
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 www.voxinstituto.com.br/  

 
   

Grupo de Pesquisa : Política 
Texto base: “Homo Sacer – O poder soberano e a 

vida nua I” de Giorgio Agamben 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

   
 www.voxinstituto.com.br/  

 
   

O poder Soberano em Homo Sacer 
de Giorgio Agamben 



_______________________________________________________________________________________
De VITTO, Osvaldo (2017). O poder Soberano em Homo Sacer de Giorgio Agamben. Biblioteca Virtual do 
Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2017	

	
_______________________________________________________________________________________

www.voxinstituto.com.br/	

1	

 

O poder Soberano em Homo Sacer de Giorgio Agamben 

Osvaldo De Vitto 

 

Giorgio Agamben apresenta, em Homo Sacer, a tese de que o mundo contemporâneo se 

caracteriza por (1) uma degeneração da noção clássica de política; (2) por uma vulgar cultura do 

espetáculo e (3) por erosão contínua daquilo que acreditamos compor nossa ideia do “humano”. 

Sua critica não é a de um niilista cínico e nem lhe falta profundidade histórica. Pelo contrário, trata-

se de um autor que oferece balizas sólidas para pensar o momento contemporâneo, assim como 

direções para imaginar novas perspectivas. DE fato, o propósito de Agamben é, antes de tudo, 

oferecer uma critica radical à vasta comunidade contemporânea, que se recusa, como ele diz, a 

visualizar os problemas atuais sob uma nova luz ou o presente como possível de ser radicalmente 

alterado.  

 Importa ressaltar que o interesse de estudiosos por Agamben deu-se através da leitura de 

sua exposição complexa e detalhada do conceito de Homo Sacer e de bio-política, no que concerne 

à natureza dos sistemas legal e político ocidentais. Ele indica que controle e domínio compõem o 

núcleo de tais sistemas. Admite-se que uma de suas contribuições mais fundamentais à Filosofia 

recente é seu método de mapear o que ele chama de função bio-política da lei e da política 

ocidentais. Agamben parte das noções filosóficas gregas de zoe e bios. Filósofos da antiguidades 

grega fizeram a distinção entre uma “vida como vida orgânica” e a “vida como a maneira em 

que vive o homem” – à primeira, chamaram zoe e à segunda, bios.  Aristóteles, no tratado sobre 

Política, qualifica o homem como “animal político” – este é “seu modo de viver”. Entenda-

se, portanto, que “político” liga-se a bios na distinção grega de vida.  

Em referência à definição de homem como animal político, Foucault, em A vontade de 

saber, resume o processo pelo qual a vida natural é incluída nos mecanismos e nos cálculos do 

poder estatal, que transforma a política em bio-política. Foucault situa tal transformação no limiar 

da Idade Moderna, citando:  
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o homem era, para Aristóteles, um animal vivente, e, além disso, capaz de 

existência política; o homem moderno é um animal em cuja política está em 

questão a vida de ser vivente (FOUCAULT, 1988).   

Em outras palavras, na modernidade, a vida do ser vivente não está separada da política, 

mas lhe é inerente. Assim, de acordo com Foucault, o limiar da modernidade biológica de uma 

sociedade situa-se no ponto em que a espécie se torna, enquanto simples corpo vivente, objeto das 

estratégias políticas. O pensamento de Foucault passa, então, a considerar  

(1) a passagem de estado territorial para estado de população e  

(2) o consequente aumento vertiginoso da vida biológica e da saúde como problema do 

poder soberano, que se transforma, progressivamente, em governo dos homens.  

Segundo Foucault:  

resulta daí uma espécie de animalização do homem posta em prática através 

das mais sofisticadas técnicas políticas. Surge, então, na historia, a difusão 

das possibilidades das ciências humanas e sociais - a simultânea 

possibilidade de proteger a vida e de autorizar seu holocausto 

(FOUCAULT, 1988)   

A bio-política corresponde, assim, ao ponto em que o corpo (ser vivente) passa a ser 

assunto de Estado, do poder soberano. Agamben assinala, a esse respeito, que o desenvolvimento 

do capitalismo não teria sido possível sem o controle disciplinar efetuado pelo novo bio-poder, que 

criou para si os “corpos dóceis” de que necessitava.  

Vinte anos antes de A vontade de saber, Hannah Arendt, em A condição humana, analisa o 

processo que leva o homo-laborans - a vida biológica como tal - a ocupar progressivamente o 

centro da vida política no moderno. Nesta obra, ela também atribui a transformação e a decadência 

do espaço público ao primado da vida natural sobre a ação política. Agamben destaca o fato de 

Hannah Arendt não estabelecer qualquer conexão entre tal situação e as relações que havia 

anteriormente traçado com o poder totalitário. Deste modo, fica ausente de suas análises da 

modernidade a perspectiva bio-política. Agamben aponta, também, a circunstância igualmente 

singular de Foucault jamais ter deslocado sua investigação para as áreas da bio-politica moderna, 
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por excelência: o campo de concentração e a estrutura dos grandes Estados totalitários do século 

XX.  

Agamben coloca-se ao mesmo tempo próximo e distante do pensamento de Foucault e 

Hanna Arendt. Falta em Foucault, diz ele, considerar o campo de concentração como paradigma 

da bio-política moderna e em Arendt, está ausente a bio-política. Ele admite que Foucault chegou  

bem perto de formular a ideia de que “o ingresso da zoe na esfera da polis, a politização da vida 

biológica como tal, constitui o evento decisivo da modernidade” ideia, esta, que assinala uma 

transformação radical das características politico-filosófica do pensamento clássico. É muito 

provável, porém, diz Agamben, que a razão da política atravessar, em nossos dias, um eclipse 

duradouro, deva ser atribuída, precisamente, ao fato de ter ela se eximido do confronto do 

ingresso da zoe no campo da polis.  Para ele, somente uma reflexão que acolha o que foi sugerido, 

mas não aprofundado por Foucault, interrogue a relação entre vida nua e política. Sem isso, a 

política que governa ideologias, aparentemente opostas entre si, não poderá, em sus palavras: “

retirar o político de sua ocultação...”.  

Primeiramente, importa dizer que a protagonista de Homo Sacer é a noção de vida nua, 

retirada de Walter Benjamin, em que ela aparece como sendo aquela que emerge nas condições do 

estado de exceção, quando o ordenamento jurídico é suspenso: vida nua é vida inumana (nem 

humana, nem desumana1), é vida desqualificada e desprotegida - segundo Agamben, é “vida 

matável, insacrificável” (como veremos mais adiante). Ele diz:  

 

...por trás do longo processo que leva ao reconhecimento dos direitos e das 

liberdades formais [o Estado], está o corpo do homem sacro com o seu 

duplo soberano: sua vida insacrificável, e por outro lado matável. 

(AGAMBEN, 1995).  

 

 Tendo abordado, até aqui, a distinção grega da vida entre zoe e bios; que propicia a 

entrada na questão da bio-política e da vida nua, podemos entrar, a seguir, no tratamento que 

Agamben dá à problemática do poder soberano e do estado de exceção.  

 

																																																													
1	“o	humano	e	o	inumano	são	somente	dois	vetores	no	campo	de	forças	do	vivente”,	diz	Agamben.	



_______________________________________________________________________________________
De VITTO, Osvaldo (2017). O poder Soberano em Homo Sacer de Giorgio Agamben. Biblioteca Virtual do 
Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2017	

	
_______________________________________________________________________________________

www.voxinstituto.com.br/	

4	

II – Estrutura do poder soberano e a exceção 

 

De acordo com Jean Bodin (sec. XVI), uma das fontes mencionadas por Agamben, ao lado 

de Hobbes diz: “soberania refere-se à entidade que não reconhece superior na ordem externa, 

nem igual na ordem interna”. Nosso autor, porém, foi procurar fundamentos da soberania 

também em Carl Schmitt - um jurista e filósofo político alemão, cuja obra sobre o assunto foi 

publicada durante a República de Weimar (1919-1931). Profundamente divergente da ideologia de 

Carl Schmitt, o interesse de Agamben  reside nos insights daquele jurista alemão sobre a natureza 

da lei e do Estado, sua relação com a dominação política e a sua critica ao status quo no sistema 

liberal.  

