
 
 

   UFRRJ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

LINHA 1 – ÉTICA, SUBJETIVIDADE E POLÍTICA 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

Os conceitos de dispositivo e profanação no pensamento de Giorgio Agamben 

 

Antonio Ricardo Moreira Filho 

 

2020 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

LINHA I – ÉTICA, SUBJETIVIDADE E POLÍTICA 

 

 

OS CONCEITOS DE DISPOSITIVO E PROFANAÇÃO NO 
PENSAMENTO DE GIORGIO AGAMBEN  

 

ANTONIO RICARDO MOREIRA FILHO 

 

 

Sob a Orientação do Professor 

Leandro Pinheiro Chevitarese 

 

 

Dissertação submetida como requisito 
parcial para obtenção do grau de 
Mestre em Filosofia, no Curso de 
Pós-Graduação em Filosofia, Área de 
Concentração em Ética, Subjetividade 
e Política 

 

 

Seropédica, RJ 

Abril de 2020 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal do Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

 

 

ANTONIO RICARDO MOREIRA FILHO 

 

 

Dissertação submetida como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em 
Filosofia, no Curso de Pós-Graduação em Filosofia, área de Concentração em Ética, 
Subjetividade e Política.  

 

 

DISSERTAÇÃO APROVADA EM ------/------/------ 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Leandro Pinheiro Chevitarese. Doutorado em Filosofia. UFRRJ. 

(Orientador) 

 

_________________________________________________________ 

Cláudio Oliveira da Silva. Doutorado em Filosofia. UFF. 

 

 

_________________________________________________________ 

Camila Rodrigues Jourdan. Doutorado em Filosofia. UERJ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

MOREIRA FILHO, Antonio Ricardo. Os conceitos de dispositivo e profanação no 
pensamento de Giorgio Agamben. 2020. 77p. Dissertação (Mestrado em Filosofia). 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Departamento de Filosofia, Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, 2020. 

 

Giorgio Agamben é uma conhecida figura da teoria política contemporânea, sobretudo 
por seu trabalho na série de livros Homo Sacer, onde se delineia de forma mais acabada 
sua Filosofia Política. É o objetivo desta dissertação abordar os conceitos de dispositivo 
e profanação (profanazione) no interior da obra do filósofo italiano – termos essenciais 
para a compreensão de seu projeto de crítica e de emancipação política. Para lidar com 
esse percurso filosófico, o presente trabalho se divide em dois capítulos: (1) no primeiro 
capítulo, é abordado o desenvolvimento feito por Agamben de conceitos foucaultianos, 
tais como biopolítica, biopoder e dispositivo, com ênfase neste último, um termo técnico 
decisivo em ambos os filósofos. Será tematizada, portanto, a relação de Agamben com a 
herança intelectual de Michel Foucault; e (2) no segundo capítulo, a defesa de Agamben 
da profanação e do uso livre como formas de resistência aos dispositivos de controle e 
exploração, através de uma figura positiva da biopolítica, a forma-de-vida. 

Palavras-chave: Biopolítica; dispositivo; forma-de-vida; profanação; resistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MOREIRA FILHO, Antonio Ricardo. The concepts of dispositive and profanation in 
Giorgio Agamben’s thought. 2020. 77p. Dissertation (Master’s in Philosophy). Instituto 
de Ciências Humanas e Sociais, Departamento de Filosofia, Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, Seropédica, Rio de Janeiro, 2020. 

 

Giorgio Agamben is a well-known figure in contemporary political theory, especially for 
his work in the series Homo Sacer. The main objective of this dissertation is to address 
the concepts of dispositive (dispositivo) and profanation (profanazione) within the work 
of the Italian philosopher – essential terms for understanding his project of criticism and 
political emancipation. To deal with this philosophical path, the present work is divided 
into two chapters: (1) in the first chapter, we discuss Agamben’s development of 
Foucauldian concepts, such as biopolitics, biopower and dispositive, with emphasis on 
the latter, a technical term for both philosophers. Therefore, the relationship between 
Agamben and Foucault’s intellectual heritage will be themed; and (2) in the second 
chapter, Agamben’s defense of profanation and free use as forms of resistance to control 
and exploitation dispositives, through a positive figure in biopolitics, the form-of-life.  

Keywords: Biopolitics; dispositive; form-of-life; profanation; resistance.  
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Os conceitos de dispositivo e profanação no pensamento de Giorgio Agamben 

Introdução 

Giorgio Agamben (1942-) é uma das principais e mais profícuas figuras da 

filosofia e da teoria política contemporânea, sendo impossível resumir sua obra em uma 

breve dissertação. No entanto, podemos considerar os contornos de um dos focos mais 

significativos de seu trabalho ao longo dos anos. Desde a década de 1980, grande parte 

do trabalho do filósofo pode ser lida como um movimento em direção ao projeto Homo 

Sacer, que se abre com o livro Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua (1995). Este 

trabalho retoma e baseia-se em questões levantadas por vários teóricos do século XX, 

principalmente Michel Foucault (1926-1984). Em resumo, o projeto é uma resposta a 

perguntas que envolvem o totalitarismo e a biopolítica. Até o momento, foram publicados 

quatro volumes da série Homo Sacer. Trata-se de uma tetralogia. De 1995 até 2015 foram 

publicados nove livros, divididos em quatro volumes. Segundo a ordem revisada por 

Agamben: Vol. I: O poder soberano e a vida nua (1995); Vol. II, 1: Estado de exceção 

(2003); Vol. II, 2: Stasis. A guerra civil como paradigma político (2015); Vol. II, 3: O 

sacramento da linguagem (2008); Vol. II, 4: O reino e a glória (2007); Vol. III: O que 

resta de Auschwitz (1998); Vol. IV, 1: Altíssima pobreza (2011); Vol. IV, 2: O uso dos 

corpos (2014); Vol. IV, 5: Opus dei (2012). 

No primeiro volume, Agamben desenvolve sua análise da condição da biopolítica, 

identificada primeiramente por Foucault no volume I de sua História da sexualidade 

(1976). Trataremos, no primeiro capítulo (1) da presente dissertação, dessa relação entre 

os escritos de Agamben e Foucault, com ênfase em conceitos como “biopolítica” e 

“dispositivo”.  Segundo Foucault, o poder moderno é caracterizado por uma lógica 

fundamentalmente distinta da lógica do poder soberano: o princípio fundamental da 

soberania é o direito sobre a vida e a morte, enquanto o poder moderno assume uma 

relação produtiva com a vida, capturada no dito “fazer viver ou deixar morrer”. A 

biopolítica é um instrumento usado para moldar a vida e mantê-la viva. Segundo o 

filósofo francês, essa mudança do poder soberano para o biopoder é o que inaugura a 

modernidade. Desde o início do projeto Homo sacer, Agamben confronta essa distinção 

e sugere que a soberania e o biopoder são fundamentalmente interconectados. Segundo 

Agamben, a produção da vida biológica é o objetivo primeiro e elementar do poder 

soberano. 
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Sua análise genealógica começa na Antiguidade, quando havia uma distinção 

essencial entre zoé, ou vida biológica, e bíos, a forma ou modo de vida adequado a um 

indivíduo ou comunidade. De fato, Agamben observa que, na Ética a Nicômaco (século 

IV a.C.), Aristóteles faz três distinções em relação a bíos: a vida contemplativa do 

filósofo, bíos theoretikos; a vida de prazer, bíos apolaustikos; e a vida política, bíos 

politikos. No mundo clássico, esta última foi incluída na política, enquanto a vida natural 

foi excluída da polis e confinada à esfera do oikos, do lar. Na Política, Aristóteles afirma 

repetidamente uma distinção qualitativa entre esses dois domínios:  oikos e polis, ou o 

simples ato de viver e a vida politicamente qualificada.  

De acordo com Foucault, o limiar de modernidade é ultrapassado quando a vida 

natural é incluída nos instrumentos e cálculos do Estado e a política se torna biopolítica. 

Essa mudança, ele sugere, pode ser articulada como a passagem do “Estado territorial” 

ao “Estado de população” ou do “Poder soberano” ao “governo dos homens”. Sem a 

biopolítica, sem a capacidade de disciplinar e controlar os corpos, Foucault afirma que o 

próprio desenvolvimento e triunfo do capitalismo seriam impossíveis.  

Precedendo Foucault, Hannah Arendt, em A condição humana (1958), atribui a 

transformação e decadência da política à primazia da vida natural sobre a vida política. 

Seguindo Arendt, Agamben coloca a inclusão da zoé na política como o passo decisivo 

para a modernidade e ecoa a declaração de que esse evento exige uma transformação 

radical das categorias político-filosóficas clássicas. O projeto Homo Sacer parte da 

sugestão, retirada de Foucault e Benjamin, de que todas as ideologias modernas mantêm 

uma aliança secreta por sua inclusão comum da vida nua na política e da aposta de que 

apenas uma interrogação acerca desse elo “poderá fazer sair o político de sua ocultação 

e, ao mesmo tempo, restituir o pensamento à sua vocação prática” (AGAMBEN, 2012b, 

p. 12). Na introdução de Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua, Agamben situa o 

ponto de partida do projeto político em um ponto cego não resolvido no trabalho de 

Foucault sobre a biopolítica. Nos últimos anos antes de sua morte, Foucault abandonou 

os modelos jurídicos institucionais de poder em nome de uma investigação acerca das 

maneiras concretas em que o poder penetra nas formas de vida e nos próprios corpos dos 

sujeitos.  

