irá chamar de hospitalidade.  

Nesta triangulação entre desconstrução, justiça e hospitalidade, temos a articulação da 

política da diferença de Derrida. Com a hospitalidade, o filósofo francês conseguirá atingir as 

estruturas jurídico-políticas de nossa cultura, uma vez que a forma juridicamente correta de se 

relacionar com o Outro é a tolerância, pois esta aceita o Outro somente enquanto eles seguem 

nossas regras e submetam-se a nossa identidade cultural. Ainda que não pareça, a 

hospitalidade vai ao cerne da questão soberana ocidental, uma vez que toda interação com o 

Outro pode colocar em questão nossa soberania. Desta forma, coloca Milovic: “a abertura 

para o Outro aparece como um projeto complicado, quase impossível. E assim também a 

democracia, que Derrida liga à alteridade que não pode ser reduzida (irréductible)” (2009, p. 

114). Na mesma dificuldade de se abrir ao Outro, de forma que permita ele questionar nossa 

identidade legal e, com isso, nossa soberania, esconde-se a dificuldade que a democracia 

moderna enfrenta. Não é sem motivo que uma figura importantíssima, tanto para Derrida 

quanto para Agamben, é o estrangeiro, que em nossos Estados democráticos é incluído 

juridicamente através da exclusão, enquanto só poderia ser adequadamente recebido pela 

hospitalidade. Neste sentido, criticar a identidade afirmando a diferença, tanto na 

hospitalidade quando na política significa sempre assegurar que ambas são promessa da vinda 
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do Outro. Ou ainda, “devida ao outro, antes de qualquer contrato, porque ela é vinda, a vinda 

do outro como singularidade sempre outra” (DERRIDA, 2010, p. 49). Este é o caminho que 

Derrida percorre para chegar a esta forma de messianismo ético-político.  

Derrida é muito cauteloso em relacionar esta forma messiânica com um conteúdo 

específico. Existem vários exemplos de formas e figuras messiânicas particulares. Entretanto, 

ele não nega que: “digo conteúdo, e não forma, porque toda forma messiânica, todo 

messianismo jamais está ausente de uma promessa, qualquer que ela seja” (2010, p. 50). O 

motivo pelo qual ele mantinha reservas quanto à relação com estes horizontes messiânicos 

reguladores é justamente o fato de eles serem horizontes, ou seja, ao mesmo tempo uma 

abertura e um limite da abertura que definirá aquilo que se espera. A justiça da desconstrução, 

por sua vez, “por mais inapresentável que permaneça, não espera. Ela é aquilo que não deve 

esperar. [...] uma decisão justa é sempre requerida imediatamente, de pronto, o mais rápido 

possível” (2010, p. 51). Neste sentido, mesmo que assuma uma forma messiânica, a justiça da 

desconstrução não pode ser esperada como é o caso do Messias. Ela ainda é articulada através 

de uma urgente decisão – aquela que configura os limites jurídicos em uma sociedade. 

Precisamente por isso, o próprio Derrida afirma: 

 

por causa dessa urgência e dessa precipitação estrutural da justiça que esta não tem 

horizonte de expectativa (reguladora ou messiânica). Mas, por isso mesmo, ela talvez 

tenha um futuro, justamente, um por-vir que precisamos distinguir rigorosamente do 

futuro. Este perde a abertura, a vinda do outro (que vem) sem o qual não há justiça; e o 

futuro pode sempre reproduzir o presente, anunciar-se ou apresentar-se como um 

presente futuro na forma modificada do presente. A justiça permanece porvir, ela tem 

porvir, ela é por-vir, ela abre a própria dimensão de acontecimentos irredutivelmente 

porvir. Ela o terá sempre, esse porvir, e ela o terá sempre tido. Talvez seja por isso que a 

justiça, na medida em que ela não é somente um conceito jurídico ou político, abre ao 

porvir a transformação, a refundição ou a refundação do direito e da política. “Talvez”, 

é preciso sempre dizer talvez quanto à justiça. Há um porvir para a justiça, e só há 

justiça na medida em que seja possível o acontecimento que, como acontecimento, 

excede ao cálculo, às regras, aos programas, às antecipações etc. A justiça, como 

experiência da alteridade absoluta, é inapresentável, mas é a chance do acontecimento e 

a condição da história. Uma história sem dúvida irreconhecível, claro, para aqueles que 

pensa saber do que falam quando usam essa palavra, quer se trate de história social, 

ideológica, política, jurídica, etc (2010, p. 54-55).  

   

Nestas palavras, torna-se claro à extensão e os limites da relação entre Agamben e 

Derrida. Poderíamos dizer, sem medo de errar, que para Agamben os esforços de Derrida são 

insuficientes. De forma sintética, para Agamben, “a desconstrução é um messianismo 

bloqueado, uma suspensão do tema messiânico” (2006, p. 104). Desenvolveremos 

exaustivamente a temática do messianismo agambeniano no terceiro capítulo, por hora, 

convém apenas assinalar o porquê das pesquisas derridianas estarem aquém da expectativa do 

filósofo italiano. Mesmo que Derrida afirme este excesso da justiça sobre o direito e sobre o 
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cálculo, esse transbordamento do inapresentável sobre o determinável, ele parece não 

conseguir deixar de articular este excesso a partir do próprio cálculo. Em uma espécie de 

concessão dada à importância das lutas ocorridas no interior do dispositivo jurídico-político, 

Derrida afirma que mesmo esta “justiça incalculável manda calcular” (2010, p. 55). Ou seja, o 

transbordamento justo do direito só é pensado na relação com o próprio direito – mesmo que, 

nesta necessidade de calculo, de negociação e jogo, “é preciso também fazê-lo tão longe 

quanto possível, para além do lugar em que nos encontramos e para além das zonas já 

identificáveis da moral, da política ou do direito” (2010, p. 56).  

Por um lado, precisamos concordar com Derrida de que não é possível desqualificar 

tais lutas no interior do dispositivo jurídico-estatal, sem ser, de alguma forma, cúmplice das 

violências e terrorismo que lhes são feitos – as conquistas dos movimentos sociais, bem como 

as lutas do povo, não são falsas ou sem importância tão somente porque aconteceram via 

dispositivo jurídico. Contudo, Agamben chama atenção para o fato de que, com esta 

concessão Derrida mostra-se insuficiente para tratar os problemas que ele mesmo colocou 

através da desconstrução.  Transitando entre o legal e o seu transbordamento na decisão justa 

urgente, Derrida não está de forma alguma operando com a forma messiânica de uma 

promessa de outro que está por vir. Isto acontece, pelo fato que Agamben chama nossa 

atenção quando trata sobre o estado de exceção em sua obra mais messiânica, O tempo que 

resta (2000): “no tempo messiânico – como já temos visto – a distinção entre judeus e não-

judeus, os que estão na lei e os que estão fora [...] esta é a figura da desativação messiânica da 

lei, de sua katárgesis” (2006, p. 106). Somente à luz da apropriação agambeniana do 

raciocínio do apóstolo Paulo sobre as características do tempo messiânico, é que sua crítica 

dirigida à Derrida pode ser compreendida. Quando o filósofo francês, mesmo que seja em 

caráter de concessão, permanece operando sob as bases dos dispositivos jurídico-estatais, ele 

não leva às últimas consequências a justiça que ele mesmo diz estar consciente de apresentar-

se no formato de promessas políticas. Conforme coloca Milovic: “Derrida havia trazido à luz 

o problema da metafísica e não as condições da superação dela. A metafísica já é sempre 

gramatologia, conclui Agamben” (2009, p. 117). 

A insistência derridadiana de abrirem-se constantemente novas zonas que foram 

secundarizadas e marginalizadas, não é suficiente para Agamben. Seus esforços com Estado 

de exceção foi mostrar a ficção que governa o arcana imperri da contemporaneidade 

demanda respostas radicais. Entretanto, afirmar o centro vazio do trono contemporâneo não 

significa dizer que esta máquina governamental é ineficaz. Antes o contrário: “o estado de 

exceção, hoje, atingiu exatamente seu máximo desdobramento planetário” (AGAMBEN, 
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2004, p. 131). Isto faz com que qualquer proposta de retorno a um período político não-

degenerado seja inviável. As principais categorias políticas que a história do pensamento 

estava habituada, hoje, já não fazem nenhum sentido. Na verdade, a própria articulação entre 

vida e direito, anomia e nomos é produzida pelo estado de exceção. Isto significa dizer que 

não existe nenhum “lugar” para se voltar, onde a política não fosse uma instância 

marcadamente biopolítica. Na verdade o que temos, conforme coloca Agamben, é que: “a 

vida pura e simples é um produto da máquina e não algo que preexiste a ela, assim como o 

direito não tem nenhum fundamento na natureza ou no espírito divino. [...] [ambos] resultam 

da fratura de alguma coisa a que não temos outro acesso” (2004, p. 132), a não ser pela ficção 

da tragédia que foi o pacientemente trabalhada para articular estes dois elementos e esconder 

sua irrealidade fundamental.  

O que nos resta, portanto, é buscar interromper o funcionamento desta máquina, 

mostrando que sua ficção central “está levando o Ocidente para a guerra civil mundial” (2004, 

p. 132). Como não há nenhum lugar para se voltar, resta-nos apenas a possibilidade de 

inaugurar uma nova condição. A elaboração de um espaço em que a ação humana possa ter 

lugar sem que a vida esteja em relação com o direito significa, para Agamben,                         

enfim ascender àquilo que pode receber o nome de “política”. Isto porque,                                 

“verdadeiramente política é apenas aquela ação que corta o nexo entre violência e direito” 

(2004, p. 133). Somente a partir do espaço que assim se abre, é que será possível colocar a 

questão a respeito de uma ação humana que faça uso do direito não mais a partir de sua 

ligação com a vida. Estaríamos, então, inseridos na luta que Foucault bem descreveu no curso 

Em defesa da sociedade: “na luta contra as disciplinas, ou melhor, contra o poder disciplinar, 

na busca de um poder não disciplinar, não é na direção do antigo direito da soberania que se 

deveria ir”, ele completa dizendo que esta luta seria “na direção de um direito novo, que seria 

antidisciplinar, mas que estaria ao mesmo tempo liberto do princípio da soberania” (2002, p. 

47). Precisamente este “novo direito” de Foucault seria livre da ficção vazia da violência 

jurídica ocidental. Talvez pudéssemos relacioná-lo com o “direito puro” do qual falou Walter 

Benjamin. Não é sem motivo, portanto, que tanto Agamben, quanto Derrida, vão buscar em 

Benjamin o sentido desta violência pura, que não mais põe o direito, mas o depõe. Conforme 

bem colocou Derrida: “o texto de Benjamin que abordarei agora mostra bem que seu autor 

não foi surdo ou insensível a ele [ao problema da animalidade política], mesmo que suas 

propostas a esse respeito permaneçam por vezes obscuras ou tradicionais” (2010, p. 58).  
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2.2. Walter Benjamin: a tinta vermelha da escatologia revolucionária  

 

 Circulava na falecida República Democrática Alemã uma piada típica dos tempos 

sombrios do socialismo burocrático do leste-europeu. Quem popularizou esta anedota 

contemporaneamente foi Slavoj Žižek, contando-nos a história de um operário alemão que foi 

condenado à prisão na Sibéria. Sabendo que toda a sua correspondência seria, a partir de 

então, lida e avaliada pelos censores, ele combina o seguinte código com seus amigos: “se 

uma carta estiver escrita em tinta vermelha, é tudo mentira” (ŽIŽEK, 2003, p. 15). 

Transcorrido um mês em que estava em seu novo endereço, o operário alemão envia a 

primeira carta aos seus amigos, toda escrita em tinta azul, dizendo o seguinte:                           

“tudo é uma maravilha por aqui: os estoques estão cheios, a comida é abundante, os 

apartamentos são amplos e aquecidos, os cinemas exibem filmes ocidentais, há mulheres 

lindas prontas para um romance – a única coisa que não temos é tinta vermelha (ŽIŽEK, 

2014a, s/p.).  

 Com esta historieta, a intenção do filósofo esloveno é apontar para a estrutura mais 

refinada que está indicada na: “introdução da referência ao código, como um de seus 

elementos, na própria mensagem codificada” (2003, p. 15). Em outras palavras, significa dizer 

que a simples menção da inexistência da tinta vermelha, isto é, a condição de efetividade do 

código combinado, produz o efeito de verdade esperado, independente da literalidade ausente. 

Anedotas à parte, a intenção de Žižek nas duas ocasiões que menciona a piada – em sua obra 

Bem-vindo ao deserto do Real (2003) e em seu Discurso aos manifestantes do movimento 

Occupy Wall Street (2011) – é de apontar para a estrutura análoga entre a situação do operário 

alemão na Sibéria e a as condições mais apuradas da cesura liberal hodierna. Temos toda a 

liberdade que desejamos, proporcionada pelas democracias liberais de direito, a única coisa 

que nos falta é a “tinta vermelha”, isto é, a terminologia para nos referirmos ao vazio político 

atual. Segundo Žižek, esta falta de tinta vermelha significa que atualmente:                                

“todos os termos usados para descrever o presente conflito – „guerra contra o terrorismo‟, 

„democracia e liberdade‟, „direitos humanos‟, etc. – são termos falsos, que mistificam nossa 

percepção da situação em vez de nos permitir pensá-la” (2003, p. 16). Neste sentido, toda a 

liberdade concedida – a abundante tinta azul para escrevermos o que bem quisermos – tem 

como função apenas mascarar a ficção legítima do trono vazio contemporâneo.  

 Conforme temos buscado mostrar, o pensamento de Agamben apresenta-se como uma 

tentativa de explorar justamente esta terra de ninguém, esta zona de anomia do pensamento 

político atual. Para isto, o filósofo italiano empreende uma démarche em seu pensamento que 
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o redireciona até as contribuições de Walter Benjamin a respeito do assunto. Assim ele 

procede, tendo em mente que o integrante da Escola de Frankfurt havia se dedicado a pensar 

um exercício de poder que quebrasse a dialética que formou esta zona de anomia entre o 

direito e a vida. Sendo assim, será na recuperação crítica do pensamento benjaminiano que 

Agamben encontrará aquela terminologia necessária para nos referirmos ao vazio político 

atual – isto é, a tinta vermelha. Isto porque, conforme bem coloca a professora Eugénia 

Vilela: “a contemporaneidade exige, então, um pensamento que não se limite ao 

reconhecimento da forma extrema e não superável da lei enquanto vigência sem significado”, 

uma vez que, “essa limitação implicaria a repetição da estrutura ontológica definida como o 

paradoxo da soberania – bando soberano” (2010, p. 105). Mais do que reconhecimento, nós 

precisamos de um pensamento das condições de ultrapassamento e deposição deste paradoxo 

da soberania.  

 A hipótese de Agamben é que encontramos em Benjamin as bases deste pensamento. 

Mais precisamente, será na elucidação do debate entre Walter Benjamin e Carl Schmitt sobre 

o estado de exceção que o filósofo italiano encontrará uma região extensa do pensamento 

político que: “ainda está por se explorada em todas as suas implicações” (AGAMBEN, 2004, 

p. 83). Neste sentido, o presente subtópico procederá da seguinte maneira: (1) recuperaremos 

os principais movimentos teóricos de Benjamin em três momentos fundamentais de seu 

pensamento tendo como coluna vertebral a noção de estado de exceção – Sobre a crítica do 

poder como violência (Zur Kritik der Gewalt) (1921), A origem do drama barroco/trágico 

alemão (Ursprung des deutschen Trauerspiels) (1925) e Sobre o conceito da história (Über 

den Begriff der Geschichte) (1940). Tal recuperação das considerações de Benjamin a respeito 

deste tema, tem por objetivo mostrar que, no desenvolvimento deste caminho atravessado 

pelo filosofo alemão, nós temos condições de pensar aquilo que o professor Márcio 

Seligmann-Silva aponta-nos quando diz: “a idéia é apresentar a figura da exceção, pensada 

tanto em termos políticos como no âmbito teórico-metodológico, como um conceito central 

que atravessa o pensamento de Benjamin” (2009, p. 1). Contudo, mais do que simplesmente 

reconstruir a argumentação de Benjamin, destacando seu valor exegético para a compreensão 

da própria obra do autor, temos como segundo objetivo (2) explorar como Agamben apropria-

se desta discussão entre Benjamin e Schmitt em sua crítica messiânica da indiferença.  
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2.2.1. O homem põe e Deus dispõe! Estado de exceção e violência divina em Benjamin 

 

A investigação a respeito da noção de exceção em Walter Benjamin, bem como sua 

apropriação contemporânea por Agamben, pode ter o ponta-pé inicial com a leitura e análise 

do texto Sobre a crítica do poder como violência (Zur Kritik der Gewalt). 
46

  A escolha de 

começar por este texto não é sem motivos. Somos informados por João Barrento, em sua 

leitura comparada das correspondências de Benjamin que nos anos de 1919 e 1920, que o 

filósofo alemão estava envolvido em um projeto de escrever trabalhos sobre temas políticos. 

Segundo as informações disponíveis, tais trabalhos “deveriam problematizar também a 

questão da violência e do poder, da violência do poder” (2012, p. 213). Neste projeto, 

esconde-se uma dificuldade teórico-conceitual que Jacques Derrida aponta como uma das 

primeiras dificuldades que o leitor de Benjamin precisa enfrentar neste texto. Isto ele faz nos 

dizendo o seguinte:  

O texto de Benjamin, de que falarei mais adiante e que se intitula Zur Kritik der Gewalt, 

é traduzido em francês como Pour une critique de la violence, e em inglês como 

Critique of Violence. Mas essas duas traduções, sem ser totalmente injustas, portanto 

totalmente violentas, são interpretações muito ativas que não fazem justiça ao fato de 

que Gewalt significa também, para os alemães, poder legítimo, autoridade, força 

pública. [...] Gewalt é, portanto, ao mesmo tempo a violência e o poder legítimo, a 

autoridade justificada. Como distinguir entre a força de lei de um poder legítimo e a 

violência pretensamente originária que precisou instaurar essa autoridade, e que não 

podia ela mesma autorizar-se por nenhuma legitimidade anterior, de tal forma que ela 

não é, naquele momento inicial, nem legal nem ilegal, outros diriam apressadamente 

nem justa nem injusta? (2010, p. 9-10). 

 

 Frente a estas considerações de Derrida, torna-se um pouco mais claro que a “tarefa de 

uma crítica do poder” (BENJAMIN, 2012, p. 59) que o filósofo alemão coloca para si, refere-

se, ao mesmo tempo, a um poder e uma violência legítima, isto é, justificada. Em outras 

palavras, é preciso reconhecer aqui muito especificamente qual é a determinação e os limites 

do problema filosófico que levou Benjamin a produzir o presente texto. Qual seja, o 

questionamento sobre a exclusividade de uma compreensão de poder enquanto violência, que 

tem no aparato jurídico sua melhor expressão e condições de possibilidade. Ademais, 

Benjamin também está interessado em se perguntar pelas conseqüências na vida política dos 
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 O nome no original alemão é apresentado aqui apenas para ressaltar a consciência que temos sobre a 

problemática conceitual que está relacionada ao termo “reine Gewalt”, que pode ser traduzido tanto por poder 

quanto por violência no texto em questão. Quanto a isto, o professor Jonnefer Barbosa comenta que: “as 

problemáticas estabelecidas em “Zur Kritik der Gewalt”, em particular a definição do obscuro conceito de reine 

Gewalt, só serão mais bem compreendidas se visualizarmos suas retomadas na filosofia posterior de Benjamin, 

como na redação do Fragmento teológico político e nas Teses sobre o conceito de história” (2013, p. 152-153). 

Diante disto, buscaremos elucidar esta questão teórico-conceitual traçando as devidas relações com os outros 

textos de Benjamin mencionados. Ademais, utilizaremos a tradução do germanista português João Barrento 

(2012) salvo comparações indicadas.  
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indivíduos de uma compreensão de poder como a referida – o que ele chamará de a produção 

de uma vida nua. Esta é a razão, portanto, que Benjamin circunscreve esta necessária crítica 

do poder como violência às suas relações com o direito e com a justiça. Em uma investigação 

desta natureza, Benjamin é consciente de que tradicionalmente o que se faz é considerar como 

evidente que: “a condição elementar de toda ordem jurídica é a dos meios e dos fins [...] 

assim, a sua crítica estaria implícita num sistema de fins justos” (2012, p. 59), ou seja, se o 

emprego deste poder como violência é legítimo ou não. Contudo, o filósofo alemão pretende-

se mais radical em sua empreitada investigativa. Isto exigirá dele outro critério mais exato, a 

saber, “uma distinção na esfera dos próprios meios, sem considerar os fins que servem” 

(2012, p. 60). Isto significa se perguntar sobre este poder enquanto violência em si mesmo, ou 

seja, se ele é ético independentemente dos fins a que serve.  

 Tanto para o direito natural quanto para o positivo, a justiça é reduzida a relação entre 

meios e fins, bem como a sua adequação aos meios considerados legítimos. Ou seja, em 

ambas as perspectivas analisadas por Benjamin, a pergunta sobre o próprio poder enquanto 

violência fica reduzido à ideia circular de que meios justos devem gerar fins justos, mas que 

estes fins só são obtidos por aqueles meios. Nesta circularidade determinada por princípio, 

não é possível questionar as características essenciais do poder enquanto violência. Sendo 

assim, Benjamin sugere-nos que: “é preciso, então, encontrar um pronto de vista fora do 

Direito positivo, mas também fora do direito natural”, para tal intento, Benjamin procurará 

nos mostrar que: “apenas o estudo do Direito no âmbito de uma filosofia da História permitir 

chegar a este ponto de vista” (2012, p. 61-62). Para empreender esta modificação teórico-

metodológica, Benjamin passa a tomar como referência a situação da Europa do início do 

século XX. Isto ele faz visando destacar uma antinomia existente entre os meios jurídicos e os 

fins naturais dos indivíduos de uma sociedade. Para Benjamin, estes indivíduos não têm 

acesso, em seu conjunto de ações, a possibilidade de recorrer à violência para alcançar seus 

fins naturais. Neste sentido, todos os fins naturais que dizem respeito aos indivíduos de uma 

sociedade colidem com os fins do direito, uma vez que tais indivíduos recorram à violência, 

em maior ou menor escala, para alcançá-los. Para Benjamin, “dessa máxima deduze-se que o 

Direito vê o poder nas mãos de pessoas individuais como um perigo de subversão da ordem 

estabelecida” (2012, p. 63). Este posicionamento fundamental do direito implicará, pelo 

menos, duas coisas que se relacionam: (1) que qualquer reivindicação de fins naturais dos 

indivíduos necessariamente terá que ser feita vias jurídicas, e nunca violentas, e que (2) é o 

aparato jurídico-estatal que detém o monopólio do poder enquanto violência. Nisto fica claro 

algo que já havíamos mencionado a partir do raciocínio de Foucault a respeito das artes de 
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governar, a saber, que a maquinaria governamental-jurídica não tem por objetivo os fins 

naturais dos indivíduos da sociedade, mas antes, apenas o objetivo de perpetuar a si mesmo – 

aquilo que chamamos de governo infinito dos indivíduos. 

 Este governo infinito dos indivíduos pode ser exemplificado por outras duas imagens 

que Benjamin nos oferece: a do grande bandido e a do direito de greve. Quanto ao primeiro, o 

professor Márcio Seligmann-Silva nos diz que, apesar de Benjamin não classificar deste 

modo, “ele já representa uma aparição de um „estado de exceção‟ dentro da aparente 

normalidade do estado de direito” (2009, p. 3). Isto acontece justamente porque este grande 

bandido pode fazer uso do poder enquanto violência para alcançar os seus fins. Esta 

possibilidade que é negada ao individuo que opera apenas a partir do que lhe é permitido pelo 

aparato jurídico (os cidadãos de direito), é o que faz com que surja entre as pessoas de uma 

sociedade “a secreta admiração do povo [pelo bandido]. Isso só pode acontecer devido aos 

seus atos, e não à violência de que dão testemunho” (BENJAMIN, 2012, p. 63). Os 

operadores do direito sempre visam, o quanto antes, suspender os domínios da ação destes 

indivíduos fora-da-lei, justamente porque eles ameaçam o aparato jurídico. Ademais, não é 

apenas na imagem do grande bandido que tal relação pode ser exemplificada. Benjamin nos 

fornece uma segunda figura em seu texto que remete a um “estado de exceção” que expõe os 

limites do Estado-poder. Trata-se da luta de classes, sob a forma do direito à greve garantido 

aos trabalhadores. Para Benjamin, “o operário organizado é hoje em dia, o único sujeito 

jurídico, além do Estado, ao qual se concede o direito à violência” (2012, p. 63). Contudo, o 

meio operado pelo trabalhador organizado na greve é o que Benjamin posteriormente chamará 

de meio puro, isto porque ele não faz uso da violência em uma ação determinada, mas em 

uma “recusa de agir, a não ação” (2012, p. 63). Este formato talvez tenha sido um dos motivos 

que facilitou o Estado garantir o direito à greve, contudo, mesmo sendo ele da ordem da não-

ação, ele ainda equivale a uma quebra de relações através de um meio puro e limpo.  

 Em relação ao direito de greve, Benjamin faz apenas uma ponderação: quando este 

direito assume proporções maiores e se torna uma greve geral revolucionária, então o Estado 

passa a encará-lo como um abuso e apressa-se em providenciar dos meios para desarticulá-la. 

Tal consideração é digna de destaque, porque ela aponta para as condições de possibilidade de 

uma passagem do mero uso do direito à sua abolição. Conforme coloca Benjamin: “o exemplo 

da greve, porém, mostra que ela é capaz disso, que tem condições de instaurar e modificar 

relações jurídicas, por mais que o sentido de justiça possa ser ofendido” (2012, p. 65). Esta 

possibilidade elucidada pelo filósofo alemão pode ser aprofundada com a introdução de um 

terceiro elemento de exemplaridade – que na verdade trata-se do primeiro exemplo, bem 
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como da segunda imagem, elevados à sua última potência. Trata-se do direito à guerra. Nas 

palavras do filósofo: “a possibilidade de um direito à guerra assenta exatamente nas mesmas 

contradições subjetivas que a do direito à grave” (2012, p. 65). Tudo isto faz com que 

Benjamin chegue à conclusão de que a noção de “paz” refere-se apenas a sanção jurídica que 

venceu a guerra – a greve geral ou mesmo os grandes bandidos – e que estabeleceu a nova 

ordem jurídica. Por tudo isto, é justamente nesta violência de guerra que encontramos o 

paradigma privilegiado para compreendermos o poder enquanto violência que Benjamin visa 

compreender. Nas primeiras conclusões do texto benjaminiano podemos ler o seguinte: 

 

Se a violência da guerra, enquanto forma primordial e arquetípica, pode ser tormada 

como modelo de toda violência para fins naturais, é inerente a todas essas formas de 

violência e poder um caráter legislador. [...] Na figura do grande criminoso, o Direito 

vê-se confrontado com esse poder e a sua ameaça de instituir um novo Direito, uma 

ameaça que, apesar da sua impotência, nos casos mais significativos faz estremecer o 

povo, hoje em dia como nas épocas arcaicas. O Estado, porém, teme esse poder 

essencialmente pela sua possibilidade de instituir um Direito, do mesmo modo que tem 

de reconhecê-lo como tal quando potências estrangeiras ou classes sociais o obrigam a 

conceder-lhes, respectivamente, o direito de fazer a guerra ou a greve (BENJAMIN, 

2012, p. 65-66).  

 

 A partir desta estrutura supracitada, que encontra no militarismo seu arquétipo 

determinante, Benjamin sente-se seguro para inferir uma duplicidade fundamental do poder 

enquanto violência. Trata-se da função instituidora do direito e a função mantenedora do 

direito. Nesta composição dual da violência Benjamin atinge o cerne da questão do poder 

como violência (Gewalt), isto porque, a menos que “não quisermos proclamar um anarquismo 

sem dúvida infantil” (2012, p. 66), precisamos reconhecer o modo violento de apresentação e 

manutenção da ordem jurídica. Caso não seja a partir desta compreensão dual da violência 

jurídica, o máximo que se conseguirá será a crítica de leis ou aspectos jurídicos isolados, e 

não uma crítica ao poder, tal qual aventa Benjamin.  

Tal contrapeso estabelecido pelo filósofo alemão tem importância singular em nossa 

investigação, uma vez que aqui ele situa a relação entre sua investigação sobre a Gewalt com 

o que foi tradicionalmente chamado de poder biopolítico. Nas suas palavras: “no poder 

supremo – o poder sobre a vida e a morte que se manifesta na ordem jurídica – as origens do 

„poder-como-violência‟ interferem de forma significativa na ordem vigente, manifestando 

nela de forma terrível” (2012, p. 68). E qual seria esta forma terrível do “poder-como-

violência” que na biopolítica mostra-se atroz? Trata-se justamente destes dois formatos do 

poder que se encontram em uma relação antinatural “num hibridismo por assim dizer, 

fantasmático” (2012, 68). Em outras palavras, podemos dizer que Benjamim chega à mesma 

compreensão da estrutura biopolítica como uma ficção legítima (Derrida) ou um vazio 
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político (Agamben) em que o poder como violência se perpetua através do seu exercício dual 

de instituir-se e manter-se sem qualquer fundamentação anterior. Seja através da 

exemplaridade do poder policial, seja através da monarquia absoluta, todo o poder, enquanto 

um meio, tem por função instituir ou manter uma ordem jurídica. Mais do que isso, 

poderíamos nos perguntar: “o que tem o governo dos agentes da polícia que ver com a 

sociedade melhor e com a sua ordem mais harmônica?”, segundo sugere Andrea Cavalletti, 

“se a democracia é expressão directa da sociedade, é precisamente em democracia que a força 

policial não conhece limites” (2010, p. 20). Precisamente neste contexto, que as palavras de 

Benjamin tornam-se exemplares quanto ao sentido do ilimitado:  

 

Apesar de não ser muito diferente de um lugar para outros, não se pode negar que o 

espírito da polícia é menos detestável na monarquia absoluta, em que representa a figura 

do soberano que concentra em si todo o poder legislativo e executivo, do que nas 

democracias, em que a sua existência, não sustentada por nenhuma relação desse tipo, é 

testemunho da maior degeneração do poder que se pode imaginar (2012, p. 69).  

 

Com estas palavras, o projeto agambeniano de utilizar o direito como instância 

privilegiada para se perguntar pelo modo como o poder soberano captura a vida, começa a 

fazer todo sentido. Benjamin deixa claro que toda a investigação a respeito do poder  

confunde-se ou participa, de forma geral, da mesma problemática do direito, aqui exposta. 

Conforme também explica Seligmann-Silva: “todo poder também é meio do direito: seja para 

instituí-lo ou para mantê-lo. Não se pode criticar o poder sem se criticar o direito. Este recebe, 

a partir da reflexão sobre sua relação como que simbiótica com a Gewalt, uma luz ética 

ambígua” (2009, p. 6). Neste sentido, torna-se claro o motivo pelo qual não só Agamben, mas 

outras pessoas reconheceram no direito uma esfera privilegiada para se pensar o poder, tanto 

como uma técnica política, quanto como uma tecnologia do eu – ou seja, aquilo que 

chamamos de teoria unitária do poder. Conforme coloca o próprio Fabián Ludueña: “dentre as 

inumeráveis antropotécnologias existentes, decidimos ocupar-nos, neste livro, do direito e da 

teologia enquanto matrizes produtoras da comunidade política dos homens”, e em seguida ele 

completa dizendo: “no caso do direito, ele será abordado como uma técnica que, atuando no 

registro da ficção jurídica, produz efeitos performativos de constituição do espaço político 

humano” (2012, p. 11). Na origem destas convicções teóricas contemporâneas, tanto de 

Agamben, quanto de Ludueña, encontra-se os resultados investigativos alcançados por 

Benjamin em sua crítica ao poder enquanto violência, circunscrita às relações do direito e da 

justiça.  
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 Apesar de não poder ainda discernir a extensão desta problemática em que chegou, 

Benjamin dá continuidade às suas investigações colocando-se a seguinte pergunta: “não 

haverá, para resolução de conflitos de interesse entre humanos, outros meios que não os 

violentos?” (2012, p. 70). Seja lá o nome que Benjamin dará a estes meios, o que já podemos 

saber frente ao descrito, é que tal solução não violenta dos conflitos humanos nunca poderá 

ser por vias jurídicas. Terá que ser totalmente destituída das relações do direito, que 

historicamente sempre se remete a alguma violência. Nesta esfera de busca dos “meios puros” 

(2012, p. 71), Benjamin encontra alguns exemplos não muito promissores para os propósitos 

de sua investigação. O filósofo menciona “a cultura do coração” (2012, p. 71), que com seus 

pressupostos subjetivos de amor, delicadeza, simpatia e paz se esvaiam de toda determinação 

não só violenta, mas também jurídica. Além disso, ele também faz uma referência a uma 

“esfera da não violência na convivência humana que é totalmente inacessível à violência: a 

esfera propriamente dita do „entendimento‟, a linguagem” (2012, p. 71). Para alguns 

interpretes, com esta afirmação tem-se um eco do que futuramente será a ética dialógica da 

ação comunicativa de Jürgen Habermas (cf. SELIGMANN-SILVA, 2009, p. 6). Discordamos 

que a referência à linguagem reduza-se a isto, uma vez que temos notícia que a linguagem é 

um objeto de estudo privilegiado no pensamento de Benjamin quando este trata sobre as 

questões messiânicas imbricadas em seu raciocínio (cf. BENJAMIN, 2008).  

 Por hora, cabe dizer que, a despeito de todos estes exemplos elencados pelo filósofo 

alemão, não será em nenhum destes que ele encontrará os motivos fortes para uma política 

dos meios puros. Será na recuperação da temática da greve, em duas modalidades 

fundamentais, que Benjamin encontrará o que procura. Em distinção do que havia se referido 

anteriormente com o direito à greve e a greve geral revolucionária, agora Benjamin “opõe à 

greve geral política a greve geral proletária, reconhecendo que existe entre as duas uma 

oposição também no que se refere à violência” (2012, p. 73). A primeira, mesmo com seus 

possíveis desdobramentos radicais, ainda permanece, de alguma forma, relacionada com a 

estrutura jurídico-estatal que lhe fornece condições de existência. No máximo, se for levada a 

cabo até suas últimas consequências, poderá fazer surgir um novo ordenamento político – que 

fatalmente reproduzirá a mesma violência que institui e mantém a ordem, tal qual a anterior 

que ela derrubou. Sendo assim, com a greve geral política, no máximo, o que teremos será a 

variação daqueles que ocupam os lugares de privilégio, permanecendo, contudo, a estrutura 

jurídica violenta.  
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 No que diz respeito ao que Benjamin chama de greve geral proletária, esta tem como 

única tarefa: “a destruição do poder do Estado” (2012, p. 73). 
47

 Somente esta forma de greve 

é pura, isto é, não violenta. Claro que, no interior do raciocínio benjaminiano, violenta não 

tem significado de “não catastrófica” ou então “não radical”. Não violento é aquele poder que 

não reproduz a estrutura dual do ordenamento jurídico de instituição e manutenção de um 

regime legal. É neste sentido que precisa ser entendido o fato de que a primeira greve geral é 

ainda violenta, enquanto a segunda não. Nas palavras de Benjamin, a segunda forma de greve: 

“é não violenta, pois não acontece com disposição de retomar o trabalho depois de algumas 

concessões secundárias ou mudanças nas condições de trabalho, mas sim com a decisão de 

apenas retomar o trabalho se ele for radicalmente transformado” (2012, p. 74). Com estas 

palavras temos o germe do messianismo-revolucionário do qual Agamben fará uso exaustivo 

em suas obras posteriores. Em uma distinção fundamental que coloca de lado todas as 

pretensas revoluções que aconteceram na história política do Ocidente, Benjamin nos mostra 

que apenas uma forma de poder, enquanto meio puro, realmente está a serviço de tornar 

inoperante determinada modalidade de trabalho imposta pelo ordenamento jurídico-estatal. 