Ao mesmo tempo em que incorpora alguns dos conceitos centrais de Carl Schmitt, Agamben 

assume posição forte frente a ele. O texto de Carl Schmitt – Teologia Política -, diz Agamben, é 

controverso tanto no seu conteúdo, tanto quanto é seu envolvimento político. Em seu trabalho, 

Schmitt foi profundamente crítico à teoria liberal, na sua tentativa de sustentar a existência e a 

legitimidade da lei em seus princípios universais e fundamentais (tal como em relação aos Direitos 

Humanos ou às ideias de neutralidade e objetividade da lei). Para Carl Schmitt, qualquer sistema 

legal nasce de um conflito político – sua existência e legitimidade decorrem de um ato de 

violência constitutivo; de uma decisão sem fundamento e migra para uma forma particular de 

ordem política. Quanto à sobrevida do Estado, diz Schmitt, ela depende da sua capacidade de 

identificar o inimigo [“revolucionários” e Estados hostis] e de, se necessário, lutar contra eles.  

A preocupação central de Carl Schmitt esteve voltada para a preservação da ordem 

política. Nessa direção, ele entendia a neutralidade liberal como uma ameaça à sobrevivência do 

Estado. Seu trabalho justificava a legalidade de poderes estatais ditatoriais, mais marcadamente na 

sua Teologia Política e na definição do soberano como “aquele que decide sobre exceção”. 

Agamben concorda com Schmitt em definir o soberano como aquele que tem o monopólio da 

decisão, decisão sobre o estado de exceção. Ele chama a atenção para o fato de que ser esta a 

essência da soberania estatal em Carl Schmitt: “soberania” não é definida como monopólio da 

sanção ao poder e sim como o monopólio da decisão. Partindo de Schmitt, Agamben deduz que tal 

decisão se distingue da norma jurídica e a autoridade não necessita do Direito para criar o 

Direito. 
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A partir disso, Agamben afirma que está em jogo, na decisão soberana, nada menos do que a 

estrutura limite e originária da ordem politica como tal. Assim, antes de aprofundar sua oposição a 

Carl Schmitt, Agamben volta-se para a questão do paradoxo que, segundo ele, é inerente à 

condição do soberano. Cito Agamben: “o paradoxo da soberania se enuncia assim: o soberano 

esta ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico”. Se o soberano é aquele que o 

ordenamento jurídico reconhece o poder de declarar o estado de exceção (e desse modo, de 

suspender a sua validade), então ele permanece fora do ordenamento jurídico, mas, ao mesmo 

tempo, o soberano pertence a ele, está dentro dele, já cabe a ele decidir se a Constituição pode ser 

suspensa na sua totalidade.  

Desse modo, o soberano, tendo o poder de suspender a validade da lei, coloca-se 

legalmente fora dela. O paradoxo do soberano pode ser formulado deste modo: “a lei esta fora 

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

”. Vale a pena refletir sobre a topologia implicada no referido paradoxo porque somente quando 

sua estrutura é compreendida é que se pode apreender em que medida a soberania demarca limite, 

ou seja, o principio e finalidade do ordenamento jurídico. Carl Schmitt liga a estrutura da 

soberania ao estado de exceção. Cito Carl Schmitt; 

 

na sua forma absoluta, o caso de exceção se verifica somente quando se 

deve criar uma situação na qual possam ter eficácia normas jurídicas (....). 

Ao soberano cabe decidir se reina de fato ou não o estado de normalidade 

que se deseja. O soberano cria e garante, sua integridade, como um todo 

(SCHMITT, 1972, 1985). 

  

Nesse enquadre, diz Schmitt: “a exceção é mais interessante do que o Estado normal”, 

que nada prova. A exceção, acrescenta Schmitt, “prova tudo”: ela não só confirma a regra, a 

regra mesma só vive de exceção - esta é, a estrutura do paradoxo, segundo Carl Schmitt.  

A exceção, comenta Agamben, envolve uma espécie de exclusão, já que “exceção” é 

caso singular extraído da norma geral. Contudo, e paradoxalmente, o que caracteriza propriamente 

a exceção é que, aquilo que é excluído não está fora da relação com a norma – ao contrário, a 

norma mantém-se em relação com aquela “em forma de exceção”. A norma se aplica  à exceção, 
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desaplicando-se desta. Nesse sentido, O Estado de Exceção não é caos que precede a ordem, mas 

a situação que resulta da sua suspensão. Nesse sentido, chegamos à complexidade do enunciado 

que diz que a exceção é, segundo a etimologia, “capturada fora” (ex-capere) e não 

simplesmente excluída.   

Segundo Deleuze: “a soberania não reina a não ser sobre aquilo que é capaz de 

interiorizar”. Assim, pode-se compreender o que é “inclusão exclusiva” - a relação de exceção 

representa essa forma extrema: inclui unicamente através da exclusão. Disso decorre que a 

situação de exceção não é situação nem de fato, nem de Direito: não é de fato porque é criada pela 

suspensão da norma, e não é de Direito, pela mesma razão (ainda que abra possibilidade da 

suspensão da lei). 

Agamben conclui: se a exceção é a estrutura da soberania, a soberania não é nem um 

conceito exclusivamente político, nem uma categoria jurídica, nem uma potência externa ao Direito, 

nem a norma suprema do ordenamento jurídico. Ela é a estrutura originária na qual o Direito se 

refere à vida e a inclui através da própria suspensão. Importa, para ele, que o Estado de Exceção 

funda o nexo entre violência e direito, ao mesmo tempo em que funda este nexo. A ruptura do 

nexo entre violência e direito abre perspectivas: (1) uma ação humana sem nenhuma relação como 

direito – a “violência revolucionária” de Benjamin (uso das coisas e dos corpos sem relação 

com o direito) (2) um direito sem nenhuma relação com a vida (direito não aplicado, somente 

estudado). 

 

III        Nomos Basileus - violência e Direito  

  Já na Introdução do livro Homo Sacer, Agamben assinala que há “uma tenaz 

correspondência entre o moderno e o arcaico” - a bio-politica é pelo menos tão antiga quanto a 

exceção soberana. Antes de surgir impetuosamente à luz do século XX, diz Agamben, o rio da bio-

política, que arrasta consigo o Homo Sacer, corria de modo subterrâneo, mas contínuo.  

 O texto de Agamben prossegue com uma discussão kque tem como eixo o nexo entre 

violência e Direito na constituição da soberania. Retiro, do segundo capítulo de Homo Sacer, 

Nomos Basileus, considerações que interessam ao aprofundamento do entendimento desta questão. 

A tradução de Nomus Basileus é: a lei é o rei.  Trata-se de um lema grego que expressa o propósito 

da não submissão do homem a nenhum homem e sim à lei.  
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O capitulo todo desenvolve a exploração de um fragmento de Píndaro (poeta do século V 

a.C) em que a “soberania” situa-se numa dimensão tão obscura e ambígua que, justamente por 

isso, ela pode ser identificada a um enigma. O enigma em questão não consiste tanto em admitir que 

o fragmento seja passível de várias interpretações. Decisivo, anuncia Agamben, é que o poeta 

define a soberania da lei por meio de uma justificativa de violência. O fragmento se esclarece 

somente quando se entende ser nele central uma escandalosa articulação entre princípios gregos 

antitéticos, por excelência: BÍA e DìKE (justiça). A lei é poder que opera a união paradoxal desses 

dois opostos “com a mão mais forte”, diz Agamben.  

Assim, caso se assuma, com Aristóteles, que um enigma é a “conjunção dos opostos”, o 

fragmento de Píndaro contém um enigma verdadeiro, que se aproxima da problemática da estrutura 

do paradoxo, já que coloca o mistério da relação entre opostos. De fato, o que se extrai desta 

discussão é a tese de que o Estado de exceção já estava vigente na democracia grega e a de que o 

“eclipse da política” caminha para uma situação em que a exceção tende a torna-se regra, numa 

condição de absoluta indistinção.  
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Capítulos 1; 2; 3; 4; e 5 da parte II- Homo Sacer,  

do livro de Giorgio Agamben, Homo Sacer 

Responsável: Mauro Mendes Dias 

 

Para abordar esse livro, tão decisivo na historia dos saberes, é importante 

considerar o ponto de vista do autor quando ele o apresenta como uma pesquisa que 

"concerne precisamente este oculto ponto de interseção entre o modelo jurídico-

institucional e o modelo biopolítico de poder"(pag 14). A partir daí, ele revela que "o 

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

cuja função essencial na política moderna pretendemos reivindicar"(pag 16). Note-se que 

o autor atribui a seu trabalho uma autoria, indicada com clareza, ao reivindicar a inclusão 

da vida nua na política moderna. 