Embora a análise geral de Agamben no projeto Homo Sacer seja muito crítica ao 

estado contemporâneo e seus aparelhos e dispositivos, sua conclusão não é de total 

desespero. Assim, serão tematizadas, no segundo capítulo (2) desta dissertação, as 
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propostas de emancipação política feitas pelo italiano, a partir de seu elogio da profanação 

e da defesa das formas-de-vida. Para Agamben, os meios para superar as aporias do estado 

democrático moderno estão exatamente no coração da própria crise. A esse projeto de 

emancipação, ele dá o nome de “política que vem”, uma ideia desenvolvida 

primeiramente em A comunidade que vem (1993) e em Meios sem fim: notas sobre a 

política (2000). Em resumo, a “política que vem”, uma política de puros meios, é uma 

concepção em que “a política é a esfera não de um fim em si, nem dos meios subordinados 

a um fim, mas de uma medialidade pura e sem fim como espaço do agir e do pensamento 

humano” (AGAMBEN, 2015, n.p.). Mais especificamente, essa nova política seria uma 

política sem qualquer referência a soberania ou a qualquer um de seus conceitos 

associados: tais como nação, povo, democracia etc. Uma nova política exigiria a 

formulação de uma nova forma-de-vida, na qual a vida nua não seja separável como um 

sujeito político e o que esteja em jogo seja a experiência da própria comunidade. 
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CAPÍTULO 1 – DISPOSITIVO E VIDA 

Tanto Michel Foucault quanto Giorgio Agamben debruçaram-se em estudos sobre 

a “vida” em suas variadas formas, dedicando consideráveis páginas de seus escritos a 

mostrar como a vida é controlada e ordenada pelo poder. Este capítulo aborda o 

pensamento de ambos os filósofos, concentrando-se em seus textos sobre o dispositivo e 

a resistência, tomando tais noções por objeto de estudo. Foucault e Agamben pensam o 

conceito de “indivíduo” de maneiras diferentes1. Tais diferenças trazem à tona 

abordagens contrastantes quando se trata de teorizar sobre a vida e, em última análise, 

ilustram como o indivíduo pode resistir aos dispositivos que controlam e capturam a vida. 

Ao buscar realizar tal leitura, esta pesquisa acaba por envolver-se na relação entre 

os trabalhos dos dois filósofos, incluindo a questão a respeito da herança que existe na 

obra de Agamben quando esta é relacionada ao pensamento de Foucault, usando a leitura 

feita pelo filósofo italiano da obra de Foucault como um impulso inicial. Entrar em 

contendas sobre a história da filosofia, concentrando-se nas influências de um pensador 

sobre outro, particularmente uma influência específica como a de Foucault sobre 

Agamben, pode ser uma tarefa difícil. Por exemplo, Agamben admitiu ter sido 

influenciado pelos escritos de Hannah Arendt2 e Martin Heidegger (CASTRO, 2008, p. 

27-28). Então pode não parecer imediatamente claro o porquê do enfoque em Foucault 

ser necessário (e não em Arendt ou Heidegger), especialmente quando vários estudos já 

têm como objeto o fato de que muitos dos trabalhos de Agamben têm uma grande dívida 

com Foucault. 

                                                           
1 Segundo Foucault, os campos de saber-poder têm papel relevante no processo de individualização, aspecto 
fundamental das estratégias de governamentalidade nas sociedades de controle, as quais possibilitarão falar 
de sujeitos, seja na perspectiva de assujeitamento, seja na vertente da resistência por meio das técnicas de 
cuidado. Para Agamben, os dispositivos também organizam o campo do poder e do conhecimento como 
um campo da experiência. Esses dispositivos têm uma força positiva, pois são responsáveis pela criação da 
subjetividade e do ordenamento de vidas, mas a própria natureza da biopolítica indica que esses mesmos 
dispositivos também têm um lado negativo, no qual eles controlam quais vidas valem a pena preservar e 
quais não valem. A diferença específica entre os filósofos é que se Foucault acredita ser possível a um 
sujeito escapar do controle do dispositivo, ou utilizar o dispositivo para construir uma forma de liberdade 
que transcenda o indivíduo, Agamben acredita não ser possível a um sujeito criar essa forma de liberdade 
transgressora, dada a natureza totalizante dos dispositivos. 
2 Em 1970, um Agamben de 28 anos de idade enviou uma carta a Hannah Arendt. Após apresentar-se e 
dizer ter participado de um dos seminários de Heidegger, ele passa a expressar sua gratidão à Arendt: seus 
livros teriam proporcionado a Agamben uma “experiência decisiva”, segundo ele mesmo escreve. E, no 
postcriptum, Agamben inclui seu ensaio Sobre os limites da violência para apreciação da filósofa 
(AGAMBEN, 1970). Chama atenção a semelhança de temática entre este texto de Agamben e o publicado 
sete anos antes por Foucault, como uma homenagem a Georges Bataille, Prefácio à transgressão (1963), 
embora não haja nenhuma menção explícita ao francês da parte de Agamben.  
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No entanto, o pensamento de Agamben é também muito prontamente confundido 

com o de Foucault, como muitos estudos sugerem, por exemplo os textos de 

OJAKANGAS (2005), GENEL (2006) e FINLAYSON (2010). Então as diferentes 

perspectivas que o filósofo italiano oferece sobre a natureza da resistência, através de sua 

leitura de Foucault e do dispositivo foucaultiano, correm o risco de serem apagadas ou 

mesmo perdidas. 

Tomarei por foco aqui os conceitos de dispositivo (dispositif) e aparato (appareil). 

O dispositivo representa a rede de relações que articula o modo como um poder se 

manifesta e é uma palavra-chave no pensamento de Foucault. Trata-se de um conceito 

adotado já na década de setenta por Foucault, e sobre o qual voltaram sucessivamente a 

interrogar-se, por um lado, Gilles Deleuze e, por outro, Giorgio Agamben, em dois 

ensaios que têm o mesmo título: O que é um dispositivo? (ESPOSITO, 2011, p. 61-66). 

É através do dispositivo que o ser humano é transformado tanto em sujeito quanto em 

objeto das relações de poder, como afirma o compatriota de Agamben, Roberto Esposito, 

em seu texto Il dispositivo della persona (2011): 

[…] en este indisoluble entrelazamiento de humanización y 
deshumanización – vuelve a entrar en juego el papel preponderante 
atribuido por Foucault al término “dispositivo”, es decir, el de su 
capacidad de subjetivación. Es sabido que Foucault no separó nunca 
el significado de esta expresión de aquel otro, simétrico y contrario, 
de sometimiento: solo sometiéndose – a otros o a sí mismo – uno se 
convierte en sujeto. Por lo demás, es notorio que durante un 
prolongado período, concluido recién a comienzos del siglo XVIII 
(con Leibniz), por “sujeto” se entendía lo que hoy llamamos 
“objeto” (ibidem, p. 65).  

Agamben também investiga o dispositivo, especificamente como ele opera como 

um mecanismo de controle da humanidade. 

No uso que fazem do termo dispositivo, Foucault e Agamben oferecem duas 

abordagens distintas para conceber a libertação da vida das amarras de estruturas sociais 

opressivas. Foucault busca algo como um potencial de autocriação ética e estética, seja 

uma nova forma de poder, contraconduta ou uma cultura ética de si. Segundo a leitura 

agambeniana, como parte desse movimento de criação de si, Foucault se basearia em 

referentes transcendentes, utilizados para fundamentar uma nova forma de liberdade para 

o indivíduo. Em contraste, Agamben evita qualquer referência à transcendência, 

argumentando que a política deve envolver a desativação de todos os dispositivos, 

abrindo uma esfera imanente de indiferença radical. Esclarecer essa relação entre 
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Agamben e Foucault nos ajudará a melhor apreciar suas diferentes propostas de 

emancipação política. 

Cabem aqui algumas explicações preliminares acerca das noções de 

transcendência e imanência na leitura que Agamben faz da obra de Foucault. Em Estado 

de exceção (2003), Agamben fala do Ocidente sendo levado a uma “guerra civil mundial” 

(AGAMBEN, 2004, p. 131-132). O estado de exceção “em que vivemos” mostrou-se 

como o centro vazio da máquina política que “continuou a funcionar quase sem 

interrupção a partir da Primeira Guerra Mundial, por meio do fascismo e do nacional-

socialismo, até nossos dias” (ibidem, p. 131). Esse prognóstico aparentemente terrível 

pode ser entendido se visto em relação ao objetivo filosófico de Agamben em desenvolver 

um pensamento imanente. É a posição de Agamben que o sujeito, assim como o direito, 

sempre foi concebido como uma divisão entre domínios transcendentes e imanentes. Tal 

divisão, fundada em uma separação, fornece uma base negativa para o direito e para a 

vida. De fato, este tem sido um tema presente no pensamento de Agamben desde seus 

primeiros escritos. No texto O que é um dispositivo?3 (2005) Agamben explica que o 

“evento que produziu o humano constitui, com efeito, para o vivente, algo assim como 

uma cisão [...] Esta cisão separa o vivente de si mesmo e da relação imediata com seu 

ambiente” (idem, 2005c, p. 14).  

Essa relação imanente/transcendente acaba,  segundo Agamben, por definir a 

esfera imanente como estando sempre mantida em relação a uma esfera transcendente, a 

qual a primeira não alcança e da qual não participa. Nesse sentido, a esfera imanente da 

existência é definida por meio de uma negatividade, por ser mantida em relação a uma 

esfera que não pode ser definida ou apreendida. O resultado dessa relação 

fundamentalmente negativa será a criação de um “resto”, o mais famoso dos quais é a 

figura do homo sacer, um dos paradigmas da vida nua4. 