Qualquer outra forma de greve ou manifestação que tenha por objetivo apenas reivindicar 

melhores condições para que o trabalho continue, não pode receber o nome de revolucionária, 

pois, ao invés de desoperar, quer aprimorar a operação da máquina política ocidental. 
48

 

Enquanto a greve geral proletária visa o fim das obras, tal como a anunciação messiânica, as 

reivindicações por melhorias nas condições de trabalho estão a serviço do governo infinito 

dos indivíduos.  

 Diante destas conclusões que Benjamin alcança em sua genealogia crítica da Gewalt, o 

que fica claro é que o filósofo alemão busca outras modalidades de poder, para além daquele 

poder enquanto violência, característico das teorias jurídicas. No questionamento sobre o 
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 Somos informados por Márcio Seligmann-Silva que existe no pensamento de Walter Benjamin uma tripla 

significação da noção de “destruição” ou “catástrofe”: “que ora indica uma catástrofe contínua, ora uma 

catástrofe destruidora, ora uma catástrofe ao mesmo tempo aniquiladora e redentora” (20o9, p. 24; cf. 

SELIGMANN-SILVA, 20o3). Buscaremos mostrar no decorrer da reconstrução das principais ideias de 

Benjamin que na greve geral proletária o filósofo alemão enxerga um meio puro de características messiânicas 

que figura-se, ao mesmo tempo, como uma catástrofe aniquiladora e redentora (cf. CAVALLETTI, 2010).  
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 Discorrendo a respeito das manifestações brasileiras no ano de 2013, que foram batizadas de Jornadas de 

Junho, Žižek faz uma consideração de rara precisão em seu pensamento: “A alternativa de negociação 

pragmática com problemas particulares, esperando por uma transformação radical, é falsa, pois ignora o fato de 

que o capitalismo global é necessariamente inconsistente [...] quando o capitalista global é forçado a violar suas 

próprias regras, abre-se uma oportunidade para insistir que essas mesmas regras sejam obedecidas. Isto é, exigir 

coerência e consistência em pontos estrategicamente selecionados nos quais o sistema não consegue se manter 

coerente e consistente é uma forma de pressionar o sistema  como um todo. Em outras palavras, a arte da política 

reside em insistir em uma determinada demanda que, embora completamente „realista‟, perturba o cerne da 

ideologia hegemônica e implica uma mudança muito mais radical, ou seja, que embora definitivamente viável e 

legítima, é de fato impossível” (2014b, s/p.).  
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dogma fundamental comum às teorias do direito, esconde-se a aporia essencial do sistema 

jurídico, a saber, que ele depende de uma impossível adequação entre fins universais e 

situações particulares. Nesta impossibilidade, escondem-se as condições de possibilidade para 

o “estado de exceção”, tal como já mostramos em Schmitt e que reaparece agora em 

Benjamin. Conforme bem coloca Seligmann-Silva, a origem do sistema jurídico “depende da 

impossível adequação entre fins universais e situações particulares. Este sistema, poderíamos 

dizer, contém em si seu próprio o „estado de exceção‟” (2009, p. 7). Justamente por isso, 

justiça e direito se auto-repelem, uma vez que Benjamin sugere que: “quem decide sobre a 

legitimidade dos meios e da justeza dos fins nunca é a razão, mas um poder do destino acima 

dela, acima do qual, por sua vez, está Deus” (2012, p. 76).  

Tal percepção benjaminiana reconduzirá, portanto, o direito para uma esfera que, 

ponto a ponto, se opõe àquilo que é divino. Qual seja: o mito. Valendo-se da narrativa da 

lenda de Níobe, no canto 24 da Ilíada, Benjamin busca mostrar-nos que onde se pode ler que a 

ação de Apolo e Artemisa é um castigo, trata-se, na verdade, do mesmo movimento de 

institucionalização do direito. Em suas próprias palavras: “estamos perante a mesma 

ambiguidade mítica, terrivelmente arcaizante, das leis que não podem ser infringidas” (2012, 

p. 77-78). Por outro lado, tal estrutura ambígua, característica do direito, não pode ser 

encontrada na referência que Benjamin faz da greve geral revolucionária. Não é sem motivo 

que recorrentemente nos esbarramos com análises e investigações jurídicas e literárias sobre a 

relação entre direito e mito. Quanto a isto, Antígona é o paradigma, no sentido agambeniano 

do termo. Na relação entre os personagens da Trilogia Tebana de Sófocles, vemos 

perfeitamente a ambiguidade mítica de se viver sob o direito formado por leis que não podem 

ser infringidas, falada por Benjamin. O que o filósofo alemão quer mostrar, por outro lado, é 

que o poder puro da divindade que tem reais condições de decidir sobre a legitimidade dos 

meios e da justeza dos fins, não tem nenhuma relação com o mito. 
49

 Conforme coloca 

Benjamin: 

 

Longe de abrir uma perspectiva mais pura, a manifestação mítica imediata do poder 

revela-se, no seu âmago, idêntica a todo poder jurídico, e transforma a suspeita do seu 

lado problemático em certeza quanto ao caráter nefasto da sua função histórica, 
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 O professor Jonnefer Barbosa acrescenta à nossa compreensão sobre esta distinção do mito em Benjamin que: 

“uma chave para o entendimento dos textos de juventude de Benjamin é a dicotomia, também presente na 

filosofia judaica, entre a história, de um lado, e o mythos, de outro, encarnado aqui no domínio puramente 

natural. De um lado, o espaço de exposição da responsabilidade humana na história, de outro, a crítica ao mito, 

que não seria „apenas uma crítica de certo momento vivido pela humanidade, mas significa a crítica de certa 

concepção de vida e de destino que sempre ameaça, sob diversas formas, as tentativas humanas de agir histórica 

e livremente‟” (2013, p. 157).   
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postulando assim a sua aniquilação. É precisamente essa tarefa que, uma vez mais, 

coloca em última instância a questão de um poder puro e imediato capaz de travar a 

força do poder mítico. Do mesmo modo que, em todos os domínios ao mito se opõe 

Deus, assim também ao poder mítico se opõe o divino. Este é, de fato, o oposto do 

primeiro em todos os aspectos. Se o poder mítico é instituinte de um Direito, o divino 

tende a destruir esse Direito; se aquele impõe limites, este destrói todos os limites; se o 

poder mítico arrasta consigo, a um tempo, culpa e expiação, o divino absolve; se aquele 

é ameaçado, este é aniquilador, se um é sangrento, o outro é letal sem ser sangrento 

(2012, p. 78-79).  
 

 Vemos aqui, em sua forma mais precisa, a diferenciação benjaminiana entre o poder 

divino, enquanto meio puro, daquele poder enquanto violência, característico do direito. Para 

explicitar ainda mais esta distinção, o filósofo alemão contrapõe a lenda de Níobe com outra 

narrativa que, diferentemente do mito, apresenta um exemplo do poder divino. Trata-se do 

episódio bíblico do juízo divino sobre Corá e seu bando (cf. Números 16). 
50

 Segundo o 

registro bíblico, Corá, Datã e Abirão, “se insurgiram contra Moisés” (Números, 16.2). Mesmo 

sendo de família privilegiada entre os israelitas – Corá era “bisneto de Levi”, portanto, um 

levita (Números, 16.1) –, o juízo divino abateu-se sobre eles sem aviso prévio e sem ameaças: 

“o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas 

famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens”, ou seja, “desceram 

vivos à sepultura, com tudo o que possuíam; a terra fechou-se sobre eles, e pereceram dentre a 

assembléia” (Números, 16.31-33). Na recuperação desta narrativa veterotestamentária, o que 

Benjamin tem em mente é destacar o caráter “não sangrento e a absolvição patentes nesse 

poder” (2012, p. 79). O povo de Israel, sob o comando de Moisés, já conhecia muito bem os 

meios alternativos presentes na Lei (Tōrāh) para expiar o pecado das pessoas. Esta havia sido 

promulgada desde os primeiros dias de seu êxodo do Egito (Êxodo 12). Sacrifícios de 

animais, sangue derramado e ofertas no altar eram frequentemente utilizadas pelo povo de 

Israel como meio de tirar o seu pecado. Contudo, não foi este o caso na presente narrativa da 

revolta de Corá – e compreendemos que é justamente por isso que Benjamin a relembra aqui. 

Temos a narrativa de uma ação divina que não é operada via a Lei que ele mesmo havia 

promulgado. É um meio puro, uma ação de violência divina em um só golpe. Não há margem 

para o sangue que habitualmente liberta da culpa, mas, conforme completa Benjamin: “ao 

mesmo tempo, ao aniquilar absolve a culpa, e não se pode negar uma profunda relação entre o 

caráter não sangrento e a absolvição patentes nesse poder” (2012, p. 79).  

 Precisamente nesta ausência de sangue que caracteriza a violência divina pura – em 

contraste com o poder jurídico-mítico, que exige sacrifícios expiatórios sangrentos – esconde-
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 Todas as referências bíblicas aqui apresentadas, salvo indicações, foram retiradas da edição Nova Versão 

Internacional (20o4).  
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se algo fundamental para os propósitos da presente dissertação. Segundo Benjamin:               

“o sangue, de fato, é símbolo da vida nua. O desencadeamento do poder judicial remete [...] 

para a culpa inerente à vida nua e natural que entrega o ser humano inocente a infeliz 

expiação” (2012, p. 79). Aqui temos a aparição de uma noção-chave não apenas para 

compreendermos a diferenciação estabelecida por Benjamin do poder divino, como também 

na recuperação crítica de Agamben – a noção de vida nua (das bloβe Leben). Segundo o 

raciocínio do filósofo alemão, o poder jurídico-mítico é, em si mesmo, poder sangrento sobre 

a vida nua. No poder divino, enquanto golpeador não-jurídico da vida humana, é um puro 

poder sobre a vida. Diante dele, não existe a concepção de sacralidade da vida humana 

enquanto aquela que não pode ser morta. Mesmo no mandamento “não matarás”, incluso na 

Lei judaica (Êxodo 20. 13), para Benjamin não existe como uma medida de julgamento, mas 

sim como mera diretriz de convivência em comunidade – ou seja, ainda está sob a operação 

da Lei e não em relação com o poder divino. Neste sentido, “por isso não tem razão aqueles 

que pretendem fundamentar como o mandamento a condenação de toda e qualquer morte 

violenta de um ser humano por outro” (2012, p. 80). Em outras palavras, deve-se colocar em 

questão o caráter sagrado da vida. Isto porque, segundo o raciocínio de Benjamin é totalmente 

falso, e até mesmo vil, “o postulado de que a existência em si está acima de uma existência 

justa, se por existência se entender mais do que a vida nua” (2012, p. 81). O julgamento de 

uma existência, em si mesma, ou seja, para além daquilo que pode ser determinado como 

justo ou injusto juridicamente, não pode ser empreendido pelo direito – seja ele direitos 

humanos, naturais ou positivados. Isto porque, conforme já argumentamos e citamos: “quem 

decide sobre a legitimidade dos meios e da justeza dos fins nunca é a razão, mas um poder do 

destino acima dela, acima do qual, por sua vez, está Deus” (2012, p. 76).  

 Diante do exposto, se faz necessária uma investigação sobre as origens do dogma da 

sacralidade da vida. Tal projeto benjaminiano que Agamben levou ao pé da letra, aqui só foi 

anunciado pelo filósofo alemão: 

 

Talvez valesse a pena investigar as origens do dogma do caráter sagrado da vida. Talvez 

esse dogma seja recente, é mesmo muito provável que assim seja. Talvez ele seja o 

último erro da enfraquecida tradição ocidental, o de procurar o sagrado, que perdeu, no 

plano insondável do cosmológico (e a antiguidade de todos os mandamentos religiosos 

que proíbem o homicídio não constitui objeção a essa tese, porque na sua base estão 

presentes outros pensamentos que não os do teorema moderno). Por sim, dá que pensar 

o fato de aquilo que aí se proclama como sagrado ser, de acordo com o antigo 

pensamento mítico, o suporte estigmatizado da culpa: a vida nua (2012, p. 81).  

 

 Já nos remetemos exaustivamente ao projeto agambeniano de investigar as origens do 

dogma do caráter sagrado da vida em Homo Sacer I: poder soberano e vida nua. Convém 
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observar aqui é a relação estabelecida por Benjamin entre sacralização, poder mítico (jurídico) 

e vida nua. Na verdade esta relação é bastante direta. Para o filósofo, a sacralidade da vida 

nua é da ordem do mito, ou seja, uma ficção que nunca teve conexão com a realidade efetiva 

da existência, mas que permanecerá sendo articulada assim até que se faça uma crítica deste 

poder que se mantém com base neste mitologema. Em síntese, só se pode falar de vida sacra e 

imatável no interior do ordenamento jurídico que é justamente o poder violento sobre a vida 

nua. Para Benjamin, contudo, está claro que este poder foi historicamente construído. 

Justamente por isso que considera que: “a crítica do poder-como-violência é a filosofia de sua 

história” (2012, p. 81). Neste sentido, um movimento-chave, não apenas no interior da 

filosofia de Benjamin, mas do pensamento político contemporâneo será da ordem de uma 

inversão: ao invés da politização da vida ser o centro em torno do qual todos os esforços 

políticos transitam, a história passaria a ser politizada. Isto significa dizer que a resistência ao 

poder biopolítico sobre a vida nua é sinônimo de advogar pela inserção histórica de uma ação 

política que se configura como meio puro divino que deponha o direito – sistema que dá 

condições de possibilidade para a biopolítica. Ou seja, trata-se da violência divina na história.   

Somente procedendo dessa maneira, teríamos condições de interromper o automatismo 

mitológico juridicamente alimentado nas sociedades contemporâneas que colocou no centro 

de seus objetivos políticos a vida nua dos indivíduos. Mais do que isto, conforme coloca 

Benjamin, “as novas épocas históricas fundamentam-se na ruptura desse ciclo dominado por 

formas míticas do Direito, na destituição do Direito e dos poderes de que depende (tal como 

eles dependem dele), enfim, no desmembramento do poder do Estado” (2012, p. 82). Em 

outras palavras, a ruptura e o ultrapassamento do vazio político em que os seres humanos 

encontram-se desde os tempos imemoriais das sociedades mais arcaicas, depende não apenas 

desta crítica do poder como violência, mas da violência divina que irrompe na história a 

fissura que impossibilitará a retroalimentação da sacralidade, da lei e da culpa.  

 Consciente de que muitos pensadores poderiam se apropriar de maneira equivocada 

das ideias aqui apresentadas, 
51

 Benjamin é rápido em nos esclarecer que: “não é igualmente 

possível, nem urgente, para os seres humanos se o poder puro foi realmente num determinado 

momento. De fato”, ele completa, “só o poder mítico, e não o divino, poderá ser reconhecido, 

com alguma margem de certeza, como violência do poder” (2012, p. 82). Dois pontos 

importantes aqui. Em primeiro lugar, é totalmente desprezível toda forma de poder mítico, 
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 Ele mesmo afirma que: “uma tal extensão do poder puro ou divino suscitará, precisamente hoje em dia, as 

mais violentas críticas, que a refutarão com o argumento de que, segundo a sua lógica, ela permitiria também, 

em determinadas condições, a violência letal dos homens uns contra os outros” (2012, p. 80). Mostraremos no 

ponto 3.2.1. que a leitura de Slavoj Žižek incorre justamente nesse erro. 
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isto é, poder instituinte e mantenedor do direito, para se pensar a violência divina 

revolucionária e a resistência ao biopoder. Por definição, ele nunca poderá se revelar através 

desta estrutura mítico-jurídica. Em segundo lugar, na indeterminação constitutiva do poder 

divino há, por parte de Benjamin, uma identificação de equivalência a respeito da 

possibilidade de sua manifestação. Para ele: “esse poder pode manifestar-se tanto na guerra 

verdadeira como no juízo divino da multidão sobre o criminoso” (2012, p. 82). Ainda que 

sejamos obrigados a concordar com Seligmann-Silva que: “novamente Benjamin é infeliz na 

escolha de seus exemplos de tal poder puro” (2009, p. 11), existe algo que fica claro aqui: a 

violência divina, o poder como meio puro, é posto em paralelo com a ação política humana 

revolucionária. Como que se fosse impossível a manifestação de um destituído do outro. Tal 

concepção está muito próxima daquilo que, vinte anos mais tarde, será compreendido como o 

conceito de política na tese XVIIa das Teses sobre o conceito de história. Contudo, 

diretamente associado tanto com a violência divina quanto a ação política revolucionária, está 

a questão do messianismo evidente na obra de Benjamin. À revelia da indeterminação 

fundamental, bem como da nossa incapacidade representacional da dupla natureza divino-

humana, o que é inegociável à noção de violência pura é a seguinte compreensão: “ao poder 

divino, que é insígnia e selo, mas nunca meio para a execução sagrada de uma pena, 

chamaremos o poder que dispõe (waltende Gewalt)” (2012, p. 82). Nem instituinte, nem 

mantenedor, mas, acima de tudo, um poder destitituinte.  

 

 

2.2.2. Do milagre para a catástrofe: as considerações teológico-políticas de Agamben 

 

Após esta recuperação do pensamento de Schmitt e Benjamin, o debate entre os 

pensadores alemães assume outro significado à luz das suas recuperações contemporâneas tais 

como a empreendida por Agamben. Na verdade, toda a última parte do livro O Estado de 

Exceção de Agamben é dedicada inteiramente ao debate entre Benjamin e Schmitt. Agamben 

diz que existe um dossiê esotérico “que se desenvolveu com modalidades e intensidades 

diversas entre 1925 e 1956, não muito extenso” (2004b, p. 83). Tal dossiê se caracteriza pela 

hipótese de que Benjamin foi influenciado e motivado a escrever pelas obras de Schmitt. No 

entanto, existe outra possibilidade interpretativa desse dossiê: “mais extenso e inda está por 

ser explorado em todas as suas implicações” (2004b, p. 83). Nesta leitura alternativa que 

Agamben se ocupará, a hipótese é de que, na verdade, foi Schmitt que construiu toda a sua 

Teologia política como resposta e reação ao texto de Benjamin Sobre a crítica do poder como 
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violência. Para além do argumento de datação dos textos, 
52

 a tese de Agamben baseia-se no 

fato de que a doutrina da decisão soberana e da violência soberana de Schmitt são, na 

verdade, tentativas de inscrever a anomia no nómos, ou ainda, o estado de exceção no 

ordenamento jurídico. Conforme suas palavras: 

  

enquanto a estratégia da “Critica da Violência” visava assegurar a existência de uma 

violência pura e anômica, para Schmitt trata-se, ao contrário, de trazer tal violência para 

um contexto jurídico. O estado de exceção é o espaço em que ele procura capturar a 

ideia benjaminiana de uma violência pura e inscrever a anomia no carpo mesmo do 

nomos. Segundo Schmitt, não seria possível existir uma violência pura, isto é, 

absolutamente fora do direito, porque, no estado de exceção, ela está incluída no direito 

por sua própria exclusão. O estado de exceção é, pois, o dispositivo por meio do qual 

Schmitt responde à afirmação benjaminiana de uma ação humana inteiramente anômica 

(2004b, p. 85-86). 

 

 Se forem aceitas estas afirmações, então, como Agamben mesmo afirma, “todo o 

hermético debate entre Benjamin e Schmitt ganha um novo significado” (2004b, p. 87). Isto 

acontece da seguinte forma: a doutrina da decisão soberana que está no coração das 

afirmações de schmittianas sobre o estado de exceção, tem por objetivo excluir toda a 

possibilidade de um fim do governo dos indivíduos – ou seja, fundar a soberania 

incontornável no âmbito da política. O estado de exceção de Schmitt é, portanto, o dispositivo 

que perpetua o estado de anomia inserindo-o dentro da Lei perpétua. É o modo de trazer 

aquela violência pura bejaminiana para o interior do ordenamento jurídico e, assim, 

desarticulá-la totalmente, uma vez que ela deveria ser pura – isto é, fora de qualquer 

ordenamento. Esse procedimento de Schmitt, Jacob Taubes chamará de escatologia da contra-

revolução: “cabe ler e compreender Carl Schmitt tanto como jurista quanto como apocalíptico 

da contra-revolução” (2007, p. 165).  

 Em outras palavras, isto significa dizer que não existe escatologia, resistência ou 

redenção ao aprisionamento jurídico-político da vida nua na teoria soberana de Schmitt. Seus 
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 Agamben argumenta que o ensaio benjaminiano Critica da violência: Crítica do poder, de 1921, “foi 

publicado no nº 47 da Archiv für Sozialwissenchaften und Sozialpolitik, uma revista co-dirigida por Emil 

Lederer, então professor da Universidade de Heidelberg (e, mais tarde, na New School foi Social Research de 

Nova York) e que fazia parte do círculo de amizades de Benjamin naquele período. Ora, entre 1924 e 1927, não 

só Schmitt publica em Archiv inúmeros ensaios e artigos (entre os quais a primeira versão de Der Brifriff des 

Politischen), como também, conforme mostra um exame minucioso das notas de rodapé e das bibliografias de 

seus escritos, era, no final de 1915, era um leitor regular dessa revista (ele cita, entre outros, o numero 

imediatamente anterior e o imediatamente posterior ao fascículo em que aparece o ensaio benjaminiano). 

Enquanto leitor assíduo e colaborador de Archiv, Schmitt dificilmente deixaria de notar um texto como „Critica 

da violência‟ que abordava, como veremos, questões para ele essenciais. O interesse de Benjamin pela doutrina 

schmittiana da soberania sempre foi considerado escandaloso (certa vez, Taubes definiu a carta de 1930 a 

Schmitt como „uma Bomba que podia detonar nosso modo de representar a historia intelectual do período de 

Weimar‟ [Taubes, 1987, p.27]); invertendo os termos do escândalo, tentaremos ler a teoria schmittiana da 

soberania como uma resposta à critica benjaminiana da violência” (2004, p. 84).  
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esforços jurídico-teológicos são em direção de inscrever a vida em um campo de imanência 

sem fim, onde resistência e ultrapassamento não são possibilidades no horizonte público. 

Nesse sentido, “a tese de Carl Schmitt por definir a teologia da contra-revolução, foi recebida 

como ideologia de um novo conservadorismo acadêmico que propagou-se por toda a 

América” (TAUBES, 2007, p. 165). Quem articula a temática do estado de exceção 

permanente em nossas sociedades democráticas contemporâneas, fornecendo-nos vários 

exemplos de tais práticas governamentais é Žižek em seu livro dedicado às questões 

levantadas pelo 11 de Setembro norte-americano: 

 

O inesperado precursor dessa “biopolítica” paralegal em que as medidas administrativas 

substituem gradualmente o domínio do Direito foi o regime autoritário de direita de 

Alfredo Stroessner no Paraguai durante as décadas de 1960 e 70, que trouxe a lógica do 

estado de exceção ao mais extremo absurdo. Sob Stroessner, o Paraguai era – em termos 

da ordem constitucional – uma democracia parlamentar “normal” com a garantia de 

todas as liberdades; como, entretanto, conforme a alegação de Stroessner, vivemos 

todos em estado de emergência por causa da luta mundial entre a liberdade e o 

comunismo, a implementação total da Constituição era sempre adiada e proclamado um 

permanente estado de emergência. Este estado de emergência só era suspenso por um 

dia a cada quatro anos para que houvesse eleições que legitimavam o governo do 

Partido Colorado de Stroessner com uma maioria de 90 por cento – digna dos 

adversários comunistas... O paradoxo é que esse estado de emergência era o estado 

normal, ao passo que a liberdade democrática “normal” era uma exceção de curtíssima 

duração. Esse estranho regime não teria simplesmente evidenciado com antecipação a 

conseqüência mais radical de uma tendência claramente percebida em nossa sociedades 

liberal-democráticas depois do 11 de Setembro? A retórica hoje não é a de um estado de 

emergência global na luta contra o terrorismo que legitime a suspensão de direitos 

legais e outros? O que indicam as inúmeras declarações públicas problemáticas feitas 

por importantes funcionários americanos [...] é exatamente a lógica do estado de 

emergência: suspende-se potencialmente o império do direito; o Estado deve ter 

permissão para afirmar sua soberania sem restrições legais “excessivas”, pois, como 

disse o presidente Bush imediatamente depois do 11 de Setembro, a América está em 

estado de guerra. O problema é exatamente que a América não está em guerra, pelo 

menos não no antigo sentido convencional do termo (para a grande maioria das pessoas, 

a vida diária segue normalmente e a guerra continua sendo preocupação exclusiva das 

agências de Estado): até mesmo a distinção entre estado de guerra e estado de paz fica 

embaçada; estamos entrando numa era em que um estado de paz em si pode ao mesmo 

tempo ser um estado de emergência (2003, p. 126-128). 

 

Alguns leitores mais críticos de Žižek poderiam mostrar que o discurso sobre o 

terrorismo era, em 2001, muito mais presente do que atualmente na segunda década do século 

XXI. Contudo, o que gostaríamos de mostrar é que, à revelia dos motes específicos de cada 

época – guerra contra o terror, crise econômica, desafios ecológicos –, o que perpassa as 

últimas décadas no cenário político mundial é a lógica do estado de emergência como regra. 
53
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 O próprio Žižek, oito anos depois, no prefácio escrito à edição brasileira de Primeiro como tragédia, depois 

como farsa, ainda sustentava que: “entramos num novo período em que a crie, ou melhor, um tipo de estado de 

emergência econômica, que necessita de todos os tipos de medidas de austeridade (corte de benefícios, redução 

dos serviços gratuitos de saúde e de educação, empregos cada vez mais temporários etc.), é permanente e está em 

constante transformação, tornando-se simplesmente um modo de viver” (2011, p. 8). Contudo, conforme 
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No interior deste paradigma de governo, aquilo que originalmente era uma medida de 

exceção, tornou-se agora a regra, e as distinções tradicionais entre democracia/totalitarismo, 

estado de guerra/estado de paz tornam-se totalmente nubladas. Isto se dá porque o estado de 

exceção na verdade é paralelo à legalidade, fazendo com que exista uma espécie de “estado 

dual” em vigor. 

 No âmbito da discussão entre Benjamin e Schmitt, as intenções do primeiro eram 

produzir um estado de exceção verdadeiro, em que o poder enquanto violência fosse 

destituído por uma violência divina (não sangrenta), enquanto que para Schmitt, a questão é o 

contrário. Mas do que apenas fundar a teoria da soberania, Schmitt pretende com o estado de 

exceção perpetuar indefinitivamente o poder do soberano no governo dos indivíduos – através 

de sua inserção do estado de exceção na regra, isto é, colocando aquilo que deveria ser o meio 

de fuga, como a porta de entrada para a dominação.  

 Em Benjamin o caso é o exato oposto. Apontando para uma ligeira modificação que 

Benjamin introduz em sua recuperação da discussão sobre o estado de exceção schmittiano, 

Agamben mostra que “o emprego de „excluir‟ em substituição a „decidir‟ altera sub-

repticiamente a definição schmittiana no gesto mesmo com que pretende evocá-la”, isto 

porque, agora, a partir de Benjamin, “o soberano não deve, decidindo sobre o estado de 

exceção, incluí-lo de modo algum na ordem jurídica; ao contrário, deve excluí-lo, deixá-lo 

fora dessa ordem” (2004b, p. 87). Temos consciência de que, no interior da argumentação de 

Benjamin em seu livro sobre o drama trágico alemão, esta incapacidade de decisão do 

soberano está ligada àquela distância entre direito e justiça que mencionamos anteriormente. 

Quanto a esta, Agamben lembra corretamente que: “abre-se uma distância que nenhuma 

decisão é capaz de preencher” (2004b, p. 88), fazendo com que o estado de exceção perpetue-

se.  

 Esta modificação, do ponto de vista, teológico-político, é drástica. Conforme coloca 

Agamben: “por meio de um novo deslocamento, o paradigma do estado de exceção não é 

mais, como na Politische Theologie, o milagre, mas sim a catástrofe” (2004b, p. 88). Quanto a 

isto, precisamos nos deter um pouco. Conforme argumentamos na primeira sessão deste 

                                                                                                                                                                                     
sustentamos no corpo do texto, à revelia dos motes específicos de cada época, o que perpassa as últimas décadas 

no cenário político mundial é a lógica do estado de emergência como regra. Esta lógica, Žižek também nos 

descreve a partir de dois eventos que marcaram a história recente dos Estados Unidos: “os ataques de 11 de 

setembro de 2001 e a crise financeira de 2008. Devemos notar a semelhança de linguagem dos discursos do 

presidente Bush ao povo norte-americano depois do 11 de setembro com aqueles proferidos depois do colapso 

financeiro: pareciam duas versões da mesma fala. Em ambas, Bush evocou a ameaça ao estilo de vida norte-

americano e a necessidade de tomar providências rápidas e decisivas para enfrentar o perigo. Em abas, 

conclamou pela suspensão parcial dos valores norte-americanos (garantia de liberdade individual, capitalismo de 

mercado) para salvar esses mesmos valores. De onde vem essa semelhança?” (2011, p. 15). 
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capítulo, o meio que Schmitt escolheu para representar analogicamente esta estrutura do poder 

soberano, enquanto uma ação de natureza estruturalmente semelhante a da decisão soberana 

sobre a exceção e a regra, foi através do milagre divino. Para o jurista alemão, da mesma 

forma que um milagre é basicamente um exercício do poder sobrenatural, isto é, acima e além 

das leis da natureza de Deus, que rompe a lógica da causalidade e afasta a constância e a 

regra, na exceção soberana presenciamos igualmente a ruptura com a ininterrupção da 

experiência da normalidade jurídica. Em Benjamin, conforme acusa Agamben, o paradigma 

não será mais o milagre, mas a catástrofe. Se nos lembrarmos do momento em que 

reconstruímos a argumentação benjaminiana sobre o exemplo da violência divina a partir do 

relato bíblico de Êxodo 16, podemos constatar que ele mesmo afirma que:  

 

Esse poder divino não é testemunhado apenas pela tradição religiosa; pelo contrario, 

encontra-se também na vida atual, pelo menos numa de suas manifestações sagradas. 

[...] Elas não se definem, portanto, pelo fato de Deus em pessoa exercer esse poder de 

modo não mediatizado, através de milagres, mas sim por meio daqueles momentos de 

uma atualização não sangrenta, de choque, absolvendo da culpa. Em última análise, pela 

ausência de qualquer forma de instituição de Direito. Nessa medida, será também 

legítimo designar esse poder como aniquilador; mas ele o é apenas de forma relativa, 

em relação a bens, ao Direito ou à vida, mas nunca absoluta, em relação à alma do ser 

vivo (BENJAMIN, 2012, p. 79) 

 

 Com estas palavras de Benjamin, temos dois movimentos acontecendo. Primeiro, 

podemos compreender a hipótese do presente capítulo, a qual seja: o que significa dizer que 

saímos de uma teologia política da decisão soberana, que vê no estado de exceção o meio de 

instituir e manter o ordenamento jurídico, para uma escatologia da revolução, onde o 

verdadeiro estado de exceção, ao invés de por ou manter o ordenamento, o depõe em uma 

violência divina. Sob o signo de “verdadeiro estado de exceção”, Benjamin visa a violência 

divina que irá por fim à história, juntamente com todos os poderes autoritários de todos os 

estados de exceção no sentido de Schmitt. Em segundo lugar, a teologia política não será mais 

feita com base na analogia com o milagre – tal como fez Schmitt. Agora, o paradigma é a 

violência divina, que não põe, nem mantém o direito, mas o depõe de maneira não sangrenta 

nem sacrificial. Trata-se de um poder destituínte.  

 Estes dois desdobramentos, por parte da contraposição que Benjamin faz às teses de 

Schmitt, nos permitem compreender o deslocamento teológico-político que está acontecendo, 

de uma estrutura teológica utilizada para perpetuação do poder soberano e de outra que visa o 

fim escatológico de todas as coisas. 
54

 Não é sem razão que Benjamin irá buscar a imagem 

                                                           
54

 Conforme esclarece o comentador Edgardo Castro: “enquanto para Schmitt o estado de exceção é um 

dispositivo que tem por finalidade fazer aplicável a norma, suspendendo temporalmente sua eficácia, para 
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deste tempo de escatologia realizada em Kafka – quem melhor do que ele que, para Benjamin, 

era o ponto-limite do messianismo jurídico. Comentando o texto A verdade sobre Sancho 

Pança de Kafka, Benjamin escreve: “Bucéfalo permanece fiel à sua origem: porém ele não 

parece praticar o direito, e nisso, no sentido de Kafka, está o elemento novo, para Bucéfalo e 

para a advocacia. A porta da justiça é o direito que não é mais praticado, e sim estudado” 

(1987b, p. 163-164). 
55

 É na imagem do “o novo advogado”, para quem o direito já não era 

mais praticado e aplicado, mas tão somente estudado, que se deve buscar a cifra da lei no 

estado de exceção benjaminiano – “que Scholem, sem sequer suspeitar de que divide essa tese 

com Schmitt, considera ser ainda uma lei que está em vigor, mas não se aplica ou se aplica 

sem estar em vigor” (AGAMBEN, 2004b, p. 96-97). Ela lei, na verdade, já não se trata de 

uma lei, mas antes, tão somente uma força de lei, uma vez que ela, além de não ter mais 

significado, já se confundiu há muito tempo com a própria vida.  

Por tudo isto, não é sem motivo que Agamben sustenta que: “essa luta pela anomia 

[entre Benjamin e Schmitt] parece ser, para a política ocidental, tão decisiva quanto aquela 

gigantomachia peri tes ousia”, isto é, a luta de gigantes entorno do ser que Heidegger se 

refere nas primeiras páginas de Ser e Tempo, “que define a metafísica ocidental” (2004b, p. 

92). Na verdade, tal modificação benjaminiana recuperada por Agamben é fundamental para 

nos situar jurídico, político e teologicamente no limiar da contemporaneidade biopolítica. 

Precisamente neste ponto ignorado é que reside a relação fundamental entre materialismo 

histórico e teologia messiânica. É da concepção de tempo messiânico que Benjamin retira este 

caráter revolucionário de cada instante. Nas suas palavras: “o Agora (Jetztzeit), que, como 

modelo do tempo messiânico, concentra em si, numa abreviatura extrema de toda a 

humanidade, corresponde milimetricamente àquela figura da história da humanidade no 

contexto do universo” (BENJAMIN, 2012b, p. 20). Por tudo isto, “a história é objeto de uma 

construção cujo lugar é constituído não por um tempo vazio e homogêneo, mas por um tempo 

preenchido pelo Agora (Jetztzeit)” (2012b, p. 18).  

                                                                                                                                                                                     
Benjamin, ao contrário, trata-se de produzir um „estado de exceção efetivo‟. A distinção entre fictício e efetivo já 

se encontrava em A ditadura de Schmitt [...]. Um estado de exceção efetivo é aquele em que se torna inexcedível 

a relação com a norma, um estado em que a ação humana (como violência revolucionária) depôs toda relação 

com o direito. Vemos como, em última análise, todo debate entre Benjamin e Schmitt passa, em suma, pela 

possibilidade ou não de manter a relação entre anomia e direito” (2012, p. 89).  
 
55

 A ideia de Benjamin assume dimensões mais claras quando seguimos seu raciocínio: “a porta da justiça é o 

estudo. Mas Kafka não se atreve a associar a esse estudo as promessas que a tradição associa no estudo da Torá. 

Seus ajudantes são bedéis que perderam a igreja, seus estudantes são discípulos que perderam a escrita. Ela não 

se impressiona mais com a „viagem alegre e vazia‟. Contudo Kafka achou a lei na sua viagem; pelo menos uma 

vez, quando conseguiu ajustar sua velocidade desenfreada a um passo épico, que ele procurou durante doa a sua 

vida” (1987b, p. 164). 
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Torna-se muito esclarecedor a capacidade de Benjamin observar como uma forma de 

fazer filosofia (os sistemas de progresso) fornecem bases teóricas para uma arte de governar 

igualmente infinita, vazia e hegemônica. Uma filosofia que aventa-se testemunha do futuro, 

isto é, da plenitude da história, da sociedade sem classe, do fim da exploração técnica da 

natureza e justiça aos vencidos, precisa inscrever-se nesta oposição ao progressismo histórico. 