Há uma consequência prática do que foi sustentado até agora por Agamben, já que 

se trata de reconhecer a existência de três elementos, a partir da indicação de um ponto 

oculto, terceiro, que é a vida nua. Nesse sentido, a originalidade da pesquisa se apresenta 

por via de uma Outra ordem onde inicialmente se reconheciam apenas dois elementos, 

modelo jurídico-institucional e modelo biopolítico de poder. Portanto, o terceiro 

elemento, nomeado como vida nua, é quem vai determinar uma função essencial na 

política moderna, e não mais somente o modelo jurídico-institucional e o modelo 

biopolítico de poder, abordados isoladamente. 

A vida nua deve ser entendida como o ingresso da "zoé, ou seja, o simples fato de 

viver comum a todos os seres vivos" (pag 9), na esfera da cidade. Nesse sentido, "a 

politização da vida nua como tal constitui o evento decisivo da modernidade, que assinala 

uma transformação radical das categorias político-filosóficas do pensamento 

clássico".(pag 12) 

Não somente as categorias do pensamento clássico são transformados pela 

politização da vida nua, ainda, é "a relação entre vida nua e política que governa 

secretamente as ideologias da modernidade"(pag 12). Consequentemente, " a vida nua 

tem, na política ocidental, este singular privilégio de ser aquilo sobre cuja exclusão se 

funda a cidade dos homens". (pag 13) 
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Pelo exposto, pareceria que tais indicadores nos levariam a indicar um retrocesso 

da organização política na direção de formas superadas, ao contrário," se trata de 

reconhecer o anúncio de eventos premonitórios que anunciam como arautos sangrentos a 

se estender sobre todo o planeta"(pag 45). 

A partir do momento que foi apresentada a distinção entre zoé e bíos dando 

destaque à vida nua como sinônima de zoé que entra na política moderna, Agamben vai 

retomar o conceito de homo sacer, enquanto figura do direito romano arcaico, na qual o 

caráter de sacralidade liga-se pela primeira vez a uma vida humana. 

A figura do homo sacer constituirá, para alguns, a mais antiga pena do direito 

criminal romano, concentrando em si traços, à princípio, contraditórios. Isso porque, o 

homo sacer, se situaria no cruzamento entre uma matabilidade e uma insacrificabilidade, 

fora do direito romano, tanto quanto do divino. Contudo, para Agamben, se trata de 

"interpretar a sacratio como uma figura autônoma e nos perguntaremos se ela não nos 

permitiria por acaso lançar luz sobre uma estrutura política originária, que tem seu lugar 

em uma zona que precede a distinção entre sacro e profano, entre religioso e jurídico"(pag 

81). Nesse sentido, a contribuição do trabalho de Emile Durkheim será decisivo, uma vez 

que, através dele, se pode constatar que "existem duas espécies de sagrado, o fasto e o 

nefasto e não somente entre as duas formas opostas não existe solução de continuidade, 

mas um mesmo objeto pode passar de uma a outra sem alterar sua natureza. Com o puro 

se faz o impuro e vice-versa: a ambiguidade do sacro consiste na possibilidade dessa 

transmutação"(pag 86). 

Pode-se interrogar o que se encontra em jogo no homo sacer, respondendo que 

"em seu caso, uma pessoa é simplesmente posta para fora da jurisdição humana sem 

ultrapassar para a divina"(pag 89). Assim, se trata de investigar se as estruturas da 

soberania e da sacratio não sejam de algum modo conexas e possam, nessa conexão, 

eliminar-se reciprocamente. Por isso mesmo, para Agamben, -"A sacralidade da vida, que 

se desejaria hoje fazer valer contra o poder soberano como um direito humano em todos 

os sentidos fundamental, exprime, ao contrário, em sua origem, justamente a sujeição da 

vida a um poder de morte, a sua irreparável exposição na relação de abandono".(pag 91) 

Por isso mesmo, continua ele, "a sacralidade é, sobretudo, a forma originária da 

implicação da vida nua na ordem jurídico-política, e o sintagma homo sacer nomeia algo 
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como a relação política originária, ou seja, a vida enquanto, na exclusão inclusiva, serve 

como referente à decisão soberana"(pag 92). Sendo assim, -"Não se poderia dizer de 

modo mais claro que o fundamento primeiro do poder político é uma vida absolutamente 

matável, que se politiza através de sua própria matabilidade"(pag 96). 

Em outras palavras, a vida humana se politiza somente através do abandono a um 

poder incondicionado de morte. No final dos anos 50, o livro de Ernst Kantorowicz, "Os 

dois corpos do rei. Um estudo da teologia política medieval", interroga sobre "a natureza 

perpétua pela qual a dignitas real sobrevive à pessoa física de seu portador"(pag 100). 

Deduz-se daí que a utilização de um corpo de cera que vai manter por um tempo a 

presença do rei morto, mais do que prorrogar sua vida, vai sustentar "a dignidade real que 

não morre jamais"(pag 101) Indicando, por isso mesmo, "o vínculo entre a efígie e 

o caráter perpétuo da soberania"(pag 101). 

Em 1972, voltando ao problema depois de mais de quarenta anos,"Bickermann 

vai afirmar que os corpos do soberano e do homo sacer entram em uma zona de 

indistinção na qual parecem confundir-se".(pag 103) E continua, -"O que reúne o devoto 

sobrevivente, o homo sacer e o soberano em um único paradigma, é que nos encontramos 

sempre  diante de uma vida nua que foi separada de seu contexto e, sobrevivendo por 

assim dizer à morte, é, por isto, incompatível com o mundo humano".(pag 107) 

A partir de então Agamben poderá afirmar que, -"Não importa, do nosso  ponto 

de vista, que a morte do homo sacer possa ser considerada como menos que um 

homicídio, e a do soberano como mais que um homicídio:essencial é que nos dois casos, 

a morte de um homem não verifique o caso jurídico do homicídio".(pag 109) 

 Reunamos os elementos que foram destacados dos capítulos que nos coube 

transmitir na apresentação da pesquisa: 

1-A existência de um ponto oculto, terceiro, entre o modelo jurídico jurídico-

institucional e o modelo biopolítico de poder; 

2-Esse ponto oculto, na verdade é um ponto de interseção; 

3-E o que vige nesse espaço que agora se mostra é a vida nua; 

4-Porque é ela, vida nua, que se escreve, no funcionamento, como tanatopolítica. 
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O que Aganbem traz à luz, no nosso entender, se encontra diretamente relacionado 

com o que tem sido nomeado como, as vociferações, no Projeto sobre elas, no Instituto 

Vox. Isso porque, em nosso entender, a tanatopolítica não se realiza de uma única forma. 

A tanatopolítica, é, ao menos três. Uma delas realiza o desaparecimento da voz, pela 

destruição da vida, sustentada por um corpo. Sua prova em ato são as "expulsões", tanto 

quanto os genocídios. A segunda modalidade das vociferações coloca em exercício um 

discurso que silencia os sujeitos, esvaziando-os de desejos. Trata-se sempre de odiar, 

como forma de fazer valer qualquer tipo de posição. Assim, não é dado chance a que haja 

discussão. Reduz-se o outro a condição de dejeto. Terreno onde se cultivam as 

preliminares dos totalitari smos. Uma vez esvaziado do tecido simbólico onde o desejo 

se articula, os sujeitos são conduzidos, pelos discursos do mercado de se fazerem 

consumidores que se objetificam pela posse dos objetos. Mais do que isso, a posse é 

cultivada pelo poder fascinatório das mercadorias. Elas prometem mais aos possuidores 

de objetos, para tanto, os cativam pelo olhar. Olhar esse que fascina cada vez mais que os 

sujeitos se façam ver como imagens admiráveis. 

Há uma relação de sustentação entre as três vociferações. Uma se abre, e prepara 

a ligação com a outra. Incluir uma ordem ternária na articulação das vociferações, permite 

que se entenda como opera a tanatopolítica. Para tanto, se mantem como decisivo, a 

inclusão de um quarto termo que realiza a ligação entre as três vociferações, e que não se 

encontra presente na articulação da tanatopolítica. O sujeito é o nome do quarto termo. 

Aquele que é causado e dividido, pelo gozo e pelo significante. 

Uma estrutura que inclua o sujeito é condição decisiva para contar com ele em 

suas diferentes modalidades de comparecimento. Ou seja, contar com o sujeito é fazer 

barreira a sua matabilidade. 