                                                           
3 O texto é resultado de uma conferência realizada por Agamben no Brasil, em 2005, na Universidade 
Federal de Santa Catarina.  
4 Nuda vita, segundo Agamben é o conceito da vida que foi exposta ao que ele chama de estrutura de 
exceção que constitui o biopoder contemporâneo. O termo se origina na observação feita pelo italiano de 
que os gregos antigos tinham duas palavras diferentes para o que nas línguas europeias contemporâneas é 
simplesmente chamado de “vida”: bíos (a forma ou maneira pela qual a vida é vivida) e zoé (o fato biológico 
da vida). Seu argumento é que a perda dessa distinção obscurece o fato de que, em um contexto político, a 
palavra vida se refere mais ou menos exclusivamente à dimensão biológica (ou zoé) e não implica garantias 
sobre a qualidade da vida vivida. A vida nua refere-se, então, a uma concepção de vida na qual o fato 
biológico da vida é priorizado sobre o modo como uma vida é vivida, a forma de vida, pela qual Agamben 
entende suas possibilidades e potencialidades.  A vida nua é uma vida inteiramente reduzida às suas funções 
biológicas, sem ter, absolutamente, nenhum predicado político, jurídico e cultural. 
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Na obra Homo Sacer – O poder soberano e a vida nua (1995), Agamben analisa 

uma obscura figura do direito romano que levanta questões fundamentais sobre a natureza 

do direito e do poder em geral. Sob as leis do Império Romano, um homem que cometeu 

um certo tipo de crime era banido da sociedade e todos os seus direitos como cidadão 

eram revogados. Ele tornava-se assim um homo sacer (homem sacro). Em consequência, 

ele poderia ser morto por qualquer um, enquanto sua vida, por outro lado, era considerada 

“sagrada”, de modo que ele não poderia ser sacrificado em uma cerimônia ritual. Embora 

a lei romana não mais se aplicasse a alguém considerado um homo sacer, este permanecia 

em relação com a lei. Trata-se, segundo Agamben, de uma “vida humana incluída no 

ordenamento unicamente sob a forma de sua exclusão (ou seja, de sua absoluta 

matabilidade) (AGAMBEN, 2012b, p. 16). O homo sacer é, portanto, excluído da lei 

somente ao mesmo tempo em que é nela incluído. Ele é o espelho do soberano (basileus) 

– um rei, imperador ou presidente – que se mantém, por um lado, dentro da lei (podendo 

ser condenado, por exemplo, por traição) e, ao mesmo tempo, fora da lei (já que detém o 

poder de suspender a lei por tempo indeterminado). O homo sacer é “tomado fora”5 tanto 

da lei divina quanto da profana, enquanto uma exceção, e é, então, abandonado por ambas. 

É importante ressaltar que, para Agamben, o fato de a exceção ter se tornado a regra na 

política contemporânea não significa que apenas alguns sujeitos serão abandonados pela 

lei; ao contrário, ele afirma, em nossa época, “todos os homens são potencialmente 

homines sacri” em relação ao soberano (ibidem, p. 86). 

A criação desse “resto” humano ocorre através do “estado de exceção”. Aqui não 

se trata de uma exceção como a entendida pelos teóricos dos poderes de emergência6. A 

exceção é uma zona de indiferença em que direito e fato coincidem completamente. 

Agamben faz uma distinção entre a ordem jurídica (il diritto) e a lei (la legge). O conceito 

                                                           
5 A expressão paradoxal é ex capere, capturado por fora. 
6 No primeiro capítulo de Estado de exceção (2003), Agamben se propõe a realizar uma “breve história do 
estado de exceção”, na qual ele demonstra que a partir de sua origem na França (durante a Revolução, 
carregando o nome de  estado de sítio), o estado de exceção tende a se tornar uma ferramenta permanente 
na maior parte dos países, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial. Com o fim dos conflitos, a 
emergência militar dá lugar à emergência econômica “por meio de uma assimilação implícita entre guerra 
e economia” (AGAMBEN, 2004, p. 24-26). O estado de exceção se torna permanente, não havendo mais a 
necessidade de um estado de emergência que justifique a sua instauração, como era entendido pelos teóricos 
dos poderes de emergência analisados por Agamben, como Rossiter, Schnur, Reinach, Tingsten, Friedrich, 
Watkins, etc. Estado de necessidade, decretos de urgência, estado de sítio, lei marcial, poderes de 
emergência, plenos poderes, medidas provisórias são todos nomes que compõem um “conjunto coerente 
de fenômenos jurídicos” que Agamben define com o termo técnico “estado de exceção”, e que figuram em 
todas as constituições das democracias ocidentais, e, não havendo a declaração explícita do estado de 
exceção, esta é substituída “por uma generalização sem precedentes do paradigma da segurança como 
técnica normal de governo” (ibidem, p. 28).  
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de ordem jurídica sustenta uma ficção. A ordem jurídica representa uma noção abstrata 

de “Lei”, que atua como um “referente transcendente”, sua aplicação se dando a toda a 

realidade, a toda vida em si. Por outro lado, a lei (la legge) de um Estado pode ser sem 

princípios e conter lacunas em certas áreas, mas o direito não as admite. A ordem jurídica 

sempre sustenta que não há lacunas, no sentido de que a ordem jurídica abrange todas as 

lacunas e todas as situações que possam emergir. O estado de exceção (ou de necessidade) 

é interpretado por alguns autores como uma lacuna no direito público, a qual o poder 

executivo é obrigado a remediar. Então, “um princípio que diz respeito ao poder judiciário 

estende-se, assim, ao poder executivo” (AGAMBEN, 2004, p. 48). Mas essa lacuna não 

se refere, segundo Agamben, “a uma carência no texto legislativo que deve ser reparada 

pelo juiz; refere-se, antes a uma suspensão do ordenamento vigente para garantir-lhe a 

existência” (idem).  

Através da operação de exceção, a esfera do direito mostra sua proximidade com 

a da linguagem. Existem elementos linguísticos na langue, na língua, sem qualquer 

denotação real. Esses elementos linguísticos só ganham significado através de seu uso no 

discurso em ato, parole. E a atividade linguística concreta só ganha significado se uma 

linguagem é pressuposta (ibidem, p. 58-59). Da mesma forma, o método de aplicação de 

uma norma jurídica não pode de modo algum ser estabelecido através da norma legal em 

si. Pelo contrário, é a exceção que atua como o nexo que mantém a norma em relação à 

sua aplicação. Para aplicar uma norma, é necessário, em última análise, produzir uma 

exceção, suspender a sua aplicação (ibidem, p. 63). Uma norma é definida através de 

instâncias e situações nas quais ela não se aplica. 

A exceção não é, portanto, separada da lei, mas opera como uma zona de 

indeterminação entre interno e externo (ibidem, p. 39). A lei ganha significado através de 

sua própria suspensão, através da exceção que determina quando a regra, a norma, não se 

aplica. Esta é uma “relação de exceção”; a ordem jurídico-política inclui o que é 

simultaneamente excluído. A “força” da lei mantém-se em relação a uma exterioridade, 

que pode ser vista como a vida em si. É a isso que podemos chamar “crise da lei” – as 

ordens legais ganham significado por meio da exclusão e regulação da vida.  

Isso pode ser ilustrado recorrendo-se ao uso de Agamben do termo “aparato” ou 

“dispositivo”, do qual a exceção pode ser vista como um exemplo paradigmático. O 

dispositivo para Agamben representa um referente transcendente que justificará e definirá 

a esfera imanente com a qual ele se mantém em relação, ainda que permanecendo 
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absolutamente intangível e indefinível em si mesmo. O dispositivo torna-se um conjunto 

heterogêneo que inclui virtualmente qualquer coisa que tenha a capacidade de capturar 

seres vivos dentro de uma dialética negativa da existência relacional:  

Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as 
escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas 
jurídicas etc, cuja conexão com o poder é em um certo sentido 
evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, 
a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones 
celulares e – por que não – a linguagem mesma, que é talvez o mais 
antigo dos dispositivos, em que há milhares de anos um primata – 
provavelmente sem dar-se conta das consequências que se seguiriam 
– teve a inconsciência de se deixar capturar (AGAMBEN, 2005c, p. 
13).  

Com relação a Foucault, a primeira coisa a se perguntar é: onde um conceito como 

“vida nua” poderia caber em seu discurso? A resposta é, claro, em lugar nenhum: o 

conceito é metafísico demais para funcionar em um registro foucaultiano apropriado7. Se 

Agamben pode ser entendido como um continuador do projeto de Foucault na série Homo 

Sacer, então é somente através da importação de certas conceituações heideggerianas, 

que mudam as regras e o resultado do jogo. No texto O que é um paradigma? (2008), no 

qual Agamben mostra o quão importante o conceito foucaultiano de paradigma8 (que 

Agamben toma como o “gesto mais característico do método de Foucault”) (idem, 2009, 

p. 22) tem sido para seu próprio trabalho – ele não lista a vida nua como um exemplo de 

paradigma. Enquanto paradigmas como o homo sacer, o Muçulmano e o estado de 

exceção se referem a objetos históricos reais, e são usados por Agamben a fim de “tornar 

inteligível uma série de fenômenos cuja relação havia escapado ou podia escapar do olhar 

do historiador” (ibidem, p. 41), a vida nua é algo muito diferente9. Não é um paradigma: 

                                                           
7 Se a arqueo-genealogia foucaultiana é taticamente estruturada de modo anti-metafísico, e Foucault tem 
por interesse analisar as relações de poder nas práticas concretas, distanciando-se de figuras universais (O 
poder, A lei etc.), Agamben  abertamente leva em consideração um itinerário metafísico, como, por 
exemplo, em sua conceituação a respeito da vida nua,  ligada ao problema milenar de uma cisão entre vida 
natural e vida política. A vida nua de Agamben, em sua relação fundamental com o poder soberano, não 
cabe no pensamento de Foucault, pois ele caracteriza o poder funcionalmente, contra as apostas que 
poderíamos chamar de ontologizantes daquilo que Foucault apontou como o modelo do soberano: a 
pretensão de um poder substancializado. 
8 Segundo Agamben, o panóptico é um paradigma.  Em Vigiar e punir (1975), o panóptico desempenha 
uma função estratégica decisiva para compreendermos a modalidade disciplinar do poder, e, como tal, 
transforma-se em algo assim como a figura epistemológica que define o universo disciplinar da 
modernidade e que marca também o umbral através do qual se passa a sociedade de controle. Assim, o 
panóptico é uma figura de tecnologia política que pode e deve se dissociar de todo uso específico. Não é 
somente um “edifício onírico”, mas o diagrama de um mecanismo de poder levado a sua forma ideal. É um 
paradigma (AGAMBEN, 2009, p. 22). 
9 “A vida nua tem, na política ocidental, este singular privilégio de ser aquilo sobre cuja exclusão se funda 
a cidade dos homens” (AGAMBEN, 2012b, p. 15). 
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é o problema metafísico que leva à construção dos paradigmas de Agamben, e são as 

figuras ônticas exemplares que os trazem à luz. Uma forma grosseira, mas útil, de 

enquadrar a diferença entre Agamben e Foucault seria dizer que enquanto este último se 

preocupa com o campo biopolítico ôntico, e com a miríade de problemas práticos 

concretos que surgem nele, Agamben está mais preocupado com as condições históricas 

e metafísicas da biopolítica enquanto tal.  