Justamente por isso que Benjamin diz que: “a ideia de um progresso do gênero humano na 

história não se pode separar da ideia de sua progressão ao longo de um tempo homogêneo e 

vazio. A crítica da ideia dessa progressão tem de ser a base da crítica da própria ideia de 

progresso” (2012b, p. 17). Mais do que isto, a entrada do pensador político nesta porta 

revolucionária que está presente em cada momento histórico é o que Benjamin define como o 

correspondente exato da “ação política” na tese XVIIa. Ação política, resistência ao biopoder 

e messianismo teológico são articulados definitivamente: “é por essa entrada que essa ação, 

por mais destruidora que possa ser, se dá a conhecer como ação messiânica (a sociedade sem 

classes não é o objetivo final do progresso na história, mas sim a sua interrupção[)]”.  

Neste projeto, não existe outra imagem melhor do que a alegoria teológico-filosófica 

do anjo da história: 

 

Há um quadro de [Paul] Klee intitulado Angelus Novus. Representa um anjo que parece 

preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. Tem os olhos 

esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter esse 

aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos nossos 

olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que incessantemente acumula ruínas sobre 

ruínas e lhas lança aos pés. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e construir, a 

partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um vendaval 

que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte que o anjo não as consegue fechar. Esse 

vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro, a que ele volta as costas, enquanto o 

monte de ruínas à sua frente cresce até o céu. Aquilo que chamamos o progresso é este 

vendaval (BENJAMIN, 2012b, p. 14). 

 

Nesta, que é uma das passagens mais famosas, utilizadas e interpretadas do 

pensamento de Benjamin, encontramos uma nova alegoria cheia de ideias fortes. Sustentamos 

esta hipótese porque, conforme bem lembrou Löwy, neste fragmento temos uma:                

“dimensão profética: seu prenúncio trágico parece anunciar Auschwitz e Hiroshima, as duas 

grandes catástrofes da história humana, as duas destruições mais monstruosas que vieram 

coroar o amontoado que „cresce até o céu‟” (2005, p. 87). Em oposição a esta dinâmica social 

de destruição Benjamin apresenta-nos o “anjo da história”. A inserção desta nova figura, uma 

vez que estava anteriormente falando apenas do Messias, não é um desvio de propósito. 

Antes, trata-se de um desdobramento da ideia messiânica, apresentando mais uma figura a seu 

serviço. Uma vez que Benjamin atribui ao anjo da história as funções que são eminentemente 
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típicas do Messias, podemos inferir que a tese IX fornece-nos um complemento importante a 

compreensão de todo o conjunto do documento das teses Sobre o conceito da história. Nela 

podemos ler que o anjo da história, “gostaria de parar” a cadeia de fatos que está diante de 

nós. Isto porque, aos seus olhos, ela é “uma catástrofe sem fim”. Onde o ocidente enxergou 

formação de cultura, Benjamin, através deste interprete angelical da história, enxergava 

barbárie – “não há documento de cultura que não seja também um documento de barbárie”, 

justamente por isso, “o materialista histórico se afasta quanto pode desse processo de 

transmissão da tradição atribuindo-se a missão de escovar a história a contrapelo” 

(BENJAMIN, 2012b, p. 13). 
56

 Missão esta que é messiânica ponto a ponto, pois o anjo da 

história quer parar a cadeia de fatos históricos justamente para (1) “acordar os mortos” e (2) 

“construir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído”. Ou seja, a ressurreição dos 

últimos dias, que finalmente fará justiça a todos aqueles que foram esmagados pelo processo 

histórico, bem como a construção da Nova Jerusalém a partir dos fragmentos de destruição e 

barbárie, são as duas intenções escatológicas fundamentais do anjo da história – que por sua 

vez, no interior da teologia judaico-cristã referem-se às ações do Messias (cf. Apocalipse 20 e 

21). Nas palavras de Benjamin: “o Messias não vem apenas como redentor, mas como aquele 

que superará o Anticristo”, justamente por isso: “só terá o dom de atiçar no passado a centelha 

da esperança aquele historiador que tiver aprendido isto: nem os mortos estarão seguros se o 

inimigo vencer. E esse inimigo nunca deixou de vencer” (2012b, p. 12).  

Conforme toda a estrutura do pensamento benjaminiano, ele nunca foi tão teológico e 

tão histórico-materialista quanto nesta tese. Nas imagens do “inimigo” e do “Anticristo” não 

podemos deixar de identificar o fascismo e o Führer do Terceiro Reich alemão. Na verdade, 

está interpretação é do próprio Benjamin, em seu texto Crônica dos desempregados                   

alemães (1938) onde podemos ler o seguinte: “o reino de Deus os alcança como                           

catástrofe”, porém, a este reino existe algo como a sua imagem inversa, a saber,                                                              

“o aparecimento do anticristo. Como se sabe, este arremeda a benção que foi anunciada como 

messiânica. Assim sendo, o Terceiro Reich arremeda o socialismo. O desemprego acaba 

                                                           
56

 Estas ideias já estavam presentes, de forma embrionária, na resenha que Benjamin fez do livro de Marcel 

Brion sobre Bartolomé de Las Casas. No texto Brion, Bartolomé de Las Casas (1929) podemos ler o seguinte: “a 

história colonialista dos povos europeus começa com o processo pavoroso da conquista que transforma todo o 

novo mundo conquistado numa câmara de tortura. [...] o profundo trabalho de Brion mostra aqui, no campo 

moral, a mesma dialética histórica com que nos deparamos no campo cultural” (2013c, p. 171-172). Para 

Benjamin, a presença da tortura no processo cultural pavoroso continuará enquanto as testemunhas do futuro não 

conseguem chegar a um acordo em seu empreendimento: “o tribunal não ousa confessar sua indecisão. Daí por 

que novas queixas chegam incessantemente, assim como novas testemunhas. Há tortura e martírio. Os bancos 

dos jurados são ocupados pelos viventes, que ouvem com a mesma desconfiança o querelante e as testemunhas. 

(SCHOLEM, 1981, p. 168-169). 
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porque o trabalho forçado se torna legal” (2013d, p. 163). Dessa forma, não é sem motivo 

que, somado a esta relação de semelhança teológico-política, Benjamin acrescente que a vida 

nas modernas burocracias pode ser identificada como tendo seu “núcleo governado por 

Satanás” (2013e, p. 134). A identificação do automatismo burocrático moderno ao satânico, 

tendo no Führer do Terceiro Reich o seu ponto máximo – isto é, o próprio anticristo – não 

impede, entretanto, de Benjamin reconhecer que: “o inimigo nunca deixou de vencer”. Sem 

prever Auschwitz ou Hiroshima, e ainda, na esteira do que será o raciocínio de Agamben, 

podemos estender tal diagnóstico aos nossos dias de estado de exceção permanente que 

continua acrescentando aos pés do anjo da história “ruínas sobre ruínas”.  

Aquilo que a escola de Frankfurt chamava de “administração total” e Hannah Arendt 

de “totalitarismo”, aparece no raciocínio de Benjamin como “estado de exceção”. A 

referência é claramente Carl Schmitt que, segundo os comentadores, “[Benjamin] tinha muito 

interesse – principalmente por sua identificação entre soberania – seja monárquica, ditatorial 

ou republicana – e estado de exceção” (LÖWY, 2005, p. 83). Contudo, o que Benjamin tem 

em mente é precisamente o contrário de Schmitt. Sob o signo de “verdadeiro estado de 

exceção”, Benjamin visa a violência divina que irá por fim à história, juntamente com todos 

os poderes autoritários de todos os estados de exceção no sentido de Schmitt. Em outras 

palavras, isto significa dizer que saímos de uma teologia política da decisão soberana, que vê 

no estado de exceção o meio de instituir e manter o ordenamento jurídico, para uma 

escatologia da revolução, onde o verdadeiro estado de exceção, ao invés de por ou manter o 

ordenamento, o depõe em uma violência divina.  

Existe, contudo, algo que impede e atrasa indefinidamente a violência divina 

ambicionada pelo anjo da história: um vendaval tão forte que tem a capacidade de impedir o 

bater de suas asas. Benjamin é categórico em dizer: “aquilo que chamamos o progresso é este 

vendaval”. Em outras palavras, trata-se de dizer que na redenção messiânica existe espaço 

para uma resistência biopolítica que contribuirá para levar a cabo o fim da história, ou ainda, 

o verdadeiro estado de exceção, é impedido pelo vendaval chamado progresso. Esta 

concepção filosófica da história arrasta o Messias para um futuro que nunca chega, 

perpetuando a barbárie e ampliando “o monte de ruínas à sua frente cresce até o céu”. A 

hipótese que afirma e perpetua o fascismo como regra reside no fato de “seus opositores o 

verem como uma norma histórica, em nome do progresso”. Precisamente por isso que 

Benjamin sustenta na tese VIII, supramencionada, que é preciso “chegar a um conceito de 

história que corresponda” a este estado de exceção enquanto regra, bem como faça jus a 

tradição dos oprimidos. Pois, com um conceito de história vazio e homogêneo tal como o que 
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dispomos, nunca conseguiremos provocar o verdadeiro estado de exceção. Ademais, só 

quando desenvolvermos esta concepção de história alternativa à visão progressista, então 

compreenderemos de forma clara qual é a “nossa tarefa”, e assim “nossa posição na luta 

contra o fascismo melhorará”.  

Frente a todo o exposto, o que fica claro em toda a apropriação agambeniana do 

raciocínio de Benjamin é que, para que o Messias venha, ou melhor, para que o verdadeiro 

estado de emergência seja provocado, as filosofias da temporalidade progressistas e infinitas, 

bem como suas formas de governo subjacentes, devem ser substituídas por uma concepção de 

história em que o eschaton tenha lugar. Em termos filosóficos, tão somente isso, é o que 

significará realmente sairmos de uma teologia política de decisão jurídica infinita, para uma 

escatologia messiânica da revolução. A grande questão é que, conforme mostramos 

exaustivamente no primeiro capítulo dessa dissertação, as categorias ontológicas ocidentais 

não estão mais em condições de nos fornecer os meios de ultrapassar essa situação de 

paradoxo interminável. Ou ainda, para sermos coerentes com a metodologia adotada, o 

primeiro e o segundo movimentos filosóficos de Agamben nos colocam diante da necessidade 

de pensarmos uma ontologia alternativa aos paradoxos que a soberania política nos colocou, 

bem como as zonas de indiferença que ela produziu. Precisamente nesse momento temos 

condições então de passarmos para terceiro e último movimento de Agamben: o momento 

messiânico de suspensão indiferente. Para tanto, o filósofo italiano buscará inspiração teórica 

nos escritos do apóstolo Paulo que, para ele já havia enfrentado uma situação análoga no 

cristianismo primitivo – a respeito da situação da lei no tempo messiânico. Nesse sentido, o 

próximo capítulo será justamente sobre a filosofia que vem do apóstolo Paulo, bem como 

sobre a possibilidade de profanar esse trono vazio que caracteriza a política ocidental. 
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CAPÍTULO 03 - O Poder destituinte: escatologia, messianismo e resistência à exceção 

contemporânea 

 

Se o poder mítico é instituínte de um Direito, o 

divino tende a destruir esse Direito; se aquele 

impõe limites, este destrói todos os limites; se  

o poder mítico arrasta consigo, a um tempo,  

a culpa e a expiação, o divino absolve. 

 

Walter Benjamin 

 

 

Por ocasião de uma entrevista concedida ao jornal Folha de S. Paulo, em 18 de 

setembro de 2005, Agamben fez as seguintes considerações a respeito de suas pesquisas mais 

recentes: 

o que está realmente em questão é, na verdade, a possibilidade de uma ação humana que 

se situe fora de toda relação com o direito, ação que não ponha, que não execute ou que 

não transgrida simplesmente o direito. Trata-se do que os franciscanos tinham em mente 

quando, em sua luta contra a hierarquia eclesiástica, reivindicavam a possibilidade de 

um uso de coisas que nunca advém direito, que nunca advém propriedade. E talvez 

“política” seja o nome desta dimensão que se abre a partir de tal perspectiva, o nome do 

livre uso do mundo. Mas tal uso não é algo como uma condição natural originária que 

se trata de restaurar. Ela está mais perto de algo de novo, algo que é resultado de um 

corpo-a-corpo com os dispositivos do poder que procuram subjetivar, no direito, as 

ações humanas. Por isto, tenho trabalhado recentemente sobre o conceito de 

“profanação”, que, no direito romano, indicava o ato por meio do qual o que havia sido 

separado na esfera da religião e do sagrado voltava a ser restituído ao livre uso do 

homem (AGAMBEN, 2005, s/p.). 

 

 Mesmo sendo uma entrevista realizada muitos anos antes da publicação de obras 

importantíssimas na trajetória investigava de Homo Sacer, já encontramos nessas palavras de 

Agamben, alguns ecos que são desenvolvidos posteriormente. De uma forma muito evidente, 

já nos deparamos aqui com a utilização do paradigma da vida franciscana como uma porta de 

entrada privilegiada para pensar uma forma de vida que faça um uso das coisas sem posse – 

tema central do livro Altíssima pobreza (2013). Além disso, aqui Agamben também menciona 

a assinatura de “profanação” que batizará um livro homônimo em 2005. No entanto, de 

maneira menos evidente, o que perpassa não só cada uma das palavras supracitadas, mas cada 

um dos esforços do italiano nos últimos anos é pensar nas condições de possibilidade de uma 

ontologia da potência alternativa. Quando ele aponta para o fato de que, o que realmente está 

em questão em seus atuais esforços investigativos, é pensar a possibilidade de um modo de 

agir humano que se desvencilhe de qualquer relação com o direito – “ação que não ponha, que 
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não execute ou que não transgrida simplesmente o direito” –, temos um claro eco da 

influência do debate entre Carl Schmitt e Walter Benjamin sobre o seu trabalho.  

 Buscamos deixar claro no capítulo anterior, que foi Schmitt quem defrontou Hans 

Kelsen, e a tradição juspositivista do direito, que acreditavam fundamentalmente que os 

limites do direito são os limites do próprio Estado, e este só pode ser entendido a partir de sua 

identidade com o direito. Nas palavras do próprio Kelsen em sua Teoria geral do direito e do 

Estado: “o Estado como comunidade jurídica não é algo separado de sua ordem jurídica, não 

mais do que a corporação é distinta de sua ordem constitutiva. [...] a comunidade que 

chamamos de „Estado‟ é a „sua‟ ordem jurídica” (1995, p. 184). Schmitt confrontou tal 

relação imediata entre Estado e direito, com sua Teologia Política, mostrando que a 

verdadeira essência do Estado e sua inclinação natural, é, não só pairar acima do direito, como 

também poder suprimi-lo. Isto ele sustentou mostrando que: “soberano é quem decide sobre o 

estado de exceção” (SCHMITT, 2006, p. 7). Com isto, ele situa o fenômeno estatal nos 

limites da exceção, ou seja, para além da regra e do cumprimento da norma jurídica.  O 

cumpridor automático das regras, seria o típico de uma visão liberal, juspositiva e de 

inspiração kelsiana. 
57

 Contudo, o professor Alysson Mascaro explica que: “o cumpridor da 

regra não revela a verdade do direito: apenas demonstra o seu caráter burocrático. O poder nu, 

soberano, é aquele que passar por cima das normas e instaura, portanto, a decisão original” 

(MASCARO, 2010, p. 411). Isto se dá, pelo fato de que o fenômeno jurídico se desvela muito 

mais claramente no descumprimento da regra e nas circunstâncias de exceção, por estas 

revelarem a verdadeira faceta do poder. É a exceção e não as normas que desnuda o poder, 

revelando a estrutura que sustenta as normas. Neste sentido, é absurdo o raciocínio 

juspositivista ao imaginar que o conjunto de normas constitua e mantenha o processamento da 

ordem social. Como explica Mascaro: “é justamente a exceção que instaura a ordem, a partir 

de uma desorientação inicial. A decisão não é o último momento de uma cadeia normativa, 

como pensa o juspositivismo; é o primeiro, pois é o que dá base à ordem” (2010, p. 411). O 

soberano, que decide pela norma e sua exceção, não é aquele a quem o direito investiu de 

competências formais, pois ele está acima da norma e antecede a mesma. Segundo Schmitt: 
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 Segundo o raciocínio de Kelsen, o fenômeno jurídico é diferente da ciência do direito. O nome de sua 

principal obra Teoria pura do direito se deu em razão de sua compreensão de que não são os fatos brutos que 

revelam o que é o direito, mas sim a interpretação normativa de tais fatos. Em suas palavras: “o que transforma 

este fato num ato jurídico (lícito ou ilícito) não é a sua facticidade, não é o seu ser natural, isto é, o seu ser tal 

como determinado pela lei da causalidade e encerrado no sistema da natureza, mas o sentido objetivo que está 

ligado a esse ato, a significação que ele possui. O sentido jurídico específico, a sua particular significação 

jurídica, recebe-a o fato em questão por intermédio de uma norma que ele se refere com o seu conteúdo, que lhe 

empresta a significação jurídica, por forma que o ato pode ser interpretado segundo a norma. A norma funciona 

como esquema de interpretação” (2006, p. 4).  
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“o soberano cria e garante a situação como um todo na sua completude. Ele tem o monopólio 

da última decisão. Nisso repousa a natureza da soberania estatal” (2006, p. 14). Daqui, 

portanto, o interesse agambeniano pelo estado de exceção como porta de entrada privilegiada 

para a compreensão da máquina governamental. 

 Por outro lado, todavia, também procuramos explicitar, a teoria do estado de exceção 

de Schmitt pretendia responder aos recentes escritos de Walter Benjamin. Em seu artigo 

Crítica ao poder como violência, Benjamin havia deixado claro que o verdadeiro estado de 

exceção não tem relação com o direito – conforme Schmitt tentou argumentar. Antes, o 

efetivo estado de emergência não dizia respeito nem a instituição soberana nem a manutenção 

policial do aparato jurídico, mas o seu cumprimento inoperante – aos moldes do messianismo 

judaico-cristão. Trabalhando dessa forma, Benjamin traz outra perspectiva parta o debate 

recolocando-nos a urgente necessidade de pensar, não só um conceito de história que 

corresponda a essa verdade, bem como assumirmos a tarefa política por excelência: instaurar 

o verdadeiro estado de exceção. Ou seja, a questão política por excelência – a ação humana 

livre de qualquer captura – relacionada a um questionamento sobre o tempo e a lei. Ou ainda, 

como apontou Agamben na entrevista à Folha de S. Paulo, uma ação política que: “não ponha, 

que não execute ou que não transgrida simplesmente o direito” (2005, s/p.).  

 Justamente nesse horizonte de oscilação dialética entre violência que instaura e 

violência que mantém o direito, que surge a necessidade de um terceiro movimento, que 

rompa com essa aporia circular entre as duas formas de violência. Para Agamben, esse 

terceiro elemento não é algo como uma condição natural originária que se trata de restaurar. 

Antes, conforme ele mencionou na entrevista, está mais perto de algo inédito resultado de um 

corpo-a-corpo com os dispositivos do poder que procuram subjetivar, no direito, as ações 

humanas.  A definição desse terceiro elemento na oscilação dialética das violências do poder, 

nos escritos de Benjamin é denominada como “violência divina” e, para Agamben, a 

compreensão de tal conceito é central para todo aquele que busca entender e levar adiante as 

ideias do filósofo alemão. A grande questão, no entanto, é que Benjamin não sugere,  

“nenhum critério positivo para a sua identificação e nega, aliás, que seja até mesmo possível 

conhecê-la no caso concreto. O certo é somente que ela não põe nem conserva o direito, mas o 

de-põe (entsetzt)” (AGAMBEN, 2002, p. 71). Nesse sentido, seja o que for essa “violência 

divina”, no horizonte de uma arqueologia da potência, se trata de um poder destituinte.  

 Frente ao exposto, e mantendo-nos coerentes com a metodologia agambeniana de três 

momentos argumentativos, o presente capítulo se ocupará precisamente com a possibilidade 

de pensarmos os contornos mínimos desse poder destituinte enquanto um exemplo no interior 
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da genealogia da assinatura de poder, daquilo que chamamos de momento messiânico de 

suspensão indiferente – isto é, o terceiro e último movimento característico de Agamben. Para 

tanto, procederemos da seguinte maneira neste capítulo: na primeira seção nos ocuparemos 

com duas propostas de viabilidade política da noção benjaminiana de “violência divina”. 

Conforme mencionamos no parágrafo anterior, a ausência de um critério objetivo para 

identificar historicamente esse terceiro elemento na dialética da violência e poder criou uma 

situação recorrente aos interpretes de Benjamin. Não foram poucos os que cometeram 

equívocos perigosos em relacionar acontecimentos políticos hediondos com a noção de 

“violência política” – conforme o caso do próprio Derrida em seu ensaio Força-de-lei (2010, 

p. ) equiparando-a com a solução final nazista. Um dos nossos primeiros esforços nesse 

capítulo será ilustrar um equivoco semelhante com a tentativa de Slavoj Žižek em identificar 

objetivamente a violência divina benjaminiana também incorreu em um erro. Em seguida, 

apresentaremos um melhor uso da noção através da leitura de Agamben. Por fim, na última 

seção nos ocuparemos com o uso que o filósofo italiano faz da teologia do apóstolo Paulo 

para nos apresentar aquilo que ele mesmo acredite ter sido uma tentativa bem-sucedida de 

pensar uma ontologia da potência alternativa igualmente relacionada com as questões sobre o 

tempo e a lei. Em Paulo e no cristianismo primitivo, temos um paradigma teológico-político 

sobre a situação da lei no tempo messiânico, que posteriormente foi secularizada e 

reintroduzida na filosofia pelos marxistas com a relação entre o direito e uma sociedade que 

vivia no tempo que restava para o acontecimento da revolução e da nova sociedade sem 

classe.  

  

 

3.1. O trono vazio profanado: dois horizontes possíveis 

 

Para compreender o que é o governo, é 

mais importante estudar tratados 

medievais sobre os anjos do que  

ensaios de doutrina política. 

Giorgio Agamben 

 

 No meio do ano de 2013 o Brasil foi o palco daquelas que foram batizadas como as 

“Jornadas de Junho”. Mais de um milhão de pessoas em mais de 300 cidades brasileiras foram 

às ruas protestar por temas diversos – ainda que o estopim das manifestações tenha sido o 
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aumento do preço do transporte público em algumas capitais. O maior desses protestos 

aconteceu no Rio de Janeiro onde mais de 100.000 pessoas ocuparam as ruas cariocas e 

enfrentaram forte oposição policial. David Harvey, escrevendo sobre a crise da urbanização 

planetária, nos lembra que os protestos no Brasil vieram menos de um mês depois de milhares 

de pessoas terem ido às ruas das principais cidades da Turquia. De maneira muito semelhante 

com o que aconteceu no Brasil, uma revolta pontual com um projeto de reurbanização que 

transformaria em shopping center o precioso espaço verde do Parque Taskim Gezi, se 

transformou em um: “descontentamento generalizado sobre o ritmo e o estilo das 

transformações urbanas”, incluindo os enormes despejos de populações inteiras de terrenos 

valorizados no centro da cidade, “também há muito vinha borbulhando e só jogou mais lenha 

na fogueira. A má qualidade de vida, para todos menos as classes mais abastadas, em 

Istambul e em outras cidades turcas era claramente uma questão importante” (HARVEY, 

2015, s/p.).  

Para além da tentativa de fazer uma leitura histórica de vários acontecimentos 

diferentes sob o prisma da repetição, o que pretendemos é justamente o contrário, a saber: 

destacar suas singularidades históricas. 
58

 Na verdade, Harvey também nos sustenta a 

singularidade das manifestações no Brasil e na Turquia “dos protestos anti-austeridade e das 

greves que dominavam nas praças gregas e espanholas. Também diferiram das erupções de 

violência em Londres, Estocolmo, e nos subúrbios parisienses” (2015, s/p.). Poderíamos nos 

lembrar ainda dos movimentos Occupy e dos levantes pró-democracia que ecoaram de Túnis, 

Egito e Syria passando pela Bósnia e a Ucrânia.Poderíamos enxergar em cada um desses 

acontecimentos políticos um espectro daquilo que Agamben chama de “o fato novo da 

política que vem” (2013b, p. 78).   

 O filósofo e ensaísta alemão Anselm Jappe, escrevendo sobre tais manifestações e 

protestos resume o cenário em duas notícias: uma boa e uma ruim. Segundo Jappe, a boa 

notícia é que, em sua opinião, nunca ficou tão evidente as crises estruturais do capitalismo e 

da sociedade política organizada ao seu redor. Ao contrário do que muitos críticos e 

movimentos revolucionários modernos preconizaram, uma aparente vitória do capitalismo 

não veio de fora, da ação de seus adversários, mas “o que vemos hoje, é a derrubada de um 
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 Na verdade esta é uma das características de um verdadeiro acontecimento, a saber, a impossibilidade de uma 

clara reconstrução de suas causas através de uma historiografia ou interpretação política que reduz tudo à 

causa/efeito. Conforme define Slavoj Žižek em seu livro dedicado a pensar a noção de Evento: “em uma 

primeira aproximação, um evento é, portanto, o efeito que parece exceder as suas causas – e o espaço de um 

evento é aquele em que se abre uma lacuna que separa um efeito de suas causas” (ŽIŽEK, 2014c, p. 3). 
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sistema, sua auto-destruição, seu esgotamento, seu colapso. Finalmente, topou com seus 

limites, que estava em seu núcleo desde o princípio” (2015, s/p.). 

No entanto, a segunda notícia, agora não tão boa, é que também nunca foi tão evidente 

a nossa completa incapacidade de pensar um horizonte alternativo à sociedade capitalista 

neoliberal. Justamente no período em que grandes mobilizações populares foram às ruas 

reivindicando a assinatura “somos os 99%”, a ressaca do dia seguinte se mostrou preocupante. 

Segundo Jappe, “neste momento, não se vê nenhuma forma de emancipação social que esteja 

realmente a nosso alcance; além disso, nada pode garantir que o possível fim do capitalismo 

resulte em uma sociedade melhor”, tal cenário é semelhante a constatação de que “a prisão em 

que estamos há muito incendiou-se, mas as fechaduras das portas continuam bloqueadas…” 

(2015, s/p.).  

 Dando continuidade para o seu raciocínio, Jappe argumenta que parte desse fracasso 

tem suas causas na falta de radicalidade no comprometimento e coerência entre aquilo que é 

preconizado e o que é posto em prática. Ainda pensando sobre a assinatura “Somos os 99%”, 

Jappe pergunta ironicamente: “bastaria libertar-se do domínio dos 1% mais rico e mais 

poderoso da população para que todos os demais vivamos felizes?” (2015, s/p.). O mote 

político criado pelo publicitário Kalle Lasn, passa de “genial” para delirante, uma vez que é 

necessário perguntar: “entre esses 99%, quantos passam horas em frente a sua televisão, 

exploram seus empregados, roubam seus clientes, estacionam seu carro na calçada, comem no 

McDonald‟s, batem em sua mulher, fazem turismo sexual”, ou seja “são parte integrante da 

sociedade capitalista?” (2015, s/p.). À revelia do fato de que essa consideração ainda mantém 

emaranhada a vida pública e a vida privada dos manifestantes, existe uma segunda questão 

muito mais importante que compromete a capacidade dos movimentos e grupos de protestos 

conseguirem pensar em um horizonte que ultrapasse a condição pós-política atual. Trata-se 

daquela ambiguidade constitutiva da operação soberana no poder Ocidental que falamos 

anteriormente, e que Jappe coloca nos seguintes temos: 

 

Muitas vezes, as pessoas protestam simplesmente porque o sistema não cumpre com 

suas promessas. Dessa forma, manifestam-se pela defesa do status quo, ou ainda 

do status quo ante. Vejamos o movimento Occupy Wall Street e suas propagações. Ali, 

responsabiliza-se o setor financeiro, e Wall Street, pela crise atual. Afirma-se que a 

economia, e a sociedade em seu conjunto, estão dominadas pela esfera financeira. 

Segundo uma crítica das finanças, atualmente muito difundida, os bancos, os seguros, e 

os fundos especulativos não investem na produção real, mas canalizam quase todo o 

dinheiro disponível à especulação, que só enriquece aos investidores, destruindo 

empregos e criando miséria. [...] Assim, a democracia se vai esvaziando de toda 

substância. Mas, quão seguros estamos de que o poder absoluto da esfera financeira, e 

as políticas neoliberais que as sustentam, são a causa principal das atuais turbulências? 
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E se, ao invés, forem apenas o sintoma de uma crise muito mais profunda? (JAPPE, 

2015, s/p.) 

 

 Com essas palavras, Jappe revela como as atuais lutas e reivindicações de poder pode 

se transformar facilmente em lutas para se manter a ordem vigente. Mais do que isso, tal 

ambiguidade constituinte da estrutura soberana é tão complexa que ela é capaz de fazer com 

que um protesto ajude e melhorar seus processos e instituições, fazendo não só que a ordem 

vigente permaneça, mas melhore. É justamente isso que Žižek, escrevendo sobre as Jornadas 

de Junho tenta nos mostrar quando diz que: “quando o capitalista global é forçado a violar 

suas próprias regras, abre-se uma oportunidade para insistir que essas mesmas regras sejam 

obedecidas”, ou seja, “exigir coerência e consistência em pontos estrategicamente 

selecionados nos quais o sistema não consegue se manter coerente e consistente é uma forma 

de pressionar o sistema  como um todo” (2014b, s/p.). 

Nesse sentido, tanto a interpretação que Jappe faz dos eventos recentes, quanto à 

argumentação de Žižek reproduzida acima, assumem o mesmo tom anunciativo do que 

Agamben vem nos dizendo quando insiste na reconstrução genealógica de alguns eventos 

fundamentais da história política contemporânea para deixar evidente, não só a biologização 

da política e a politização da vida, mas acima de tudo que essa política biológica do abandono 

se materializa e torna visível o arcano central do poder. Mesmo desencadeadas por fatores e 

atores políticos diversos, as manifestações e protestos recentes ainda carecem de um horizonte 

alternativo à ordem biopolítica vigente porque não conseguiram fazer aquilo que Agamben 

chama de profanar o trono vazio – isto é, restituir a política ao seu livro uso do mundo. Com 

essa expressão enigmática, o filósofo italiano tem algo muito simples a dizer. Apresentar um 

trono real, aquele que sempre foi o símbolo máximo do poder no Ocidente, vazio significa 

insistir na vacuidade central da máquina governamental biopolítica. Semelhante a quase todas 

as paradigmas utilizados na investigação de Agamben, a imagem do trono vazio também tem 

uma longa trajetória genealógica: 

 

A adoração de um trono vazio tem origens antigas e é mencionada nas Upanishad. Na 

Grécia micênica, o trono encontrado na chamada sala do trono, em Cnossos é, segundo 

arqueólogos, um objeto de culto, não um assento destinado ao uso. [...] Um culto do 

trono com fins políticos do qual temos informações em épocas históricas é o do trono 

vazio de Alexandre, instituído em 319-312, em Cyinda, por Eumênio, comandante das 

tropas macedônicas na Ásia. [...] O primeiro testemunho desse costume oriental em 

Roma é a sella curalis (o assento que cabia aos magistrados republicanos no exercício 

de sua função), que o senado atribuía a César para que fosse exposta vazia durante os 

jogos, enfeitada com uma coroa dourada incrustada de pedras preciosas. [...] É, porém, 

no âmbito cristão, na grandiosa imagem escatológica da hetoimasia tou thronou que 

adorna os arcos triunfais e as absides das basílicas paleocristãs e bizantinas, que o 

significado cultual do trono vazio atinge seu ápice. [...] Os historiadores costumam 
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interpretar a imagem do trono vazio como símbolo da realeza tanto divina quanto 

profana. “O valor do trono”, escreve Picard, “nunca aparece com tanta força como 

quando o trono está vazio”. A interpretação, sem dúvida simplista em si mesma, poderia 

ser desenvolvida no sentido da teoria de Kantorowicz sobre “os dois corpos” do rei, 

sugerindo que o trono assim como as outras insígnias da realiza, se refere antes à função 

e à dignitas que à pessoa do soberano. Contudo, uma explicação desse tipo não pode dar 

conta do trono vazio na hetoimasia cristã. [...] No grego da Septuaginta, o termo 

hetoimasia aparece referido ao trono de YHWH: “O Senhor preparou no céu seu trono” 

(Sl 103.19; “justiça e juízo são a hetoimasia do seu trono” (Sl 93.2). Hetoimasia não 

significa o ato de aprontar ou preparar algo, mas é o estar pronto do trono. O trono está 

pronto desde sempre e desde sempre espera a glória do Senhor. Segundo o judaísmo 

rabínico, o trono da glória é, como vimos, uma das sete coisas que YHWH criou antes 

da criação do mundo. No mesmo sentido, na teologia cristã o trono está pronto desde a 

eternidade, porque a glória de Deus é coeterna com ele. Portanto, o trono vazio não é 

um símbolo da realeza, mas da glória. A glória que precede a criação do mundo e 

sobrevive ao seu fim. E o trono está vazio não porque a glória, mesmo coincidindo com 

a essência divina, não se identifica com esta, mas também porque ela é, em seu íntimo, 

inoperosidade e sabatismo. O vazio é a figura soberana da glória (AGAMBEN, 2011, p. 

265-267).  

 

Frente ao exposto torna-se um pouco mais evidente a razão que levou Agamben 

escolher a imagem do trono vazio para ilustrar, não apenas a máquina governamental 

contemporânea, como também aquilo que precisa ser profanado e ultrapassado em nossa 

contemporaneidade biopolítica. Sua intenção aqui é nos mostrar como o cerimonial de glória 

e louvores religiosos foram transpostos para a cultura e a política, uma vez que tal doxologia é 

tão essencial para o poder. Da mesma forma que o trono vazio ilustra essa inoperosidade 

divina, o dispositivo governamental, através da operação soberana, também consegue manter-

se através da glória de um governo de centro vazio. Nesse ponto, através dessa imagem 

teológica, unem-se os temas que vem sendo expostos até então na presente dissertação: “essa 

inoperosidade é a substância política do Ocidente, o nutrimento glorioso de todo o poder” 

(AGAMBEN, 2011, p. 268). Sem glória, sem louvor e adoração, não tem como manter esse 

trono vazio. Traduzindo em termos políticos, sem propaganda que glorifique o governo e os 

louvores típicos de uma sociedade do consenso, não é possível alimentar essa máquina 

governamental que, conforme procuramos mostrar no primeiro e no segundo capítulo, tem 

uma aporia fundamental em seu centro e que, por isso, gera um estado de anomia, de exceção 

e de vazio político. 
59
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 Mesmo que aos olhos mais desatentos pareça que essas aclamações e liturgias cerimoniais do poder não 

existem mais, ou tenham sido reduzidas ao máximo, Agamben nos mostra que não é o caso. Lembrando algumas 

contribuições de Schmitt, ele sustenta que: “nas democracias contemporâneas, a aclamação sobrevive, segundo 

Schmitt, na esfera da opinião pública, e só partindo do vínculo constitutivo entre povo, aclamação e opinião 

pública é possível reintegrar em seus direitos o conceito de publicidade, hoje „bastante ofuscado, mas essencial 

para toda a vida política e, em particular, para a democracia moderna‟”(2011, p. 277). Não é sem razão que Guy 

Debord, em 1967 já havia identificado a transformação da política contemporânea em um “imenso acúmulo de 

espetáculos”, sem nem mesmo mencionarmos o papel fundamental de Paul Joseph Goebbels e o ministério de 

propaganda no governo nazista. As liturgias políticas não são um vulto do passado, mas uma estrutura social do 
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No entanto, a dificuldade de não apenas profanar, mas até mesmo reconhecer que esse 

trono está vazio se dá em razão justamente em razão de que todo o governo está rodeado de 

um esplendor tão glorioso, que não permite que os indivíduos percebam o vácuo no centro da 

máquina governamental. Aqui a imagem teológica do trono divino de onde emana a luz de 

sua glória (kabod) funciona perfeitamente para as sociedades policiais e do espetáculo, tal 

como vivemos. Como resume: “o governo glorifica o reino e o reino glorifica o governo. Mas 

o centro da máquina é vazio, e a glória nada mais é que o esplendor que emana desse vazio, o 

kabod inesgotável que revela e, ao mesmo tempo, vela a vacuidade central da máquina” 

(AGAMBEN, 2011, p. 231).  