São Paulo, 14 de dezembro, 2017 
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Apontamentos sobre: Homo Sacer - O poder soberano e a vida nua I – 
Giorgio Agamben 

Parte 2 – capítulo 6 e Limiar 
Parte 3 – capítulos 1, 2 e 3 

Cristina Helena Guimarães 

 

Apresento aqui as anotações recolhidas da leitura do Homo Sacer, feita junto ao grupo de 

pesquisa no eixo - Política.  Abordarei na parte 2 - Homo Sacer capitulo 6 e Limiar e na parte 3 - O 

Campo como paradigma biopolítico do moderno , capítulos 1, 2 e 3. 

 

O Bando e o Lobo 

 

Neste capitulo Agamben mostra como a estrutura do bando se atualiza nas relações políticas atuais, 

em que vivemos. “Sacer" - é aquele que remonta ao período pré-social, ele não nasceu em um solo 

ordenado juridicamente.  

Jhering aproxima, ou mesmo equivale a figura do homo sacer com o wargus, o homem-lobo, 

com o friedlos - "o sem paz " do antigo direito germânico. Lembrando que no antigo direito germânico 

aquele que está na comunidade é  Paz  e aquele que está fora é o  Sem Paz,  e por isso pode ser morto 

por qualquer um sem que se cometa um homicídio. 

O bando medieval também tinha características semelhantes, o bandido poderia ser morto sem 

que com isso estivesse sendo cometido um homicídio, tal condição fazia com que ele fosse desde 

sempre considerado morto. Podemos sugerir a seguinte equação : bandido — limite —- homem-lobo 

—- lobisomem : aquele que foi banido da cidade. 

A figura do lobisomem como  aquele  que foi banido da cidade denota que esse não é nem 

lobo, nem homem, está no limiar, na passagem, não pertence nem a um e nem a outro. Não é da selva, 

não é da cidade ainda que pertença a uma e a outra ou podemos dizer que por isso mesmo não pertence 

a nenhum deles. 
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Hobes trabalha a dimensão de estado de natureza, que seria um mito daquilo que fala da 

origem, anterior à fundação da cidade.Essa  anterioridade não é entendida  sob o aspecto cronológico, 

mas como aquilo que comporta exceção . O estado de natureza não é um estado pré-jurídico, não se 

trata de uma condição onde todos estariam em guerra contra todos, mas sim uma condição onde cada 

um é para o outro vida nua e homo sacer. 

“E esta lupificação do homem e humanização do lobo é possível a cada instante no Estado de 

exceção, na dissoluto civitatis. Somente este limiar, que não é nem a simples vida natural, nam a vida 

social, mas a vida nua ou vida sacra, é o pressuposto sempre presente e operante da soberania”( 

pg113). 

Em Hobes o fundamento do poder soberano de ser entendido no direito natural do soberano de fazer 

qualquer coisa em relação a qualquer um - é o direito de punir. Esse direito, os súditos não deram a ele, 

esse direito soberano, eles abandonaram os direitos, deixaram os direitos ao soberano e somente a 

ele. 

Os súditos podem resistir à violência face a esse direito de punir, digamos que ele não é 

obrigado a pactuar em não resistir à uma violência dirigida sobre a sua pessoa. 

“É como o referente primeiro e imediato do poder soberano, neste sentido, aquela vida 

matavel e insacrificável que tem no Homo Sacer o seu paradigma, assim também, na pessoa do 

soberano, o lobisomem, o homem lobo do homem, habita estavelmente a cidade”(p113). 

Aqui temos uma outra vertente da figura do lobisomem, que é aquela que equaciona  figura 

do soberano ao lobisomem.  

Agamben descreve de que maneira a fundação da cidade não é o estabelecimento de um pacto 

que elimina, por via de um ordenamento jurídico-político, a passagem da natureza ao Estado. Mostra 

que existe uma tensão constante  que a configuração do bando coloca em evidencia, ou seja, seria 

mítica essa passagem da natureza ao estado, a ideia de um ato politico originário que fundaria de uma 

única vez a cidade moderna.  

A estrutura do bando está presente nas relações que ainda vivemos: “Mais intimo 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, 
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biopolítica), se, no nosso tempo, em um sentido particular mas realístico, 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” (p117). 

 

Limiar 

 

Agamben presenta uma posição acerca da dimensão de violência sem precedentes à qual 

estamos, ou melhor dizendo, a vida de cada um está exposta das formas mais profanas e banais. 

Questiona nessa perspectiva a dimensão de um caráter de exceção atribuído ao “holocausto’ 

com o propósito de demonstrar que o que se deu com os hebreus faz parte da “nova soberania 

biopolítica” - a vida matável. É essa matabilidade possível. A relevância dessa perspectiva é a 

necessidade de sabermos ler a atualização dessa matabilidade nos conflitos atuais.  

“A verdade difícil de ser aceita pelas próprias vítimas, mas que mesmo assim devemos ter a 

coragem de não cobrir 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 é nem a religião nem o 

direito, mas a biopolítica”. (p121). 

 

A Politização da Vida 

 

Agamben inicia esse capitulo retomando Foucault e Hanna Arendt. Focault trabalha a 

dimensão do poder, os dispositivos do poder regulando a vida do homem, o que ele define como 

biopolítica. Se vale dos estudos de Hanna Arendt acerca do totalitarismo dizendo que os campos de 

concentração foram laboratórios nos quais  se experimentou um domínio total sobre o homem, um 

domínio sobre vida, sobre os corpos. 

Para Agamben é porque a política se tornou biopolítica que foi possível surgir uma política 

totalitária até então desconhecida. Pelo conceito de vida nua/vida sacra o autor pretende fazer 

convergir os pontos de vista de Foucault e Hanna Arendt. 
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Politização da vida (assim definido primeiramente por Karl Lowith aqui acho precisaria ter 

referência de data para situar de quem se trata)  é algo característico da política dos Estados 

Totalitários e chama a atenção para a relação de contiguidade ente totalitarismo e democracia de 

massa. Quanto maior o avanço da sociedade, maior a instrumentalização da vida e a necessidade de 

formalizar os direitos dessa vida. Se estabelece assim as várias formas de controle da vida diminuindo  

as condições do sujeito arbitrar sobre sua própria existência. A vida passa a ser contada a partir de 

um “Direito à vida”, como disse o Foucault, direito à vida implica : “direito ao corpo, à saúde, à 

felicidade,à satisfação das necessidades…” (pg 127) 

A partir do momento que a política se transforma em biopolítica a aposta converge em 

"assegurar o controle e o usufruto da vida nua”. Assegurar o controle - função do poder político - 

controle sobre a vida. Isso por si só já destitui as distinções políticas tradicionais tais como 

direita/esquerda, ou liberalismo/totalitarismo na medida em que o parâmetro, o referente que 

fundamenta o mecanismo político é a vida nua. O que legitima a vida? A soberania de quem legitima 

a vida nua - O Estado moderno legisla sobre a vida nua, decide sobre a vida, ou seja, decide sobre a 

morte. O controle generalizado dos corpos é a maneira de introduzir a condição de matabilidade. 

Deslizamento demarcado pelo autor como a passagem da biopolitica para a tanatopolítica. 

O jurista representa a soberania do Estado aliado ao poder médico, o poder da ciência, do 

perito, todos esses meios de exercício de poder, de controle sobre o sujeito aliados à dimensão de 

Direitos. 

Ele cita fatos da história política da modernidade tais como: Declaração dos direitos do 

homem, a eugenética nacional-socialista, o debate atual sobre os critérios da morte, melhor dito, do 

consentimento à morte. 

Nessa perspectiva Agamben define o campo de concentração como o lugar por excelência do 

espaço biopolítico que fundado na condição do estado de exceção, é colocado pelo autor como 

"paradigma oculto do espaço político da modernidade, do qual deveremos aprender a reconhecer as 

metamorfoses e os travestimentos”.(pg 129) 

Vale notar o deslocamento do sentido e do propósito do Habeas Corpus, na medida em que na origem 

destinava-se a garantir a presença do imputado no processo - Habeas Corpus, uma medida jurídica de proteção 

daqueles que estão com a sua liberdade infringida. Em latim a expressão significa: “que tenhas o teu corpo”. 

Então originalmente tem por função proteger o sujeito de um abuso de poder ou que esteja em ameaça 
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de ser constrangido. O sujeito ganha a liberdade pelo Habeas Corpus, de ir e vir, até que seja provado 

que tenha cometido um ato ilegal. 