I – A questão biopolítica 

O interesse na filosofia de Giorgio Agamben vem crescendo exponencialmente 

desde que vários volumes do projeto Homo Sacer foram publicados (CALARCO e 

DECAROLI, 2007; ROSS, 2007; FAVARETTO, 2016). Um maior envolvimento do 

filósofo italiano com Foucault começa no início de Homo Sacer, Volume 1 (1995), quando 

o autor italiano defende que a tese foucaultiana sobre o biopoder deve “ser corrigida ou, 

pelo menos, integrada” (AGAMBEN, 2012b, p. 16). Roberto Esposito também observa 

que Foucault não cunhou a ideia de biopolítica: 

As interpretações opostas da biopolítica que hoje se confrontam – 
uma radicalmente negativa e outra completamente eufórica – não 
fazem mais do que absolutizar, diversificando as duas opções 
hermenêuticas entre as quais Foucault nunca fez uma escolha de 
fundo. [...] minha impressão é que esse ponto morto filosófico e 
político se origina numa pergunta malograda ou insuficiente sobre 
os pressupostos do tema em questão: não apenas o que quer dizer, 
mas quando nasceu o conceito de biopolítica? Como se configurou 
em cada caso e que aporias ainda carrega em seu interior? Basta 
estender as pesquisas sobre o eixo diacrônico, mas também sobre o 
plano horizontal, para reconhecer que as teorizações decisivas de 
Foucault são apenas o segmento final, e certamente o mais acabado, 
de uma linha argumentativa que remonta ao início do século XX. 
(ESPOSITO, 2017, p. 13). 

Contudo, em distinção a essas noções anteriores, que viam a biopolítica como uma 

relação direta entre vida biológica e política10, a biopolítica de Foucault faz parte de uma 

análise muito maior da governamentalidade (gouvernementalité) (DE BOEVER, 2010, p. 

10 – 29). O escritor estadunidense Arne De Boever argumenta que quando Foucault fala 

de poder sobre a vida, ele não está meramente interessado no poder sobre a vida biológica, 

mas em um poder que atualiza o potencial do ser humano até o ponto em que a própria 

                                                           
10 Segundo Esposito, o sueco Rudolph Kjellen foi o primeiro a usar o termo “biopolítica”, e a ele também 
se deve a expressão “geopolítica”. Em seu Estado como forma de vida (1916), Kjellen compreende o Estado 
como “forma vivente”, possuidora de instintos e pulsões naturais, em claro contraste com as teorias 
constitucionais de matriz liberal, que representam o Estado como produto artificial de uma livre escolha 
dos indivíduos que lhe deram origem (ESPOSITO, 2017, p. 23).  
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liberdade humana se torna uma mera correlata do poder. Com a noção foucaultiana de 

vida, o indivíduo se encontra em uma realidade de “potencialidade inacabada” na qual 

corpo, mente e ação participam. É a esta potencialidade inacabada que a biopolítica vem 

tentando “acabar” (DE BOEVER, 2010, p. 7).  Para Foucault, o termo biopoder refere-se 

às técnicas de governo que transformam a vida em um elemento da economia do poder. 

O biopoder converge em mecanismos disciplinares e de normalização destinados a 

transformar e influenciar a vida humana, a otimizar sua saúde e prolongar sua vida 

(FOUCAULT, 1988). Em outras palavras, o biopoder se esforça para preservar a vida, 

mesmo que para esse fim precise causar um sofrimento terrível. É importante ressaltar 

que, assim como o governo dos vivos, o biopoder também faz referência às múltiplas 

práticas de morrer. A morte é o limite para o biopoder de Foucault, pois o poder deve se 

investir no corpo. 

Agamben considera sua “correção” como necessária devido ao que ele vê como 

uma “falha” da parte de Foucault em conectar suas análises do biopoder aos estudos de 

Hannah Arendt sobre o totalitarismo, o que o impediu de desenvolver melhor seu conceito 

nascente de biopolítica (AGAMBEN, 2012b, p. 11-13). Ele lê o trabalho de Foucault 

como compreendendo duas linhas principais de investigação. A primeira é a do biopoder 

e da biopolítica, e a segunda refere-se ao exame das “tecnologias do eu” e do poder 

disciplinar (idem)11. O principal movimento de Agamben é argumentar que Foucault não 

conseguiu identificar o ponto em que esses dois poderes convergiram e que tal “ponto 

oculto de intersecção” não é na realidade uma intersecção, pois as duas vertentes estão 

unidas pelo poder soberano – um poder soberano que mantém o direito de morte sobre o 

indivíduo (ibidem, p. 13-14). Aliás, esse “ponto cego”, que escapa ao olho do pesquisador, 

“como um ponto de fuga que se afasta ao infinito”, não está presente, segundo Agamben, 

apenas nas investigações de Foucault, mas em “toda reflexão ocidental sobre o poder” 

(ibidem, p. 14). 

Como tal, o movimento crucial de Agamben é afirmar que a morte não é o limite 

do poder, mas sim o terreno sobre o qual o poder opera. Embora Foucault tenha escrito 

sobre a combinação mortal entre biopoder e poder soberano, exemplificada na Alemanha 

nazista (FOUCAULT, 2005a, p. 311), Agamben lê tal combinação não como uma 

                                                           
11 É o poder disciplinar que Foucault explorou em Vigiar e Punir (1975).  
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aberração histórica12, mas como uma condição de possibilidade da política Ocidental. 

Agamben inverte assim a afirmação de Foucault de que “a morte está fora da relação de 

poder” e “fora do alcance do poder” (FOUCAULT, 2005a, p. 296); a biopolítica é muito 

mais sobre soberania e morte do que afirma Foucault.  

Mesmo aqui, porém, é necessário notar que a interpretação agambeniana do 

biopoder não está tão distante de Foucault como parece à primeira vista. Apesar dos 

pronunciamentos de Foucault sobre a relação entre morte e poder, não há nada nos seus 

relatos que impeça uma discriminação entre vidas que merecem viver e vidas indignas, 

desde que esta discriminação seja entendida como passível de aumentar a produtividade 

da população. O que as práticas e estratégias biopolíticas implicam não é apenas a 

capacidade de produzir a vida, mas também de permitir que a vida morra (ibidem, p. 286). 

Isso significa que a morte de qualquer indivíduo em particular é insignificante, desde que 

a vida continue ao nível da população. De fato, Timothy Campbell chega ao ponto de 

afirmar que muitos escritos contemporâneos sobre biopolítica, incluindo os de Agamben, 

Esposito e Peter Sloterdjik, se preocupam tanto sobre como a biopolítica regula a morte, 

que acabam levando à redução da biopolítica a uma forma de tanatopolítica 

(CAMPBELL, 2011, p. 29).  

A visão ortodoxa (RABINOW e ROSE, 2006, p. 32; MAIA, 2001) é que o 

biopoder ocupa um momento transitório no pensamento de Foucault, já que não era uma 

categoria de poder suficientemente refinada para suas novas análises. Essa é a razão pela 

qual a governamentalidade e os dispositivos de segurança começaram a entrar no trabalho 

de Foucault (FOUCAULT, 2004d, p. 321-360). No entanto, a soberania ainda 

desempenha um papel no pensamento do francês, por exemplo, em sua referência à 

natureza de um golpe de Estado (coup d’etat) (idem, 2008, p. 341). Além disso, Foucault 

combina biopoder e governamentalidade, alegando que enquanto a governamentalidade 

é proeminente na modernidade, ela não substitui o poder soberano (ibidem, p. 145). Isso 

deve ser entendido a despeito do fato de que a hipótese de Foucault sobre o biopoder o 

levou às análises posteriores do sujeito e da subjetividade, o que concordaria com a 

                                                           
12 Foucault afirma: “Apenas o nazismo, é claro, levou até o paroxismo o jogo entre o direito soberano de 
matar e os mecanismos do biopoder. Mas tal jogo está efetivamente inscrito no funcionamento de todos os 
Estados. De todos os Estados modernos, de todos os Estados capitalistas? Pois bem, não é certo. [...] O 
socialismo foi, logo de saída, no século XIX, um racismo. E seja Fourier, no início do século, sejam os 
anarquistas no final do século, passando por todas as formas de socialismo, vocês vêem neles um 
componente de racismo” (FOUCAULT, 2005a, p. 312).  
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afirmação do próprio Foucault de que o sujeito seria o tema predominante de sua obra 

(FOUCAULT, 1995b, p. 231-249).  

Talvez não sem razão, dadas essas afirmações e a própria alegação de Agamben 

de que vê o seu trabalho como “sem dúvida próximo daquele de Foucault” (AGAMBEN, 

2005c, p. 1-11), uma grande parte da literatura sobre Agamben interpreta seus 

pensamentos através de lentes foucaultianas. Há grande mérito nas pesquisas que 

investigam as diferenças entre os filósofos. No entanto, essas pesquisas veem Agamben 

como um herdeiro do projeto filosófico de Foucault. Talvez seja por isso que ele tenha 

sido acusado de confundir o biopoder com uma política da morte, ignorando as nuances 

do pensamento foucaultiano, como argumentam Rabinow e Rose:  

Seria banalizar Auschwitz vê-lo como a possibilidade oculta em 
qualquer instância em que os seres vivos entrem no alcance da 
regulação, do controle e do governo. O poder para comandar sob 
ameaça da morte é exercido pelos Estados e seus subordinados em 
múltiplas instâncias, em formas micro e em relações geopolíticas. 
No entanto, isto não demonstra que esta forma de poder – comandos 
reforçados pela ameaça em última instância da morte – é a garantia 
ou o princípio subjacente de todas as formas de biopoder nas 
sociedades liberais contemporâneas. Tampouco é útil utilizar este 
diagrama único para analisar todas as instâncias contemporâneas de 
tanato-política – das mortes em Ruanda à epidemia da AIDS na 
África. Seguramente, a essência do pensamento crítico deve ser sua 
habilidade em fazer distinções que possam facilitar o julgamento e 
a ação. (RABINOW; ROSE, 2006, p. 34). 