 A percepção fundamental do papel desse “esplendor” para a perpetuação de um estado 

de vacuidade política não é exclusividade de Agamben. Foi Michel Foucault, em seu curso 

Segurança, território e população, que relacionou justamente aquela tecnologia política de 

aprimorar seus processos, instituições e dinâmicas sociais após as manifestações e revoltas, 

para manter o glorioso esplendor do poder. O filósofo francês explicou o artifício de esconder 

a vacuidade central do governa através da noção de “esplendor da república” (2008b, p. 439), 

que se trata, precisamente da “beleza visível da ordem e o brilho de uma força que se 

manifesta e que se irradia” (2008b, p. 422). Ademais, ele argumenta que é justamente “a 

polícia é de fato a arte do esplendor do Estado como ordem visível e força brilhante” (2008b, 

p. 422). Ou seja, o papel do serviço militar, tão presente para conter as manifestações e 

revoltas populares em um governo, é justamente: “consolidar e aumentar a força do Estado, 

fazer bom uso das forças do Estado, proporcionar a felicidade dos súditos, é essa articulação 

que é específica da polícia” (2008b, p. 440). É justamente o aparato policial que auxiliará no 

aumento da glória e do esplendor do trono vazio que ilustra o exercício do poder soberano 

ocidental. 
60

 

                                                                                                                                                                                     
presente que carecem de ser profanadas para que a vacuidade central da política pode ser percebida pelos 

indivíduos.  
 
60

 Trata-se do que podemos chamar da pretensa natureza infinita do governo dos homens. Foucault nos mostrará 

que, quando perscrutamos o que está no centro dos objetivos da razão de Estado moderna e contemporânea, não 

encontramos a tentativa de fundamentação da soberania, mas o desejo de sustentação perpétua de uma forma 

governamental. Tal pretensão de infinitude será feita, justamente, pelo esforço de impossibilitar acontecimentos, 

isto é, por meio das medidas de impedimento de crises (alimentares, sociais, médicas) que poderiam desencadear 

revoltas contra o governo – fazendo com que este chegasse ao fim.  Conforme coloca Foucault: “no princípio 

pastoral da obediência, nunca há acesso a um estado de beatitude ou a um estado de identificação com Cristo, a 

uma espécie de estado terminal de domínio perfeito, mas, ao contrário, um estado definitivo, adquirido desde o 

início, de obediência às ordens dos outros” (2008b, p. 273). Em outras palavras, trata-se dos discursos 

hegemônicos de naturalização da sociedade em que não vemos alternativa à sua forma de existência nem mesmo 

um horizonte “messiânico” em que este governo não será mais necessário. Dessa forma, temos diante de nós a 

sustentação de um governo artificial como se ele não o fosse. Como coloca Foucault de modo ainda mais claro: 

“no fundo, a razão de Estado, como vocês se lembram, havia posto como primeira lei, [...] que agora o homem 
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Frente a todo o exposto, a pergunta que nos resta fazer a essa altura é simples: como 

profanar esse trono vazio e glorioso? Em termos benjaminianos, qual é a violência divina que 

fará com que esse estado de exceção entre, verdadeiramente em emergência e se torne 

inoperoso? Dentre muitas interpretações e apropriações da noção de “violência divina”, bem 

como da potência filosófica que ela carrega consigo, selecionamos dois horizontes possíveis. 

O primeiro, claramente equivocado, conforme mostraremos, é o terror revolucionário de 

Žižek. O segundo, com maiores condições e possibilidades de desdobramentos políticos, é o 

poder destituinte de Agamben. No cruzamento das duas leituras de Benjamin, bem como da 

problematização de ação humana que seja verdadeiramente política, acreditamos encontrar 

um horizonte mínimo de contornos de uma filosofia do ultrapassamento, de uma política que 

vem.  

 

 

3.1.1. Terror revolucionário: a violência divina de Žižek 

 

Se a força moral do governo popular na 

paz é a virtude, a força moral do governo 

popular em revolução é ao mesmo tempo 

virtude e terror: a virtude, sem a qual o 

terror é funesto; o terror, sem o qual a 

virtude é impotente. 

 

Maximilien de Robespierre 
 

 No conjunto imenso e nada sistematizado da filosofia de Slavoj Žižek, a noção 

benjaminiana de “violência divina” é recorrentemente articulada. Algumas vezes com maior 

precisão, outras vezes como sinônimo de qualquer tipo de violência política. Para os 

propósitos do presente capítulo, que é pensar a introdução de um terceiro elemento destituinte 

da dialética da violência que põe e mantém o direito, nos valeremos três textos do filósofo 

esloveno: Robespierre, ou a “divina violência” do terror (2007), Violência divina (2008) e 

Da democracia à violência divina (2009). Contudo, à revelia da multiplicidade dos textos, 

trata-se de um raciocínio apenas, que o filósofo publicou mais de uma vez em ocasiões 

diferentes com ajustes mínimos. Nesse sentido, reconstruiremos o que está no centro da sua 

                                                                                                                                                                                     
deve viver em um tempo indefinido. Governo sempre haverá, o Estado sempre estará aí e não esperam por uma 

parada. A nova historicidade da razão de Estado excluía o Império dos últimos tempos excluía o reino da 

escatologia” (2008b, p. 478). Com palavras que parecem ter sido extraídas de um livro de Agamben, Foucault 

aponta para o caráter anti-acontecimental do governo biopolítico através de sua concepção histórica anti-

escatológica de um governo infinito dos homens.  
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argumentação em que Žižek se apropria do conceito benjaminiano, para em seguida, 

mostrarmos a inadequação de sua interpretação para pensarmos uma teoria do poder 

destituinte. Corremos o risco de afirmar uma inadequação, não pelos resultados que Žižek 

alcançou, uma vez que ele não estava procurando pensar em um poder destituinte, mas porque 

ele arroga para si uma interpretação do conceito de Benjamin.  

 O contexto em que Žižek escreve é aquele que ele mesmo chama de pós-política ou 

pós-ideologia, marcada pela “interação caótica de múltiplas subjetividades, a livre interação, 

mais que a hierarquia centralizada, a multiplicidade de opiniões em lugar de uma Verdade” 

(2008, p. 8). Nesse ambiente, em que a ideologia, mais do que nunca, se torna um campo de 

batalha o sujeito político perdeu totalmente seu espaço para o especialista em gestão política e 

segurança pública. Para ilustrar tal fenômeno ele cita o caso de setembro de 2007 quando os 

cidadãos da República Tcheca votaram em um plebiscito contra a instalação dos radares 

militares dos EUA no território nacional, mas os representantes governamentais 

desconsideraram totalmente a vontade popular, “argumentando que não era possível adotar 

uma medida de segurança nacional de natureza tão delicada mediante sufrágio” (2010, p. 

128). O curioso para Žižek é que, se levarmos essa lógica da governamentalidade 

contemporânea, a pergunta que resta fazer é: sobre quais assuntos deveríamos votar então? Se 

for mais adequado deixar as questões econômicas aos economistas, as educacionais aos 

educadores, as securitárias ao militares, o que sobre para a população decidir?  

 Mais do que isso, em um cenário pós-político tal como o descrito, em que tantos 

poderes constituídos padecem de um poder constituinte que os legitime e os sustente, Žižek 

coloca a questão que o faz buscar em Benjamin inspiração filosófica. Trata-se de jogar luz 

“sobre o grande problema (inerente) ao marxismo ocidental, isto é, o da falta de um sujeito 

revolucionário”, ou ainda, em outras palavras: “como é que as classes trabalhadoras não 

terminam de culminar a fase do estado de em-si para o estado do para-si e, então, emergem 

elas mesmas como atores revolucionários?” (2010, p. 140). Colocar essa questão, não 

significa perguntar-se pelo poder constituinte, pois essa há muito tempo foi reduzido à 

virtualmente nada nas atuais democracias de gestores especialistas. Antes, trata-se de 

perguntar por um poder destituinte, de uma força que não ponha nem mantenha a situação 

atual, mas a deponha e a faça chegar a um fim. Em síntese, o terceiro elemento na dialética 

benjaminiana batizada de “violência divina”.  

 Antes de dizer o que ele propriamente entende como sendo a “violência divina”, Žižek 

ocupa-se em nos mostrar o que ela não é. Seu primeiro pressuposto é que o conceito 

benjaminiano “nada tinha a ver com a violência terrorista levada a cabo pelos 
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fundamentalistas religiosos atuais que pretendem agir em nome de Deus e como instrumentos 

da Vontade Divina” (2009, p. 161). Ou seja, violência divina não é simplesmente violência 

desencadeada no espaço público. A partir de seus estudos sobre a exemplaridade de 

Robespierre, Žižek elaborou uma espécie de critério negativo para falar sobre a violência 

divina. Trata-se da relação entre violência e virtude. Todas as vezes que temos violência sem 

virtude, não estamos diante da violência divina. Nas palavras do próprio francês: “se a força 

moral do governo popular na paz é a virtude, a força moral do governo popular em revolução 

é ao mesmo tempo virtude e terror: a virtude, sem a qual o terror é funesto; o terror, sem o 

qual a virtude é impotente” (ROBESPIERRE apud ŽIŽEK, 2008, p. 9).  

 Sendo assim, aquilo que violência divina não é na leitura de Žižek é a mera violência 

terrorista sem virtude. No entanto, o filósofo esloveno chama nossa atenção para o fato de que 

contemporaneamente existe uma desubstancialização da política radical que já não consegue 

mais enxergar a relação entre violência e virtude. Ao que parece, depois de 1989 aconteceu 

um corte histórico: “todo mundo, inclusive a „esquerda radical‟ de hoje, está de certo modo 

envergonhado do legado jacobino do terror revolucionário concentrado no Estado”, de forma 

que “o lema comumente aceito é que a esquerda, para recuperar efetividade política, deveria 

reinventar-se por completo, abandonando afinal o chamado „paradigma jacobino‟” (2008, p. 

8). Isso fez com que todas as vezes em que falamos sobre violência como elemento político, 

ela seja associada ao mero terror sem virtude. Mais do que isso, Žižek também se ocupa em 

exemplificar duas variações contemporâneas desse fenômeno de esgotamento da virtude no 

terror, o qual ele desvincula da violência divina de Benjamin. Ele argumenta que: 

 

No nosso tempo, quando esta cólera global esgotou o seu potencial, permanecem ativas 

duas formas de cólera: o islã (a cólera das vítimas da globalização capitalista) e as 

explosões “irracionais” dos jovens. Talvez devêssemos acrescentar-lhes o populismo 

latino-americano, os ecologistas, os movimentos anti-comunistas e outras formas de 

ressentimento anti-globalização. O movimento de Porto Alegre [Fórum Social Mundial] 

não logrou implantar-se como banco global para esta cólera, uma vez que lhe faltou 

uma visão positiva alternativa. [Peter] Sloterdijk chega a mencionar o “murmúrio do 

fascismo de esquerda reemergente nas margens das universidades”, área na qual, ao que 

adivinho, me incluirá. Embora estes surtos locais sejam celebrados pelos críticos de 

Fukuyama como um “regresso da história”, não passam de pobres sucedâneos incapazes 

de dissimularem o fato de ter esgotado o potencial da cólera global (ŽIŽEK, 2009, p. 

163).  

 

Tais palavras de Žižek assumem uma dimensão considerável principalmente com os 

dois primeiros exemplos que nos fornece. Para além da atualidade das explosões de raiva de 

alguns jovens nas manifestações já mencionadas, as insurgências islâmicas também se 

mantêm na ordem do dia como paradigmas privilegiados de violência sem virtude. Ao que 
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parece, tais exemplos são apenas epifenômenos de um sintoma político mais profundo: o 

esgotamento da ideia de um terror propriamente revolucionário, que carrega consiga uma 

virtude transformadora. Esgotamento esse justamente porque as outras tentativas históricas 

não conseguiram satisfazer as exigências da emancipação social. Em síntese, a incapacidade 

de dar lugar a uma violência divina na dialética benjaminiana da violência que cria e mantém 

o ordenamento vigente.  

O próprio Žižek, comentando os ataques à revista satírica parisiense Charlie Hebdo, 

nos lembra que: “as recentes vicissitudes do fundamentalismo muçulmano confirmam o velho 

insight benjaminiano de que „toda ascensão do fascismo evidencia uma revolução 

fracassada‟”, ou seja, “a ascensão do fascismo é a falência da esquerda, mas simultaneamente 

uma prova de que havia potencial revolucionário, descontentamento, que a esquerda não foi 

capaz de mobilizar” (2015, s/p.). Algumas estratégias das manifestações populares hodiernas, 

os islamo-fascismo, bem como outros paradigmas de violência sem virtude, são sinais 

evidentes da nossa necessidade de pensar um verdadeiro poder destituinte, ou ainda, nos 

termos benjaminianos, um verdadeiro estado de emergência, uma verdadeira violência divina 

em nosso horizonte biopolítico. 
61

 

Nesse sentido, a pergunta que nos resta a fazer é: enfim, o que é para Žižek a violência 

divina? Ele define da seguinte maneira: “o excesso constitutivo da representação a respeito do 

representado: no plano legal, o poder do Estado não representa senão os interesses dos seus 

súditos” (2010, p. 149). Em termos simples, isso significa dizer que: “a „violência divina‟ do 

povo é correlativa a este excesso do poder: constitui sua contrapartida, contra ele dirige 

eternamente sua energia, com a intenção de miná-lo” (2010, p. 150). Trata-se de uma exceção 

do poder constituinte, uma auto-afirmação incondicional de sua irrepresentabilidade pelo 

poder constituinte. Uma vez que, para Žižek é um absurdo que o terror revolucionário esteja 

hoje concentrado no Estado em suas violências que criam e mantém o poder constituído. Para 

ele, é esse o ponto que “a democracia se revela insuficiente, o ponto concernente ao excesso 

constitutivo da representação sobre o representado” (2010, p. 151). Na verdade, é justamente 

esse o objetivo da violência divina revolucionária: “não é tornar-se o poder com o Estado, 
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 Essa foi a razão que fez com que Žižek, quando convidado para falar aos manifestantes do Occupy Wall 

Street, em Nova Iorque, começasse dizendo: “Não se apaixonem por si mesmos, nem pelo momento agradável 

que estamos tendo aqui. Carnavais custam muito pouco – o verdadeiro teste de seu valor é o que permanece no 

dia seguinte, ou a maneira como nossa vida normal e cotidiana será modificada. Apaixone-se pelo trabalho duro 

e paciente – somos o início, não o fim. Nossa mensagem básica é: o tabu já foi rompido, não vivemos no melhor 

mundo possível, temos a permissão e a obrigação de pensar em alternativas. Há um longo caminho pela frente, e 

em pouco tempo teremos de enfrentar questões realmente difíceis – questões não sobre aquilo que não queremos, 

mas sobre aquilo que QUEREMOS. Qual organização social pode substituir o capitalismo vigente? De quais 

tipos de líderes nós precisamos? As alternativas do século XX obviamente não servem” (2014a, s/p.). 
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mas antes transformá-lo, modificar radicalmente seu funcionamento, as relações que mantêm 

sua base, etc.” (2010, p. 150). Nisso reside o elemento chave para o que seria hoje uma 

“ditadura do proletariado”.  

Frente a essa leitura, as conclusões de Žižek não poderiam ser outras. Ele está convicto 

de que “aqueles que permanecem fiéis ao legado da esquerda radical” devem, em primeiro 

lugar, “o passado terrorista deve ser aceito como nosso, mesmo que – ou precisamente porque 

– ele seja rejeitado criticamente. A única alternativa à hesitante posição defensiva de nos 

sentirmos culpados diante de nossos críticos” (2008, p. 9). Claro que não se trata nem da 

violência soberana do Estado enquanto exceção que funda o direito, nem tão pouco a 

violência pura sem virtude, enquanto uma explosão anárquica. Em síntese ele conclui 

dizendo-nos:  

 

a violência divina deveria ser assim concebida como divina no sentido preciso do velho 

adágio latino vox populi, vox dei: não no sentido perverso do “fazemos isso enquanto 

simples instrumentos da Vontade do Povo”, mas no sentido de uma assunção heróica da 

solidão da decisão soberana Trata-se de uma decisão (matar, arriscar ou perder a própria 

vida) levada a cabo por uma solidão absoluta, sem cobertura por parte do Grande Outro. 

Se é extra-moral, não é “imoral”, não autoriza simplesmente o agente a matar com uma 

espécie de inocência angélica. Quando os que se encontram fora do campo social 

estruturado ferem “às cegas”, reclamando e impondo justiça/vingança imediata, eis a 

violência divina. Lembremos o pânico que se apoderou do Rio de Janeiro quando 

massas de gente das favelas desceram sobre a parte rica da cidade e começaram a pilhar 

e a incendiar supermercados. Era efetivamente a violência divina... Os assaltantes eram 

como gafanhotos bíblicos, castigo divino pelas ações pecaminosas dos homens. Essa 

violência divina ataca vinda do nada, é um meio sem fim (2009, p. 174).  

 

Com as palavras supracitadas, temos agora condições de mostrar o porquê da 

apropriação de Žižek da noção benjaminiana de “violência divina” ser inadequada enquanto 

interpretação do texto do alemão, como também insuficiente para os nossos propósitos de 

pensarmos uma poder destituinte. No entanto, antes de iniciarmos nossa argumentação, é 

conveniente nos lembrarmos da advertência do próprio Benjamin sobre as tentativas de 

identificação histórica da violência divina. No texto Sobre a crítica do poder como violência, 

falando sobre a violência divina, ele nos alerta ao fato de que: “uma tal extensão do poder 

puro ou divino suscitará, precisamente hoje em dia, as mais violentas críticas, que a refutarão 

com o argumento de que, segundo a sua lógica, ela permitirá também a violência letal dos 

homens uns contra os outros” (2012, p. 80). A leitura que Žižek faz, mas acima de tudo, os 

exemplos que nos fornece para ilustrar sua interpretação, culminam exatamente nessa 

advertência de Benjamin – equívoco semelhante ao de Derrida (2010) em equiparar a reine 

Gewalt à Shoah. 
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Basicamente, o que está no centro do equívoco das apropriações equivocadas da 

violência divina de Benjamin é a confusão dessa modalidade pura da violência com uma 

violência que segue os mesmos padrões da operação soberana – recaindo em todos os 

problemas que Agamben já nos mostrou. A caracterização da dinâmica do terror 

revolucionário que Žižek faz no parágrafo acima segue ponto a ponto a estrutura da violência 

excepcional soberana – a ideia de uma decisão solitária e absoluta que pode matar sem estar 

comentando um crime, por ser extra-moral e fora do ordenamento jurídico do campo social, 

etc. Contudo, tal crítica que empreendemos não é exterior ao próprio raciocínio de Žižek. Ele 

estava consciente da relação dessa sua percepção da violência divina com a violência 

soberana: 

 

É este domínio da violência divina pura que é o domínio da soberania, o domínio em 

que matar não é nem uma expressão de patologia pessoal (de uma pulsão idiossincrática 

e destrutiva), nem um crime (ou a sua punição), bem um sacrifício sagrado. Não é 

qualquer coisa de estético, nem de ético, nem de religioso (um sacrifício aos deuses 

tenebrosos). Assim, paradoxalmente, a violência divina coincide em parte com o 

dispositivo bio-político dos Homini sacer: em ambos os casos, matar não é um crime 

nem um sacrifício. Aqueles que são aniquilados pela violência divina são plena e 

completamente culpados: não são sacrificados, uma vez que não são dignos de serem 

sacrificados a Deus e aceites por ele: são aniquilados sem que seja feito um sacrifício. 

De que são culpados? De viverem uma simples vida (natural). A violência divina 

purifica o culpado, não da culpa, mas da lei [...] É a violência mítica que exige sacrifício 

e mantém o seu poder sobre a vida nua – ao passo que a violência divina é não-

sacrificial e expiatória. Não deveríamos assim recear afirmar a existência de um 

paralelo formal entre a aniquilação pelo Estado dos Homini sacer, por exemplo o 

extermínio nazi dos judeus, e o terror revolucionário, em cujo âmbito também podemos 

matar sem cometer crime e sem sacrifício – a diferença reside no facto de o extermínio 

nazi continuar a ser um meio do poder do Estado (2008, p. 172).  

 

Nestas palavras fica evidente a confusão que Žižek comete com os conceitos de 

Benjamin e Agamben,  ao relacionar violência divina com a violência inerente ao dispositivo 

biopolítico – e pior, com o extermínio nazista. Nossa intenção não é descredibilizar todo o 

raciocínio do filósofo esloveno como fazem alguns críticos liberais – buscando evitar 

responder as questões que somente Žižek tem colocado contemporaneamente. Antes, nosso 

intuito é tratar um equívoco recorrente de reduzir a violência divina – esse ato de desarticular 

a dialética soberana hodierna – à qualquer violência no espaço público. 
62

 Infelizmente, é 
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 Vale dizer inclusive que tal crítica também aplica-se a Agamben que, em um texto de juventude, intitulado 

Sobre os limites da violência (1969) construiu uma argumentação muito semelhante a de Žižek. Conforme nos 

mostrar o professor Jonnefer Barbosa: “uma interpretação da violência divina é exposta em um texto de 

juventude de Agamben, „Sui limiti della violenza‟ (1969), no qual o filósofo italiano tentará delimitar o conceito 

de violência sacra como a forma particular de violência que, nas culturas antigas, rompe com uma determinada 

continuidade histórica. Apesar da incontestável influência batailleana, nesse caso já se observa a presença de 

categorias que serão cruciais no debate futuro de Agamben sobre a política, como a sacralidade. Nesse ensaio, 

entretanto, Agamben define a violência revolucionária (ou divina) de Benjamin de uma maneira muito próxima à 
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exatamente esse o erro de Žižek. Localizar a violência divina no incêndio e na pilhagem dos 

moradores das favelas do Rio de Janeiro é incorrer no mesmo erro que ele mesmo assinalou 

de reduzir o terror revolucionário ao islamo-fascismo e às explosões anárquicas atuais.  Não 

há transformação do Estado, muito menos inoperosidade da dialética entre as violências 

soberanas. Antes o contrário, amplia-se os esforços em tornar mais eficaz a violência que 

mantém o ordenamento jurídico. Reduz-se o poder destituinte ao mero crime contra a vida 

nua, característica inerente do poder biopolítico. 
63

 

Talvez um segundo exemplo mais complexo que Žižek apresenta torne evidente como 

as tentativas de se pensar um poder destituinte podem rapidamente transformarem-se em 

instrumentos de perpetuação da lógica biopolítica – confirmam mais uma vez o velho 

insight benjaminiano de que “toda ascensão do fascismo evidencia uma revolução 

fracassada”. O segundo exemplo são as Chimères no Haiti (nome em crioulo para “garotos 

maus”). Estas são milícias do partido Lavadas, formadas por desempregados e 

marginalizados, que foram alistados e alimentadas pelo ex-presidente do Haiti Jean-Bertrand 

Aristide para defendê-lo durante os anos de 2001-2005 – seu último período enquanto 

presidente bem como no ano em que foi retirado do país e se iniciou a Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), cujo principal objetivo era desarmar e 

desarticular as Chimères. Para Žižek, no entanto, esse período da história recente do Haiti é: 

“exemplar, tanto por atuar conforme um heroísmo fundando em princípios [violência e 

virtude] como também para mostrar os limites do que hoje é realizável, já que o movimento 

não se deteve nos meandros do Estado” (2010, p. 146).  Mais do que isso, para Žižek: 

 

Estes atos desesperados de autodefesa popular violenta são exemplos do que Walter 

Benjamin chamava “violência divina”: se posicionam entre “o bem e o mal”, em uma 

espécie de suspensão político-religiosa da ética. Ainda que possa parecer à consciência 

média como atos “imorais”, os assassinatos, ninguém tem o direito de condená-los, 

visto que respondem a anos, inclusive séculos, de violência e de exploração estatal e 

econômica sistemática (2010, p. 147-148).  

 

                                                                                                                                                                                     
de Fanon e Žižek, falando de uma violência literal e em nenhum momento levando em conta a dimensão, que é o 

foco analítico principal de Benjamin, do poder revolucionário associado ao conceito de Gewalt” (2013, p. 163). 

Uma vez que os textos intermediários e recentes de Agamben deixam evidente que o filósofo italiano abandonou 

tal perspectiva, não a mencionaremos mais.  
 
63

 Também é de Žižek a ideia de identificar a violência divina com o “crime criativo”: “o terror revolucionário 

jacobino algumas vezes é (meio) justificado como o „crime criador‟ do universo burguês da lei e da ordem, no 

qual é permitido aos cidadãos irem em paz ao encalço de seus interesses. Deve-se rejeitar tal afirmação com base 

em duas coisas: não só é factualmente errada (muitos conservadores estavam bem certos ao assinalar que é 

possível alcançar a lei e a ordem burguesas sem excessos terroristas, como foi o caso na Grã-Bretanha – embora 

lá tenha havido o episódio de Cromwell) e, muito mais importante, o Terror  revolucionário de 1792-94 não foi 

um caso do que Walter Benjamin  e outros chamam de violência da criação do Estado, mas antes um  caso de 

„divina violência‟” (2008, p. 10).  
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 No entanto, Žižek não menciona nada sobre as eleições parlamentares e presidenciais 

de 2000, que foram marcadas pela suspeita de manipulação por parte de Aristide e o seu 

partido. Esse clima fez com que já a partir de 2003 a oposição passasse a clamar pela renuncia 

de Aristide, até que, em 2004, os integrantes do exército haitiano (tontons macoutea) deram 

início a um levante militar que se espalhou por todas as cidades e, desde o seu início, 

requisitou de imediato a assistência da ONU para apoiar uma transição política pacífica e 

constitucional e manter a segurança interna.  

Os resultados desencadeados pelo governo de Aristide, que institucionalizou a 

violência terrorista através de suas Chimères, não poderia ser outro, senão aquele que 

apresentamos no capítulo 1 como os produtos naturais da violência soberana: vida nua e 

espaços de exceção e abandono. A Cité Soleil é uma espécie de favela gigantesca dentro da 

capital Porto Príncipe, com mais de 300mil moradores vivendo em condições de abandono e 

exceção. Ela foi considerada pela ONU o lugar mais perigoso do mundo, justamente por ser 

ali o principal reduto dos ex-militares do presidente Aristide. Mesmo que até hoje se neguem 

que o partido Lavadas tenha armado os Chimères, Lelsy Voltaire, ex-ministro haitiano, e atual 

porta-voz do partido confessa que foi um erro a aliança com eles: “foi um erro, mas nós não 

tínhamos outra opção. Sem recursos para cuidar da segurança, o governo teve de se aproximar 

dos bandidos” (BBC, 2015b, s/p.). Mesmo assim, a situação perdura-se. O integrante 

dos chimères Theodule Makenson, de 25 anos, disse que eles “têm que usar as armas porque 

não há outro jeito de sobreviver” – sendo que aqui, “usar as armas” significa assaltar os 

“burgueses”, que moram nos bairros mais ricos de Porto Príncipe. “Se eles querem 

desarmamento têm de nos dar comida e nos dar empregos. Não tem como sobreviver aqui”, 

diz Makenson (BBC, 2015b, s/p.).  

Seguindo o mesmo terrível padrão biopolítico, o que vemos na história recente do 

Haiti foi a mesma produção que Hitler aventava para a Europa centro-oriental, a de criar um 

espaço sem povo (volkloser Raum) (cf. AGAMBEN, 2008, p. 91). Muito pior do que um 

deserto ou simplesmente uma cidade fantasma, Cité Soleil é um espaço de abandono na 

geografia da exceção política. O terror revolucionário de Aristide só conseguiu gerar um 

espaço em que os habitantes não são humanos, são vidas sacras, que podem ser mortas sem 

que ninguém seja condenado por homicídios.  

 Tudo isso mostra que, não apenas os exemplos, mas qualquer apropriação da violência 

divina de Benjamin, feita à semelhante de Žižek corre o mesmo risco: localizar um exercício 

de poder que não visa tornar inoperosa a dialética das violências instituídas, mas tão somente 

tornar lícito uma violência letal dos indivíduos uns contra os outros. Mais do que isso, 
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podemos a partir de tudo que foi exposto, eleger uma espécie de critério negativo para 

identificar posturas biopolíticas: todas as vezes que encontramos produção de vida sacra e 

territorializações de abandono e exceção, podemos ter certeza de que não estamos diante de 

uma violência divina, muito menos de um poder destituínte. Justamente em um tempo de pós-

política e de despolitização do status de cidadão, faz-se necessário pensar a partir de outros 

critérios que não seja algo da ordem do “crime criativo”. Ou ainda, nas palavras de Agamben, 

“o que é interessante numa situação tão despolitizada é a possibilidade de uma nova 

abordagem da política. [...] Urge arriscar, propor categorias novas. Sendo assim, se no final se 

verificar uma mudança política, talvez ela será mais radical do que antes” (2015, s/p.). 

 

 

3.1.2. Por um estado de crise efetivo: o poder destituinte de Agamben 

 

Na vida dos conceitos, há um momento 

em que eles perdem a sua inteligibilidade 

imediata e, como todo termo vazio, 

podem carregar sentidos contraditórios 

 

Giorgio Agamben 

 

 Em um processo de investigação genealógica de uma assinatura, tal como temos 

procurado fazer com a de “poder”, mais do que observar como as dinâmicas, processos e 

situações políticas mudam, o fundamental parece ser a mudança no uso das palavras. Ao que 

parece, temos no passar do tempo modificações e mobilizações políticas inspiradas por novos 

usos de determinados termos. Talvez fosse por isso que Agamben estava convicto de que: “a 

correta interpretação de um conceito ou de uma teoria depende da compreensão preliminar do 

problema com o qual estavam destinados a medir-se” (2013, p. 98). Nesse sentido, em uma 

investigação genealógica, mais do que perguntar-se por “qual a origem da ideia...”, 

deveríamos nos questionar “o que está em jogo na estratégia de utilização do conceito de...”. 

Tão somente assim, faremos jus a essa metodológica de pesquisa filosófica que se ocupa com 

“as minúcias dos detalhes e dos episódios, das estratégias e das táticas, das mentiras e das 

verdades, dos détours e das vias principais, das práticas e dos saberes” (AGAMBEN, 2013, p. 

97).  

Podemos observar esse fenômeno de maneira muito pragmática com a forma que o 

conceito de “crise” é articulado e utilizado contemporaneamente. Seria até mesmo muito 

interessante, do ponto de vista investigativo, fazer uma pesquisa nos sites ou blogs 
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especializados em filosofia e ciência política para se deparar com as milhares de vezes que o 

termo aparece. Mais do que isso, conforme deixamos implícito algumas páginas atrás, na 

argumentação de Anselm Jappe, a crise se tornou uma espécie de pressuposição inegável para 

sustentar um argumento de necessária transformação. Em outras palavras, é como se o papel 

do intelectual e da crítica social fosse, em primeiro lugar, gerar nos seus interlocutores a 

consciência de que estamos diante de uma situação de crise incontornável, para depois então 

construir um argumento de necessária transformação para o estado de coisas. Ou seja, afirma-

se a crise para depois identificar as possibilidades e potencialidades políticas que dela 

emergem.  

Essa dinâmica filosófica vai desde a afirmação da “crise gravíssima” do capitalismo 

(JAPPE, 2015), passando pela “crise planetária de urbanização” (HARVEY, 2015), chegando 

até propostas mais apocalípticas: Žižek, em um dos seus últimos livros, Vivendo no fim dos 

tempos, deixa claro eu : “a premissa subjacente deste livro é simples: o sistema capitalista 

global aproxima-se de um ponto zero apocalíptico”, tendo como seus quatro cavaleiros do 

apocalipse, “a crise ecológica, as consequências da revolução biogenética, os desequilíbrios 

do próprio sistema [...] e o crescimento explosivo das divisões e exclusões sociais” (2012, p. 

11-12). Ou seja, o diagnóstico da política de esquerda radical tende a concluir que: “estamos, 

em suma, em meio a uma enorme crise – ecológica, social e política – de urbanização 

planetária sem, ao que parece, nos dar conta ou mesmo marcando-a” (HARVEY, 2015, s/p.). 

Se o leitor ainda se lembra, toda a argumentação žižekiana no sub-tópico anterior tem como 

pressuposição a crise da sociedade como oportunidade do terror revolucionário depor a ordem 

vigente. Essa argumentação tem se tornado cada vez mais comum e, consequentemente, 

menos eficiente.    

A razão da total ineficiência dessa aposta na crise como trampolim político da 

revolução e do ultrapassamento tem suas raízes na postura do grupo que está do outro lado da 

mesma discussão. Se por um lado temos os críticos sociais radicais, por outro temos a parte 

que cabe aos gestores da ordem pública vigente. Enquanto para o primeiro grupo a crise é um 

pressuposto para a crítica, nesse segundo grupo ela é um dos melhores instrumentos da 

governamentalidade infinita e totalitária. Quem nos mostra isso é Agamben em uma entrevista 

recente concedida a Dirk Schümer quando nos diz o seguinte: 

 

O conceito de “crise” de fato tem se tornado o mote da política moderna e tem sido por 

muito tempo parte da normalidade em qualquer segmento da vida social. [...] A crise 

atual tornou-se um instrumento de dominação. Ela serve para legitimar decisões 

políticas e econômicas que de fato desapropriam cidadãos e os desprovêem de qualquer 

possibilidade de decisão. Na Itália isso é muito claro. Aqui um governo foi formado em 



136 
 

nome da crise e Berlusconi voltou ao poder apesar de basicamente contrariar a vontade 

do eleitorado. Esse governo é tão ilegítimo quanto a dita constituição europeia. Os 

cidadãos da Europa devem ter claro que esta crise interminável – assim como um estado 

de emergência – é incompatível com a democracia (AGAMBEN, 2013c, s/p.).  

 

 Com essas palavras, Agamben começa a nos mostrar como a crise se tornou uma 

noção onipresente para dar forma a todo um sistema de dominação que dirige a política 

contemporânea. Várias medidas de restrição orçamentárias ou de intervenções violentas são 

apresentadas hoje em dia como decisões políticas incontornáveis por serem as respostas 

técnicas aos imperativos financeiros, sociais, etc. Tomadas de posição que em outras 

circunstâncias seriam absurdas, são apresentadas à sociedade civil totalmente justificadas 

quando estamos falando de um estado de crise. Desapropriam e desprovêem vários cidadãos 

na intenção justamente de proteger e salvaguardar esses mesmos cidadãos. Em síntese, a crise 

atual tornou-se um instrumento de dominação, criando um estado de emergência interminável 

que, por definição, é incompatível com a democracia.  

 Mais do que isso, em sua palestra pública em Atenas em novembro de 2013 para a 

juventude da coligação de esquerda radical grega SYRIZA, Agamben vai além mostra que a 

crise não é apenas um instrumento no conjunto de possibilidades do governo. Antes, o que 

temos é um governo que tem por principal característica a capacidade de perpetuar-se através 

das crises. Na palestra que dá nome ao presente capítulo da dissertação, filósofo italiano busca 

nos mostrar que nossa situação é bem diferente das declarações de estado de exceção, como, 

por exemplo, no regime nazista. Para ele, 

 

o que acontece hoje é, no entanto, outra coisa. Não foi declarado qualquer estado de 

emergência formal e, contudo, vagas noções não jurídicas – razões securitárias – são 

evocadas para instaurar um constante estado de emergência arrepiante e ficcional, sem 

que qualquer ameaça seja identificável. Um exemplo dessas noções não jurídicas que 

são utilizadas enquanto factores instigadores de emergência é o conceito de crise. [...] A 

crise e o julgamento são separados do seu correspondente temporal e coincidem agora 

com o decurso cronológico do tempo, de modo que, não apenas na economia e na 

política, mas em todos os aspectos da vida social, a crise coincide com a normalidade e 

torna-se, deste modo, apenas uma ferramenta de governo. Consequentemente, a 

capacidade de decidir desaparece de vez e processo contínuo de tomada de decisões não 

decide absolutamente nada. Para o formular em termos paradoxais, podemos dizer que, 

encarando um estado de excepção contínuo, o governo tende a tomar a forma de um 

perpétuo golpe de estado. Este paradoxo seria uma descrição precisa do que sucede 

tanto aqui na Grécia como em Itália, onde governar significa fazer uma série continua 

de pequenos golpes de estado (2014c, s/p.).  