Ocorre que se é necessário instituir essa proteção é porque temos na base a vida nua - o homo 

sacer - exemplifica a contradição interna à democracia moderna. Se há uma lei para garantir essa 

liberdade - de ter um corpo - é nesse mesmo ato que esse corpo passa a ser regulado enquanto tal pelo 

Estado.  

Cito o autor: “Se é verdade que a lei necessita para a sua vigência de um corpo, se é possível 

falar, neste sentido, 'do desejo da lei de ter um corpo’’, a democracia responde ao seu desejo obrigando 

a lei a tomar sob seus cuidados esse corpo”. (pg 130) 

Um outro aspecto sobre o Habeas Corpus é ser revelador da contradição que é íntima à 

democracia, o fato de que essa lei não acaba com a vida nua, mas a despedaça, dissemina em cada 

corpo individual, sublinha  Agaben. 

 

Os Direitos do Homem e a Biopolítica 

 

Nesse capítulo Agamben inicia apresentando a formulação de Hanna Arendt - “o declínio do 

estado-nação e o fim dos direitos do homem”, formulação essa deixada sem uma extensão pela autora. 

Entretanto é a figura do “refugiado" que está orientando os paradoxos nessa ligação entre os direitos 

do homem e o estado-nação. 

O refugiado traz para si tudo que representa a vida nua. Quem os representa? Quais direitos 

tem esses refugiados? Eles não deveriam justamente encarnar o ‘homem dos direitos?’ No sentido de 

se beneficiarem dos 'direitos dos homens?’ E, justamente o que ocorre é ficarem de fora. 

“No sistema do Estado-nação, os ditos direitos sagrados e inalienáveis do homem mostram-

se desprovidos de qualquer tutela e de qualquer realidade no mesmo instante em que não seja possível 

configura-los como direitos dos cidadãos de um Estado”. (p133) 

Retomemos o próprio título da declaração de 1789: Declaração dos Direitos dos homem e do 

cidadão”. Os dois termos dizem de duas realidades autoramas, ou formam um sistema unitário?, 

pergunta o autor. Se for um sistema unitário como se dá a relação entre o homem e o cidadão? 



________________________________________________________________________________ 
GUIMARÃES, Cristina Helena (2017). Pesquisa: Política. Apontamentos sobre: Homo Sacer – O poder 
soberano e a vida nua I – Giorgio Agamben. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise. 
São Paulo, 2017. 
 

________________________________________________________________________________ 
 www.voxinstituto.com.br  6 

No segundo pós-guerra há uma ênfase sobre os direitos do homem e também foram 

acrescentadas as declarações e convenções. Cito o autor: “As declarações dos direitos representam 

aquela figura original da inscrição da vida natural na ordem jurídico-político do Estado-nação. Aquela 

vida nua, natural que, no antigo regime, era politicamente indiferente e pertencia, como fruto da 

criação, à Deus , e no mundo clássico era (ao menos em aparência) claramente distinta como zoé, da 

vida política (bios), entra agora em primeiro plano na estrutura do Estado e torna-se aliás o 

fundamento terreno de sua legitimidade e da sua soberania”. (p134) 

Há um atrelamento da condição dos direitos de um sujeito que por ser humano, desde o seu 

nascimento portador de direitos e a dimensão de uma Nação, na qual ele é um cidadão. Então o direito 

se aplica pelo conceito de Nação a um sujeito que nasce naquele território. Há uma sobreposição ao 

humano e seus direitos, a condição de uma Nação que o toma  enquanto tal. O refugiado - fora de sua 

Pátria - perde também os seus 'direitos do homem’' na Pátria  

para a qual ele migra. Ele não encontra esse acolhimento, ou seja, não encontra uma inscrição no 

lugar para o qual se desloca. 

Agamben insiste em recortar o que está no fundamento, na função histórica da “declaração 

dos direitos do homem” uma vez que assim poderemos entender o seu desenvolvimento e 

transformações no sec XX. 

Dessa forma em primeiro lugar há uma passagem da soberania do rei, de origem divina, para 

a soberania nacional, de origem terrena, tal como apresentado no trecho anteriormente citado. Essa 

passagem implica na transformação do súdito em cidadão. Precisamos observar que primeiramente o 

nascimento - vida nua - torna-se o portador imediato da soberania. No antigo regime, natividade e 

princípio da soberania eram separados, pois ao nascimento correspondia a condição de súdito, mas 

agora “unem- se” no corpo do “sujeito soberano” para constituir o fundamento do novo Estado-nação.  

Os direitos lhes são atribuídos a medida em que natividade associa-se à condição de cidadão. 

O imigrante mostra que não existe direito do homem, mas sim do cidadão, uma vez que esses direitos 

dependem da relação segue-solo. 

Após a 1ª guerra mundial há um abalo do sistema geopolítico e o estado-nação entra em crise, 

uma crise duradoura. Do interior dessa crise surgem movimentos tais como o fascismo e o nazismo. 

Movimentos biopolíticos, ou seja, surgem como uma resposta a essa crise do Estado-nação, acirrando 

a relação de sangue e solo. 
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Agamben ressalta que sangue e solo são critérios jurídicos desde o direito romano entretanto,  

atestavam apenas uma relação de vassalagem. Com a revolução francesa há  uma nova significação 

pois ela passa a nomear o novo estatuto da vida “como origem e fundamento da soberania". 

A cidadania introduz perguntas do tipo: o que é francês ? o que é alemão? que, é alemão… e 

consequentemente quem não o é! Tais perguntas são introduzidas na dimensão política e sofrem um 

processo de constante definição e redefinição até o advento do fascismo e do nazismo que impõe uma 

redefinição da relação homem e cidadão. Agamben chama a atenção que tais movimentos policias 

encontram calção na biopolitica representada pela soberania da nação e das declarações dos direitos 

do homem. 

No pós-guerra, tal como ja mencionado acima, a crise duradoura do sistema geopolitico e do 

estado-nação provocou desdobramentos onde os países começaram a constituir parâmetros para 

outorgar ou não cidadania à refugiados de guerra e isso chega ao seu ponto máximo com as Leis de 

Nuremberg, 'cidadania do Reich’’ - “implicam ao  extremo esse processo, dividindo os cidadãos em 

cidadãos a título pleno e cidadãos de segundo escalão, e introduzindo o princípio segundo o qual a 

cidadania era algo de que é preciso mostrar-se digno e que podia, portanto, sempre ser colocada em 

questionamento..” 

 

Separação entre humanitário e político 

 

Para Agamben essa separação confere o extremo do deslocamento dos direitos dos homens e 

os direitos do cidadão. Chega a provocar incomodo a afirmação que faz mostrando que o resultado 

dessa separação determina que as ações das organizações humanitárias não conseguem fazer outra 

coisa se não compreender a vida humana como vida nua. E isso faz com que nasça, mesmo que a 

contragosto, uma solidariedade que ele nomeia “ secreta” com as forças que deveriam combater. 

“O Humanitário separado do político não pode senão reproduzir o isolamento da vida sacra 

sobre a qual se baseia a soberania, e o campo,isto é, o espaço puro de exceção, é o paradigma 

biopolítico para o qual ele não consegue encontrar solução” 
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A Vida que não merece viver 

 

Feliz Meiner, 1920, grande editor alemão publicou o livro - "Autorização do aniquilamento 

da vida indigna de ser vivida” de Karl Binding, especialista em direito penal e Alfred Hoch, professor 

de medicina. Essa obra daria caução às questões relativas a ética da profissão. Já temos aqui reunidos 

o jurídico com a medicina. essa integração da política pelo jurídico  à medicina, configura como já 

dissemos a biopolitica e o desdobramento em tanatopolítica .  

O consentimento jurídico justificado pela ciencia médica acerca da vida que merece ou não 

ser vivida. Ou seja, é colocar como questão a vida sob parâmetros da política. Desde essa primeira 

referencia com Binding há o propósito de defender a soberania do sujeito sobre a própria vida, uma 

forma jurídica de explicar, por exemplo, o suicídio. 

Porem dessa soberania do homem sobre a própria vida Binding deriva a necessidade de 

“autorizar o aniquilamento o aniquilamento da vida indigna de ser vivida”. Cito: “A estrutura 

biopolítica fundamental da modernidade - a decisão sobre o valor (ou desvalor) da vida como tal - 

encontra, então, a sua primeira articulação jurídica em um bem - intencionado pamphlet a favor da 

eutanásia”. (p144) 

A discussão gira em torno de como definir a vida que merece ou não ser vivida, para construir 

argumentos jurídicos que permitam a imputabilidade ao aniquilamento da vida. No caso não só do 

sujeito em relação à própria vida, mas também à vida de terceiros. Certamente que a discussão 

encontra inúmeros impasses, mas é relevante mostrar que essa categoria jurídica”-  “vida sem valor” 

- equipara-se à vida nua do homo sacer. 