Katia Genel, ao fazer uma análise detalhada da “correção” de Foucault por 

Agamben, se pergunta se Agamben poderia legitimamente reinterpretar o pensamento de 

Foucault da maneira como o faz (GENEL, 2006, p. 43-62). Questionar se Agamben 

empreendeu uma “reinterpretação legítima” implica que ele tenha diretamente 

desenvolvido o pensamento de Foucault. Genel, não sem razão, conclui que “Agamben 

realiza um deslocamento de sua interrogação para o terreno da soberania e da lei, um 

terreno que Foucault havia abandonado” (ibidem, p. 45)13. Mika Ojakangas argumentou 

que o movimento de aliar biopoder à soberania deixa passar em branco um ponto chave 

da análise de Foucault: 

O problema original da análise de Agamben é que ele vê o bio-poder 
como um poder baseado na vida nua, por sua vez definida apenas 
pela sua capacidade de ser morta. O bio-poder de Foucault não tem 
nada a ver com esse tipo de vida nua (OJAKANGAS, 2005, p. 11).  

                                                           
13 Genel se aproxima da visão de que Foucault decididamente evitou as referências ao direito e à lei em 
favor da análise de outras formas de poder.  
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Tanto Genel quanto Ojakangas tomam o pensamento de Agamben como uma 

continuação ou uma descendência do projeto filosófico foucaultiano, e que, como tal, isso 

exigiria uma certa “fidelidade” a Foucault. As críticas que eles dirigem à precisão das 

correções de Agamben são apoiadas pelo reconhecimento de que, para Foucault, o 

biopoder é um fenômeno completamente moderno (FOUCAULT, 1988, p. 143; 

OJAKANGAS, 2005, p. 13-15). Para Agamben, o biopoder não é moderno, mas existe 

desde a época de Aristóteles (AGAMBEN, 2012b, p. 3).  

Se o pensamento de Agamben fosse parte de uma coordenada foucaultiana, esses 

pontos não suscitariam questionamentos. No entanto, esta pesquisa procura construir uma 

leitura alternativa do pensamento agambeniano, envolvendo a apropriação de conceitos 

foucaultianos para seguir uma concepção diferente de existência e de resistência política, 

baseada tanto numa leitura de Foucault quanto numa interrogação sobre a natureza da 

vida em si mesma (idem, 2000a, p. 239). O objetivo aqui não é interrogar o quanto 

Agamben é infiel aos escritos de Foucault, mas quanto ao valor de sua traição. É por meio 

desse questionamento que Agamben nos permite explorar o potencial de seu trabalho, e 

o de Foucault, buscando novas formas de vida que se libertem das estruturas 

contemporâneas de dominação.  

II – Vida 

No ensaio Imanência absoluta (2000), Agamben faz um mapa da filosofia 

moderna pós-kantiana, dividindo-a em duas linhas, dependendo de como a vida é 

pensada. Em primeiro lugar, a linha da transcendência, começando com Kant e 

terminando em Jacques Derrida e Emmanuel Lévinas. Em segundo lugar, a linha da 

imanência, começando com Baruch Spinoza, viajando via Friedrich Nietzsche e 

terminando com Gilles Deleuze e Foucault (AGAMBEN, 2000a, p. 192). É essa visão 

imanente da vida que Agamben procura explorar, indo contra as consequências niilistas 

acarretadas por se pensar a imanência sempre em relação à transcendência. Agamben 

explica que esse recurso a transcendência não é necessariamente deliberado:  

[...] a imanência não está ameaçada somente por essa ilusão da 
transcendência que gostaria de obrigá-la a sair de si e vomitar o 
transcendente; ou, antes, essa ilusão é algo como uma ilusão 
necessária no sentido de Kant, que a própria imanência gera de seu 
interior e na qual todo filósofo cai quanto mais procura aderir 
intimamente ao plano de imanência (ibidem, p. 178). 
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Agamben vê as noções foucaultianas de imanência e resistência sendo 

desencaminhadas por uma promessa de transcendência. Antes de continuarmos, vale a 

pena entender o que são os perigos oferecidos pela transcendência segundo Agamben. 

Para isso, devemos ter em mente a concepção agambeniana de uma estreita relação entre 

biopoder e morte. Seu argumento centra-se em uma leitura controversa da Política de 

Aristóteles, e na alegação de que os gregos não tinham uma só palavra para se referirem 

à vida, mas duas14. Zoé expressava “o simples fato de viver comum a todos os seres vivos 

(animais, homens ou deuses) ”; bíos se referia à “vida política”, um modo de vida próprio 

do homem, um estilo de vida, que pode ser lido aqui como um referente transcendente, 

na medida em que envolve uma superação da mera vida natural (AGAMBEN, 2012b, p. 

9-10)15. 

É importante entender aqui o uso que Agamben faz do termo bando, indicando 

que o significado de um determinado x é produzido por sua relação a um não-x16. Ambas 

zoé e bíos existem nessa relação de bando. O italiano afirma que o bando é “uma forma 

da relação”: “o bando é a pura forma do referir-se a alguma coisa em geral, isto é, a 

simples colocação de uma relação com o irrelato” (ibidem, p. 36). A vida – e a vida 

política em particular – não é definida imanentemente por si mesma, mas é definida pelo 

fato de estar mantida em relação à “vida natural”, ao que ela não é, à zoé, que por sua vez 

existe como um referente universal transcendente17. A vida política é qualificada, o mero 

fato de viver é universal. 

                                                           
14 Tal leitura de Aristóteles sobre a vida, devemos destacar, é polêmica. Agamben vem sendo acusado de 
interpretar erroneamente Aristóteles, na tentativa de forjar alguma autoridade às suas alegações sobre o 
biopoder. Para uma crítica contundente, ver Finlayson (2010).  
15 Eu adotei a grafia de Agamben aqui – Finlayson observa que a transliteração correta do termo é zōē 
(FINLAYSON, 2010, p. 96). 
16 “A relação de exceção é uma relação de bando. Aquele que foi banido não é, na verdade, simplesmente 
posto fora da lei e indiferente a esta, mas é abandonado por ela, ou seja, exposto e colocado em risco no 
limiar em que vida e direito, externo e interno se confundem”. (AGAMBEN, 2012b, p. 35).  
17 Pode-se também alegar que bíos é um referente universal com a qual a zoé é mantida em relação. Tal 
afirmação é complicada porque, para Agamben, a bíos não é exatamente universal; a existência da vida nua 
implica que os direitos humanos não são os ideais universais que afirmam ser, por exemplo. Toda ordem 
de direito corresponde à implantação de um estado de exceção, onde identifica-se a vida nua, a vida onde 
os direitos são reduzidos, uma vida matável, o homo sacer, mesmo com toda proteção dos direitos humanos 
positivada nos tratados e convenções internacionais, assim como nas constituições de estado. Apesar de 
toda proteção aos direitos do homem, as violações continuam ocorrendo, como, por exemplo, na prisão de 
Guantánamo, denunciada pela prática de tortura e violação dos direitos dos indivíduos ali retidos, ou mesmo 
na situação dos moradores das favelas do Rio de Janeiro durante as operações policiais. Daí justifica-se a 
concepção do autor, que o “campo de concentração” ainda existe e diz respeito aos espaços fora do alcance 
do ordenamento jurídico, mas dentro dos Estados, produzidos pela decisão soberana (ou indecisão soberana, 
pois não decidir é também decidir). Os que aí vivem, vivem a “vida nua”, banidos da vida política.   
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A vida política é, portanto, definida em uma relação negativa; a vida não é definida 

por aquilo que é, mas por ser mantida em relação ao que não é: a vida natural. É essa 

relação (relacionalidade) negativa que Agamben vê como subjacente à existência política 

moderna. Para Agamben, a política é o lugar onde uma vida natural e universal, a zoé, 

teve de ser transformada em uma vida politicamente qualificada, em bíos (AGAMBEN, 

2012b, p. 9-10). 

No entanto, o impacto dessa relação de banimento é que a bíos só pode ganhar 

sentido quando mantida em relação com o que ela não é. Assim, a zoé não é totalmente 

subsumida e transformada em bíos, mas continua a existir. A vida natural permanece na 

ordem política, existindo como uma zoé politizada. Isso implica que os indivíduos serão 

dessujeitados, tornando-se descartáveis e mortos com impunidade em qualquer ordem 

política, pois a criação desta leva fatalmente à criação biopolítica de um “resto” humano 

a ser eliminado da (ou abandonado na) ordem. 

O argumento de Agamben coloca a vida nua – paradigmaticamente representada 

pela figura do homo sacer, o homem sacro presente no direito romano arcaico – como a 

figura mais importante da política Ocidental (ibidem, p. 16). Crucial para o argumento de 

Agamben é que sem essa vida nua, a vida política e, mais importantemente, os direitos 

que constituem a vida política, não podem ser fundados, já que é a vida nua que dá aos 

direitos políticos o seu significado18. 

A tentativa de Agamben de investigar uma vida imanente que, em seus termos, 

desativaria toda a máquina política, é fortemente influenciada por sua leitura do Foucault 

tardio. No entanto, essa leitura é em si mesma idiossincrática e muito baseada na 

influência que Agamben recebeu de Deleuze. O pensador italiano vê Deleuze como 

compartilhando uma “solidariedade secreta” e um “legado” com Foucault (idem, 2000a, 

p. 169). Agamben empreende uma leitura de Foucault, mas apenas para seguir seus 

próprios projetos filosóficos, sendo precisamente essa leitura o que permite a Agamben 

detalhar sua própria concepção de política emancipatória.  