 

 Em um contexto em que não temos uma declaração forma de que estamos em estado 

de alerta, a permanente postura de crise securitária da população assume uma outra natureza. 

Ao invés de ser uma exceção ocasional, torna-se uma ferramenta de governo para gerir os 
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conflitos e os tumultos que retiram o “esplendor” e a “glória” do trono. Em uma situação 

assim, a crise se confunde com a situação normal, fazendo com que nossas sociedades 

políticas hoje não sejam mais democracias na acepção tradicional, mas antes, estados de crise 

perpétuos. E, conforme Agamben argumenta acima, para que um governo consiga se manter 

nessa posição, ele precisa empreender uma série de contínuos pequenos golpes de estado – 

muito mais sutis, sem declarações muito alarmistas, mas constantes, fazendo com que se 

tornem familiares na cotidianidade política. Agindo assim, a capacidade de se tomar 

realmente uma decisão crítica desaparece na imensidão das pequenas decisões que não 

decidem por absolutamente nada.  

 Agamben, contudo, enxerga nessa prática governamental algo mais profundo do que 

uma simples técnica política. Ainda em sua palestra Por uma teoria do poder destituinte 

(2013), ele nos lembra da sugestão de Foucault de encontrar no início da economia moderna 

de François Quesnay e os Fisiocratas, a origem de uma transformação radical no modo 

político de lidar com as crises. Em seu curso no Collège de France Do governo dos vivos 

(1979-1980), Foucault da continuidade a sua investigação que relaciona os mecanismos e 

técnicas políticas com as relações de poder entre os indivíduos. Nesse processo, ele encontra 

na nascente sociedade moderna do século XVII o lugar comum entre as artes de governar e os 

jogos de verdade. 
64

 O modo como Foucault liga a arte de governar com os jogos da verdade é 

através da enumeração de cinco princípios, 
65

 entre os quais, se encontra o de François 

Quesnay que Agamben se refere. Nas palavras de Foucault: 
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 Nas suas palavras: “nos cursos dos últimos anos eu, portanto, tentei esboçar um pouco essa noção de governo 

que me pareceu ser muito mais operatório que a noção de poder; governo entendido seguramente não no sentido 

estreito e atual de instância suprema de decisões executivas e administrativas em um sistema estatal, mas no 

sentido largo e antigo de mecanismos e procedimentos destinados a conduzir os homens, a dirigir a conduta dos 

homens, a conduzir a conduta dos homens. E foi no quadro geral dessa noção de governo que eu tentei estudar 

duas coisas a título de exemplo: de um lado, o nascimento da razão de Estado no século XVII entendida não 

como teoria ou representação do Estado, mas como arte de governar, como racionalidade elaborando a prática 

mesma do governo10; e, de outro lado, no último ano, o liberalismo contemporâneo americano e alemão 

entendido não como teoria econômica e como doutrina política, mas entendido como uma certa maneira de 

governar, como uma certa arte racional de governa [...].É um lugar comum dizer que as artes de governar e os 

jogos de verdade não são independentes um do outro, e que não é possível governar sem entrar, de uma maneira 

ou de outra, nos jogos de verdade. Tudo isso são lugares comuns e creio que em relação a isso pode-se encontrar 

quatro ou cinco formas principais, digamos, no pensamento político moderno, no sentido largo do termo, quer 

dizer, a partir do século XVII. Bom, essa função de ligar, de conceber a existência de relação entre o exercício 

do poder e a manifestação da verdade são as seguintes” (FOUCAULT, 2009, p. 21-22).  
 
65

 Os princípios são: “1) Princípio de Giovanni Botero (1540-1617): a racionalidade da ação governamental deve 

ser a razão de Estado. 2) Princípio de François Quesnay (1694-1774) ou dos fisiocratas: quando se governa pelas 

regras da evidência dos fenômenos sociais e econômicos, não será mais o governo dos homens, e sim o governo 

das coisas. 3) Princípio do Conde de Saint-Simon (1760-1825): a arte de governar deve ser vinculada à 

descoberta de uma verdade objetiva, de um saber especializado que será imposto à política. 4) Princípio de Rosa 

Luxemburgo (1871-1919): quando os indivíduos tomarem consciência do que é a sociedade, do processo 

econômico no qual vivem e dos mecanismos de exploração, o governo cairá. 5) Princípio de Alexander 

Soljenítsin (1918-2008): no terror é a verdade e não a mentira que imobiliza” (cf. LOPES, 2012, p. 295-296).  
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É um modo de ligação que à primeira vista é paradoxal, utópico e que, portanto, foi 

historicamente muito importante. É esta idéia que, se efetivamente o governo governa 

não pela sabedoria em geral, mas pela verdade, quer dizer, pelo conhecimento exato dos 

processos que caracterizam essa realidade que é o Estado, realidade que por sua vez é 

também constituída por uma população, uma produção de riquezas, um trabalho, um 

comércio etc., então, quanto mais o governo governa pela verdade, no fundo ele irá 

governar tanto menos. [...] O exercício do poder não será, portanto, nada mais que um 

indicador da verdade e se essa indicação da verdade for realizada de uma maneira 

suficientemente demonstrativa, todo mundo estará de acordo e haverá um limite onde 

não será mais necessário ter um governo [...]. Governante e governado serão, de 

qualquer modo, atores e co-atores, atores simultâneos de uma peça que eles jogam em 

comum e que é aquela da natureza na sua verdade. Bem, essa idéia é inteiramente de 

Quesnay, é a idéia dos fisiocratas: idéia que se os homens governarem sob as regras da 

evidência, não serão mais os homens que governarão, serão as coisas por elas mesmas. 

Esse era o princípio de Quesnay e que, malgrado, ainda uma vez, seu caráter abstrato e 

quase utópico, teve uma evolução e uma importância considerável na história do 

pensamento político na Europa (FOUCAULT, 2009, p. 23-24).  

 

 Com essas palavras, em primeiro lugar Foucault já nos revela a origem daquela ideia 

que já nos referíamos na seção anterior, de que a política é assunto dos especialistas e não dos 

cidadãos. Aquilo que Foucault chama de princípio de Quesnay, que ele mesmo diz que em seu 

princípio era utópico, se desenvolverá em uma prática de grande importância para a política 

moderna: “a idéia que se a arte de governar está fundamentalmente ligada à descoberta de 

uma verdade e ao conhecimento objetivo dessa verdade, bem, isso implica a constituição de 

um saber especializado” (FOUCAULT, 2009, p. 24), bem como com a formação de uma 

categoria de indivíduos também especializados no conhecimento dessa verdade – os 

especialistas em segurança pública, em economia política, em gestão pública, etc.  

 O que Agamben procurará mostrar é que, a partir dessa modificação, tivemos uma 

transformação em nossa prática política sem precedentes. Para citarmos o mesmo exemplo 

utilizado por Agamben, pensamos em uma típica situação de crise nas sociedades do século 

XVII e anterior: a falta de alimentos. Antes de Quesnay, o modo padrão de lidar com uma 

situação de crise dessa natureza era buscar evitar a crise através de medidas de prevenção – 

como a criação de celeiros públicos, proibição de exportações, etc. A partir de Quesnay e dos 

fisiocratas, o que aconteceu foi a inversão desse processo. Ao invés de tomar medidas de 

prevenção às crises, decidiu-se deixá-las acontecer e dotar de capacidade o governo para 

passar por elas. Ou seja, a partir de então, segundo Agamben, a arte de governar encontra 

aqui, “o seu significado etimológico cibernético: um bom kybernes, um bom piloto, não evita 

as tempestades; mas, se uma ocorre, tem de ser capaz de governar o seu barco, utilizando a 

força das ondas e dos ventos para a navegação” (AGAMBEN, 2014c, s/p.). Mais do que isso, 

para o filósofo italiano, a modificação que o Princípio de Quesnay trouxe para a política 
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ocidental é o que nos dá condições de compreender o significado do lema laissez faire, laissez 

passer: “não é apenas a deixa do liberalismo econômico: é um paradigma de governo, que 

concebe a segurança não enquanto a prevenção de perigos, mas pelo contrário enquanto a 

habilidade de os governar e conduzir a bom porto, uma vez que tenham lugar” (2014c, s/p.). 

 A sugestão de Agamben é que não devemos negligenciar as implicações políticas 

dessa inversão. A partir dela temos condições não apenas de compreender a origem da 

especialização da administração pública, mas, acima de tudo, o que está no centro da 

governamentalidade neoliberal de crise permanente. Agamben não é exagerado em sua 

conclusão sobre essa inversão promovida por Quesnay e os fisiocratas: 

 

significa uma transformação epocal na própria ideia de governo, que põe de pernas para 

o ar a tradicional relação hierárquica entre causas e efeitos. Já que governar as causas é 

difícil e caro, é mais seguro e útil tentar governar os efeitos. Sugeriria que este teorema 

de Quesnay é o axioma da governamentalidade moderna. O ancien regime possuía 

como objetivo o domínio das causas, a modernidade pretende controlar os efeitos. E 

este axioma aplica-se a todos os domínios: da economia à ecologia, das políticas 

externas e militares às medidas internas de polícia. Devemos perceber que os governos 

europeus desistiram de qualquer tentativa de dominar as causas e desejam apenas 

governar os efeitos. O teorema de Quesnay torna também perceptível um fato que de 

outro modo parece inexplicável: a convergência paradoxal de um paradigma econômico 

absolutamente liberal com um paradigma de controle policial e estatal sem precedentes 

e igualmente absoluto. Se o governo aponta aos efeitos e não às causas será obrigado a 

estender e a multiplicar o controle. As causas exigem ser conhecidas, enquanto os 

efeitos apenas podem ser verificados e controlados (2014c, s/p.).  

  

Enquanto no antigo regime o objetivo governamental era dominar as causas das crises 

visando um governo normal, após Quesnay o axioma da governamentalidade neoliberal é 

fazer do estado de crise algo normal e ininterrupto – uma vez que o governo se manterá 

através delas. Temos nesse modo de lidar e usar as crises a convergência paradoxal de um 

paradigma econômico liberal com o crescente e sutil paradigma de controle policial e estatal 

permanente. Isso acontece justamente porque se a ideia agora é dotar o governo de 

capacidades para lidar infinitamente com as crises, não apenas o controle social será cada vez 

maior, como também as crises cada vez mais recorrentes.  E como quem lida com crises nas 

sociedades contemporâneas são os especialistas e técnicos da gestão pública, cada vez mais os 

cidadãos serão destituídos de suas possibilidades de decisão, restando apenas serem 

controlados. Ou seja, o fator político, que em sua origem sempre foi definido como uma 

forma de vida marcada pela atividade, hoje tornou-se uma condição passiva marcado tão 

somente pela gestão de nossos corpos através de nossas informações biométricas. 
66

 Em 
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 Ou ainda, como coloca Agamben: “a crescente extensão aos cidadãos das tecnologias concebidas para 

criminosos tem consequências inevitáveis na identidade política do cidadão. Pela primeira vez na história da 
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síntese, “esta transformação é tão extrema que podemos legitimamente perguntar não só se a 

sociedade onde vivemos é ainda uma sociedade democrática, mas também se esta sociedade 

pode ser considerada política” (2014c, s/p.).  

Diante de todo o exposto, apostar na crise como pressuposto ou oportunidade para o 

ultrapassamento destituinte não apenas é vão, como demonstra a total incompreensão de como 

o governo se mantém e lida com as crises. Desde que os governos desistiram de qualquer 

tentativa de dominar as causas e passara a governar os efeitos, as crises deixaram de ser portar 

de entrada para a transformação revolucionária e tornaram-se o meio privilegiado de se 

manter indefinidamente um governo despolitizado. Ou melhor, mas nas palavras de 

Agamben, “o paradigma securitário implica que cada dissenso, cada tentativa mais ou menos 

violenta de derrubar a sua ordem, cria uma oportunidade de o governar numa direção rentável. 

Isto é evidente na dialética que vincula o terrorismo e o estado numa espiral viciosa sem fim” 

(2014c, s/p.). Justamente por isso, uma violência revolucionária tal como a que Žižek e o 

jovem Agamben sugerem, não tem qualquer potencialidade destituinte e transformadora da 

ordem vigente. 
67

 A violência divina benjaminiana precisa ser de outra natureza.  No entanto, 

nessa altura de nossa investigação a pergunta que nos interpela não poderia ser outra: o que 

fazer? Qual estratégia seguir?  

Ao que parece, o próprio Agamben enxerga as dificuldades de dar esse próximo passo. 

Segundo o filósofo italiano, “pensar esse poder puramente destituinte não é uma tarefa fácil” 

(2014c, s/p.), isso acontece justamente em razão daquela dinâmica estrutura da operação 

soberana no Ocidente de incluir e capturar a anarquia e a anomia no ordenamento jurídico. 

Isso faz com que seja “tão difícil pensar hoje em algo como uma anarquia verdadeira ou uma 

anomia verdadeira” (2014c, s/p.). Nesse sentido, de alguma forma, as condições de 

possibilidade para uma destituição, ao estilo benjaminiano, passam por essa capacidade de 

mostrar essa zona de anomia que caracteriza os governos contemporâneos – ou ainda, em 

outros termos, expormos a vacuidade do trono, a zona de indiferença na operação soberana ou 

o estado de exceção permanente. A pergunta que se mantém é pelo como fazer isso. Sem 

                                                                                                                                                                                     
humanidade, a identidade não é uma função da personalidade social e do seu reconhecimento pelos outros, mas 

antes uma função da informação biológica, com a qual não tem qualquer relação, como os arabescos das 

impressões digitais e a disposição dos genes na dupla hélice do DNA. O elemento mais neutro e privado torna-se 

no fator decisivo da identidade social, que irá portanto perder todo o seu caráter público” (2014c, s/p.).  
67

 Conforme coloca Agamben: “a partir da revolução francesa a tradição política da modernidade concebeu 

mudanças radicais sobre a forma de um processo revolucionário que age enquanto pouvoir constituante, o 

“poder constituinte” de uma nova ordem institucional. Creio que temos de abandonar este paradigma e procurar 

pensar algo como uma puissance destituante, uma “potência destituinte”, que não possa ser capturada na espiral 

de segurança. É um poder destituinte deste género que Benjamin pensa [...].Enquanto um poder constituinte 

destrói a lei apenas para a recrear sob uma nova forma, o poder destituinte, na medida em que depõe de uma vez 

por todas a lei, pode realmente abrir uma nova época histórica” (2014c, s/p.).  
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nenhuma precisão sistemática, Agamben, em uma entrevista de 2013, sugere uma 

possibilidade que gostaríamos de explorar. Trata-se justamente de desarticular a principal 

categoria política contemporânea, qual seja, a de crise. Respondendo quais as perspectivas 

que restavam à Europa, Agamben nos disse o seguinte: 

 

Em primeiro lugar, devemos restaurar o significado original da palavra “crise”, como 

um momento de julgamento e de escolha. Para a Europa, não podemos adiá-la ao futuro 

indefinido. Muitos anos atrás, um alto oficial da então incipiente Europa, o filósofo 

Alexandre Kojève, assumiu que o homo sapiens havia chegado ao fim da história e que 

só restavam duas possibilidades: o american way of life (que Kojève via como uma 

vegetação pós-histórica), ou o esnobismo japonês, a simples celebração dos rituais 

vazios da tradição agora furtados de qualquer sentido histórico. Acredito que a Europa 

poderia, no entanto, realizar a alternativa de uma cultura que permanece ao mesmo 

tempo humana e vital, porque continua em diálogo com sua própria história e, portanto 

adquire nova vida (AGAMBEN, 2013c, s/p.).  

 

 Mais do que uma aposta irônica, colocar em questão a noção de “crise” talvez seja 

realmente aquilo de mais estratégico que temos a fazer. Isso porque, quando o governo 

transformou-se em uma arte de administrar e se manter através de um estado de crise 

permanente, essa ideia assumiu primeira importância para a política. Frente às duas 

possibilidades que Kojève nos apresentou – o american way of life ou o esnobismo japonês – 

a aposta na restauração do significado e potencialidade efetiva da ideia de crise, mostra-se um 

horizonte promissor em nosso cenário biopolítico. Mais do que isso, em termos de 

continuidade e coerência filosófica, tal movimento também se aproxima muito da inspiração 

benjaminiana que visava destituir o estado de exceção permanente em que vivemos através da 

criação do verdadeiro estado de emergência. Deveríamos repetir isso, mutatis mutandis, a 

propósito do poder destituinte da seguinte forma: a tradição biopolítica dos homo sacers nos 

ensina que o estado de crise em que vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir 

um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que a 

nossa tarefa é criar um verdadeiro estado de crise.  

Nossa pesquisa, portanto, encaminha-se ao final questionando-se sobre a possibilidade 

de relação entre direito, história e destituição a partir da problematização do estado de crise 

permanente em que vivemos. Inusitado será, no entanto, o exemplo que Agamben recorre 

para pensar essa relação destituinte. Foi o encontro entre Pôncio Pilatos e Jesus de Nazaré que 

Agamben enxergou uma porta de entrada privilegiada para pensar tal relação – a ponto do 

filósofo italiano interrompesse por três meses a escrita de L‟uso dei corpi, o último volume da 

série Homo Sacer. Quanto a esse encontro, Agamben escreve o seguinte: 
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Que o cristianismo seja uma religião histórica, que os “mistérios” dos quais fala sejam 

também – e sobretudo – fatos históricos, é óbvio. Se é verdade que a encarnação de 

Cristo é “um evento histórico de infinita, inapropriável, inocupável unicidade”, então, o 

processo de Jesus é um dos momentos-chave da histórica da humanidade, no qual a 

eternidade atravessou a história num ponto decisivo. Assim, muito mais urgente é a 

tarefa de compreender como e por que esse cruzamento entre o temporal e o eterno, 

entre o divino e o humano, tenha assumido justamente a forma de uma krisis, isto é, de 

um juízo processual (AGAMBEN, 2014d, p. 22).  

 

De maneira esquemática, a ideia de Agamben é simples. Trata-se de propor restaurar o 

significado original da palavra crise, a partir da exemplaridade do julgamento de Jesus por 

Pilatos. Isso é possível justamente porque “o ato de julgar, em grego, se denomina krisis (de 

krino, que etimologicamente significa „separar, de-cidir‟)” (2014d, p. 33). Ao lado desse 

significado jurídico, Agamben também nos mostra que o termo coincide tanto com um   

“significado médico (krisis como o momento decisivo na evolução de uma doença, quando o 

médico deve „julgar‟ se o doente morrerá ou sobreviverá) quanto teológico (o Juízo final: en 

emerai kriseos, „no dia do juízo‟, é a advertência que retorna mais vezes à boca de Jesus” 

(2014d, p. 33). Ou seja, nesse procedimento, tipicamente arqueológico, Agamben consegue 

remover toda a poeira que o tempo colocou sobre a ideia de crise e restaurar o seu significado 

original – que está diametralmente oposto ao uso contemporâneo. Ao invés de um estado 

permanente, a crise, na verdade, é sinônimo daquele momento escatológico de decisão que 

põe fim a um processo, a uma vida ou mesmo à história. Nesse sentido, criar um estado de 

crise efetivo, segundo a inspiração benjaminiana, seria, na verdade, colocar fim a esse estado 

de crise permanente de nossas sociedades.  

 Quanto a isso, o relato do processo de Jesus também é igualmente paradigmático. 

Precisamente pelo fato de que, Jesus aquele que segundo a história da salvação cristã, veio 

colocar em crise a história, isto é, dar-lhe o fim escatológico, acaba sendo colocado em um 

processo jurídico sem julgamento – ou seja, colocado em uma situação de crise permanente. 

Nisso Agamben enxerga um paradoxo muito ilustrativo para nossa condição política atual:   

“é o mundo dos fatos que deve julgar o da verdade, o reino temporal que deve pronunciar um 

julgamento sobre o reino eterno”, mais do que isso, “é necessário avaliar com cuidado cada 

detalhe dessa crônica desse enfrentamento decisivo, dessa krisis histórica que, de algum 

modo, está sempre em curso” (2014d, p. 34). A hipótese de Agamben é que a estrutura desse 

paradoxo dos dois reinos está sempre em curso na história política ocidental. Compreendê-la 

junto da recuperação da noção de crise mostra-se, portanto, fundamental para nós.  

 O que há de tão especial nesse processo entre Jesus e Pilatos é o fato curioso dele ser 

um julgamento sem acusação. A entrega de Jesus à corte romana foi na intenção de formular 
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uma acusação de lesa-majestade: “um crime de lesa-majestade (maiestatis crimen) aquele que 

é cometido contra o povo romano ou contra sua segurança” (2014d, p. 36). No entanto, tal 

acusação não se aplicava a Jesus, uma vez que ele sempre afirmou que o seu reino não era 

desse mundo, reconhecendo, assim, o domínio de César sobre Roma.  Isso fez com que 

Pilatos se mostrasse vacilante o tempo todo, procurando de alguma forma evitar proferir um 

veredito. Contudo, Agamben explica que: 

 

Não é por acaso que, no momento de repentina rendição de Pilatos, a questão da 

majestade de Jesus seja novamente evocada por Pilatos. Já que a acusação que o 

sinédrio move contra Jesus é justamente a pretensão messiânica à realeza, que os 

hebreus rejeitaram, mas que Pilatos, com sua pergunta, parece recolocar em pauta. A 

questão do reino de Jesus, mundano ou celeste que seja, continua suspensa até o fim. E 

é precisamente por isso que a argumentação final dos membros do sinédrio (“Não temos 

outro rei senão César”) convence Pilatos a entregar Jesus (2014b, p. 44).  

 

 Toda essa situação de especificidade sem jurisprudência romana, fez com que o 

julgamento de Jesus fosse uma aporia jurídica que ocupa a mente de especialista em direto até 

hoje. Os historiadores do direito tentaram examinar o processo de Jesus à luz do direito 

romano, mas a conclusão é sempre a mesma: “o julgamento que Pilatos realiza não é, 

contudo, propriamente um julgamento”, isto porque, a regularidade do processo foi 

comprometida pela ausência da observação de algumas formalidades incontornáveis:              

“nem a inscrição e a determinação da acusação, nem o acertamento do fato, nem o 

proferimento de uma clara sentença de condenação”; isso fez com que, do ponto de vista do 

direito, “Jesus de Nazaré não foi condenado, mas morto: seu sacrifício não foi uma injustiça, 

mas um homicídio” (2014d, p. 50-51).  

 Frente a tudo isso, ao que parece, Agamben visa problematizar essa condição de um 

processo (uma krisis) que está sempre em curso, mas que não tem uma sentença, antes, tão 

somente tem uma entrega. A partir da exemplaridade daquele que não veio para julgar o 

mundo, mas para salvá-lo – acabando assim mesmo sendo submetido a um juiz que não o 

sentenciou, mas o entregou à morte – Agamben nos pergunta:   

 

Mas o que é um processo sem julgamento? O processo, nos lembram os juristas, é 

sempre e somente processus iudicii, coincide com o juízo, com a krisis a que 

necessariamente se reduz. [...] Um processo sem julgamento é, portanto, em si mesmo, 

uma contradição. Tanto é verdade que os códigos modernos, a partir do artigo 4 do 

Code Napoléon (“O juiz que se recusar a julgar, sob o pretexto do silêncio, obscuridade 

ou insuficiência da lei, poderá ser perseguido como culpado de obstrução da justiça”), 

concordam em sancionar que o juiz tem obrigação de pronunciar um juízo (2014d, p. 

66-67). 
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 Nesse sentido, a partir dessa relação perspicaz, tanto o processo que Jesus foi 

submetido com Pilatos, quanto à estrutura de nossas democracias em crise permanente, não 

são, de forma alguma um processo – ou uma verdadeira krisis. Uma vez que tanto um como o 

outro não apenas exigem, como pressupõem um juízo e uma sentença que coloque fim ao 

processo. Nesse ponto reside o interesse de Agamben em reconstruir tal genealogia da crise: 

“a insolubilidade implícita no embate entre os dois mundos, entre Pilatos e Jesus, é atestada 

nas duas ideias-chave da modernidade: que a história seja um „processo‟ e que esse processo, 

enquanto não se concluir em um juízo, esteja em permanente estado de crise”, justamente por 

isso, “o processo de Jesus é uma alegoria do nosso tempo” (2014d, p. 75).  

 Esse estado de coisas suspenso, em crise permanente, que encontra no processo de 

Jesus sua estrutura analógica, é um acontecimento sem conceito, ou ainda, “algo que nos falta 

definir e para o qual provavelmente não conseguiremos encontrar um nome” (2014d, p. 67). 

Tal estado de coisas assemelha-se muito à condição kafkiana de Josef K., o personagem de O 

Processo, “um livro que certamente se vincula à narração dos Evangelhos, pois também aqui 

a pena capital não se segue a uma sentença de condenação” (2014d, p. 69). 
68

 Ao que parece, 

quando Agamben relaciona tal situação às nossas democracias modernas, ele está elevando o 

estado kafkiano como uma condição em que todo o ser humano se encontra. 
69

 E qual é essa 

condição? Que a história seja alegorizada a um processo sem um julgamento é, para 

Agamben, a mais severa objeção que se pode levantar contra o direito – “se é verdade que o 

direito é, em última instância, processo, e este, em essência julgamento” (2014d, p. 69). Se o 

direito fornece as condições de impossibilidade de um julgamento, sob a forma de silêncio, 

obscuridade ou insuficiência da lei, ele então é o maior culpado de obstruir a justiça.  

                                                           
68

 O professor Vinícius Nicastro Honesko, comentando o livro de Agamben, nos explica que: “a letra K, que 

compõe o nome do protagonista de O processo, Josef K., diz menos respeito a Kafka, como supôs Max Brod, do 

que alude, ao modo de uma cifra, à noção jurídica de Kalumniator. No âmbito do direito romano, esse conceito 

era empregado para identificar qualquer indivíduo que, por ter feito uma falsa acusação, recebia como punição 

ter o rosto marcado, em brasa, com o símbolo K. Josef K., portanto, segundo tal perspectiva, constituiria uma 

encarnação de um típico kalumniator, que, justo por ter dado início a um processo calunioso contra alguém 

inocente, teria a insígnia K marcada em si. Entretanto, no caso específico de Josef K., o processo a que ele dá 

início por meio de sua denúncia não é contra outra pessoa, mas contra si mesmo – e essa seria a insígnia 

paradoxal dos escritos de kafkianos” (HONESKO apud AGAMBEN, 2014d, p. 13).  
 
69

 Em outro contexto, mas igualmente refletindo sobre essa condição kafkiana diante da lei, Agamben já havia 

exposto tal hipótese: “cada homem intenta um processo calunioso contra si próprio. É este o ponto de partida de 

Kafka. Por isso o seu universo não pode ser trágico, mas somente cômico: a culpa não existe – ou antes, a única 

culpa é a autocalúnia, que consiste no acusar-se de uma culpa inexistente (isto é, de sua própria inocência, e é 

este o gesto cômico por excelência). Isto concorda com o princípio, enunciado noutro lugar por Kafka, segundo 

o qual „o pecado original, a antiga injustiça que o homem cometeu, consiste na acusação que faz e da qual não 

desiste, de lhe ter sido feita uma injustiça, de o pecado original ter sido cometido contra ele‟. Também aqui, 

como na calunia, a culpa não é a causa da acusação, mas identifica-se com ela” (AGAMBEN, 2010, p. 32-33).  
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 Para Agamben é justamente nisso que se esconde uma das principais razões para que a 

tradição filosófico-política, tal como a que conhecemos hoje, não consiga questionar esse 

estado de crise permanente em que estamos. Escrevendo sobre O que a renúncia de Ratzinger 

ensina à política (2013) – outro contexto igualmente sui generis – Agamben nos explica o 

seguinte: 

 

Por que essa decisão nos parece exemplar hoje? Porque ela chama novamente com força 

a atenção para a distinção entre dois princípios essenciais da nossa tradição ético-

política, dos quais as nossas sociedades parecem ter perdido toda consciência: a 

legitimidade e a legalidade. Se a crise que a nossa sociedade está passando é tão 

profunda e grave é porque ela não põe em questão apenas a legalidade das instituições, 

mas também a sua legitimidade; não apenas, como se repete frequentemente, as regras e 

as modalidades do exercício do poder, mas também o princípio mesmo que o 

fundamenta e legitima. Os poderes e as instituições não estão hoje deslegitimados 

porque caíram na ilegalidade; ao invés, o contrário é verdade, ou seja, que a ilegalidade 

é tão difundida e generalizada porque os poderes perderam toda consciência da sua 

legitimidade. Por isso, é inútil acreditar que se possa enfrentar a crise das nossas 

sociedades por meio da ação – certamente necessária – do poder judiciário: uma crise 

que investe contra a legitimidade não pode ser resolvida apenas no plano do direito. A 

hipertrofia do direito, que pretende legislar sobre tudo, ao invés, trai, através de um 

excesso de legalidade formal, a perda de toda legitimidade substancial. A tentativa da 

modernidade de fazer coincidir legalidade e legitimidade, buscando assegurar através do 

direito positivo a legitimidade de um poder, é, como ficar claro pelo irrefreável processo 

de decadência em que as nossas instituições democráticas entraram, totalmente 

insuficiente (2013d, s/p.).  

 

 Novamente o raciocínio de Agamben é nos incentivar colocar sob suspeita o estado de 

crise em que nossa sociedade está passando através do questionamento da legitimidade das 

nossas instituições jurídico-políticas através de uma crítica de sua legalidade – tal como 

Ratzinger fez com a Igreja. Isso porque, as instituições políticas que se mostraram 

insuficientes diante do estado de crise permanente não estão na condição de ilegalidade, antes 

o contrário. Junto a este estado de crise, presenciamos uma hipertrofia do direito que pretende 

legislar sobre todos os aspectos da vida. Em síntese, a tentativa de assegurar a legitimidade do 

poder através da legalidade jurídica positiva mostrou-se totalmente ineficiente. Justamente por 

isso, conforme o parágrafo supracitado, é inútil acreditar que se possa enfrentar o estado de 

crise permanente (processo sem juízo) das nossas sociedades por meio da ação do poder 

judiciário. Isso porque, o que está em questão é justamente a legitimidade desse ordenamento 

jurídico em emitir um juízo – em dar lugar a uma krisis verdadeira e destituinte.  

 Nesse sentido, a elaboração dos contornos mínimos de uma teoria do poder destituinte 

passa necessariamente pelo questionamento radical das capacidades da lei. Para isso, 

Agamben apenas aponta para um horizonte possível que ele já explorou há alguns anos, qual 

seja, o pensamento do apóstolo Paulo. Segundo o italiano, “é possível que Paulo, quando 

elaborou sua crítica à lei, na Carta aos romanos, tivesse conhecimento de narrações do 
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processo de Jesus que foram reunidas depois nos Evangelhos” (2014d, p. 69). Ao que parece, 

Agamben acredita que podemos encontrar na crítica paulina à legalidade um movimento 

teológico-filosófico que precisa ser repetida contemporaneamente – repetir aqui não significa 

voltar para a era de Paulo, mas repetir o gesto de Paulo frente a problemas teológico-

filosóficos análogos. Na tese peremptória de Paulo, de que não podemos ser justificados 

através da lei, mas somente através da fé existe uma correspondência pontual ao fato de que 

Jesus, Josef K., e todos nós, na realidade não poderíamos ser julgados. Isso porque, “o 

processo de Jesus – todos os processos – começa quando o julgamento já aconteceu. O juiz 

pode apenas entregar o acusado ao carrasco, não pode julgá-lo” (2014d, p. 70). É 

precisamente em busca de um meio de desoperar essa máquina biopolítica de captura e 

entrega da vida à morte, que nos motiva a revistar o pensamento do apóstolo Paulo.  

 

 

3.2. A filosofia que vem: Agamben leitor do apóstolo Paulo 

 

O autêntico legado cristão é 

precioso demais para deixá-lo nas  

mãos de fundamentalistas perturbados 

 

Slavoj Žižek 

 

 

 À revelia do que nos fazem pensar os mais recentes acontecimentos na Europa 

envolvendo o islamofascismo e islamofobia, a reivindicação da religião como um elemento-

chave para a constituição da vida social não é um fenômeno recente. Mesmo que as 

discussões tenham sido acendidas nas últimas décadas, no interior da cristandade existe um 

longo debate sobre a natureza da teologia política – que desde 1920 e 1930 já tinha Benjamin 

e Schmitt como seus mais conhecidos participantes. Esse debate cresceu e ganhou força na 

década de 60 com as teologias políticas mais críticas à ordem social – a teologia negra, 

feminista e as da libertação (a cristã e a islâmica). No interior de todo esse processo, um 

renovado interesse pelos escritos do apóstolo Paulo teve lugar por parte de numerosos 

filósofos, como se ele tivesse se tornando um importante interlocutor no debate sobre muitos 

questionamentos filosóficos. Slavoj Žižek, que é um dos que redescobre o pensamento do 

apóstolo na contemporaneidade, nos diz o que significa esse gesto de repetir Paulo hoje:               

“o que encontramos em Paulo é um comprometimento, uma posição empenhada de 

combatente, uma estranha „interpelação‟ para lá da interpelação ideológica, uma interpelação 
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que suspende a força performativa da interpelação ideológica normal”, isso faz com que nossa 

leitura de Paulo “nos compele a aceitar o nosso lugar particular no interior do edifício sócio-

simbólico” (2006, p. 140). 
70

 

 Será o professor Alain Gignac, no entanto, que conseguirá captar o cerne da questão 

envolvendo o apóstolo Paulo que iremos perseguir na presente seção da dissertação. Quanto a 

isso, ele nos diz o seguinte: 

 

As cartas de Paulo, enquanto forem lidas (pois podem cessar de serem lidas: o que é um 

clássico pode cair em abandono), saberão nos sacudir, nos confrontar, nos forçar a 

refletir. A história da interpretação antes de nós mostra isso amplamente. Não há 

momento propício para ler Paulo, mas, ao contrário, a leitura de Paulo pode criar um 

momento propício, o momento capaz de criar o novo. Por quê? [...] Primeiramente, a 

temporalidade paulina é construída sobre o modo do kairós que surge e vem 

interromper o chronos (cronologia): Bultmann o salientou bem (e, paradoxalmente, 

cada um a sua maneira, Badiou e Agamben). O “agora” e o “doravante” são muito 

fortes em Paulo e colocam constantemente o leitor diante da urgência de uma decisão. 

(Mais uma vez, pode-se reler Romanos 3.21-26, que começa por um sonoro “mas 

agora”) (2008, s/p.).  

 

 Aqui fica evidente não apenas a essência dos esforços de apropriar-se do pensamento 

de Paulo na atualidade, mas principalmente o que Agamben quer fazer com os escritos do 

apóstolo. Seguindo seu projeto de reconfigurar toda a metafísica ocidental e forjar uma nova 

conceitografia para a experiência humana no mundo, Agamben encontrará em Paulo a 

estrutura para aquilo que ele chama de o pensamento que vem – isto é, o prelúdio para toda 

uma filosofia do futuro que já em 1990 o filósofo italiano esboçava em A comunidade que 

vem. Isso ele fará a partir, mas não só, de dois pontos fundamentais que serão analisados nessa 

seção: a temporalidade messiânica exposta por Paulo e sua crítica à lei. Conforme Gignac 

menciona acima, a noção de tempo em Paulo aproxima-se muito daquilo que Benjamin falava 

ser necessário para uma nova concepção de história, não mais marcada pelo progresso infinito 

– como a crise sem juízo que vivemos – mas por uma temporalidade do “agora” que nos 

impele para a decisão verdadeira – a krisis efetiva. Nesse sentido, tempo e direito se 

mostraram os campos de batalha mínimos para traçarmos os contornos de uma teoria 

                                                           
70

 Lamentavelmente o que acontece com a apropriação žižekiana do pensamento de Paulo é semelhante ao que 

mostramos na seção anterior sobre sua leitura dos escritos de Walter Benjamin, a saber, uma confusão da 

destituição messiânica com a ideia de estado de exceção. Nas palavras do filósofo esloveno: “se lermos Paulo 

com Schmitt, poderemos dizer que o amor tem a estrutura de um „estado de emergência ou de exceção‟ que 

suspende o funcionamento normal da vida emocional? Nesse sentido preciso, o amor não será também a guerra? 