Como bem ressalta Agamben a questão da eutanásia é um problema ético de difícil 

encaminhamento e não é o seu objetivo “assumir uma posição” sobre a questão, mas mostrar as 

implicações de que toda a politização da vida comporta essa soberania do indivíduo sobre a própria 

vida e isso implica necessariamente em uma nova decisão acerca dos limites que definem as vidas 

que podem ser eliminadas impunimente. 

“Toda sociedade fixa esse limite, toda sociedade mesmo a mais moderna, decide quais sejam 

os seus homens-sacros” e acrescenta “A vida nua não está mais confinada a um lugar particular ou 

em uma categoria definida, mas habita o corpo biológico de cada ser vivente.”. (pg 146) 
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À título de ilustração da questão, em 1940 Hitler inicia um programa de eutanásia, programa 

teoricamente humanitário, mas um programa de extermínio de doentes mentais incuraveis. Esse 

programa durou pouco tempo provavelmente por ter gerado muitos protestos, mas ainda assim 

estima-se terem sido eliminados 60.000 doentes… 

Agamben se pergunta do por quê Hitler ter insistido em levar adiante esse projeto na medida 

em que não tinha como se valer da eugenia, uma vez que envolvia crianças e velhos cujas doenças 

eram incuráveis e também não estariam em condições de reprodução, enfim, qual seria a razão de tal 

insistência? Até mesmo economicamente não representava qualquer benefício. 

Enfim, temos sob a idéia de um programa humanitário criando as condições de possibilidade 

de uma nova vocação à biopolítica: do poder soberano decidir sobre a vida nua. Aqui se vê o 

deslocamento da biopolítica à tanatopolítica. 

E para concluir, vamos nos valer das palavras do autor, mais uma vez, já que esse trabalho foi 

a conquista de uma entrada junto ao texto.  

“Se ao soberano, na medida em que decide sobre o estado de exceção, compete em qualquer 

tempo o poder de decidir qual vida possa ser morta sem que se cometa o homicídio, na idade da 

biopolítica este poder tende a emancipar-se do estado de exceção, transformando-se em poder de 

decidir sobre o ponto em que a vida cessa de ser politicamente relevante….  “     “…. na biopolítica 

moderna o soberano é aquele que decide sobre os valores ou sobre o desvalor da vida enquanto tal”. 

(pg 149)    

São Paulo, 14 de dezembro, 2017 
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superados em novas aberturas, nos permitiu apenas puxar alguns fios para nutrir nossa 

conversa de hoje.  

Coube-me, como tarefa de conclusão da leitura, apresentar, dentro de sua 

terceira parte “O Campo como Paradigma Biopolítico do Moderno”, os quatro 

capítulos finais. 

 

II-Capítulo 4: “POLÍTICA, OU SEJA, O DAR FORMA À VIDA DE UM 

POVO” 

É curioso observar, inicialmente, que o título deste capítulo se encontra entre 

aspas, denotando a ênfase que Agamben quis dar à frase pronunciada por Ottmar von 

Verschuer (1896-1969) em seu livro “Rassenhygiene asl Wissenschaft und 

Staatsaufgabe”, publicado em 1936, e que explicita a posição biopolítica exercida 

durante o regime do III Reich. Sem sombra de dúvida, esta frase confirma as teses 

defendidas anteriormente por Agamben escancarando a proximidade entre política e 

vida nua, inequívoco estabelecimento da sujeição da vida às práticas de violência do 

Estado. 

Verschuer, biólogo e geneticista alemão, foi discípulo de Eugen Fischer (1874-

1967), médico, antropólogo e cientista alemão, e um dos principais eugenistas do século 

XX. Verschuer foi também um dos mentores e um dos responsáveis pela política 

sanitária do III Reich, e manteve-se vinculado à cadeira de genética e antropologia, na 

universidade de Frankfurt, após o término da Segunda Guerra.  

A proposição deste capítulo, portanto, é demonstrar a tese de como o Estado 

nazista definiu as regras e condições do que considerava vida de seu povo e a forma 

como a medicina, auxiliada pelos padrões genéticos, desenvolveu as bases para 

introduzir essa política nos destinos e cuidados do “corpo biológico da Nação”. Desta 
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maneira verificaremos, com nosso autor,  a participação da medicina contrariando e 

recusando as observâncias e recomendações presentes em seu código de ética, enredada 

em suas atribuições e em suas responsabilidades médicas, integrando-se cada vez mais 

às funções e aos padrões determinados pelos órgãos do nazi-fascismo.  

O valor da vida entrará nos cálculos econômicos e o Estado se preocupará 

basicamente em quanto vai despender com a “vida biológica” de seu povo. A política 

se encarregará de estabelecer a vinculação entre biologia e economia. 

Desde 1933, o regime nacional socialista, sustentado pela noção racista e 

eugenista da superioridade do homem branco germânico, se dedicará também à 

construção de seu império higienista, estabelecendo normas e preceitos jurídicos em que 

a prevenção e o combate às descendências hereditariamente doentes são cruelmente 

estabelecidos:  controle da reprodução, esterilização químico-cirúrgica desses doentes 

evitando que os descendentes fossem afetados por graves perturbações hereditárias do 

corpo ou da mente, culminando, em 1935, com a promulgação das Leis Raciais de 

Nuremberg. 

Em 1942 o Institut Allemand de Paris, distribui entre amigos e aliados franceses, 

a publicação “Estado e Saúde” escrita pelos mais capacitados e autorizados 

especialistas da época, contendo intervenções no campo da saúde. O princípio 

preconizado neste impresso foi o da politização da vida biológica ditada pela 

eugenética, isto é, pela ciência da hereditariedade: “fortificar a saúde do conjunto do 

povo e eliminar as influências que prejudicam o desenvolvimento biológico da nação” 

(p.143). 

O conceito de raça será definido pelo controle social totalitário da 

homogeneização da sociedade, de acordo com os princípios dessa nova biopolítica 

ditada pela ciência da hereditariedade, buscando-se um aperfeiçoamento da espécie via 

seleção genética.  
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Na medida em que estas leis têm imediatamente caráter político, os judeus são 

transformados em cidadãos de segunda classe instaurando-se o seu imediato extermínio. 

O programa da biopolítica nacional socialista, segundo Agamben, não poderá ser 

compreendido se não se considera o desaparecimento da distinção entre estes dois 

termos:  política (Politik) e polícia (Polizei). 

Desta maneira, polícia e política, motivos eugenéticos e ideológicos e a tutela da 

saúde da população, tornam-se indiscerníveis. As práticas da eutanásia e o extermínio 

realizado nos campos de concentração são as constatações extremas da prática da 

tanatopolítica. 

Agamben considera que só é possível entender o motivo que levou a essas 

práticas extremas de inumanidade, se levarmos em consideração que elas são 

inseparáveis das leis de Nuremberg, instituídas em setembro de 1935, antes, portanto, 

da eclosão da Segunda Guerra. Estas leis ‘sobre a cidadania do Reich e sobre a 

proteção do sangue e honra alemães’ já estavam incorporadas, portanto, às teorias 

raciais que sustentaram a ideologia nazista. 

As teorias nazistas foram utilizadas para justificar uma agenda política totalitária 

de ódio racial e de supressão das dissidências ao regime. Essas leis tampouco se 

extinguem com a deportação dos judeus aos campos de extermínio. 

 

III-Capítulo 5: VP 

 

Este capítulo dá continuidade à linha desenvolvida por Agamben sobre vida nua, 

centrando-se especificamente na barbárie cometida, pelo regime totalitarista, contra os 
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corpos dos prisioneiros dos campos de concentração, transformando-os em Cobaias 

Humanas – VP (Versuchepersonen). 

A partir de Documentação conservada após a Segunda Guerra Mundial, foram 

encontrados protocolos contendo relatos de experimentos realizados com cobaias 

humanas que deixam dúvida se de fato os pesquisadores envolvidos tinham um objetivo 

de pesquisa científica ou apenas praticavam voluntários atos sádicos criminais. 

Com o consentimento do superpoderoso oficial da organização paramilitar SS, 

Heinrich Himmler, o médico alemão Dr. Roscher e sua equipe de especialistas e 

cientistas se autorizaram a desenvolver, nos campos de concentração, uma série de 

experimentações   que foram consideradas, no que ficou conhecido como “Processo de 

Nuremberg”, como um dos capítulos mais infames e cruéis da história do regime 

nacional socialista. 