Em sua leitura do último ensaio de Foucault La vie: l’expérience et la Science 

(1985), a qual Agamben faz em conjunto com o ensaio de Deleuze L’immanence: une 

                                                           
18 Em sua arqueologia do homo sacer, Agamben traça a existência do conceito desde a antiguidade até a 
modernidade. 
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vie... (2003)19, o filósofo italiano vê no texto de Foucault “uma curiosa reviravolta de 

perspectiva justamente em relação à ideia de vida” (AGAMBEN, 2000a, p. 196). A 

“perspectiva anterior” refere-se à leitura da obra do anatomista francês Bichat20 que 

Foucault realiza em O nascimento da clínica (1963). Bichat situa a vida em oposição à 

morte, argumentando que, para entender a doença, é necessário ter o ponto de vista da 

morte, à qual a vida, por definição, resiste. Incorporando a definição de Bichat de vida 

como “o conjunto de funções que resistem à morte”, Foucault afirma que a morte fornece 

o ponto focal para o conhecimento dar à vida o seu significado – a morte é a abertura da 

verdade da vida (FOUCAULT, 1977, p. 166). 

É essa definição de vida que Deleuze, depois seguido por Agamben, entende como 

o vitalismo originário de Foucault, tomando a vida como a capacidade de resistir à força 

e ao poder (DELEUZE, 2005, p. 96-100). Isto é apoiado pelos comentários de Foucault 

sobre a morte como força limitadora do biopoder, e suas afirmações em As palavras e as 

coisas (1966), a respeito do pensamento do século XIX, de que a “vida se torna uma força 

fundamental” e uma “ontologia selvagem” (FOUCAULT, 2000a, p. 283-284). É essa 

força que aniquila e subverte tudo o que a confronta, sob a forma de uma ruptura. 

Baseando-se nisso, Agamben acha que Foucault mudou sua consideração vitalista 

da vida para uma concepção na qual a vida é “o âmbito próprio ao erro” (AGAMBEN, 

op. cit., p. 170). Certamente, o próprio Foucault escreveu que seu ensaio representava 

“uma maneira diferente de abordar a noção de vida” (FOUCAULT, 2000b, p. 366). 

Foucault escreve:  

No limite, a vida – daí seu caráter radical – é o que é capaz de erro 
[...] Também é preciso interrogá-la sobre esse erro singular, mas 
hereditário, que faz com que a vida desemboque, com o homem, em 
um vivente que nunca se encontra completamente adaptado, em um 
vivente condenado a “errar” e a “se enganar” (ibidem, p. 364). 

                                                           
19 Assim se abre o ensaio Imanência absoluta (2000): “Por uma coincidência singular, o último texto que 
Michel Foucault e Gilles Deleuze publicaram antes de morrer tem como ponto central, em ambos os casos, 
o conceito de vida. O significado desta coincidência testamentária (tanto num caso como no outro, trata-se, 
com efeito, da ordem de um testamento) vai além da solidariedade secreta entre dois amigos. Ele implica a 
enunciação de um legado que concerne inequivocamente à ‘filosofia que vem’. Esta, se o quiser acolher, 
deverá partir daquele conceito de vida em direção ao qual o gesto extremo dos dois filósofos indicava. (Tal 
é, pelo menos, a hipótese da qual parte a nossa investigação” (AGAMBEN, 2000a, p. 170). 
20 Marie François Xavier Bichat viveu na França do século XVIII. Também conhecido como “o pai da 
histologia”, publicou diversas obras sobre anatomia e “doutrinas cirúrgicas”. Sua famosa definição da vida 
como “o conjunto de funções que resistem à morte” o colocou como um defensor do vitalismo nas 
discussões que ocorriam entre biólogos nos séculos XVIII-XIX.  
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Foucault continua, aparentemente revertendo sua conclusão de As palavras e as 

coisas:  

Será que o conhecimento da vida deve ser considerado apenas como 
uma das regiões que decorrem da questão da verdade, do sujeito e 
do conhecimento? Ou será que ele obriga a colocar de outra forma 
essa questão? Será que toda a teoria do sujeito não deve ser 
reformulada, já que o conhecimento, mais do que se abrir à verdade 
do mundo, se enraíza nos “erros” da vida? (FOUCAULT, 2000b, p. 
366). 

Agamben afirma que Foucault está abrindo um terreno inexplorado para 

questionar a vida, o qual “coincide com a abertura dos trabalhos acerca da biopolítica” 

(AGAMBEN, 2000a, p. 170). Essa nova maneira de pensar a ideia de vida em Foucault 

entende que é através de seus erros potenciais que a vida é capaz de resistir e se contrapor 

às estratégias da biopolítica, que carregam dentro de si a ameaça latente do “deixar 

morrer”, deixando de lado o indivíduo em benefício da população. Foucault aponta no 

final do ensaio que formar conceitos é uma “maneira de viver” e que  

[...] é preciso convir que o erro é a raiz do que constitui o pensamento 
humano e sua história. A oposição do verdadeiro e do falso, os 
valores que são atribuídos a um e a outro, os efeitos de poder que as 
diferentes sociedades e instituições associam a essa partilha, tudo 
isso talvez seja apenas a resposta mais tardia a essa possibilidade de 
erro intrínseca à vida. (FOUCAULT, op. cit., p. 264-365).  

É precisamente aqui que o terreno biopolítico oferece duas visões conflitantes de 

emancipação. Agamben tenta construir uma visão de vida e de resistência como 

puramente imanentes. Contrariamente, a visão de Foucault da vida como um errar leva, 

segundo Agamben, a resistência a ser experienciada como uma possibilidade 

transcendente para qualquer ser vivo. Transcendência pode ser entendida aqui, à maneira 

de Agamben, como significando um além ou fora, como retendo a possibilidade de ir 

além da ordem dos dispositivos e os superar (talvez os substituir). A resistência e a 

transgressão estariam ligadas a uma relação com a exterioridade. É através da análise que 

cada autor faz do termo dispositivo que essa conclusão pode ser evidenciada.  

III – O dispositivo 

A noção de dispositivo estrutura o modo como Agamben e Foucault concebem a 

vida e, por extensão, a morte. Um ponto de partida para entender o dispositivo pode ser 

encontrado na alegação feita por Agamben de que este é um “termo técnico decisivo” 

para Foucault, que toma o lugar dos universais (ou, para usar outro vocabulário, os 
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transcendentes) em seus trabalhos (AGAMBEN, 2005c, p. 1). O uso que Foucault faz do 

dispositivo ocorre em um momento específico de seu pensamento (Jeffrey Bussolini 

rastreia o primeiro e mais extensivo uso do termo em História da sexualidade I: A vontade 

de saber [1976]), e tal uso permite a Foucault elucidar sua abordagem genealógica da 

história (BUSSOLINI, 2010, p. 88). Bussolini observa que Foucault faz uma distinção 

entre dispositif e appareil, sendo que ambos acabam sendo traduzidos por apparatus no 

inglês (e por dispositivo no português). Foucault usa appareil para referir-se aos 

mecanismos de poder do Estado. Isso é deliberado. Bussolini defende que os termos são 

distinguíveis porque os conceitos latinos, franceses e italianos de “aparato” (apparatus)21 

têm um significado peculiar distinto do de dispositivo – remetem a algo como um 

preparativo faustoso, relacionado à pompa e espetáculo (ibidem, p. 96-97). Essa 

“teatralidade política” dos aparatos estatais é evidente no Foucault das páginas iniciais de 

Vigiar e punir, em 1975 (FOUCAULT, 1987, p. 3-6). Mas já em uma entrevista de 1977, 

Sobre a história da sexualidade, Foucault definiu o dispositivo (dispositif) da seguinte 

maneira:  

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto 
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos 
do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre 
estes elementos. Em segundo lugar, gostaria de demarcar a natureza 
da relação que pode existir entre estes elementos heterogêneos. [...] 
entre estes elementos, discursivos ou não, existe um tipo de jogo, ou 
seja, mudanças de posição, modificação de funções, que também 
podem ser muito diferentes. Em terceiro lugar, entendo dispositivos 
como um tipo de formação que, em um determinado momento 
histórico, teve como função principal responder a uma urgência. 
(FOUCAULT, 1993, p. 138).  

O dispositivo é a rede que articula como relações de poder – não o poder de uma 

concepção monista de soberania – se manifestam. Esta rede de relações entre elementos 

responde a uma emergência e organiza, habilita, orienta, fixa e bloqueia as relações de 

força. Como afirmou Foucault, o poder é empregado e exercido por meio de uma 

organização em rede e “o poder [no sentido substantivo], não existe” (ibidem, p. 141). A 

rede de dispositivos de Foucault não é a totalidade das relações que ela reúne, mas só 

existe em relação ao objeto de sua análise.  

                                                           
21 Assim como a definição corrente de aparato encontrada nos dicionários de língua portuguesa.  
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A abordagem que Foucault dá ao dispositivo está inextricavelmente ligada à sua 

visão de sujeito. O ser humano é constituído como um sujeito a partir das relações de 

poder e dos dispositivos (FOUCAULT, 1995a, p. 253), que definem uma área da 

experiência manifesta nas interrelações mutuamente constitutivas entre discursos, 

relações de poder e relações com o eu, bem como nas diferentes práticas e sistemas 

envolvidos nessas relações. Segundo a leitura de Agamben, o dispositivo opera como um 

referente transcendente para o sujeito, organizando o campo do poder e do conhecimento 

como um campo da experiência. Apesar desses dispositivos terem uma força produtiva, 

no que são responsáveis pela criação da subjetividade e do ordenamento de vidas, a 

natureza da biopolítica indica que esses mesmos dispositivos também têm um lado 

negativo, no qual eles controlam quais vidas valem a pena preservar e quais não valem. 

Apesar de Foucault traçar uma genealogia do termo dispositivo até a era moderna, 

coincidindo com o desenvolvimento da biopolítica e da governamentalidade, Agamben 

traça uma história muito mais longa e remota para o termo. É essa diferença em suas 

leituras que reforça suas visões contrastantes a respeito da resistência. Agamben também 

considera o dispositivo como um referente transcendente, mas identifica a raiz do 

dispositivo na dispositio latina, a tradução para a palavra grega oikonomia ou economia 

(AGAMBEN, 2011, p. 14). Em seus escritos sobre o pastorado cristão, Foucault refere-

se a Gregório de Nazianzo, que fala de uma oikonomia psychon, uma “economia das 

almas” (FOUCAULT, 2008, p. 254-255). Foucault encontra a origem da oikonomia no 

grego oikos, a associação familiar, observando o sentido gerencial da palavra. No entanto, 

ele também argumenta que o termo deveria ser traduzido como “conduta”, no sentido de 

liderança e de uma forma de comportamento. Agamben afirma que Foucault, com esse 

movimento, perde uma oportunidade de completar sua análise do dispositivo porque 

escolhe não o conectar a uma teologia econômica que tem operado desde a Igreja Cristã 

Primitiva. 