[...] aquilo que o estado paulino suspende é menos a Lei explicita que rege a nossa vida quotidiana do que, 

precisamente, sua obscena face escondida, não escrita” (2006, p. 140-141).  
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destituinte. Em síntese, ao remeter-se aos escritos do apóstolo Paulo, Agamben encontra o 

perfeito representante do messianismo político e jurídico. 
71

 

 Para além da simples contribuição que a repetição do gesto filosófico de Paulo pode 

nos trazer atualmente, compreender o que Agamben faz com seus escritos é fundamental 

também para a leitura das obras do italiano. Será na leitura daquela que é considerada a opus 

magnum de Paulo, que Agamben encontrará a fonte de vários conceitos-chave em toda a sua 

obra a partir dos anos 2000. O comentário ao primeiro versículo da Epístola aos Romanos em 

O tempo que resta, afigura-se como a principal obra do filósofo italiano. Neste livro temos, 

sistematicamente e de forma muito harmônica, a apresentação daquela que será a fonte de 

onde Agamben retirará os principais conceitos trabalhados em seus livros subsequentes. 

Ideias como “resto” (fundamental na redação de O que resta de Auschwitz), “juramento” e 

“sacramento da linguagem” (chaves para O Sacramento da Linguagem), “novo uso” (atitude 

característica da vida franciscana de Altíssima Pobreza), “forma de vida”, “vida messiânica” e 

“inoperosidade da lei” (todas presentes nos argumentos de O Reino e a glória), fazem de O 

tempo que resta uma leitura basilar para a compreensão de todos os desdobramentos futuros 

da pesquisa agambeniana. Em um insight muito perspicaz e digno de ser repetido aqui, Žižek 

mostra que: “na contracapa da edição francesa do livro de Agamben, Le temps qui reste, a sua 

leitura da Epístola aos Romanos de São Paulo, propõe um resumo tão preciso do conteúdo da 

obra, que podemos supor que ele foi redigido pelo próprio autor” (2006, p. 134). Esse texto 

merece ser citado: 

 

Se é verdade que cada obra do passado só alcança uma legibilidade em certos 

momentos da sua própria história que é importante saber como apreender, na origem 

deste livro há a convicção de que existe uma espécie de ligação secreta, que não 

devemos imperativamente falhar, entre as epístolas de Paulo e a nossa época. Nessa 

perspectiva, um dos textos mais lidos e mais comentados de toda a nossa tradição 

cultural adquire, sem dúvida, uma nova legibilidade, que desloca e reorienta os cânones 

da sua interpretação: Paulo já não é o fundador de uma nova religião, mas o 

representante mais exigente do messianismo judeu; já ao é o inventor da universidade, 

mas aquele que ultrapassa a divisão dos povos através de uma nova divisão e que 

introduz nela um resto; já não é a proclamação de uma nova identidade e de uma nova 

vocação, mas a revogação de qualquer identidade e de qualquer vocação; já não é a 
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 Alain Gignac comenta esse fator nos esclarecendo um pouco mais as motivações do italiano em recorrer a 

Paulo: “trata-se mais precisamente do tema de Agamben, que tem uma visão bastante especial, pós-comunista, 

do messianismo, na linha de Walter Benjamin. Agamben “descristologisa” o messianismo de Paulo, o esvazia do 

alcance experiencial (crer no Cristo aderir ao Messias, lhe dar a sua fé), para manter somente a estrutura. 

Para Agamben, o messianismo é uma postura e uma atitude política. É claro, minha leitura “messiânica” 

de Paulo é a de um teólogo, e não a de um filósofo. Para mim, Paulo é o primeiro que articulou uma cristologia – 

um discurso sobre Jesus Messias. Para o Apóstolo, a morte/ressurreição do Cristo constitui o pivô da história do 

mundo, do momento chave em que tudo se transforma em que se manifesta a justiça de Deus, no qual a idade de 

uma nova criação advém e substitui a idade antiga. Se tivéssemos somente os evangelhos, nossa reflexão sobre o 

Cristo seria amputada. Paulo é o primeiro pensador messiânico – foi nisso que ele contribui para fundar a Igreja. 
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simples crítica da Lei, mas a sua abertura para um uso para lá de todo o sistema do 

direito. E, no centro de todos estes motivos há uma nova experiência do tempo que, ao 

inverter a relação entre passado e futuro, entre memória e esperança, constitui o kairos 

messiânico, não como o fim do tempo, mas como o próprio paradigma do tempo 

presente, de todos os presentes (ŽIŽEK, 2006, p. 134-135).  

 

 Este livro de Agamben, que na verdade se trata da compilação de uma série de 

palestras e seminários proferidos pelo autor em diversas universidades entre 1998 e 1999, 

pode ser reconstruídas a partir de diversos pontos. Existe o caminho mais natural que é seguir 

a ordem escolhida pelos editores para as seis conferências; existe também uma sequência 

temática que pode ser identificada por um conjunto de perguntas que Agamben apresenta-nos 

ao longo de suas conferências. Optamos por não escolher nenhum destes caminhos porque 

nossa intenção não é reconstruir a totalidade dos temas tratados neste livro. Antes, o que 

pretendemos fazer é apresentar duas respostas fundamentais que Agamben nos fornece à 

questão sobre o que significa viver na temporalidade messiânica, ou ainda, sobre o que 

implica uma forma de vida messiânica tal como aquela mencionada por Benjamin. Esta nossa 

opção metodológica se dá em referência aquilo que o autor apresenta como sendo a coluna 

vertebral de todo o seu raciocínio. Nas suas palavras: 

 

Nosso seminário não tem como propósito abordar o problema cristológico, mas antes, 

modesta e filosoficamente, compreender o significado da palavra christós, a saber, 

“Messias”. O que significa “viver no Messias”? O que é a vida messiânica? Qual é a 

estrutura do tempo messiânico? Estas perguntas, que eram as perguntas de Paulo, 

devem ser também as nossas (AGAMBEN, 2006, p. 28, tradução nossa). 
72

 

 

 Quanto ao propósito central da obra de Agamben, cabe ainda elucidar a razão pela 

qual as perguntas cristológicas, isto é, messiânicas do apóstolo Paulo, devem ser também 

nossas perguntas. Ao que fica evidente nas palavras acima, o que está no centro das 

motivações de Agamben é a criação de forma de vida que consiga ser verdadeiramente 

política em tempos de hipertrofia do direito – situação estruturalmente análoga a de Paulo, 

diante da Lei judaica. Conforme já citamos anteriormente, Agamben busca escapar daquelas 

duas possibilidades de vida que Alexandre Kojève mostrou que o homo sapiens tinha diante 

de si no fim da história: “o american way of life (que Kojève via como uma vegetação pós-

histórica), ou o esnobismo japonês, a simples celebração dos rituais vazios da tradição agora 

furtados de qualquer sentido histórico” (2013c, s/p.). Essa pergunta por uma forma de vida 

efetivamente política dominará os últimos volumes da pesquisa Homo Sacer, Altíssima 

pobreza (IV,1) e O uso do corpo (VI, 2). No entanto, para alcançarmos esse ponto, 
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 Salvo indicações, todas as referências da obra O tempo que resta (2006) de Agamben serão utilizadas a partir 

de uma tradução nossa.  
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necessariamente precisamos passar por Paulo que, conforme muito bem constrasta Žižek a 

esse esnobismo japonês de Kojève, justamente porque Paulo “não tem nada a ver com a 

versão clássica da sabedoria oriental que impõe a indiferença em relação às coisas do mundo, 

no espírito do Bhagavad-Guitá”, antes o contrário, “em Paulo, a distância não é a de um 

observador desprendido, consciente da nulidade das paixões terrestres, mas a de um 

combatente totalmente empenhado que ignora as diferenças que nada têm a ver com o 

combate a travar” (2006, p. 139). Em tudo isso, percebemos que ao recorrer a Paulo, 

Agamben está buscando aquela conjugação totalmente nova que mostramos ser necessária na 

seção 1.1.2. Trata-se do esforço de “pensar a relação potência e ato, e, além dela, será possível 

conceber um poder constituinte inteiramente livre do bando soberano”; até que essa                   

“uma nova e coerente ontologia da potência não tenha substituído a ontologia fundada sobre a 

primazia do ato e sobre sua relação com a potência, uma teoria política subtraída às aporias 

das soberanias permanece impensável” (AGAMBEN, 2002, p. 51-52). É justamente nesse 

esforço de disponibilizar as melhores fontes para a criação de conceitos políticos de primeira 

grandeza para a contemporaneidade que Agamben se move no interior do pensamento de 

Paulo, e que reconstruiremos aqui.  

 

 

3.2.1. Vivendo no tempo do fim: a estrutura histórico-escatológica da destituição 

 

A tradição dos oprimidos nos ensina que 

o estado de exceção em que vivemos é na 

verdade regra geral. Precisamos construir 

um conceito de história que corresponda 

com essa verdade. 

 

Walter Benjamin 

 

 Todo o livro O tempo que resta é, na verdade, um comentário às primeiras palavras da 

Epístola de Paulo aos Romanos. No primeiro versículo deste documento bíblico podemos ler o 

seguinte:  

 

Paulo, servo [δοσλος] de Cristo Jesus, chamado [κληηος] para ser apóstolo [αποζηολος], 

separado [αθωριζμενος] para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de 

antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que, 

como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi 

declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos: Jesus 

Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e 

apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela 

fé [πιζηεως]. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. 
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A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos: A vocês, 

graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo (Romanos 1.1-7).  

 

 

Para os interesses da presente seção, vamos começar pelo terceiro capítulo do livro, 

em que Agamben destaca na apresentação do apóstolo Paulo justamente o vocábulo 

“apóstolo”. Para o filósofo italiano, o significado pode ser depreendido da própria palavra: a 

junção da preposição apo com o verbo stéllō, que significa literalmente “enviado da parte de”. 

Ou seja, para Agamben o significado desta função está claro: “o apóstolo é um enviado, neste 

caso, não dos homens, mas do messias Jesus e da vontade de Deus, para o anúncio 

messiânico” (AGAMBEN, 2006, p. 65). Além disso, o que também está em jogo, mas não 

fica tão evidente a nós, é o fato de que a noção correspondente em hebraico para apóstolo é 

um conceito essencialmente jurídico. No temo al šaliah se aplicava uma máxima rabínica que 

tinha seu correspondente também no mundo romano: “o enviado de um homem é como o 

próprio homem (os efeitos do ato do mandatário recaem sobre o mandante). Esta figura 

originalmente jurídica adquiriu no judaísmo um significado religioso” (2006, p. 62). No caso 

do apóstolo Paulo fica claro que ele se compreendida como um enviado do próprio Messias – 

fazendo com que seus atos assumissem a mesma força messiânica.  

 Diante desta apresentação de si mesmo, Agamben introduz uma pergunta importante 

para compreendermos a dimensão do que está envolvido na função de apóstolo: “por que 

Paulo se define como apóstolo e não, por exemplo, como profeta? Qual é a diferença entre 

apóstolo e profeta?” (2006, p. 65).  Esta pergunta não é sem sentido, uma vez que a figura do 

profeta, tanto no judaísmo, quanto na história das ideias filosóficas, ocupa um lugar muito 

mais importante que o apóstolo. Citando Aby Warbug, Agamben lembra que Nietzsche e 

Burckhardt podem ser vistos como tipos diferentes de profetas na modernidade – “o primeiro 

orientado para o futuro e o segundo ao passado” (2006, p. 66). Ademais, também somos 

lembrados que em seu último curso ministrado no Collège de France, Michel Foucault 

apresenta o profeta como um daqueles que se ocupam com a prática do dizer verdadeiro – 

junto ao sábio, ao professor e ao parresiasta propriamente dito (cf. FOUCAULT, 2011, p. 15-

16). Contudo, à revelia desta presença na história das ideias, o interesse de Agamben pelo fato 

de que Paulo apresenta-se como apóstolo e não como profeta está na razão que diferencia o 

profeta do apóstolo. Trata-se de uma diferença na concepção de tempo que movimenta estes 

dois ofícios. O próprio Foucault percebe este fato ao dizer: “o profeta se situa numa posição 

de intermediário, neste outro sentido de que se situa entre o presente e o futuro. É aquele que 

desvela o que o tempo esconde dos homens e que nenhum olhar humano poderia ver” (2011, 
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p. 15). Isto acontece porque a proclamação profética no judaísmo era feita para anunciar a 

vinda futura do Messias. Por isso que Foucault mostra que eles se encontravam em uma 

relação intermediaria entre o presente e o futuro, vendo aquilo que os humanos não podiam 

ainda ver. Como bem resume Agamben: “o profeta se define essencialmente por sua relação 

com o futuro” (2006, p. 67). Cada vez que os profetas proclamam a vinda do Messias, o 

anúncio referia-se sempre a um tempo que há de vir e não no presente. Com o apóstolo, no 

entanto, é diferente, “este último fala depois da vinda do messias. Neste momento a profecia 

deve calar: já foi cumprido verdadeiramente” (2006, p. 67).  

 Diante dessa diferenciação, podemos compreender a intenção agambeniana de fazer 

referência a função de “apóstolo” em Paulo: a noção de temporalidade pressuposta na função 

apostólica é importante porque nos ajuda a pensar a postura que Agamben chama de “como 

fazer” da inoperosidade – na qual a vida sem forma e as formas sem vida coincidem em uma 

forma de vida. Neste sentido, o presente tópico se insere no contexto maior do projeto de 

nossa dissertação, sobre a teoria unitária do poder, enquanto a descrição da atitude de se viver 

no tempo que resta, e que tem possibilidades de desarticular a maquinaria dual da soberania 

no Ocidente. Neste intuito, uma das primeiras diferenciações que precisa ser feita a respeito 

da noção de temporalidade messiânica é em relação ao tempo apocalíptico. Agamben é 

enfático em nos mostrar que o tempo messiânico não pode ser confundido com o tempo do 

fim – o apocalíptico. Isto porque, “o apocalíptico se situa no último dia, e no dia do juízo 

[final]: ele contempla o fim e descreve o que vê” (2006, p. 68). Por outro lado, o tempo 

messiânico em que vive o apóstolo não é o dia final dos tempos, o dia do juízo final em que 

mais nada é possível. Mas antes, o tempo do final e, por isso, o tempo que resta. Justamente 

por isso que: “o que interessa ao apóstolo não é o último dia, não é o instante em que se 

conclui o tempo, mas o tempo que se contra e começa a se acabar [...], ou se preferirem, o 

tempo que resta entre o tempo e o seu final” (2006, p. 68).  

 Esta diferenciação entre o tempo messiânico e o tempo apocalíptico não se refere a 

uma particularidade teológica sem importância. Conforme mencionamos na introdução, nos 

vários esforços contemporâneos de recuperar o pensamento teológico como ferramenta de 

oxigenação da filosofia política, alguns autores optaram por concepções diferentes de tempo 

que comprometem todo o seu raciocínio. Para citarmos um exemplo que se encaixa 

perfeitamente na diferenciação entre tempo messiânico e apocalíptico que Agamben 

menciona, podemos nos lembrar novamente de Slavoj Žižek. 
73

 Em um dos seus livros 
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 Desenvolvemos de maneira mais demorada e aprofundada esta relação crítica entre Agamben e Žižek em: 

Vivendo na plenitude dos tempos: Agamben e Žižek leitores de Paulo (DULCI, 2014).  
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recentes, Vivendo no fim dos tempos (2010), o filósofo desenvolve a tese de que: “estamos em 

termos históricos, nos „tempos interessantes‟, [que sempre] foram períodos de inquietação, 

guerra e luta pelo poder em que milhões de inocentes sofrem as consequências” (ŽIŽEK, 

2012, p. 291). Ou seja, estamos vivendo no fim dos tempos, de um ponto de vista histórico-

social, em que aproxima-se um ponto zero apocalíptico. Para o filósofo, “seus „quatro 

cavaleiros do Apocalipse‟ são a crise ecológica, as consequências da revolução biogenética, 

os desequilíbrios do próprio sistema”, isto é, “(problemas de propriedade intelectual, a luta 

vindoura por matéria-prima, comida e água) e o crescimento explosivo das divisões e 

exclusões sociais” (2012, p. 11-12). Contudo, algo com que Žižek conclui seu texto a respeito 

de uma característica de viver em tempos assim, é que: 

 

Nossa situação, portanto, é diametralmente oposta à dificuldades clássica do século XX, 

em que a esquerda sabia o que tinha de fazer (fundar a ditadura do proletariado, etc.), 

mas precisava esperar com paciência até que surgisse a oportunidade. Hoje, não 

sabemos o que fazer, mas temos de agora, porque as consequências da inação podem ser 

catastróficas. Temos de nos aventurar no abismo do novo em condições totalmente 

inadequadas; temos de reinventar aspectos do novo apenas para manter o que era bom 

no velho (educação, assistência médica, etc.). [...] Em resumo, nossa época pode ser 

caracterizada do mesmo modo como Stalin caracterizou a bomba atômica: não é para 

quem tem nervos fracos. O comunismo, hoje, não é o nome da solução, mas o nome do 

problema: o problema das áreas comuns em todas as suas dimensões [...] Seja qual for a 

solução, ela terá de resolver esse problema (2012, p. 362). 

 

O que fica claro neste raciocínio de Žižek é que, embora a situação planetária não 

possa continuar como está, nenhuma das tradicionais áreas de ação política tem a menor e 

mais animadora proposta para desencadear algo de novo no mundo da vida. Neste sentido, 

quem ergue para si a incumbência de responder as questões contemporâneas precisará dar 

conta de problemas desta natureza. Neste horizonte, prevalecem duas posturas que já foram 

criticadas na filosofia de Agamben: em primeiro lugar, a necessidade de procurar fazer 

alguma coisa – o “que fazer” que Agamben abre mão em A comunidade que vem –, mesmo 

sem saber o que; e a concepção de que os problemas estruturais de nosso tempo, junto aos 

quatro cavaleiros do apocalipse, apontam para uma concepção temporal do tempo do fim. 

Poderíamos dizer ainda, que essas duas posturas se completam e retroalimentam – gerando 

aquele estado de crise permanente que nunca dá lugar a uma krisis efetiva.  

Precisamente contra essas concepções teológico-políticas que Agamben se coloca. 

Quanto à preferência do deixar de fazer no lugar do “o que fazer”, o importante está em 

quando Agamben opõe a temporalidade messiânica à apocalíptica, está se inserido em um 

esforço maior no interior da história da filosofia. Trata-se da descoberta moderna de um lugar 

privilegiado na concepção de tempo que não flui e transcorre indeterminadamente, mas que 
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encontra toda a sua potencialidade no momento. O momento como o lugar no tempo 

carregado de potencialidades. Foram vários os esforços filosóficos para se pensar esta ruptura 

com a imagem progressiva do tempo. Já mencionamos o “momento da decisão” de Carl 

Schmitt, bem como o “momento messiânico” que também existe em toda a filosofia da 

história de Benjamin. Mas poderíamos nos lembrar também de Ernst Bloch com o “o 

momento de decisão”, de Paul Tillich com o seu “kairós” e mesmo de Heidegger com seu 

momento enquanto “possibilidade fundamental da existência do dasein”. É o biógrafo e 

comentador da obra heideggeriana, Rüdiger Safranski que nos lembra de todos estes exemplos 

e que nos mostra que: “contra o plano e-assim-por-diante da estabilidade burguesa, está o 

prazer forte de uma infinitude intensa – no momento” (2000, p. 215). Tal percepção de 

Safranski está em estreito acordo com aquilo que já mostramos no segundo capítulo sobre o 

campo de imanência pura que Foucault sustenta ter a governamentalidade neoliberal nos 

colocado. A afirmação de uma filosofia que tem uma concepção temporal que rompe com 

uma imagem progressiva do tempo diz respeito precisamente aos esforços contra esta arte de 

governar neoliberal. Por tudo isto, no projeto agambeniano de se pensar um poder destituinte 

desta maquinaria dual do poder no Ocidente, necessariamente precisaremos nos valer de uma 

temporalidade a semelhança do tempo que resta. Igualmente é fato que, quando Žižek opta 

pela concepção apocalíptica do tempo, acompanhada pela necessidade de se compreender o 

que precisa ser feito – ao invés de desfazer, destituir e inoperar – ele comprometeu desde o 

início sua plataforma de ação política. 
74

 A profanação do trono vazio passa, necessariamente, 

pela ocupação com o tempo que resta na condição messiânica de existência.  

Além disso, Safranski sustenta que foi Søren Kierkegaard o pai da ideia de fraturar a 

temporalidade indefinida através do mistério do momento. O momento kierkegaardiano diz 

respeito à ocasião em que Deus irrompe a vida do indivíduo e este se sente chamado para uma 

decisão pessoal por Cristo e, então, pode ousar o salto na fé. Será precisamente por isso que 

Carl Schmitt, quando constrói sua teoria da soberania alicerçada no conceito de decisão faz 

referência a “um teólogo protestante, no século XIX, provou de que intensidade vital a 

reflexão teológica pode ser capaz” (2006, p. 15). Precisamos considerar, contudo, à revelia da 

sustentação de Safranski, que não foi Kierkegaard o primeiro a explorar as dimensões de uma 

concepção de tempo não linear. Na verdade, o filósofo dinamarquês só foi capaz de fazer isto 

por estar em contanto com o pensamento do apóstolo Paulo. Este sim foi o primeiro a 
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 Agamben menciona também o projeto de Karl Löwith História do mundo e história da salvação (1953) como 

um exemplo comprometido, justamente porque confunde o tempo messiânico com o tempo apocalíptico (cf. 

2006, p. 68).  
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articular uma ruptura, tanto com a temporalidade cíclica dos gregos, quanto à linearidade 

indefinida da historiografia profana e burguesa. O próprio Heidegger reconhece tal feito da 

obra paulina, e atribuiu justamente a este fato o principal valor da fé cristã na história das 

ideias. Assim como Heidegger tentou com sua analítica existencial do dasein, Paulo jogou os 

cristãos no tempo. Nas suas palavras: “a religiosidade cristã originária consiste na experiência 

cristã originaria da vida e ela mesma é um tal; a experiência fática da vida é histórica. A 

religiosidade cristã vive a temporalidade como tal” (HEIDEGGER, 2010, p. 72).  

Dizer, contudo, que Paulo fez esta modificação temporal não é o suficiente para os 

nossos propósitos de entendermos o “como fazer” a desarticulação inoperosa do trono vazio. 

Agamben ocupa-se com este “como” se perguntando pelo modo que podemos representar este 

tempo que resta. De forma geral ele coloca nos seguintes termos:  

 

existe fundamentalmente o tempo profano – o qual Paulo se refere comumente com o 

termo chronos – que vai desde a criação até o evento messiânico, que para o apóstolo 

Paulo não é o nascimento de Jesus, mas sua ressurreição. Este tempo se contrai e 

começa a acabar-se. Mas este tempo contraído – o qual Paulo se refere com a expressão 

ho nyn kairós, “o tempo presente” – dura até a parousia [segunda vinda] plena do 

messias, que coincide com o dia da cólera e com o final do tempo (que permanece 

indeterminado, ainda que eminente). Aqui o tempo explode, ou melhor, implode, em 

outro eón, na eternidade (AGAMBEN, 2006, p. 69).  
  

 

 Para compreendermos exatamente toda a extensão desta noção de tempo que 

Agamben recupera do pensamento de Paulo, valeremo-nos dos comentários de Oscar 

Cullmann – o teólogo luterano que renovou as investigações sobre o tempo e sobre a história 

do Novo Testamento, influenciando toda a teologia e a filosofia contemporânea. Segundo 

Cullmann, ao contrário do que tradicionalmente se pensou, a noção de tempo presente no 

Novo Testamento não é a de que, com o advento do Messias, a história chegou ao seu fim. Tal 

leitura apocalíptica do Novo Testamento foi muito difundida por Rudolf Bultmann. Segundo 

este que foi colega de Heidegger e professor de Hannah Arendt: “fica claro, porém, que Jesus 

tem a seguinte certeza: o presente éon chegou ao fim. O resumo de sua pregação está na 

palavra „cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo‟” (BULTMANN, 2008, p. 42). 

A reviravolta nos estudos neotestamentários operada por Cullmann se refere justamente ao 

questionamento desta imagem apocalíptica da história e do tempo no Novo Testamento. 

Segundo o teólogo luterano: “é evidente que eu mantenho que, para Jesus, o tempo anterior à 

parousia prossegue ainda após o retorno, e mesmo para além de sua morte, mesmo que não se 

trate senão de um lapso de tempo muito reduzido” (CULLMANN, 2003, p. 37). Ou seja, ao 

invés de enxergar no acontecimento-Cristo o fim da história e o fim do tempo, Cullmann 
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mostra que na verdade temos uma redução do tempo linear entre a morte e a ressurreição do 

Messias. O tempo não termina, mas é contraído entre estes dois momentos do mesmo 

acontecimento messiânico, produzindo assim um tempo que resta, que, segundo a 

terminologia criada por Cullmann: “funda-se claramente a tensão entre o „já‟ e o „ainda não‟ 

que caracteriza toda a história da salvação no Novo Testamento. [...] A ruptura decisiva 

permanece a mesma sendo o lapso de tempo que resta curto ou longo” (2003, p. 37).  

 Esta é, portanto, a estrutura temporal presente no pensamento do apóstolo Paulo que 

Agamben busca recuperar para pensar a destituição do trono vazio. Na teologia seu nome 

técnico é estrutura histórico-redentivo-escatológico. Histórica porque, segundo Cullmann, 

“não há lugar aqui para especulações acerca de Deus, independentes do tempo e da História” 

(2008, p. 101). Redentivo porque, segundo explica o comentador da obra de Paulo, Herman 

Ridderbos: “o que aconteceu em Cristo constitui o término e o cumprimento da grande série 

de atos redentores divinos na história de Israel e a pressuposição do progresso e da 

consumação da história do mundo” (2013, p. 52). E por fim, escatológico, em primeiro lugar, 

porque não é apocalíptica, ou seja, não se trata do fim do tempo, mas do tempo do fim, dos 

dias que restam entre a morte e a segunda vinda do Messias. Em segundo porque, conforme o 

próprio Agamben reconhece, este tempo que resta, mesmo não sendo o fim da história, é “o 

mais maduro, o único e verdadeiro pleroma [plenitude] dos tempos” (2013b, p. 102). Tal 

tempo é o mais maduro da história, bem como o mais cheio de potencialidades, justamente 

porque é o tempo do fim, o momento que antecede o acabamento da história pelo Messias. 

Não haveria sentido dizer que o apocalíptico seria a plenitude dos tempos porque este, na 

verdade, é o fim dos tempos. O tempo que resta, ao contrário, é aquele lugar da história que se 

mostra mais carregado de potencialidade precisamente porque será nele que a presente ordem 

do mundo começará a ser desarticulada, ou ainda, como coloca Agamben no parágrafo 

anteriormente citado: “este tempo se contrai e começa a acabar-se. [...] Aqui o tempo explode, 

ou melhor, implode, em outro eón, na eternidade (AGAMBEN, 2006, p. 69).  

 Neste sentido, após esta longa reconstrução terminológica, temos reais condições de 

compreendermos a definição que Agamben nos fornece a respeito do tempo messiânico e 

como esta concepção pode nos ajudar a pensar a destituição da operação soberana no 

Ocidente. Nas palavras de Agamben: 

 

Podemos, pois, agora propor uma primeira definição do tempo messiânico: é o tempo que o 

tempo nos dá para acabar – ou mais precisamente o tempo que empregamos para realizar a 

conclusão, para completar nossa representação do tempo. Este tempo não é uma linha – 

representável, porém impensável – do tempo cronológico; nem um instante – igualmente 

impensável – do fim; tão pouco é um segmento tomado do tempo cronológico, que vai 
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desde a ressurreição até o final dos tempos. Trata-se mais de um tempo operativo que urge 

de dentro do tempo cronológico, que o elabora e o transforma desde seu interior, tempo que 

precisamos para concluir o tempo... e nesse sentido, o tempo que resta (AGAMBEN, 2006, 

p. 72-73).  

 

Com esta definição, pelos menos duas coisas ficam claras em nossa reconstrução do 

argumento sobre o tempo que resta. Primeiro que a decomposição do acontecimento 

messiânico em dois tempos, o da ressurreição e da parousia, coloca a temporalidade que resta 

em uma tensão constituinte. Quanto a isto, Agamben menciona Gershom Scholem,                    

“que representa um ponto de vista bastante difundido no judaísmo”, para nos mostrar que: “a 

antinomia messiânica se define com uma „vida vivida em adiantamento‟ (Leben im 

Aufschub)” (2006, p. 74). Em outras palavras, nesta temporalidade que nos foi dada para 

realizar a conclusão de toda a história, o que nos resta não é fazermos algo de novo, mas 

adiantarmos a inoperosidade de todas as coisas. Trata-se daquela modificação fundamental 

anunciada por Agamben ao final de A comunidade que vem sobre a filosofia que vem: a 

pergunta decisiva não é “o que fazer?”, mas “como fazer?”, isto é, uma operação na qual o 

como substitui integralmente o que, na qual a vida sem forma e as formas sem vida coincidem 

em uma forma de vida.  

Tudo isto, aponta para o segundo aspecto que fica evidente na definição do tempo 

messiânico supracitada. Trata-se do significado da parousia messiânica. Ainda que a teologia 

cristã tenha tradicionalmente utilizado este termo para se referir a segunda vinda do Messias, 

Agamben nos mostra que pasousia no grego indica simplesmente “presença” – literalmente a 

preposição “para” somada a “ousia” que literalmente significa: “ao lado de, junto de...”. 

Desta forma, Agamben infere que: “a presença messiânica está junto a si mesma porque, sem 

coincidir jamais com um instante cronológico e sem adicionar nada a este, contudo, o 

apreende e o leva ao seu cumprimento a partir do seu interior” (2006, p. 75).  Sendo assim, a 

decomposição paulina da presença messiânica em dois momentos – a ressurreição e a 

parousia – se assemelha muito a estrutura messiânica que Kafka apresenta quando nos diz 

que: “o messias não chega no dia da sua vinda, mas somente em um dia depois, não no último 

dia, mas no ultíssimo” (KAFKA apud AGAMBEN, 2006, p. 75). Neste sentido, trata-se da 

dinâmica temporal do “já” e “ainda não” da presença do Messias. Ele já chegou e sua 

presença já é realidade em nosso meio, contudo, esta presença contém em seu interior outro 

momento do tempo que o liga com a parousia. Isto acontece, contudo, explica Agamben, 

“não para diferir-la [o já do ainda não], mas, pelo contrário, para fazê-la apreensível” (2006, 

p. 75).  
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Tudo isto está muito próximo daquela imagem oriunda do pensamento de Walter 

Benjamin que expomos no capítulo 2, a saber, de que “cada segundo era a porta estreita por 

onde podia entrar o Messias” (BENJAMIN, 2012b, p. 20). Esta porta não é a história, não é o 

último dia, mas o ultíssimo, ou seja, o fim da história. Tal percepção da temporalidade é 

fundamental na desarticulação da maquinaria dual do poder porque, para além de fazê-la 

apreensível, conforme foi dito acima, também nos devolve algo que foi roubado na 

secularização da teologia na política. Diferentemente do que acontece na percepção história 

hegeliano-marxista, em que este “momento” da revolução é um ideal, no “cada momento” do 

tempo messiânico (kairós) não temos um ideal, mas uma porta histórica real por onde o tempo 

chegará ao seu fim. Agamben nos explica isto mostrando que cada momento (kairoi) se 

relaciona com o próprio Messias, isto é, está ao lado dele, em sua presença (parousia), “e não 

segundo o modelo de Hegel deixado de herança para o marxismo, de um resultado de um 

processo”, ao invés disso, “o messiânico não é o fim cronológico do tempo, mas antes o 

presente como exigência de cumprimento, como aquele que se põe „de modo final‟” (2006, p. 

80). Tão somente nesta exigência de cumprimento é que os eventos do passado fazem sentido 

e que teremos um conceito de história que faça jus a tradição dos oprimidos, como queria 

Benjamin. Segundo Agamben, é nesta percepção messiânica da história e do tempo que os 

indivíduos têm condições de: “se apropriarem de sua história, e o que em outro tempo havia 

ocorrido aos judeus se reconhece agora como figura e realidade da comunidade messiânica” 

(2006, p. 81). Esta é a estrutura histórico-escatológica da destituição. Ao invés de lançar o fim 

do tempo como um resultado de um processo que parece nunca acabar, o tempo messiânico 

ocupa-se com o tempo do fim, fazendo com que cada indivíduo aproprie-se do tempo que lhe 

resta para adiantar e abrir portar histórias pelas quais o Messias pode entrar e levar à cume o 

tempo. Ou ainda, nas palavras de Agamben, “os indivíduos se preparam para dizer, para 

sempre, adeus à recordação na eternidade, que não conhece passado nem repetição” (2006, p. 

81). 

Esta é a razão pela qual o tempo messiânico não pode ser orientado sempre para o 

futuro. Ou ainda, para terminarmos da mesma forma que começamos, é por esta razão que 

Paulo se apresenta como apóstolo e não como profeta. Agamben nos mostrou que o hábito de 

associar o anúncio messiânico a uma referência ao futuro e ao eterno, não faz justiça à 

concepção de tempo que o apóstolo nos fornece. Esta é muito mais rica e potente no que diz 

respeito à desarticulação da maquinaria dual do poder, isto porque, ela não encerra os 

indivíduos em um processo que só encontraria seu fim em um ideal abstrato e longínquo. Ao 

invés disso, o apóstolo Paulo nos apresenta a concepção de tempo messiânico que nos remete 
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ao tempo presente, um tempo que na verdade é uma contração do passado e do presente, 

produzindo um tempo que resta. Este tempo restante é o que temos para acabar e destituir a 

operação soberana no Ocidente. Ao invés de alimentar uma nostalgia por um passado glorioso 

– um estado de natureza, uma comuna ideal ou qualquer suposto paraíso perdido; ou ainda, 

esvair-se em um escapismo futurista que coloca os indivíduos a trabalhar por uma esperança 

que nunca chega – esperando um momento revolucionário em que uma classe privilegiada se 

levantaria e tomaria o poder –, Paulo lega à política do Ocidente uma orientação no tempo que 

resta que nos permite compreender perfeitamente o “como fazer” que Agamben se coloca em 

A comunidade que vem. Segundo o filósofo italiano, trata-se da: “singular fórmula por meio 

da qual expressa Paulo sua tensão messiânica: epekteinómenos” (2006, p. 82). Este verbo 

grego, formado por preposições contrárias – epí (sobre) e ek (oriundo de) somadas ao verbo 

teinó (esforçar) – transparecem uma ideia de “estar em tensão”. A única vez que utiliza este 

verbo é em sua carta aos Filipenses em que diz: “não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha 

sido aperfeiçoado, mas esforço-me (epekteinómenos) para alcançá-lo, pois para isso também 

fui alcançado por Cristo Jesus (Filipenses 3.12). Segundo Agamben, esta construção 

incomum, “expressa o duplo movimento do gesto paulino: a tensão a qual ele está defronte só 

pode produzir-se a partir do que está de trás” (2006, p. 82). Como se o apóstolo, olhando para 

o passado, e somente a partir dele, pudesse entender o futuro. Tal é a tensão, ao mesmo 

tempo, histórica e escatológica da temporalidade da destituição.  