Foram realizados experimentos de toda ordem: a capacidade de resistência dos 

prisioneiros a grandes altitudes, à falta de pressurização em voos simulados, à  variação 

de temperaturas baixíssimas da água ou mesmo à potabilidade da água do mar, bem 

como a inoculação de bactérias em prisioneiros para produção de vacinas. 

Para Agamben, as listas dos pesquisadores continham nomes famosos de 

cientistas da comunidade, evidenciando que tanto os médicos quanto os cientistas 

alemães se moveram naquela terra de ninguém tal qual, outrora, somente o soberano 

fizera. 

Lembra-nos ainda que nos anos 1920, portanto anteriormente a estes 

acontecimentos nos campos de extermínio alemão, ocorriam experimentos com detentos 

e condenados à morte nos EUA que pouco se diferenciavam dos praticados na Europa 

nazista. Nos EUA oitocentos prisioneiros foram contaminados com o plasmódio, 

parasita da malária, na tentativa de encontrar um antídoto para o paludismo, tendo sido 
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encontrados relatos de ocorrências com esta mesma intencionalidade em Manila e  no 

Havaí. 

Agamben questiona o surgimento do “Termo de Consentimento” resultante 

do estabelecimento de critérios admissíveis de experimentos com cobaias humanas. 

Para ele, falar de livre vontade é uma hipocrisia em se tratando de condenados à morte 

ou ainda do descalabro da proposição de redução da pena sofrida. 

A única resposta possível a tal consentimento é a de que privados de quase todos 

os seus direitos, estes prisioneiros, que viviam na zona limite entre a vida e a morte, 

situados no extremo entre interno e externo, não tinham mais nada a perder.  

O corpo humano, desligado de seu estatuto político normal, em estado de 

exceção é abandonado e o experimento, como rito de expiação, o restitui à vida ou 

entrega-o à morte, na qual já se encontra. 

 

IV-Capítulo 6: POLITIZAR A MORTE 

 

Vimos nos dois capítulos anteriores as pesquisas e a prática médica convertidas 

em repugnante colaboração científica usando e abusando de seu saber/poder. O valor da 

vida participando decididamente dos cálculos econômicos e a genética, transformada 

em capital biopolítico.  

Neste capítulo, como bem aponta seu título, encontraremos as contradições 

existentes, ainda no interior da medicina, a respeito do estado limítrofe entre “vida” e 

“morte” e a oscilante e pendular dinâmica instituída entre o sistema industrial técnico 

e científico e as decisões jurídicas, em torno da “reanimação” dos corpos humanos.  
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Agamben escolhe para sustentar suas afirmações sobre a política que se encontra 

engendrada em torno do diagnóstico médico da ocorrência da morte, os estados 

comatosos, o estudo realizado por dois neurofisiologistas franceses - P. Mollaret e M. 

Goulon – que propuseram a introdução de uma quarta modalidade fenomenológica do 

coma, que denominaram de “Coma Depassé” ou o “além coma”.  

Este estudo, publicado em 1959 na “Revue Neurologique” continha de 

maneira provocativa severas críticas às distinções pormenorizadas que se faziam, à 

época, e podemos dizer até hoje, entre a perda das funções da vida de relação de uma 

pessoa e a manutenção das funções da sua vida vegetativa (coma clássico)  e os critérios  

em que  a perda da vida de relação não é completa (coma vigil ), e o (coma carus)  no 

qual as condições de vida vegetativa se encontram gravemente perturbadas (p.156). 

 A proposição   destes dois autores para o “Coma Depassé” era a de que “à 

abolição total das funções da vida de relação corresponderia uma abolição igualmente 

total das funções da vida vegetativa ”, realizando  uma clara denúncia de que a 

sobrevivência do além comatoso terminaria logo que os tratamentos que se utilizavam 

das técnicas de reanimação fossem interrompidos na medida em que  o “alto preço” 

que se paga pela introdução dessas técnicas de reanimação: controle de temperatura, 

respiração artificial, circulação sanguínea, mantida por ingestão de adrenalina etc, 

sugere haver um estágio da vida para além do término das  funções vitais.(p. 156-7). 

Esta conduta de reanimação de “corpos” confirma uma vez mais o caráter 

biopolítico existente em nossas instituições hospitalares em que a vida de uma pessoa 

não interessa mais, enquanto tal, a não ser pela condição de ser transformada em cobaia 

humana e então receber a atenção dos sofisticados recursos técnicos e tecnológicos 

presentes em suas UTIs. 

As técnicas de reanimação, foram seguidas pelo desenvolvimento e 

aperfeiçoamento “da medicina dos transplantes”. As dúvidas existentes não impedem 
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de se correlacionar este momento do boom da medicina, ao interesse de protelar a 

confirmação do óbito, provocando uma “necessária” redefinição da ocorrência da 

morte chegando, ao extremo, de se determinar a hora da “morte legal” em oposição 

aos critérios de óbitos tradicionais. Agamben ainda retomará, historicamente, o lugar de 

poder que aos médicos foi conferido, até hoje, o de serem os únicos a concederem o 

atestado de óbito, ou seja, o de serem autorizados oficialmente a fazerem tal 

diagnóstico. 

Diante de tal complexidade ética em torno da redefinição da morte, uma 

comissão especial de Harvard fixou os critérios de declaração do óbito e inaugurou-se o 

conceito de morte cerebral, que, com muitas críticas foi se ampliando até fazer parte da 

legislação nos EUA e Europa. Com isso a morte, conceituada, recebeu seu 

enquadramento.  

Diante de tantas ações jurídicas impetradas nos tribunais de justiça de boa parte 

do mundo, o que importa para Agamben nesta discussão (morte cardíaca, cerebral, 

tradicional), é a constatação de que o conceito de morte oscila numa indeterminação 

mantendo-se inscrito num contraditório círculo vicioso entre a medicina e o direito, uma 

decisão médica e decisão legal. O Estado é convocado a decidir, a intervir. Os 

organismos pertencem ao poder público. Fica estatuída a nacionalização dos corpos. 

Por último, citando o artigo de G. Gaylin, o autor abordará outro espectro que 

envolve questões éticas inerentes ao campo da medicina. De um lado a existência dos 

corpos néomorts. Eles possuem o estatuto de cadáveres, mas diante, da possibilidade de 

transplantes são considerados “quentes, pulsantes e urinantes” (p. 160).  E de outro 

lado, existem os faux vivant - expressão cunhada por um defensor da morte cerebral – 

corpos que habitam as salas de reanimação, sobre os quais os cirurgiões estão 

autorizados a intervir sem reservas. 
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Os “além comatosos”, os “néomortos” e os “falsos viventes” delimitam 

um espaço de exceção, um estado puro de vida nua, controlados pela medicina e sua 

tecnologia.  

Nas palavras de Agamben: 

 “ 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 (tendo em vista 

que,  o homo sacer, é insacrificável, no sentido de que não poderia obviamente ser 

colocado à morte em uma execução de pena capital) (p.160) 

 

V- CAPÍTULO 7: O CAMPO COMO NÓMOS DO MODERNO 

 

Diante da barbárie vivida pelos judeus e ciganos nos campos de extermínio 

durante o período da Segunda Grande Guerra, a proposição deste capítulo será a de 

fazer uma abordagem inversa. Agamben não examinará estes acontecimentos como um 

fato histórico e uma anomalia pertencente ao passado. Ele construirá intrincada tese 

levando primeiramente em consideração o fato de que os acontecimentos ocorridos, por 

terem sido atos que extrapolaram de maneira absurda o conceito de crime, não devem 

ser banalizados e muito menos, esquecidos. Pelo contrário, para ele, os campos de 

extermínio foram e continuam sendo uma matriz oculta, o nómos do espaço político, em 

que ainda hoje vivemos.  

Seguindo a posição de Agamben, o campo é a explicitação inequívoca de que há 

um tipo de consentimento sobre a vida que a política/polícia decide. Diante de tal 
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constatação, o fundamental é indagarmos sobre quais foram os procedimentos jurídicos 

e quais dispositivos políticos permitiram que seres humanos fossem tão cruelmente 

privados de seus direitos até o ponto em que, cometer contra eles qualquer ato de 

violência não foi considerado delito (p.167). 