O termo dispositif ocupa uma importante posição nas considerações de Foucault 

a respeito da oikonomia psuchon, o regimen animorum, o poder pastoral, e a economia 

do poder. Embora não tenha sido formalmente apontada por ele, essa conexão 

(oikonomia-dispositif) era quase certamente conhecida por Foucault, e pode ajudar a 

explicar seu crescente e distinto uso do termo dispositif, quando ele tentava considerar as 

maneiras pelas quais o uso do poder assumiu a forma de uma economia. Ao analisar o 

texto resultado do curso de 1978, Segurança, território, população, Agamben conclui que 
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Foucault se aproximou, “na máxima medida possível para ele, da intuição do caráter 

bipolar da máquina governamental, embora a escolha metodológica de não fazer a análise 

dos universais jurídicos não lhe permita articulá-la plenamente” (AGAMBEN, 2011, p. 

296). 

O governo econômico dos homens e do mundo, encontrado hoje na biopolítica e 

na economia liberal, pode ser atribuído ao problema da Trindade cristã e à questão de 

como resolver uma fé monoteísta com a natureza trinitária de Deus (ibidem, p. 110-111). 

São Paulo descreveu a relação entre Deus, Cristo e Espírito Santo como a oikonomia do 

mistério, ou seja, uma atividade que revelará o mistério divino, o plano de Deus22. 

Agamben lê os primeiros padres da Igreja, incluindo Irineu, Tertuliano e Hipólito, como 

se revertessem o sintagma paulino do mistério da oikonomia – um mistério econômico 

(ibidem, p. 31-66). O ponto crucial a ser apreendido aqui é que essa inversão resolve o 

mistério não através de meios ontológicos, mas através de um meio econômico-

governamental, que enfatiza sua práxis (ZARTALOUDIS, 2011, p. 62). Deus não deve 

ser pensado através do ser da Trindade, mas a partir de sua prática, através da 

administração do Seu plano Divino na Terra. O mistério da Trindade deve ser revelado 

através da administração da Terra.  

Para Agamben, a soberania transcendente de Deus é administrada através de seu 

governo imanente na Terra. Essa articulação se harmoniza com a leitura que Agamben 

faz sobre o uso do termo “dispositivo” por Foucault, como enfatizando o cenário ativo na 

ordem e na administração que caracteriza o governo (BUSSOLINI, 2010, p. 98). No 

entanto, Agamben observa que é com Orígenes que a oikonomia ganha o significado de 

um desdobramento providencial da história de acordo com um desígnio escatológico, de 

modo que essa economia misteriosa é dotada de sentido e direção (AGAMBEN, op. cit., 

p. 58-59). A noção de oikonomia postula uma liberdade transcendente, efetuada através 

da governança econômica e dos dispositivos, e que correspondem a um desígnio divino:  

[...] a história cristã afirma-se contra o destino pagão como práxis 
livre; e, no entanto, tal liberdade, na medida em que corresponde e 
realiza um desígnio divino, é ela própria um mistério: o “mistério da 
liberdade”, que não é senão outra face do “mistério da economia” 
(ibidem, p. 60).    

O método de Agamben centra-se não em descrições exaustivas, mas em 

paradigmas singulares que funcionam como exemplos para nosso mundo presente, 

                                                           
22 1 Cor. 9: 17; Col. 1: 25; Efe. 3: 2, 1: 10.  



29 
 

permitindo que o filósofo italiano torne inteligível um “contexto histórico-problemático” 

mais amplo (AGAMBEN, 2009, p. 9). Para Agamben, o mecanismo da modernidade 

herdou esse paradigma da lógica interna da Trindade e o implantou em um governo 

político que não é outra coisa senão a arte de exercer poder, através de dispositivos, na 

forma de uma economia liberal. Na mesma linha, conectando a biopolítica à economia 

liberal mais explicitamente do que Agamben, Maurizio Lazzarato argumentou que a 

dívida se tornou central para a economia liberal e opera como um dispositivo de controle 

que produz e governa os sujeitos (LAZZARATO, 2012, p. 89). A ordenação providencial 

do mundo através do governo econômico garante a liberdade, mas se é livre somente na 

medida em que se assume o modo de vida consumidor, usuário, trabalhador, empresário 

de si mesmo, desempregado, turista etc. A resposta de Agamben é que tal máquina 

bipolar, pairando entre polos transcendentes e imanentes, sempre produzirá um “resto”, a 

vida nua varrida pela maré do progresso. Governo é o que faz emergir os dessujeitados; 

indivíduos sem direitos à mercê do poder, e não os sujeitos, são produzidos pela rede de 

dispositivos a que Agamben chama de oikonomia. 

Em Vontade de saber (1976), Foucault afirma que, apesar das diferenças de época 

e objetivos, “no pensamento e na análise política ainda não cortaram a cabeça do rei. Daí 

a importância que ainda se dá, na teoria do poder ao problema do direito e da violência, 

da lei e da ilegalidade, da vontade e da liberdade e, sobretudo, do Estado e da soberania” 

(FOUCAULT, 1988, p. 85-86). Nesse trecho, Foucault faz uma crítica dessa 

representação jurídica que ainda faz parte das análises contemporâneas das relações de 

poder: a da monarquia jurídica. Segundo ele, a representação do poder permaneceu presa 

a certas imagens do poder-lei, do poder-soberania, traçadas pelos teóricos do direito e 

pela instituição monárquica. No entanto, os procedimentos modernos de poder funcionam 

não tanto “pelo direito, mas pela técnica, não pela lei mas pela normalização, não pelo 

castigo mas pelo controle, e que extravasam do Estado e de seus aparelhos” (ibidem, p. 

69).  A partir disso, Foucault afirma, no curso ocorrido em 1978, Segurança, Território, 

População que “o rei reina, mas não governa”, precisamente porque o governo e uma 

política das populações se tornaram proeminentes na modernidade (idem, 2008, p. 99). 

Foucault se desvia da tematização acerca da soberania, e a substitui em seus trabalhos 

pelo problema dos dispositivos de governamentalidade e biopoder, que estruturam e 

delimitam o sujeito. Crucialmente, esse dispositivo constrói genealogias de regimes de 

poder, o que abre espaço para questionamentos, mostrando que nossa compreensão de 
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nós mesmos não precisa ser dominada e definida pelo poder. Em suma, o dispositivo nos 

mostra que a resistência é sempre possível e que o poder nunca é totalizante. 

A diferença importante com Agamben é que o italiano situa o pastorado e a 

governamentalidade de Foucault em um paradigma econômico, no qual a tomada de 

decisão soberana é efetuada por meio de uma oikonomia e de dispositivos de controle. 

Ao realizar tal deslocamento, ele abertamente abandona o contexto da filologia 

foucaultiana a fim de situar o dispositivo em um novo contexto (AGAMBEN, 2005c, p. 

9-16). Especificamente, Agamben vê o dispositivo de uma maneira muito mais 

totalizante: 

Generalizando a já amplíssima classe dos dispositivos 
foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa 
que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 
condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Não 
somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as 
escolas, as confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas 
jurídicas etc, cuja conexão com o poder é em certo sentido evidente, 
mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a 
agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones 
celulares e – porque não – a linguagem mesma, que é talvez o mais 
antigo dos dispositivos, em que há milhares de anos um primata – 
provavelmente sem dar-se conta das consequências que se seguiriam 
– teve a inconsciência de se deixar capturar (ibidem, p. 13). 

Portanto, Agamben propõe uma divisão maciça (em suas próprias palavras): de 

um lado, os seres vivos e, de outro, os dispositivos nos quais os seres vivos são 

incessantemente capturados: 

Recapitulando, temos assim duas grandes classes, os seres viventes 
(ou as substâncias) e os dispositivos. E, entre os dois, como terceiro, 
os sujeitos. Chamo sujeito o que resulta da relação e, por assim dizer, 
do corpo-a-corpo entre os viventes e os dispositivos (ibidem, p. 14). 

O sujeito de Agamben é produzido e totalmente dominado pelos dispositivos. Ao 

contrário do que dizia Foucault, este poder é totalizante, justamente por causa da operação 

da máquina governamental oikonomica. Como tal, Agamben acredita não ser possível a 

um sujeito escapar do controle do dispositivo, ou utilizar o dispositivo para construir uma 

forma de liberdade que transcenda o indivíduo. É essa rejeição da transcendência o que 

leva Agamben a concluir que apenas uma filosofia da imanência pode contrariar essa 

ameaça. 
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IV – Liberdade  

Foucault certa vez disse que seus livros foram escritos para “usuários”, e não para 

“leitores”, e sua afirmação de que queria que seus livros fossem uma “caixa de 

ferramentas” para o agir levou a uma infinidade de interpretações e leituras (ALVAREZ, 

2015, p. 1-4). Essa metáfora da caixa de ferramentas se opõe ao ritual acadêmico do 

comentário, que garantiria ao autor um lugar na tradição filosófica, mas ao preço de 

neutralizar as novas possibilidades abertas por seu pensamento, os novos espaços de 

problematização que Foucault procurou sempre desobstruir. Com essa metáfora, Foucault 

busca situar seus trabalhos no espaço da liberdade – tanto de si próprio quanto dos atuais 

e futuros leitores. Ele aponta em direção a uma nova economia das relações de poder, que 

é “mais empírica, mais diretamente relacionada à nossa situação presente” (FOUCAULT, 

1995b, p. 234). É sabido que Foucault se permitiu reavaliar, reformular sua conceituação 

ao longo de seu trajeto filosófico, se importando menos com a defesa dogmática de seu 

pensamento do que com esse espaço de liberdade e resistência presente em seus textos, 

que pretendem ser uma “caixa de ferramentas” a ser usada.  Giorgio Agamben interpreta 

essa liberdade e a resistência ao poder como uma possibilidade de transcendência que 

estaria presente nos textos de Foucault. 