O comentador da obra agambeniana, William Watkin nos fornece condições para 

sustentarmos que este movimento duplo oriundo do pensamento do apóstolo Paulo é elogiado 

por Agamben, por ser exatamente o mesmo movimento duplo que perpassa toda a obra 

filosófica do italiano. Em seu projeto de desarticular e destituir a operação soberana do 

Ocidente, bem como a metafísica que o sustenta, o pensamento de Agamben se movimento a 

partir de um duplo aparentemente contraditório – gerando a mesma tensão paulina. Trata-se, 

segundo Watkin, da combinação agambeniana “de posicionamento meta- e para-espacial, que 

pode ser identificado na relação do paradigma e da assinatura” (2014, p. 73). Em outras 

palavras, trata-se de dizer que a metodologia empregada pelo filósofo se estende de forma 

horizontal e vertical, cobrindo as duas dimensões da arena que captura a vida e a divide. Por 

um lado, a arqueologia ocupa-se de cobrir o percurso que um discurso percorre ao longo do 

tempo (horizontal), e, por outro lado, a investigação a partir de assinaturas mostra-nos como 

um mesmo discurso é transposto e adaptado para outro ambiente gerando os paradigmas 

(vertical).  Desta forma, a opção pela temporalidade messiânica no pensamento de Paulo, diz 

respeito a mais um contorno necessário para a inoperosidade da máquina dual do poder.  
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Quanto a isto, contudo, vale ainda dizer que mesmo que tenha ficado claro o tempo 

que temos para destituir esta operação soberana no Ocidente – o tempo que resta –, ainda não 

foi falado sobre a mais importante contribuição paulina para pensar a desarticulação inoperosa 

daquele que é o principal dispositivo biopolítico contemporâneo, a saber, a lei. Ainda que 

possa não parecer, estas duas instâncias do pensamento paulino recuperado por Agamben 

estão em estreita continuidade. No quarto capítulo de O tempo que resta, a característica da 

apresentação que o apóstolo Paulo faz de si mesmo que Agamben chama nossa atenção será 

ele dizer que foi “separado para o evangelho de Deus [eis euaggelion theou]” (Romanos 1.1). 

Diferentemente do anuncio profético, que tem seu lócus temporal no futuro, o evangelho, para 

o qual o apostolo Paulo foi separado (aphōrismenos), chamado (klesis) e enviado (apostolos), 

tem seu sua operatividade no presente. Entretanto, no raciocínio de Paulo isto significa mais 

do que uma mensagem dita agora – que fatalmente se tornará passado. Segundo Agamben, 

valendo-se de uma definição de Orígenes, o evangelho é: “um discurso (logos) que contem a 

presença (parousía) de um bem para o crente, ou um discurso que anuncia que os bens 

adquiridos estão presente (pareínai)” (2006, p. 92). Neste sentido, o evangelho é mais do que 

uma mensagem apresentada no tempo presente, antes, ela é uma mensagem que é capaz de 

operar a presença naquele que o escuta, isto é, ela presentifica e atualiza os seus ouvintes. 

Será por este motivo que Fabián Ludueña sustentará que foram os cristãos, muito antes de 

Austin ou Searle, os criadores dos atos de fala performativos. 
75

 Agamben explica que os 

cristãos foram capazes de fazer isso produzindo um discurso que não separava mais o 

conteúdo de sua forma. Aquela divisão clássica que opera em toda a metafísica ocidental entre 

ato (energeia) e potência (dynamis) é totalmente desarticulada pelo anúncio do evangelho. 

Isto porque, segundo o próprio Paulo, este anúncio é realizado “segundo eficácia (energeia) 

do seu [de Deus] poder (tou dynasthai)” (Filipenses 3.21) – ou ainda, na tradução que 

Agamben fornece: “segundo um ato de seu poder” (2006, p. 93). Dessa forma, segundo o 

filósofo italiano, com a proclamação da mensagem messiânica temos condições de criar uma 

zona de indiferença e destituição de primeira grandeza. O nome desta zona de indiferença que 

é criado com o anuncio do evangelho na teologia de Paulo é justamente a fé (pistis). Tão 

somente ela que consegue fazer o ser passar ao ato e desarticular toda essa bipartição 
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 Nas suas próprias palavras: “La doctrina sacramental de la Iglesia latina medieval constituye, entonces, la 

primera  articulación de un teoría los actos lingüísticos performativos. En efecto, toda acción sacramental no es 

otra cosa que la puesta en juego  de un signo que  realiza en acto aquello que significa. Los teólogos medievales 

hablan de „efecto sacramental‟ para referirse a esta cualidad suprema del signo performático” (2014, p. 8).  
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sustentada pela metafísica ocidental. 
76

 Neste sentido, convém analisar como este evangelho 

da fé propagado por Paulo desarticula justamente o dispositivo bipartido por excelência no 

Ocidente, a qual seja, a lei – bem como toda a metafísica que o sustenta. Vejamos qual é a 

contribuição do pensamento paulino para pensarmos um novo uso do direito.  

 

 

3.2.2. A des-confiança nas obras da lei: a inoperosidade da lei pela fé 

  

Somente quem se confronta com o paradigma 

metafísico, religioso e teológico, ascende 

realmente à situação atual, também 

à situação política. 

 

Giorgio Agamben 

 

 Conforme mencionamos no parágrafo acima, a última característica da apresentação 

que o apóstolo Paulo faz de si mesmo que Agamben chama nossa atenção é a que segue em 

destaque: “Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho 

de Deus” (Romanos 1.1). Na expressão grega eis euaggelion theou Agamben identifica a 

pressuposição do lugar em que Paulo coloca a fé em sua arquitetônica teológico-política. Este 

lugar será justamente em relação inoperosa com a lei. Nas palavras de Agamben:                         

“o tratamento paulino da fé e da promessa de desenvolve em um contraponto tão estreito com 

sua crítica a lei que se pode dizer que as aporias e dificuldades ali implicadas coincidem 

integralmente com as aporias e dificuldades de sua crítica a lei (nomos)” (2006, p. 94). Nestas 

palavras, já podemos perceber que o meio que Paulo encontrou de criticar a lei foi através de 

uma contraposição desta com a fé. Contudo, precisamos ser cautelosos neste raciocínio, pois 

não se trata de uma questão simples. Isto porque, em um primeiro momento, Paulo elogia a lei 

mostrando seu valor e sua necessária presença em nosso meio. Escrevendo justamente aos 

romanos ele nos diz: “de fato a lei é santa, e o mandamento é santo (hagia), justo (dikaia) e 

bom (agathe)” (Romanos 7.12). Contudo, por outro lado, o apóstolo Paulo era consciente de 

que através da lei não havia nenhuma possibilidade de redenção, de justiça e de salvação, mas 
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 Esconde-se aqui uma curiosidade nada banal da língua grega e portuguesa que faz todo o sentido a partir do 

raciocínio que Agamben está nos propondo. Segundo o filósofo italiano, “o apóstolo Paulo repetidas vezes une 

fé e energeia, ser e ato: a fé é assim, por excelência, um energúmeno [do grego energouméne] a respeito da 

potência, um principio de atualidade e de operação” (2006, p. 93). Não é sem motivo que na língua portuguesa, o 

termo energúmeno é utilizado para se referir a um indivíduo inútil aos olhos da sociedade. Atribuir esta 

inutilidade a fé faz todo o sentido, uma vez que será precisamente ela que se mostrará o princípio desarticulador 

de toda obra, de toda utilidade, no pensamento ocidental.  
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apenas morte e condenação – aquela situação kafikiana que Agamben explicitou em Pilatos e 

Jesus. Nas palavras do apóstolo dos gentios:  

 

Sabemos que tudo o que a lei [nomos] diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para 

que toda boca se cale e todo o mundo [kosmos] esteja sob o juízo de Deus. Portanto, 

ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei [ergōn 

nomou], pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas 

agora se manifestou uma justiça [dikaiosynē] que provém de Deus, independente da lei, 

da qual testemunham a Lei [nomou] e os Profetas, justiça de Deus mediante a fé 

[pisteōs] em Jesus Cristo para todos os que crêem [pisteuontas]. Não há distinção, pois 

todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente 

por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus (Romanos 3.19-24). 

 

 A dinâmica do apóstolo Paulo com lei referida acima merece uma rápida elucidação. 

Conforme já mencionamos, em nossa apresentação da teologia por trás do pensamento de 

Benjamin, qualquer recuperação do pensamento do apóstolo Paulo precisa considerar o seu 

contexto de origem, a qual seja, o judaísmo. Quando o apóstolo dos gentios escreve que a 

salvação é pela fé e sem a lei, ele está se opondo, ponto a ponto, com a doutrina                            

da redenção sinagogal judaica. Conforme explica Ridderbos, esta oposição paulina:                                        

“não apenas significa que a maneira pela qual a justiça de Deus é recebida, é totalmente 

diferente no evangelho em relação à teologia do judaísmo, como também tem a consequência 

de que, em Paulo, essa justiça em si adquire um conteúdo todo próprio” (2013, p. 191). Na 

teologia judaica acreditava-se que Deus salvaria aqueles que cumprissem detalhadamente 

todas as leis prescritas, tanto por Moisés quanto pelo testemunho dos profetas do Antigo 

Testamento – algo que fica explicito no detalhe do texto “obediência à lei” [ergōn nomou]. 

No pensamento do apóstolo Paulo, por sua vez, é enfático “agora se manifestou uma justiça 

que provém de Deus, independente da lei” (Romanos 3.21). 
77

 Em outras palavras, significa 

dizer que a salvação não vem através de nenhuma obra (ergōn), mas de através de uma 

confiança nas palavras de fé do Messias – confiança de que não se podem confinar nas obras 

da lei para ser salvo, que elas são insuficientes. Esta é a boa notícia de Deus (euaggelion 

theou) a qual Paulo foi separado para proclamar. Nas suas palavras: “segundo o eterno 

propósito que fez no Messias Jesus nosso Senhor. No qual temos ousadia [parrēsian] e acesso 

com confiança [pepoithēsei], pela nossa fé [pisteōs] nele” (Efésios 3.11-12). A coragem da 
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 Conforme explica o comentador: “o cumprimento dos mandamentos, desse modo, não é concebido como algo 

abstrato, mas no sentido concreto da obra dele resultante, o cumprimento individual da lei como um ato. São 

esses cumprimentos concretos da lei que, de acordo com a doutrina sinagogal de redenção constituem o homem 

justo diante de Deus. Mediante esses cumprimentos da lei e do mérito que neles se encontra, o israelita é capaz 

de guardar um tesouro que ele é absolvido por Deus. Nessa posse da lei como um meio para a justificação e a 

vida eterna encontra-se o privilégio de Israel. A lei era para o judeu, portanto, a verdadeira „substancia de vida‟” 

(RIDDERBOS, 2013, p. 192).  
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verdade (parrēsian) que Foucault iniciou a arqueologia reaparece em Paulo através da 

desarticulação da confiança na lei através da des-confiança da fé.  

Não temos aqui, contudo, um simples abandonar da lei em troca da fé. Agamben já 

havia sustentado que a relação é mais complexa que isso. Segundo a citação anterior, Paulo 

diz que essa justiça que é independente da lei foi anunciada justamente pela própria “Lei e os 

Profetas” (Romanos 3.22). Para não soar contraditório, Agamben explica que o que está em 

questão aqui “não é tanto uma oposição ou uma relação de subordinação entre lei e fé, mas 

antes uma relação mais íntima, quase como se implicassem e se confirmassem mutuamente” 

(2006, p. 96). Esta relação de implicação e confirmação fica evidente nas palavras do próprio 

Paulo, mencionadas acima, quando ele diz qual é o propósito da lei: “ninguém será declarado 

justo diante dele [de Deus] baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos 

tornamos plenamente conscientes do pecado”. Em outras palavras, significa dizer que a lei 

não foi dada para que as pessoas a cumprissem e estabelecessem uma relação jurídico-

religiosa com Deus. Antes o contrário, ela serve para que todos tenham consciência de que 

não é possível se relacionar com Deus a partir de obediência a leis e mandamentos, mas tão 

somente pela fé. Esta é a confiança da fé: a desconfiança na capacidade das obras da lei 

fornecerem condições para a salvação de quem vive sob elas. 
78

 

Quem coloca este mesmo raciocínio de uma forma muito brilhante é o estudioso do 

judaísmo Gershom Scholem. Narrando um episódio em que ele e Benjamin conversavam 

sobre os Dez Mandamentos, ele confessou sua postura pessoal, enquanto judeu, sobre o 

assunto da observância da lei: “para mim o modo de vida estava ligado à concretização da 

Torá [a lei] numa esfera falsa e prematura, que se evidenciava nos paradoxos dos truques que 

se manifestam no processo e são necessariamente inerentes a tal relação falsa”, ou seja, para o 

teólogo alemão, “algo está errado com a aplicação [da lei]: as ordens se chocam entre si. Eu 

deveria manter o suspense anárquico” (2008, p. 80). Para Scholem ficava evidente que a 

própria estrutura da lei era construída de tal forma que impediria, por princípio, a sua 

obediência. Anos mais tarde, será Benjamin que também colocará esta mesma posição 

lembrando a imagem do novo advogado, para quem o direito já não era mais praticado e 

aplicado, mas tão somente estudado – sem falar de toda a estrutura kafkiana de des-confiança 

na lei. Nessa imagem, em que a lei torna-se inoperosa, e que nos fornece a cifra de 

compreensão da lei no estado de exceção benjaminiano, temos emblematicamente o 
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 Segundo esclarece o especialista Ridderbos: “é nesse sentido que devem ser entendidas as diferentes formas 

pelas quais Paulo define mais detalhadamente a justiça de Deus revelada no evangelho, a saber, como justiça 

mediante a fé, uma justiça concedida gratuitamente pela graça de Deus, uma justiça atribuída, uma atribuição de 

fé para a justiça, uma justificação dos ímpios” (2013, p. 192).  
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raciocínio de Paulo a respeito da relação de implicação e confirmação entre fé e lei. Trata-se 

justamente da forma messiânica de se relacionar com a lei. Segundo explica Agamben:             

“a lei messiânica é a lei da fé, e não simplesmente a negação da própria lei: mas isso não 

significa que se trata de substituir as antigas miswoth [termo hebraico para „obras‟] por novos 

preceitos, trata-se mais de opor um aspecto não-normativo da lei a outro normativo” (2006, p. 

97). 
79

 

Diante do exposto, torna-se mais claro como a fé é um elemento de desarticulação e 

indiferença do dispositivo jurídico. Ao invés de substituir um pelo outro, trata-se de destacar o 

aspecto não-normativo da lei – a desconfiança nas obras da lei, ou ainda, o aparente 

pressuposto de suspense anárquico que Scholem mencionou. A pergunta que nos resta fazer 

agora é como devemos entender melhor este aspecto não-normativo e sua relação com o 

aspecto normativo da lei. Para responder esta pergunta, Agamben nos lembra que Paulo 

utiliza constantemente um verbo que explica, tanto a relação, quanto o aspecto não-normativo 

da lei. Trata-se do verbo katargeo – “uma verdadeira palavra-chave do vocabulário 

messiânico paulino” (2006, p. 97). Este verbo é a junção da preposição katá (“para baixo”) 

com o verbo argéō, que por sua vez é a forma negativa do verbo ergon (“trabalho, ação, 

labor”). Portanto, a-ergos somado ao katá significa literalmente fazer inativo, desoperar. 

Agamben observa que este verbo é raríssimo em toda antiguidade, e mesmo no Novo 

Testamento. Trata-se de uma genuína invenção paulina. Contudo, não foi feito ex nihilo, mas 

antes, remonta-se ao seu background judaico. Uma explícita referência à dinâmica 

característica do repouso sabático que falamos anteriormente. É a forma que o apóstolo Paulo 

encontra de descrever o efeito do tempo messiânico sobre as obras da lei. Ele resume este tal 

desarticulação com o verbo katargeo que remete a suspensão sabática de todas as obras e 

atividades da comunidade messiânica.  

O que gostaríamos de chamar atenção aqui é o esforço paulino em apresentar-nos uma 

dinâmica, típica da postura messiânica no mundo, que rompe e desarticula a tradicional 

distinção metafísica que está por trás da operação soberana no Ocidente, a saber, a distinção 

ato/potência. Foi Edgardo Castor que nos orientou a procurar, em toda a filosofia de 

Agamben, uma arqueologia da potência (CASTRO, 2012) – no caso da recuperação do 
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 Segundo a explicação de Ridderbos próxima de toda a argumentação de Agamben até aqui reconstruída: “a fé 

representa um novo modo de existência que foi dado no advento de Cristo; ela „vem‟ com a chega da plenitude 

do tempo (Gl 3.21; 4.4) e com a manifestação da graça de Deus na morte e ressurreição de Cristo. Revela-se, 

então, que Crist é o fim da lei para a justificação de todo o que crê (Rm 10.4); assim também, é compreendida a 

insuficiência, na verdade a insensatez de se confiar na lei; nasce a consciência da própria imperfeição e da culpa 

(Fp 3.4-8) e as evidências do Antigo Testamento são descobertas. É essa sequência,e não na ordem inversa, que 

é capaz de dar uma percepção correta da verdadeira natureza tanto da fé como da graça de Deus em relação à 

justificação” (2013, p. 194-195).  
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pensamento paulino não poderia ser diferente. Nas palavras de Agamben, “katargeo indicação 

a ação de sair da energeia, do ato (na passiva: „não estar mais em ato‟, „estar em suspenso‟). 

[...] assim, a potência para ao ato e alcança seu fim (telos), não na força de um ergon, mas 

através da debilidade, da asthéneia [fraqueza]” (2006, p. 98). Com este, que Agamben diz ser 

o princípio de inversão messiânica, a relação de oposição dynamis/energeia é colocada em 

suspenso através de uma desoperação, desarticulação, ou como insiste Watkin, com aquele 

que é o padrão que emerge da filosofia de Agamben: a indiferença. Em uma sessão conclusiva 

de sua genealogia teológica da economia e do governo, Agamben escreve o seguinte: 

 

O messianismo paulino deve ser visto nessa perspectiva. Funciona como corretivo da 

hipertrofia demoníaca dos poderes angélicos e humanos. O messias desativa e torna 

inoperosos (katargeō – “e torno argos”, inoeroso, e não simplesmente “eu destruo” – é 

o termo técnico usado por Paulo para exprimir a relação entre o messias e os poderes 

dos anjos e dos homens) tanto a lei quanto os anjos e, dessa maneira, reconcilia-os com 

Deus (todas as coisas, como se lê em Cl 1,15-20, “inclusive os tronos, as dominações, 

os principados e as potências”, foram criadas através do messias, e através dele serão 

reconciliadas no fim com Deus). O tema da lei não mais aplicada, porém estudada, que 

nos romances de Kafka acompanha o dos funcionários-anjos constantemente 

inoperosos, mostra aqui sua pertinência messiânica. O telos último e glorioso da lei e 

das potências angélicas, assim como o dos poderes profanos, consiste em ser desativado 

e tornado inoperoso (AGAMBEN, 2011, p. 184). 

 

 A desarticulação messiânica da lei através da fé, no raciocínio paulino, não se trata de 

uma destruição anárquica da lei, mas antes a sua inoperosidade, de tal forma que ela alcance o 

seu fim. Ao invés de empreender tal desarticulação jurídica através de outra obra – que nos 

lançaria na mesma problemática metafísica ato/potência – o apóstolo dos gentios nos 

apresenta a fraqueza (asthéneia) como meio de cumprir a lei. É justamente por isso que o 

paradigma para pensar esta inoperosidade é o descanso sabático. Ainda que uma concepção 

de descanso enquanto inércia e falta do que fazer seja dominante no imaginário popular, para 

um judeu, o sábado não era o tempo da falta do que fazer, mas antes a contemplação do fim 

do trabalho, da inoperosidade das obras. Esta é a chave hermenêutica de todo o Novo 

Testamento, e da confissão de Paulo: “por amor ao Messias, regozijo-me (eudokō) nas 

fraquezas (asthéneias), nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, 

quando sou fraco (asthenō) é que sou forte (dynatos)” (2Coríntios 12.10). Muito além do que 

a moralidade escrava, que Nietzsche insistiu enxergar no pensamento paulino, o que temos 

aqui é o tornar indiferente toda a operação soberana ocidental através não de uma obra, mas 

da suspensão de toda ação. Ou ainda, em termos metafísicos, a indiferenciação da potência 

não através de um ato, mas de uma suspensão inoperosa de toda e qualquer obra. Tudo isso é 

o mesmo que dizer que a potência messiânica de desarticular a máquina unitária do poder não 
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se esgota em uma obra – seja ela uma criação artística, uma criação de conceito, uma 

resistência a um dispositivo de poder, uma reforma social ou mesmo uma desconstrução de 

sentido privilegiado. Conforme Agamben coloca: “o tempo messiânico faz inoperantes essas 

obras, as restitui ao estado de potência em, sua for de inoperosidade e de ineficácia. O 

messiânico não é a destruição, mas a desativação e a inexecutabilidade da lei” (2006, p. 99). 

Tão somente através da restituição ao estado de inoperabilidade da potência, que se mostra 

possível levar a lei ao seu cumprimento – qualquer outra tentativa fatalmente recairá na 

dinâmica ato/potência e manterá em movimento a maquinaria metafísica ocidental em sua 

forma de um trono glorioso, mas vazio.  

 Diante de tudo que foi exposto, torna-se muito claro como que Benjamin, mesmo 

querendo ser marxista, compreendia muito bem que a única maneira de romper com o ciclo 

binário de poder-como-violência que põe e mantém o ordenamento jurídico, seria através da 

introdução de um terceiro elemento que depõe este ciclo. A inoperosidade messiânica está 

claramente pressuposta em seu raciocínio, em que não há nenhum espaço para qualquer outra 

obra ou trabalho – categorias importantíssimas para uma determinada tradição política. Para 

Benjamin, no entanto, o que estava em questão era a inoperosidade messiânica.
 80

 Citando 

Georges Sorel ele lembra que: “com a greve geral, todas essas belas coisas desaparecem; a 

revolução surge como uma revolta clara e simples, e nela não há lugar nem para sociólogos 

nem para os elegantes defensores das reformas sociais”, nem tampouco para “os intelectuais 

que assumiram a profissão de pensar pelo proletariado” (BENJAMIN, 2012, p. 74). Na tarefa 

de destituir e profanar o trono vazio do Ocidente, não existe espaço para reformas ou 

resistências pontuais. Isto porque, conforme Foucault nos ensinou muito bem, toda resistência 

tem pressuposto o poder e vice e versa. Fugir desta articulação retroalimentadora só é possível 

através de um movimento inoperante – qualquer reinvindicação de melhorias, resistências ou 

reformas contribuiria para a perpetuidade do governo infinito dos indivíduos. Conforme 

Agamben nos mostrou muito bem, não há reformas nem remédios que dêem jeito em nossa 
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 Não foi apenas Benjamin, contudo, que se valeu desta estrutura messiânica para construir seu raciocínio. 

Fazendo uma genealogia da ideia de katargeín, Agamben nos mostra que Martinho Lutero, em sua tradução do 

Novo Testamento grego para o alemão, utilizou o termo aufhebung para referir-se a operação messiânica de 

inoperar a lei. Este termo é justamente a noção sob a qual Hegel funda toda a sua dialética. Dessa forma, para 

Agamben: “se a genealogia da Aufhebung aqui proposta é correta, então não só o pensamento hegeliano, mas de 

toda a modernidade – entendendo por estes termos a época que está debaixo do signo da Aufhebung dialética v- 

está empenhada em um corpo a corpo hermenêutico com o messiânico, no sentido de que todos os seus conceitos 

decisivos são interpretações e secularizações mais ou menos conscientes de um tema messiânico. [...] O 

problema da Aufhebung mostra aqui sua conexão – e por sua vez sua diferença – com o tema do tempo 

messiânico” (2006, p. 101-102).  
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situação. Só há salvação para aquilo que é insalvável e só há redenção para o que é irreparável 

– para todas as outras coisas existem remediações, resistências e reformas pontuais.  

 Frente a tudo que foi exposto, temos condições de colocar a pergunta fundamental, 

não apenas desta sessão, como de todo o raciocínio que perpassa inteiramente a presente 

dissertação. Segundo o próprio Agamben: “como devemos pensar o estatuto de uma lei que 

está debaixo do efeito da katargesis messiânica? O que é uma lei que está suspendida e levada 

ao seu cumprimento?” (2006, p. 104). Tal pergunta nos remete diretamente a todo o raciocínio 

desenvolvido no capítulo dois a respeito do estado de exceção, bem como a situação de 

anomia que caracteriza as tecnologias de governo contemporâneas. Uma vez mais, Agamben 

se valerá do pensamento do apóstolo Paulo para pensar a exceção como regra, bem como sua 

destituição inoperosa pela fé. Para tanto, Agamben recorre rapidamente o paradigma 

epistemológico que está no centro da obra de Carl Schmitt, retirando daí três marcas 

características do dispositivo jurídico na contemporaneidade.   

Para o filósofo italiano, através “de sua concepção de lei e de poder soberano, 

“Schmitt amparou uma constelação explicitamente antimessiânica – porque, precisamente por 

ser ele um „apocalíptico da contra-revolução‟” (2006, p. 105). 
81

 Os desdobramentos da 

teologia política de Schmitt já foram devidamente expostos no capítulo anterior. Para nossos 

propósitos imediatos, basta elencarmos as três características fundamentais da lei em um 

estado de exceção – ou seja, da lei veterotestamentária em relação a Paulo e ao Novo 

Testamento, como também do aparato jurídico em nossas democracias contemporâneas. Para 

Agamben (cf. 2006, p. 105-106) as marcas são: (1) uma absoluta indeterminação entre 

“dentro” e “fora” deste ordenamento jurídico. Não é sem razão que o paradigma de Schmitt é 

justamente o de um “sujeito soberano”, isto é, aquele que ao mesmo tempo é sujeitado, mas 

que também é soberano, ou seja, está dentro e fora ao mesmo tempo do ordenamento que 

decide. Ademais, (2) em um estado de exceção é impossível distinguir entre observância e 

transgressão da lei. Quando uma legislação está em vigência somente na forma de uma 

                                                           
81

 Neste título – “apocalíptico da contra-revolução” – esconde-se um detalhe importante. Através de todo o seu 

sistema de decisionismo, parece que Schmitt quis livrar-se de qualquer possibilidade messiânica no interior de 

sua estrutura jurídica, bem como da noção de temporalidade referente – por isso um “apocalíptico” (o fim do 

tempo) e a “contra-revolução” (exceção permanente). Agamben não se vale deste título despropositadamente, 

trata-se de um artigo escrito por Jacob Taubes a respeito de Schmitt onde podemos ler uma definição da obra de 

Schmitt que nos ajuda a compreender a posição de Agamben – próxima a do próprio Taubes: “Carl Schmitt 

pensa em termos apocalípticos, mas a partir de cima, desde as potências; eu penso em termos apocalípticos, mas 

a partir de baixo” (TAUBES, 2007, p. 169). Esta diferenciação entre pontos de partida acontece em razão do 

próprio projeto de Schmitt. O jurista alemão parte de cima justamente porque busca legitimar o ordenamento 

político através de uma decisão soberana. Taubes, por sua vez, e também Agamben, conforme explicam os 

comentadores Wolf-Daniel Hartwich, Aleida e Jan Assmann: “chegam à conclusão de que não há ordenamento 

político algum que seja legitimo (no máximo legal) – e esta postura é a que se entende a si mesmo como uma 

„teologia política negativa‟” (apud TAUBES, 2007, p. 150).  
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suspensão, qualquer comportamento pode estar em conformidade com a lei. Por fim, 

Agamben mostrar que (3) e um estado de exceção, a lei é totalmente informulável, isto é, ela 

não assume a forma de uma prescrição nem o de uma proibição. Levando em consideração o 

estado de exceção em sua forma mais extrema, o alemão, Agamben infere uma de suas teses 

também já expostas ao final do primeiro capítulo: “os campos de concentração, onde tudo é 

possível, nascem neste espaço aberto a partir da informulabidade da lei” (2006, p. 106).  

 Diante desta rápida recuperação do argumento de Schmitt, Agamben intenta, na 

verdade, contrapor esta “tripla declinação da lei em estado de exceção com o estado da lei no 

horizonte da katargesis messiânica” (2006, p. 106). Enquanto no estado de exceção a lei foi 

suspensa, no horizonte da katargesis messiânica ela será feito inoperosa. Neste esforço, 

Agamben busca pensar aquilo que Benjamin chamou de “verdadeiro estado de exceção” que 

precisa ser criado. Sendo assim, o que Agamben novamente está fazendo aqui são os três 

movimentos básicos da indiferença, tal como mostramos anteriormente. Ele primeiro 

esforçou-se em fazer a crítica às duas categorias que estão envolvidas no aparato jurídico (o 

dentro e fora de Schmitt), para ter condições de mostrar sua zona de anomia e indiferença e, 

então, insistir no momento messiânico de suspensão indiferente desta operação soberana 

binomial.   Compreender como Paulo inoperou a lei através da fé é condição de possibilidade 

para que Agamben consiga formular a ação humana que se situe fora de toda relação com o 

direito e da operação soberana ocidental – uma forma de vida verdadeiramente política. 

 Os dois pontos apresentados por Agamben no horizonte da katargesis messiânica que 

se opõe a lei no estado de exceção são, de certa forma, uma recapitulação dos seus 

movimentos nas sessões anteriores. Para contrapor a indistinção “dentro e fora” do estado de 

exceção, Agamben lembra do (1) aphorismēnos messiânico, isto é, a divisão da divisão 

jurídica que torna as distinções da lei não mais funcionais. Segundo Agamben, “o apóstolo faz 

indiscerníveis a judeus e a não judeus, o fora e o dentro da lei por meio de uma introdução de 

um resto. Este resto – os não-não-judeus – não está propriamente nem dentro nem fora da lei” 

(2006, p. 106). Em segundo lugar, opondo-se a impossibilidade de distinguir entre 

observância e transgressão da lei no estado de exceção, bem como sua informulabilidade, 

Agamben apresenta (2) a desconfiança na lei pela fé. Nas suas palavras: “toda a crítica ao 

nomos em Rm 3.9-20 não é mais do que a firme enunciação de um verdadeiro e exato 

princípio messiânico da incumpribilidade da lei” (2006, p. 107). Enquanto no estado de 

exceção temos dificuldades em distinguir a observância e a transgressão da lei, gerando sua 

dificuldade de formular esta lei, na inoperosidade messiânica o que temos é a explícita 

afirmação de que a lei não foi dada para ser cumprida.  Na formulação de Agamben, a 



169 
 

inoperosidade pela fé: “expressa perfeitamente a impossibilidade de uso, é decidir pela 

incumpribilidade que caracteriza a lei no tempo messiânico e que só a fé pode por novamente 

em uso” (2006, p. 107). É a partir desta chave de leitura que deve ser compreendida a akrasia 

paulina que desde os tempos de Agostinho, passando por Aquino e chegando até em Arendt, 

tem sido interpretada à luz da filosofia grega. Quando lemos as palavras de Paulo:              

“não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não 

desejo, admito que a lei é boa. [...] Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não 

consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer” 

(Romanos 7.15-19), para Agamben, precisamos entender esta condição angustiante de um 

individuo diante de “uma lei que chega a ser para ele incumprível e que, como tal, funciona 

simplesmente como um princípio universal de imputação contra ele” (2006, p. 107-108). 

Sendo assim, a destituição da operação soberana ocidental, bem como de toda a sua 

metafísica subjacente, passa necessariamente pelo fazer inoperoso da lei. A esta operação, 

Paulo chama de fé, ou ainda, a desconfiança na salvação pelas obras (ergōn), mas a justiça 

advinda sem a lei.  

 Se o leitor ainda se lembra, a justiça sem a lei era justamente a diferença específica 

entre daquilo que Benjamin chamava de meio puro ou a violência divina – feita em um só 

golpe, sem sangue e sem sacrifício em contraste com o poder jurídico-mítico, que exige 

sacrifícios expiatórios sangrentos. É no horizonte deste projeto ainda que estamos 

caminhando, a saber, a elaboração de um poder destituinte. Nas palavras de Benjamin:                   

“se o poder mítico é instituinte de um Direito, o divino tende a destruir esse Direito; se aquele 

impõe limites, este destrói todos os limites; se o poder mítico arrasta consigo, a um tempo, a 

culpa e a expiação, o divino absolve” (2012, p. 79). Neste sentido, a política que buscar 

desarticular este paradigma de um poder instituinte, precisa apresentar-se a partir de um poder 

destituinte. Isso significa que a política que vem não opera segundo a lógica do poder-como-

violência, que tem no sangue, no sacrifício e na instituição os “símbolos da vida nua” 

(BENJAMIN, 2012, p. 79).   

Não é sem razão que a operação de reter essa destituição messiânica é ilustrada, tanto 

por Agamben quanto por Benjamin, através e mais uma imagem do pensamento paulino, a 

saber: o Anticristo. Escrevendo justamente sobre a parousía (presença) messiânica, bem como 

aquilo que a retém, Paulo diz o seguinte: 

 

Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia 

e, então, será revelado [apokalyphthē] o homem do pecado [anthrōpos tēs anomias], o 

filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é 

objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele 
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mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava 

lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo [to katechon], para 

que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniqüidade 

[mystērion tes anomias] já está em ação [energeitai], restando apenas que seja afastado 

aquele que agora o detém [ho katechōn]. Então será revelado o perverso 

[apokalyphthēsetai ho anomos], a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca 

e destruirá [katargēsei] pela manifestação de sua vinda [parousias]. A vinda [parousia] 

desse perverso é segundo a ação [energeian] de Satanás, com todo o poder [dynamei], 

com sinais e com maravilhas enganadoras (2 Tessalonicenses 2.3-9).  

 

Nessa explicação, Paulo lembra a igreja de Tessalônica que aquele que retém 

(katechōn) a destituição (katargēsei) messiânica é justamente o homem da anomia (anthrōpos 

tēs anomias). O Anticristo, anti-messias é o indivíduo que coloca em operação (energeian), 

com todo o seu poder (dynamei), o mistério da zona de anomia (mystērion tes anomias). 

Operação soberana que produz zona de anomia, cisão metafísica de ato/potência e 

inoperosidade messiânica mostram-se aqui, não apenas oriundas de um mesmo pano de fundo 

teológico-político, mas também estreitamente interdependentes. Nessa transposição de 

assinaturas teológicas para as esferas políticas, a dimensão de muitas coisas começa a se 

tornar explícita. Por exemplo, Agamben comenta que: “uma tradição antiga, já presente em 

Tertuliano, identifica a este poder que retarda ou retém o final dos tempos com o Império 

Romano, que desdobraria uma função histórica positiva” (2006, p. 109). Tal forma de 

interpretar o texto bíblico, para além de uma relação ingênua entre imagens bíblicas e 

contextos de época, existe uma tradição teológico-política que culmina na teoria schmittiana, 

a qual seja: de que o Império é o poder histórico que consegue retardar e reter a inoperosidade 

messiânica. Ainda que Schmitt seja o mais evidente, podemos estender a Benjamin a mesma 

leitura política, uma vez que, conforme já argumentamos, ele enxergava no fascismo como 

um todo e no Führer do Terceiro Reich alemão em específico, a imagem do “inimigo” ou o 

“Anticristo”.
 82

 Neste contexto, mais uma vez, mostra-se clara a recomendação de Benjamin a 
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 Em seu texto Crônica dos desempregados alemães (1938) podemos ler o seguinte: “o reino de Deus os 

alcança como catástrofe”, porém, a este reino existe algo como a sua imagem inversa, a saber, “o aparecimento 

do anticristo. Como se sabe, este arremeda a benção que foi anunciada como messiânica. Assim sendo, o 

Terceiro Reich arremeda o socialismo. O desemprego acaba porque o trabalho forçado se torna legal” (2013d, p. 

163). Dessa forma, não é sem motivo que, somado a esta relação de semelhança teológico-política, Benjamin 

acrescente que a vida nas modernas burocracias pode ser identificada como tendo seu “núcleo governado por 

Satanás” (2013e, p. 134). A identificação do automatismo burocrático moderno ao satânico, tendo no Führer do 

Terceiro Reich o seu ponto máximo – isto é, o próprio anticristo – não impede, entretanto, de Benjamin 

reconhecer que: “o inimigo nunca deixou de vencer”. Sem prever Auschwitz ou Hiroshima, e ainda, na esteira do 

que será o raciocínio de Agamben, podemos estender tal diagnóstico aos nossos dias de estado de exceção 

permanente que continua acrescentando aos pés do anjo da história “ruínas sobre ruínas”. Contudo, é de 

Benjamin também a certeza de que: “o Messias não vem apenas como redentor, mas como aquele que superará o 

Anticristo”, justamente por isso: “só terá o dom de atiçar no passado a centelha da esperança aquele historiador 

que tiver aprendido isto: nem os mortos estarão seguros se o inimigo vencer. E esse inimigo nunca deixou de 

vencer” (2012b, p. 12).  
 