É bom lembrar que os surgimentos dos primeiros campos de concentração datam 

do século XIX quando, populações civis inteiras foram reprimidas e, submetidas a 

medidas de exceção durante as guerras coloniais. Dois exemplos são trazidos por 

Agamben: a revolta dos colonos bôeres, contra o exército inglês em 1880/1881, na atual 

África do Sul e a colonização de Cuba, pelos espanhóis, em 1896. Os campos surgem 

de manifestações essenciais do estado de exceção e das leis do direito marcial, 

desconsiderando totalmente o direito ordinário e mais ainda o direito carcerário vigente 

à época. 

Na Alemanha, dois estatutos originados do código jurídico prussiano: a “

proteção da liberdade pessoal” datada de 12 de fevereiro de 1850 bem como a “

custódia preventiva”, datada de 04 de junho de 1851, serviram como base jurídica para 

justificar tanto a decretação de estados de Sitio, quanto o internamento arbitrário e 

compulsório dos cidadãos em diferentes momentos de sua história. Baseados não no 

direito comum, mas em medida policial preventiva, encontraram extensa aplicação em 

quase toda a Alemanha, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial e nos conflitos 

subsequentes.  

Nosso autor enfatiza que na Alemanha os primeiros campos não surgiram em 

decorrência do regime nazista, mas dos governos social-democráticos. Em 1923, por 

exemplo, quando “internaram” milhares de militantes comunistas bem como 

refugiados judeus orientais, com base na “custódia preventiva” e foram suspensas 

todas as suas garantias de liberdades pessoais. Entre 1919 e 1924 os governos da 

República de Weimar proclamaram várias vezes o estado de exceção, utilizando-se do 

cárcere nesses campos. 
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Portanto, em 1933, com a ascensão do regime nazista ao poder, foram 

suspensos, por tempo indeterminado, alguns dos artigos da constituição que concerniam 

às liberdades pessoais dos cidadãos, retomando uma prática já plenamente consolidada 

pelos governos anteriores. 

A novidade proclamada pelo III Reich alemão ao artigo 48, da constituição de 

Weimar foi suprimir, em vários artigos da sua constituição, a expressão “estado de 

exceção”, ou seja, que a lei foi temporariamente suspensa. Desta maneira, afirma 

Agamben, o estado de exceção deixou de se referir a uma situação externa, provisória, 

para se confundir com a própria regra.  (p.164) 

Retomando sua intenção inicial de não recuar diante do horror, nosso autor usa 

as seguintes palavras de advertência: “ É preciso refletir sobre o estatuto paradoxal do 

campo enquanto espaço de exceção: ele é um pedaço de território que é colocado fora 

do ordenamento jurídico normal, mas não é, por causa disso, simplesmente um espaço 

externo. Aquilo que nele é excluído é, segundo o significado etimológico do termo 

exceção, capturado fora, incluído através de sua própria exclusão. Mas aquilo que, 

deste modo, é antes de tudo capturado no ordenamento é o próprio estado de exceção”. 

(p.166)  

Se  os campos são espaços políticos decorrentes do estado de exceção, de modo 

que há entre eles um nexo constitutivo sendo o primeiro a verdadeira materialização do 

segundo, em que a vida nua e a norma entram num espaço de indistinção, toda vez que é 

criada  uma tal estrutura como o aprisionamento em estádios ou mesmo na atualidade o 

confinamento em áreas delimitadas de refugiados, imigrantes clandestinos ou mesmo 

nas zonas neutras dos aeroportos, podemos reconhecer  que se trata de estrutura própria 

de um campo mesmo que móvel (localização deslocante). 

Os surgimentos dos campos na atualidade nascem justamente no ponto em que o 

tradicional Estado-nação mediado por regras automáticas (território nascimento e 
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ordenamento) entra em crise e o Estado decide fora de qualquer ordenamento jurídico, 

assumir diretamente os cuidados da vida da nação. 

Finalizando este capítulo, Agamben abordará as diversas interpretações e o 

alcance polissêmico que a palavra Povo: (Sujeito político constitutivo) e povo: (pobres, 

deserdados, excluídos) foi significando nas diversas línguas europeias modernas quando 

concluirá que não podemos negligenciar e tampouco tomar estas diversas significações - 

uma ambiguidade semântica tão difusa e contínua que foi se operando com esta palavra 

-, como obra do acaso. Trata-se de uma representação clara da oscilação dialética entre 

dois complexos polos antagônicos: de um lado o Povo (com P maiúsculo) denotando 

um corpo político, incluídos aí cidadãos, integrados e soberanos. De outro, o povo (com 

p minúsculo) subconjunto fragmentado, carente e excluído, formado por uma plebe 

desesperançosa, vencida, miserável e oprimida: a escória, o resto. 

Para ele, o povo carrega consigo a fratura biopolítica. De um lado “não pode 

ser incluído em um todo do qual faz parte, e não pode pertencer ao conjunto no qual já 

está desde sempre incluído”.  Como vimos, a constituição da espécie humana em um 

corpo político passa por uma cisão fundamental: vida nua (povo-zoé) e existência 

Política (Povo-bíos) (p.173). 

Ao carregar essa fratura exposta, aberta,  o povo explicita as contradições e 

aporias as quais ele próprio dá lugar. Ele é fonte pura de toda a identidade mas deve se 

purificar através da exclusão da língua, do sangue, do território. 

O antagonismo se manifesta por aquilo que, ao faltar por essência a si mesmo, 

coincide com sua própria abolição, sua total extinção. A única saída que lhe resta é a de 

que: para ser, deve negar-se. 

Os judeus encarnaram, na Alemanha nazista, o símbolo vivo do povo, da vida 

nua, que é criado no seu interior mas cuja presença não pode ser tolerada.(p.175) 
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Agamben encerra este importante capítulo referindo-se ao projeto democrático 

capitalista, de eliminar as classes pobres através de ações desenvolvimentistas, 

transformando em vida nua nossa população terceiro-mundista. 

 

VI- LIMIAR: 

 

Agamben inaugura esta última seção do seu livro denominada de “Limiar” 

com “três teses que emergiram como conclusões provisórias” (p.176). Tal propósito 

pareceu-nos tratar de marcar intencionalmente o ponto de passagem de sua trilogia, 

iniciada ao longo deste livro I. Ao mesmo tempo em que nos apresenta sua potência 

criadora, finaliza-a nos convidando para acompanhá-lo, em novas aberturas, seus 

próximos passos, seus próximos livros. 

 A primeira tese diz respeito a relação originária da política ocidental, 

compreendida como estado de exceção, ou seja, como paradoxal movimento, numa 

zona de indistinção entre interno e externo, de exclusão e inclusão. 

A segunda tese é a produção, em escala mundial, da vida nua entendida como o 

rendimento fundamental do poder soberano. A vida nua como expressão clara da 

indistinção entre - zoé e -bíos, natureza e cultura. 

A terceira e última tese, “o campo, e não a cidade, é hoje o paradigma 

biopolítico do ocidente. ” (p. 176) 

Retomará nestas páginas finais a temática que apresentou ao longo dos capítulos 

anteriores enfatizando alguns aspectos que deseja deixar sublinhado: a origem 

contratual do poder estatal, a biopolítica engendrada na política ocidental e a 
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participação de vários campos do conhecimento na fomentação e na instalação cada vez 

maior de modelos constitutivos para custodiar a vida nua. A indistinção da vida do 

muçulmano entre fato e direito, vida e norma, natureza e política é mais uma vez 

registrada para nos reafirmar sua indignação.     

Finalizo este último capítulo retirando, de Agamben, outra de suas inúmeras e 

contundentes definições, de Homo Sacer: “ Ele foi excluído da comunidade religiosa e 

de toda a vida política: não pode participar dos ritos de sua gens, nem ( se foi declarado 

infamis et intestabilis) cumprir qualquer ato jurídico válido. Além disto, visto que 

qualquer um pode matá-lo sem cometer homicídio, a sua inteira existência é reduzida a 

uma vida nua despojada de todo o direito, que ele pode somente salvar em uma perpétua 

fuga ou evadindo-se em um país estrangeiro. Contudo, justamente por ser exposto a 

todo instante a uma incondicionada ameaça de morte, ele encontra-se em perene relação 

com o poder que o baniu. Ele é pura zoé, mas a sua zoé é capturada como tal no bando 

soberano e deve a cada momento ajustar contas com este, encontrar o modo de esquivá-

lo ou de enganá-lo. Neste sentido, como o sabem os exilados e os banidos, nenhuma 

vida é mais “politica” do que a sua. ” (p.178) 
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