171 
 

Bataille de, em sua argumentação sobre a comunidade negativa, estar trabalhando para o 

facismo. Agamben vai um pouco além e afirma-nos que: “o que está em jogo aqui é algo 

considerável”, em certo sentido, “toda a teoria do Estado – incluindo a de Hobbes – que vê em 

um poder destinado a impedir ou retrasar a catástrofe, pode ser considerava como uma 

secularização desta interpretação de 2Tes 2”(2006, p. 110). 
83

 

Neste sentido, a argumentação de Agamben está novamente bastante próxima daquilo 

que expomos no segundo capítulo, sobre a imagem foucaultiana do governo infinito dos 

homens que se estende ao longo da história através de tecnologias políticas de segurança e 

controle das crises. Governamentalidade neoliberal de segurança e controle, ou ainda, o 

estado de crise permanente, é a atualização secularizada da força que impede (katechōn) a 

destituição (katargēsei) messiânica deste estado de anomia em que as democracias ocidentais 

estão imersas. Nas palavras de Agamben, “o poder profano – o Império romano ou qualquer 

outro – é a aparência que cobre a realidade da anomia substancial do tempo messiânico” 

(2006, p. 111). Nesse sentido, uma teoria do poder destituinte, ou ainda, da inoperosidade 

messiânica precisa mostrar que essa aparência imperial – que hoje assume a forma de 

governamentalidade neoliberal infinita dos indivíduos –, além de esconder o estado de anomia 

em que nos encontramos, também nos impede de desarticular a máquina dual do poder 

Ocidental – bem como sua metafísica subjacente. Diante de tudo isso, a conclusão da presente 

dissertação não poderá encaminhar-se a um horizonte diferente. Ao que ficou evidente, 

somente uma ação humana nos moldes da temporalidade messiânica e da desconfiança da lei 

pela fé, conseguirá prover aquele corpo-a-corpo com os dispositivos do poder necessário para 

a destituição. Somente essa forma de vida poderá colocar no lugar do ineficaz poder 

constituinte um poder destituinte.  
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 Com esta lente de interpretação em mente, Agamben faz uma leitura das investidas nietzscheanas ao 

pensamento do apóstolo Paulo interessante. Segundo o italiano, “pode ser útil interrogar a partir dessa 

perspectiva a relação de Nietzsche com o pensamento de Paulo. [...] a questão de como este pensador intitulou O 

anticristo a sua declaração de guerra contra o cristianismo e Paulo. O anticristo é, precisamente na tradição 

cristã, tanto a figura que assinala o final dos tempos e o triunfo de Cristo sobre todo o poder, como também „essa 

obra de arte de grande estilo, totalmente admirável‟ que era para Nietzsche o Império romano. Neste gesto, 

portanto [...] não pode conter senão uma certa intenção paródica. O anticristo é, pois, uma parodia messiânica, na 

qual Nietzsche – vestido com roupa de anti-messias – não faz mais do que recitar até o fim um roteiro escrito por 

Paulo. [...] Não só a ideia de uma equiparação entre a lei e maldição é genuinamente paulina [...] como também 

que o „homem da anomia‟ não pode fazer outra coisa do que promulgar essa lei-maldição, é também uma leitura 

lucidamente irônica do katechon de 2Ts 2.6-7” (AGAMBEN, 2006, p. 111).  
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CONCLUSÃO – A vida política depois da indiferença filosófica 

 

Na filosofia, como na arte, não há 

conclusão possível, há apenas a 

possibilidade de abandonar o trabalho 

 

Giorgio Agamben  

 

 

 O filósofo italiano Antonio Negri, escrevendo sobre o último volume da pesquisa 

Homo Sacer, L‟uso dei corpi, faz a seguinte leitura da conclusão apresentada por Agamben:  

 

É um grande livro metafísico, este de Giorgio Agamben, que explicitamente conclui a 

história do Homo sacer (L‟uso dei corpi, Neri Pozza Editore, 366 páginas). Justamente 

por ser metafísico, é também um livro político, que, em muitas de suas páginas, nos 

restitui o único Agamben político que conhecemos (quando “política” significa “fazer”, 

e não simplesmente fazer astrologia sobre a dominação, à maneira dos juristas e dos 

ideólogos), o de La comunità che viene. Mas em sentido inverso, invertido. O problema 

é sempre o de uma vida feliz a ser conquistada politicamente, mas, depois de 20 anos, 

essa busca não se conclui nem na construção de uma comunidade possível, nem na 

definição de uma potência – a menos que se considere como tal a “potência destituinte”, 

desejada na conclusão da pesquisa (NEGRI, 2014, s/p.).  

  

O descontentamento de Negri com a conclusão apresentada por Agamben não é sem 

motivo. Conforme ele mesmo se define, “para mim, que sou marxista, essas parábolas 

agambenianas causam o efeito de assistir a um espetáculo em que alguém captou o problema 

e não quer ou, melhor, não pode resolvê-lo” (NEGRI, 2014, s/p.). Sendo assim, perguntar-se o 

que significa desativar a operação soberana e inoperar os dispositivos governamentais, para 

Negri ou qualquer outro marxista, “significa desativar a relação entre dominação capitalista e 

o trabalho vivo: uma relação que está sempre fechada dentro do capital, mas que, ao mesmo 

tempo, está sempre fora, assimétrica, autônoma do capital” (NEGRI, 2014, s/p.).  

Ao que parece, no entanto, Agamben realmente não pensa nesses termos e, por isso, a 

frustração de Negri está totalmente justificada. Para o autor da série Homo sacer, não apenas 

os principais conceitos da governamentalidade neoliberal estão sob suspeita, mas também 

aqueles articulados pela comunidade crítica mais radical. Em uma entrevista recente, 

Agamben já havia sido questionado sobre o porquê da comunidade que vem não ser um novo 

comunismo, ainda que diferente das tentativas do século XX. Sua resposta é esclarecedora:  

https://www.google.com/url?q=http://www.ihu.unisinos.br/noticias/536810-guy-debord-e-a-clandestinidade-da-vida-privada-prologo-de-o-uso-dos-corpos-de-giorgio-agamben&sa=U&ei=mllyVIa8H4XtO_LPgLgF&ved=0CAoQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE3F_xpGUnr1IEY09jYnae81PXCAA
https://www.google.com/url?q=http://www.ihu.unisinos.br/noticias/519380-o-homo-sacer-e-o-campo-como-paradigma-politico-moderno&sa=U&ei=ylNyVOq3LdjWaobwgJgN&ved=0CAoQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNG7_OFP5TDyBE_Vnjp0i8ORfS2hug
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Procuro evitar continuar aderindo simplesmente à tradição da esquerda, que me é muito 

familiar e com a qual estive e estou em estreito contato. O comunismo também foi uma 

excelente ideia, mas se nos referirmos ao que aconteceu nos tempos de Stalin nada tem 

de excelente. Portanto, não podemos usar hoje conceitos como a democracia ou o 

comunismo como se fossem claríssimos. Não são claríssimos. Vimos o que aconteceu 

com a democracia – o mesmo aconteceu com o comunismo. Digo isso quando me 

confronto com filósofos como Žižek ou Badiou, que usam o comunismo dessa maneira, 

como se fosse um conceito perfeitamente claro. Se for assim, o que será o comum nesse 

comunismo? (AGAMBEN, 2015, s/p.).  

  

 Precisamente por essa recusa em simplesmente aderir a uma tradição da esquerda que, 

conforme buscamos mostrar nos capítulos da presente dissertação, a proposta de pensar um 

poder destituinte em Agamben não trilha os mesmos caminhos do terror revolucionário de 

Žižek – que confunde violência divina com violência política. Ainda que o jovem Agamben, 

no final da década de 60, estivesse muito familiarizado e em estreito contato com essa 

perspectiva de ação, 
84

 isso já não é mais o caso para suas pesquisas dos últimos vinte anos. 

Na mesma entrevista que deu, por ocasião de sua palestra em Atenas para a juventude do 

SYRIZA, Agamben procura deixar claro que: “não tenho em mente um confronto violento 

com o poder. Pelo contrário, o que me interessa é podermos demonstrar quão estratégica é 

essa anomia”. Nesse sentido, “talvez não se trate de uma ação revolucionária – mas do 

caminho que demonstraria para os homens que no centro da lei se encontra a anomia” (2015, 

s/p.). Na verdade, conceber um poder destituinte é justamente abrir mão dessa chave de ação 

violenta, uma vez que o poder como violência institui um poder constituinte e constituído. 

Nesse sentido, trata-se muito mais, “hoje em dia, seja o de pensar uma ação política 
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 Conforme argumentação na seção anterior, em seu texto Sobre os limites da violência (1969) Agamben coloca 

os termos de maneira muito próxima a tradição de esquerda marxista: “a exigência de encontrar uma violência 

que contivesse em si mesma o próprio princípio e o próprio centro foi satisfeita apenas pela metade; e isso 

porque, em última instância, ainda é um critério teleológico – ou seja, o fim para o qual ela se volta – que decide 

a questão: a deposição do Estado e o início de uma nova época histórica. Não obstante, tanto Sorel quanto 

Benjamin, sob um olhar mais atento, se lançaram sobre o limiar extremo a partir do qual uma teoria da violência 

revolucionária se torna possível. O que é, de fato, uma violência que não põe o direito? Não contradiz a essência 

mesma da violência o fato de que ela não afirme um poder? E o que confere à violência revolucionária a 

miraculosa capacidade de fazer saltar o continuum da história e de dar assim início a uma nova era? Na resposta 

a essas interrogações se precisa a tarefa de uma teoria da violência revolucionária. A idéia de uma violência que 

deliberadamente não se propõe a afirmar um direito, mas a romper a continuidade do tempo humano e, assim, 

dar início a uma nova época, não é tão inconcebível como parece à primeira vista, e se conhece pelo menos um 

exemplo dela, ainda que situada fora da experiência dos povos chamados civilizados: a violência sacra. Quase 

todos os povos primitivos conhecem rituais violentos cuja celebração visa a interromper o fluxo homogêneo do 

tempo profano e, re-atualizando o caos primordial, a permitir ao homem, tornado novamente o contemporâneo 

dos deuses, alcançar a dimensão original da criação. Toda vez que a vida da comunidade está ameaçada ou toda 

vez que o cosmos lhe aparece esvaziado e esgotado, o homem primitivo recorre a essa espécie de regeneração do 

tempo, antes da qual uma nova época (uma nova revolução do tempo) não poderá ter início” (AGAMBEN, 2012, 

s/p.). 
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exclusivamente destituinte – não constitutiva de uma nova ordem política e jurídica” (2015, 

s/p.).  

Se os leitores ainda se lembram, o motivo dessa modificação na estratégia de se pensar 

a ação política na atualidade – não mais a partir do confronto violento com o poder, mas em 

termos de uma ação estratégica – se dá em razão da própria configuração política que 

Agamben ocupou-se em nos mostrar. No primeiro momento de nossa reconstrução da 

trajetória genealógica da assinatura “poder” empreendida nessa dissertação, buscamos deixar 

claro que a estrutura paradoxal da operação soberana não apenas captura a vida nua dos 

indivíduos na maquinaria do poder, como também impede que investidas violentas contra ela 

tenham sucesso. Essa é a situação paradoxal das lutas por liberdades e direitos no espaço 

público, que se transformam em uma crescente inscrição da vida na ordem estatal. Mesmo 

que não sejam lutas que devam ser desconsideradas por sua importância inquestionável, seus 

resultados não são uma redistribuição das relações de poder, mas antes apenas a aquisição de 

permissões para operarem dentro do ordenamento jurídico estabelecido. Ou seja, trata-se da 

surreal inclusão da vida nua nos dispositivos do poder através de sua exclusão. Essa é a 

estrutura de bando ou de abandono do poder soberano ocidental. Contra ele, nossas violentas 

investidas que afirmam e deixam evidente o estado de crise em que estamos vivendo, apenas 

servem de condições para maiores capturas.  

O resultado de tal operação não poderia ser outro, senão o tripé agambeniano por 

excelência: vidas desperdiçadas (homo sacer), anomia jurídica (estado de exceção como 

regra) e espaços de abandono (campo). Desde os habitantes dos campos de refugiado na 

Guiné ou no Congo, passando pelos indivíduos em situação ilegal em países estrangeiros, 

podendo chegar até aos moradores do que restou da Cracolândia em São Paulo, o que estamos 

assistindo contemporaneamente é a população mundial sendo reduzida a um processo de 

biologização da política. Virtualmente, todos somos homo sacer diante dessa estrutura de 

poder que nos captura a partir do abandono.  

Vale dizer, no entanto, que muito mais inesperado do que abrir mão da tradição da 

esquerda e de um corpo-a-corpo mais violento com o poder, foi a opção de Agamben em 

recuperar o pensamento de um apóstolo cristão do primeiro século, na intenção de poder 

encontrar ali um gesto digno de ser repetido. Contudo, essa parábola agambeniana, para 

falarmos com Negri, não foi um gesto pedante de alguém que captou o problema e não pode 

resolvê-lo. Antes o contrário. Repetir Paulo é uma espécie de condição de possibilidade para 

pensarmos o contemporâneo, uma vez que foi o apóstolo dos gentios melhor do que ninguém 

que nos abriu a compreensão da temporalidade messiânica que, assim como o contemporâneo, 
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é marcada pelo tempo do agora (ho nyn kairos). 
85

 Isso significa que o contemporâneo não é 

só “quem, percebendo a sombra do presente, apreende sua luz invendável. É também quem, 

dividindo e interpolando o tempo, está em condições de transformá-lo e colocá-lo em relação 

com os outros tempos” (AGAMBEN, 2009, s/p.). Tudo isto está muito próximo daquela 

imagem oriunda do pensamento de Walter Benjamin que expomos no capítulo 2, a saber, de 

que “cada segundo era a porta estreita por onde podia entrar o Messias” (BENJAMIN, 2012b, 

p. 20). Esta porta não é a história, não é o último dia, mas o ultíssimo, ou seja, o fim da 

história. Tal percepção da temporalidade é fundamental na desarticulação da maquinaria dual 

do poder porque, além de fazê-la apreensível, conforme foi dito acima. Diferentemente do que 

acontece na percepção história hegeliano-marxista de Negri e tantos outros, em que este 

“momento” da revolução é um ideal, no “cada momento” do tempo messiânico (kairós) não 

temos um ideal, mas uma porta histórica real por onde o tempo chegará ao seu fim. 

A partir dessa diferença específica da temporalidade messiânica recuperada por 

Agamben nos escritos de Paulo, é que temos condições de responder aquela insatisfação de 

Negri com que começamos a presente conclusão. Ao invés de lançar o fim do tempo como um 

resultado de um processo que parece nunca acabar, o tempo messiânico ocupa-se com o 

tempo do fim, fazendo com que cada indivíduo aproprie-se do tempo que lhe resta para 

adiantar e abrir portas histórias pelas quais o Messias pode entrar e levar a cume o tempo. Ou 

seja, há uma transformação da vida destes indivíduos nessa nova temporalidade – aquela vida 

eterna (zoē aiōnios) que Agamben fala em O Reino e a Glória; uma forma de vida que tem 

em sua marca fundamental uma relação totalmente nova com o tempo. Ao invés de alimentar 

uma nostalgia por um passado glorioso – um estado de natureza, uma comuna ideal ou 

qualquer suposto paraíso perdido; ou ainda, esvair-se em um escapismo futurista que coloca 

os indivíduos a trabalhar por uma esperança que nunca chega, esperando um momento 

revolucionário em que uma classe privilegiada se levantaria e tomaria o poder –, Paulo lega à 

política do Ocidente uma orientação no tempo que resta que nos permite compreender 

perfeitamente o “como fazer” de Agamben.  
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 Ou ainda, segundo um ensaio publicado pelo jornal Clarín em 2009, Agamben nos diz que: “mesmo que, 

como vimos, o contemporâneo é que abriu as vértebras de seu tempo (ou percebeu a falha ou o ponto de 

ruptura), ele faz dessa fratura o lugar de encontro entre os tempos e as gerações. Nada mais exemplar, nesse 

sentido, do que o gesto de Paulo de Tarso, no ponto em que experimenta e anuncia aos seus irmãos essa 

contemporaneidade por excelência que é o tempo messiânico, o ser contemporâneo do messias, que ele chama de 

„tempo de agora‟ (ho nyn kairos). Não só esse tempo é cronologicamente indeterminado [...], mas também tem a 

capacidade singular de relacionar consigo mesmo cada instante do passado, de fazer de cada momento ou 

episódio do relato bíblico uma profecia ou uma prefiguração (typos, figura, é o termo preferido de Paulo) do 

presente (assim Adão, por meio de quem a humanidade recebeu a morte e o pecado, é o „tipo‟ ou figura do 

messias, que traz aos homens a redenção e a vida)” (2009, s/p.). 



176 
 

Precisamente esse esforço de construir uma forma de vida em exato contraponto à 

captura da vida nua pelos dispositivos de poder, é a conclusão que Agamben chega em sua 

pesquisa. Essa importante parte da filosofia de Agamben já fica explicita logo no Prólogo de 

L‟uso dei corpi, onde o italiano demora-se no legado que Guy Debord deixa às democracias 

contemporâneas, colocando justamente essa nova relação da vida com a política. Nas suas 

palavras: 

 

A Sociedade do Espetáculo abre com a palavra “vida” (“Toda a vida das sociedades nas 

quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa 

acumulação de espetáculo) e até ao último momento as análises do livro não cessam de 

pôr em causa a vida. O espetáculo, onde “tudo o que era diretamente vivido se distancia 

numa representação”, é definido enquanto uma “inversão concreta da vida”. [...] A vida 

nas condições espetaculares é uma “falsa vida”, uma “sobrevivência” ou um “pseudo-

uso da vida”. Contra esta vida alienada e separada, é postulado algo que Guy chama 

“vida histórica”, que surge logo no renascimento como uma “ruptura alegre com a 

eternidade” [...]. O que fosse esta vida “mais intensa”, o que era arruinado ou falsificado 

no espetáculo ou simplesmente o que deve ser entendido por “vida na sociedade” não é 

esclarecido em qualquer momento; e, no entanto seria demasiado fácil censurar ao autor 

incoerência ou imprecisão terminológica. Guy não faz que repetir uma postura 

constante na nossa cultura, na qual a vida não é nunca definida enquanto tal, mas é 

recorrentemente dividida em bios e zoē, vida politicamente qualificada e vida nua, vida 

pública e vida privada, vida vegetativa e vida de relação, num modo em que nenhuma 

das partições é determinável senão na sua relação com a outra. E é talvez em última 

análise exatamente o indecidível da vida que faz com que ela seja sempre de novo 

decidida singular e politicamente. [...] É como se cada um sentisse obscuramente que a 

própria opacidade da vida clandestina encerra em si um elemento genuinamente 

político, e como tal por excelência partilhável – e todavia, se o tentamos partilhar, foge 

obstinadamente à sua prisão e não deixa senão um resíduo ridículo e incomunicável. O 

castelo de Silling, no qual o poder político não tem outro objeto que a vida vegetativa 

dos corpos é neste sentido a figura da verdade e, do mesmo modo, o fracasso da política 

moderna – que é na verdade uma biopolítica. Ocorre mudar a vida, levar a política ao 

quotidiano – e no entanto, no quotidiano, o político não pode senão naufragar. E 

quando, como sucede hoje, o eclipse da política e da esfera pública não deixa subsistir 

senão o privado e a vida nua, a vida clandestina, que se torna a única dona do campo, 

deve, enquanto privada, publicitar-se e tentar comunicar os seus próprios já não risíveis 

(e todavia ainda tais) documentos que coincidem agora imediatamente com ela, com as 

suas jornadas indistintas filmadas ao vivo e transmitidas pelas telas aos outros, uma 

após a outra (AGAMBEN, 2015b, s/p.).  

 

Sob a inspiração de alguns insights não completados por Debord, Agamben parece 

concluir que urge modificar a vida, levando a política ao quotidiano. Trata-se de alterar essa 

vida vegetativa dos corpos que foi capturada pelo poder biopolítico, e transformá-la em uma 

forma de vida, que significa viver publicamente a coincidência de nosso corpo com nossa 

biografia. Ou seja, significa fazer o caminho contrário da operação soberana que descrevemos 

no primeiro capítulo. Talvez tenha sido nesse sentido que Negri afirmou que o livro de 

Agamben é político, mas em um sentido inverso, invertido. Justamente em tempos que a 

política moderna fracassou por ter desumanizado os cidadãos, transformando-os em meros 
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corpos biometricamente gerenciados, Agamben faz um movimento inverso e afirma a 

necessidade de levar a política ao cotidiano da vida. Tal manobra filosófica do italiano 

significa apostar na urgência de fazer do espaço público o lugar onde os indivíduos mostrem 

para todas as pessoas a coincidência de sua vida com sua forma. Essa é a ideia de publicitar-se 

a vida privada. É comunicar aos outros aquilo que foi relegado exclusivamente ao âmbito 

privado. Com isso, é claro que Agamben não quer reforçar aquela técnica biopolítica por 

excelência de tornar indistinto oikos de pólis – fazendo do governo oikonomico. Sua intenção 

é exatamente o contrário, desarticular a operação biopolítica. Justamente porque não há mais 

volta às categorias políticas clássicas, e porque o espaço público foi transformado em um 

ambiente da gestão oikonomica, tão somente através de uma postura de tornar pública não 

apenas nossa vida, mas também a forma que intencional e particularmente damos a ela, é que 

teremos condições de desencadear, ainda hoje, uma ação humana que pode ser chamada de 

política. Apenas dessa forma, teremos a vida sem forma (zoé) e as formas sem vida (bíos) 

coincidindo em uma forma de vida.
86

 

Essa é a tarefa mais urgente que a contemporaneidade política tem diante de si, e que 

Agamben, em Altíssima Pobreza, buscou inspiração no movimento franciscano, qual seja: 

“como pensar uma forma-de-vida, ou seja, uma vida humana totalmente subtraída das garras 

do direito e um uso dos corpos e do mundo que nunca acabe numa apropriação? Ou seja, 

pensar a vida como aquilo que nunca se dá propriedade, mas apenas um uso comum” (2014e, 

p. 11). De maneira muito próxima da forma com que Paulo descreve a vida no tempo 

messiânica diante da lei (desconfiança), no movimento franciscano Agamben enxerga o 

mesmo esforço de realizar uma vida e uma prática humana absolutamente fora das 

determinações do direito. Se chamarmos de “„forma de vida‟ essa vida inatingível pelo 

direito, então podemos dizer que o sintagma forma vitae expressa a intenção mais própria do 

franciscanismo” (2014e, p. 116). Vale esclarecer, no entanto, que o que está em jogo aqui, 

como no raciocínio paulino, não é tanto o ato de preceituar algo a alguém. Não se trata de 

aplicar uma forma ou uma norma à vida de um indivíduo, mas de viver de acordo com uma 

forma. Ou seja, “de uma vida que, no ato de a seguir, ela própria se torna forma, coincide com 

ela” (2014e, p. 105). Agindo assim, já não teremos mais aquilo que era chamado de vida pelo 

poder soberano, nem tampouco uma norma aos moldes do dispositivo jurídico. Trata-se de 
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 Comentado sobre esse lugar que Agamben chega, Edgardo Castro nos diz que: “situando-se não na perspectiva 

da captura da vida nos dispositivos da lei, mas na de uma vida que se subtrai ou ao menos, busca subtrair-se a 

todo direito, a noção de forma-de-vida aparecerá então como a categoria inversa e, ao mesmo tempo, simétrica à 

de nuda vita (vida nua), que havia dominado a reflexão biopolítica de Agamben até a publicação de O reino e a 

glória” (2012, p. 195).  
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“um terceiro entre a doutrina e a lei, entre a regra e o dogma, e é só a partir da consciência 

dessa especificidade que sua definição poderá tornar-se possível” (2014e, p. 109). As duas 

assinaturas são colocadas juntas, em tensão recíproca, para nomear algo que novo que não 

poderia ser designado de outra forma. Uma forma de vida nasce quando uma vida qualificada, 

e não uma mera vida nua, fornece o paradigma da regra. Quando isso acontece, o que está em 

jogo não é obedecer uma norma ou uma regra, mas viver de uma determinada forma. No caso 

do franciscano, que busca viver a vida apostólica ou evangélica, sua vida se transforma em 

um: 

campo de forças atravessado por duas tensões opostas, uma voltada para transformar a 

vida em liturgia e a outra tencionada para fazer a liturgia uma vida. [...] À liturgização 

da vida corresponde aqui uma vivificação integral da liturgia. Nesse sentido, o monge é 

um ser que só é definido por sua forma de vida, de modo que, levada ao extremo, a ideia 

de um monge indigno parece implicada literalmente uma contradição. [...] ao esfumar-

se da diferença corresponderá a progressiva clericalização dos monges e sua crescente 

integração na Igreja, enquanto a sua acentuação corresponderão tensões e conflitos entre 

as ordens e a Cúria (AGAMBEN, 2014e, p. 122-123).  

 

Justamente por tudo isso que os monges franciscanos conseguem ilustrar 

paradigmaticamente a estrutura apostólica da vida no tempo messiânico que trabalho no 

terceiro capítulo. O caráter escatológico da mensagem franciscana não é comunicado através 

de uma nova doutrina, mas antes, através de uma forma de vida por meio da qual a própria 

vida do Messias se torna novamente presente no mundo – a pasousia de que fala Paulo. É 

nesse sentido que Agamben sustenta que a forma de vida franciscana é “o fim de todas as 

vidas, o último modus, depois do qual não é mais possível a realização histórica múltipla dos 

modi vivendi”, isso significa dizer que: “a „altíssima pobreza‟, com sue uso das coisas, é a 

forma-de-vida que começa quando todas as formas de vida do Ocidente alcançam a sua 

consumação histórica” (2014e, p. 146).  

Em tudo isso, fica evidente as reivindicações e estratégias particulares do movimento 

franciscano no interior do plano religioso. No entanto, desde o começo, quando Agamben 

escolheu articular esse paradigma em suas investigações, o objetivo era claramente transpor 

esses limites religiosos e se perguntar, mesmo que de maneira provisória, quais eram as 

consequências políticas que poderíamos tirar da altíssima pobreza fransciscana. Para 

Agamben, uma vez que tais reivindicações definiram e delimitaram o âmbito da prática da 

religião, “é possível tentar considerá-lo como tal, antes ou para aquém do significado religioso 

ou econômico-social que sem dúvida lhe cabe” (2014e, p. 98).  Quanto a esse desdobramento 

político, o foco de Agamben está em identificar como os franciscanos conseguiram fazer com 

que fosse impossível em suas vidas isolar algo como uma vida nua; toda a zoē tornou-se um 
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bíos, toda a sua esfera privada se identificou sem resíduos com sua vida pública. Finalmente 

com a exemplaridade fransciscana, Agamben conseguiu identificar as condições de 

possibilidade para algo que ele já havia vislumbrado em 1995 em Homo Sacer I: a 

possibilidade de uma vida politizada, em que “não existe gesto ou detalhe da sua vida, de seu 

modo de vestir ou de caminhar que não tenha um preciso significado e não esteja preso a uma 

série de vínculos e de efeitos minuciosamente inventados” (AGAMBEN, 2002, p. 188).  

Conforme vimos no primeiro e no segundo capítulo, o raciocínio de Agamben pode 

ser verificado de várias formas inversas: na vida do homo sacer a sua inteira existência é 

reduzida a uma vida nua despojada de todo direito; na vida do Führer toda palavra é 

identificada imediatamente como lei uma vez que ele representada todo o povo alemão, ele já 

não tem uma vida nem pública nem privada; já na vida do habitante do campo, o muçulmano 

que perdeu toda esperança, se torna aquele em que foi separado integralmente todas as 

identificações de humanidade transformando-se em uma pura zoē. Enfim, em toda essa lista 

de vidas que se tornaram paradigmas para a filosofia de Agamben, o que está em jogo é a 

necessidade de mostrar que o corpo-a-corpo com os dispositivos jurídico-políticos, ou ainda, a 

tentativa de desativá-los e torná-los inoperosos pelo uso, acontece no mesmo plano puramente 

existencial no qual age a operatividade do direito. 
87

 Justamente porque é a vida que é 

capturada pela operação soberana, é que será a partir da vida que a inoperosidade poderá ser 

pensada. Ou seja, significa sustentar que “é a partir destes terrenos incertos e sem nome, 

destas ásperas zonas de indiferença, que deverão ser pensadas as vias e modos de uma nova 

política” (2002, p. 192). Essa vida politizada de Agamben está muito próxima daquela 

dimensão que Foucault acena ao final de História da Sexualidade I - Vontade de saber, onde 

fala da necessidade de uma outra economia dos corpos e dos prazeres como possível 

horizonte de uma outra política. Em síntese, se trata de insistir no fato de que hoje, mais do 

que nunca, se faz urgente “fazer do próprio corpo biopolítico, a própria vida nua, o local em 

que constitui-se e instala-se uma forma de vida toda vertida na vida nua, um bíos que é 

somente a sua zoē”, se assim procedermos, então, “veremos abrir-se um campo de pesquisa  
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 Na verdade, algo que também ficou evidente na presente pesquisa é a forma como Agamben articula os temas 

ontológico e teológicos. De maneira muito distinta do que era feito na filosofia primeira tradicional, para ele, 

tudo acontece (performático) no campo da imanência. Ou ainda, nas suas palavras, “a esfera da prática humana, 

com seus direitos e seus signos, é real e eficaz, mas não produz nada de essencial nem gera uma nova essência 

para além de seus próprios efeitos. Em outras palavras, a ontologia que aqui está em questão é puramente 

operativa e efetual. O conflito com o direito – ou melhor, a tentativa de o desativar e tornar inoperoso pelo uso – 

situa-se no mesmo plano puramente existencial no qual age a operatividade do direito e da liturgia. A forma de 

vida é aquele puro existencial que deve ser liberado das marcas do direito e do ofício” (AGAMBEN, 2014e, p. 

139-140).  
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que jaz além daquele definido pela intersecção de política e filosofia, ciências médico-

biológicas e jurisprudência” (2002, p. 194).  

Uma vez que as conclusões aqui alcançadas muito se aproximam de alguns horizontes 

já vislumbrados e desenvolvidos por Foucault, resta perguntar, antes do final deste trabalho, 

qual é a diferença específica do projeto agambeniano em relação ao das estéticas da existência 

de Foucault. Estaríamos no mesmo campo da estilística da existência foucaultiana? De certa 

forma sim, principalmente no que diz respeito aquilo que falamos logo acima, sobre a 

existência ser o campo de forças onde acontece a inoperosidade do direito. Contudo, em outro 

sentido muito importante, os dois projetos são bem diferentes. Em estreita harmonia com 

aquilo que foi identificado na introdução como a primeira e mais fundamental característica 

de toda a filosofia de Agamben, faz-se necessário concluir que forma de vida e indiferença 

são decorrências uma da outra. Enquanto o esforço de uma estética da existência apontava 

para a afirmação da diferença em meio à repetição, para Agamben, “o sentido de forma é, 

nesse caso, „exemplo, paradigma‟” (2014e, p. 101). Se nos lembrarmos que da explicação 

sobre a “metodologia paradigmática” de Agamben feita na introdução, a ideia de forma de 

vida assume uma dimensão filosófica de primeira grandeza. Justamente porque Agamben está 

envolvido em um projeto de desarticular uma operação política e metafísica que sempre 

instala um paradoxo entre duas noções, seus esforços nunca são em busca de uma identidade 

ou diferença – pois ambos os projetos contribuem para essa situação paradoxal. Antes, toda a 

sua filosofia é a busca pela indiferença. Nesse momento os paradigmas mostram toda sua 

importância. Sempre na eleição de um paradigma, existe a preocupação de se encontrar um 

conceito que escape da antinomia entre universal e o particular, ou seja, “o que vale para o 

exemplo [para-deigma] é que ele vale para todos os casos do mesmo gênero e, ao mesmo 

tempo, está incluído entre eles” (AGAMBEN, 2013b, p. 18). Mesmo que todo paradigma seja 

um exemplo real e particular, em razão de sua estrutura indiferente, ele não é nem 

exclusivamente particular, nem abstratamente universal. Antes, se trata de um objeto singular 

que, “por assim dizer, se dá a ver como tal, mostra a sua singularidade. Daí a pregnância do 

termo que em grego exprime exemplo: para-deigma, aquilo que se mostra ao lado (como o 

alemão Bei-spiel, aquilo que joga ao lado)” (2013b, p. 18). Em resumo, na filosofia da 

indiferença, na filosofia que vem, o ser é o qualquer. A singularidade que na sua indiferença 

se desvincula do dilema filosófico que obriga o conhecimento a escolher entre a 

irredutibilidade do indivíduo ou a inteligibilidade do universal. O paradigma é um qualquer, o 

mais comum, que consegue carregar consigo o significado de tudo aquilo do qual ele 

exemplifica e que, por isso, elimina o paradoxo da operação soberana ocidental.  
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Quando Agamben sustenta que da utilização de “forma” no sintagma forma de vida é 

um sentido paradigmático (AGAMBEN, 2014e, p. 101), ele está conectando todas 

implicações ontológicas com as estratégias delimitadas no campo político. A vida política 

depois da indiferença filosófica é a vida de qualquer indivíduo que conseguiu fazer de seu 

corpo um campo de forças onde não existe mais a diferença entre zoē e bíos, conseguindo 

assim, desarticular aquela operação política ocidental que busca justamente separar nossa zoē 

de nossa bíos, fazendo de nós qualquer outra coisa, que não um ser humano com capacidade 

de ação política. Por outro lado, a singularidade de uma forma de vida, enquanto 

singularidade qualquer, é aquela que carrega consigo aquilo que Agamben chama de “o fato 

novo da política que vem”, qual seja, “ela não será mais a luta pela conquista ou pelo controle 

do Estado, mas a luta entre o Estado e o não-Estado (a humanidade), disjunção irremediável 

entre as singularidades quaisquer e a organização estatal” (2013b, p. 78). A vida política 

depois da indiferença filosófica é aquela em que as várias formas de vida, enquanto 

singularidades quaisquer, formam uma comunidade sem reivindicar uma identidade – uma 

vez que elas nem dispõem de uma identidade para fazer valer e se impor. Quando 

testemunhamos acontecimentos como o dos protestos desencadeados na Praça da Paz 

Celestial (Tienanmen) na República Popular da China, entre abril e junho de 1989, ou ainda 

as manifestações que tomaram as ruas do Brasil aconteceram – as chamadas Jornadas de 

junho de 2013 – percebemos essa disposição paradigmática: optou-se pela estratégia de 

colocar-se na linha de frente do processo político as singularidades quaisquer cuja 

potencialidade vem exatamente da disposição em fazer política sua vida meramente privada. 

Isso faz com que, nas sociedades despolitizadas em que vivemos, aquilo que é mais 

característico da vida política volte a ter lugar: a possibilidade de que qualquer um pode 

ocupar o lugar central do poder, pois ninguém pode simplesmente encarná-lo. Ou ainda, 

conforme colocar o professor Vladimir Safatle, “o mais indicado a ocupá-lo é exatamente 

aquele que tem as qualidades de „qualquer um‟, não no sentido de ser alguém sem valor, mas 

no sentido de ser alguém sem desejo de encarnação” (2014b, s/p.).  

 Em uma época de esforços sistemáticos e cada vez mais elaborados para esfumar a 

dimensão política da vida dos indivíduos, onde a política parece poder assumir apenas a forma 

de uma oikonomia da crise infinita, ainda pode provir da filosofia a capacidade de indicar 

linhas de resistência e de inversões de rota. A tarefa do pensamento que nos resta é, para além 

da experiência franciscana e à luz da exemplaridade paulina, pensar uma vida que seja 

inseparável de sua forma. O fato novo da política que é a capacidade de produzirmos uma 

forma de vida que, enquanto singularidade qualquer, não permite que os dispositivos de poder 
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separem sua zoē de sua bíos, seu corpo de sua forma. Pensar essa estilística da existência 

política é, sem sombra de dúvida, o ponto de partida incontornável frente ao novo horizonte 

aberto pelo pensamento.   
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