Podemos tomar como ponta de partida para tal leitura agambeniana uma entrevista 

de 1982, Tecnologias de si, na qual Foucault afirmou ser a resistência, e não o poder, a 

palavra-chave para se compreender a ordem social23 (idem, 2004d, 160-277). Foi tal 

afirmação que levou Deleuze a ler Foucault como o postulador da resistência como sendo 

um elemento irredutível ao poder (DELEUZE, 2005, p. 89). A resistência vem primeiro, 

e permanece superior às relações de poder, que são obrigadas a mudar em face dessa 

resistência (FOUCAULT, 2011, p. 167). E se a forma mínima de resistência é dizer “não”, 

Foucault, no entanto, vê a resistência não como mera negação, mas como um processo 

criativo. A resistência modifica ativamente a situação estratégica em que os sujeitos se 

encontram nas relações de poder e nos dispositivos (dispositifs) (idem). O pensamento de 

Foucault pode ser lido como um pensamento que mostra o indivíduo tanto como afetado 

quanto como efetuando relações de poder. Os dispositivos de controle tanto nos definem 

                                                           
23 Foucault explica também, em O sujeito e o poder (1982): “[...] para descobrir, o que significa, na nossa 
sociedade, a sanidade, talvez devêssemos investigar o que ocorre no campo da insanidade; e o que se 
compreende por legalidade, no campo da ilegalidade. E, para compreender o que são as relações de poder, 
talvez devêssemos investigar as formas de resistência e as tentativas de dissociar estas relações” 
(FOUCAULT, 1995b, p. 234). 
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quanto nos proporcionam a oportunidade de nos libertarmos deles ao mesmo tempo. As 

próprias relações de poder dependem da resistência, que nunca é “exterior” ao poder 

(FOUCAULT, 1988, p. 95). Em vez disso, uma pluralidade de resistências é inscrita no 

poder como um “oposto irredutível” (ibidem, p. 95-97). Apesar desse foco na resistência, 

Foucault fez ressalvas para a política do que chamarei aqui de “mera” resistência e 

advertiu contra a equiparação da resistência à libertação. Decisivamente, Foucault 

distingue “liberdade” de “libertação”. Embora admita que a libertação de fato exista, por 

exemplo, no cenário colonial, Foucault deixa claro que a libertação não é suficiente para 

definir as práticas de liberdade necessárias para que indivíduos encontrem “formas 

aceitáveis e satisfatórias da sua existência ou da sociedade política” (idem, 2004b, p. 266). 

A libertação é usada por Foucault para referir-se a certas formas de resistência à 

dominação que liberam uma identidade preexistente de uma força externa opressiva. A 

liberdade se sustenta essencialmente sob relações de poder e dominação – a libertação da 

dominação só dá lugar a novas relações de poder, que devem ser controladas por práticas 

de liberdade (ibidem, p. 265-267). 

São essas práticas de liberdade que permitem ao sujeito praticar a autoconstrução 

e, por sua vez, resistir e retrabalhar os dispositivos que as constituem. A “mera” 

resistência ao poder, como a libertação, tem a desvantagem de emergir como uma reação 

à opressão e dominação por dispositivos de controle. Como tal, é provável que crie um 

apego a uma identidade formada através dessa opressão e, portanto, reforçará esses 

mesmos dispositivos biopolíticos dominantes. Mais fundamentalmente, devido ao 

espectro da biopolítica e ao latente papel dos dispositivos em “deixar morrer” certas vidas, 

tal resistência e as tentativas de escapar dos dispositivos irão apenas, quase 

paradoxalmente, acabar repetindo a lógica de uma decisão  e uma regulação da vida e da 

morte. É por isso que Foucault vê o poder, e os dispositivos, como impondo ao sujeito 

uma “lei de verdade, que devemos reconhecer e que os outros têm que reconhecer nele” 

(idem, 1995b, p. 235). Foucault questiona a maneira pela qual o saber circula e funciona, 

suas relações de poder, o régime du savoir. Esta forma de poder aplica-se à vida cotidiana 

imediata que categoriza o indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, liga-o à 

sua própria identidade. É uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos. Em 

oposição a essa forma de poder que subjuga e torna “sujeito a”, a prática de liberdade é 

uma experiência-limite: 
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A ideia de uma experiência-limite, que arranca o sujeito a si próprio, 
eis o que foi importante para mim na leitura de Nietzsche, de 
Bataille, de Blanchot, e que fez com que, por mais tediosos ou 
eruditos que fossem meus livros, sempre os tivesse concebido como 
experiências diretas visando me arrancar a mim mesmo, me impedir 
de ser o mesmo (FONTES FILHO, 2007, p. 43). 

Seguindo esse tema, podemos ler Foucault em O que são as luzes? (1984) como 

apoiando a afirmação de que essa prática de liberdade deve ser considerada como um 

modo de ser:  

[...] é preciso evidentemente dar um conteúdo mais positivo ao que 
pode ser um êthos filosófico consistente em uma crítica do que 
dizemos, pensamos e fazemos, através de uma ontologia histórica de 
nós mesmos [...]. Esse êthos filosófico pode ser caracterizado como 
uma atitude-limite. [...] Deve-se escapar à alternativa do fora e do 
dentro; é preciso situar-se nas fronteiras (FOUCAULT, 2005b, p. 
347). 

A política de libertação não é suficiente para garantir a liberdade, pois a liberdade 

não é mera resistência ao poder. Liberdade é a implantação cuidadosa e inovadora do 

poder e, por extensão, dos dispositivos, no intuito de constituir o eu livre. Em outras 

palavras, o dispositivo é necessário para constituir o êthos da liberdade:  

[...] acredito que não pode haver sociedade sem relações de poder, 
se elas forem entendidas como estratégias através das quais os 
indivíduos tentam conduzir, determinar a condutas dos outros. O 
problema não é, portanto, tentar dissolvê-las na utopia de uma 
comunicação perfeitamente transparente, mas se imporem regras de 
direito, técnicas de gestão e também a moral, o êthos, a prática de si 
que permitirão, nesses jogos de poder, jogar com o mínimo possível 
de dominação (idem, 2004b, p. 13).  

Este jogo de poder é agonístico. Não há “liberdade essencial” a ser encontrada, 

mas uma “permanente provocação” entre o eu e os dispositivos das relações de poder 

(idem, 1995a, p. 221-222). A tarefa principal é “recusar o que somos”, para “promover 

novas formas de subjetividade através da recusa desse tipo de individualidade que nos foi 

imposto durante séculos” (idem). A criação de novas formas de subjetividade envolve a 

liberdade como uma prática que requer que os sujeitos se autocriem de novas maneiras, 

levando em conta os dispositivos que constrangem e controlam, e capacitando o indivíduo 

a discernir os tipos de ações e intervenções necessárias para efetuar a mudança e criar 

novas subjetividades. 

A liberdade conecta o dispositivo e o que está sempre além, o “fora”. Uma 

conexão pode ser feita com o último ensaio de Foucault, e sua visão da vida como o 

âmbito próprio ao erro. Quando Foucault escreve que a vida é aquilo destinado a errar, 
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podemos concluir que tal vida contém a possibilidade de transcender os dispositivos e 

libertar-se da lógica de se decidir quem deve ser deixado para morrer. A liberdade é 

experimentada no limite das relações de poder através de sua transgressão, seu errar, que 

é desde sempre uma possibilidade, ou um destino, para os indivíduos decretarem: 

O limite e a transgressão devem um ao outro a densidade de seu ser: 
inexistência de um limite que não poderia absolutamente ser 
transposto; vaidade em troca de uma transgressão que só transporia 
um limite de ilusão ou de sombra (FOUCAULT, 2009, p. 32). 

O ato de liberdade se constitui agindo no limite do dispositivo, transgredindo esse 

limite, errando, chamando ao pensamento o limite da rede de relações de poder, criando 

novas subjetividades através da própria resposta dos dispositivos a esses atos 

transgressivos. O dispositivo, portanto, controla a vida, mas também é necessário para a 

liberdade sob a forma da autocriação de si. Crucialmente para este argumento, em uma 

chave de interpretação agambeniana, essa liberdade transgressora que provoca a 

autocriação do novo é uma possibilidade transcendente, a qual o indivíduo efetua e contra 

a qual as relações de poder e os dispositivos devem reagir em resposta a esses atos 

criativos.  

Por isso Deleuze falou desse tipo de relação consigo mesmo como o “dobramento” 

das relações de poder sobre si mesmas. Não é possível mover-se “fora” do dispositivo 

totalizador nos termos de uma libertação. No entanto, é possível pensar a partir do 

exterior, do limite, de uma maneira que uma tanto o “interior” do dispositivo com o 

“exterior”, dos quais o dispositivo é uma operação. Como Deleuze afirma:  

O exterior não é um limite fixo, mas uma matéria móvel 
animada de movimentos peristálticos, de pregas e de dobras 
que constituem um lado de fora de dentro: nada além do lado 
de fora, mas exatamente o lado de dentro do lado de fora. 
(DELEUZE, 2005, p. 104). 

Ao agir sobre o indivíduo, os dispositivos produzem um “interior” como uma 

“interiorização do exterior” (ibidem, p. 103). Esse desdobramento permite que o sujeito 

se diferencie dos dispositivos e não tenha mais uma dependência interna – para o Deleuze 

leitor de Foucault, sempre haverá uma relação consigo mesmo (com o eu) que resista a 

tais dispositivos (idem). O indivíduo tem o potencial para se distanciar dos dispositivos 

que criam sua identidade. Essa dobra das relações de poder abrem um espaço para o 

indivíduo transgredir. 
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Permanece a questão de como essa liberdade transgressora é efetuada. Foucault 

escreveu sobre a necessidade de se produzir uma “ontologia histórica de nós mesmos” 

(FOUCAULT, 2005b, p. 315), tal questionamento dos atuais modos de existência sugere, 

em certa leitura, que, se descobríssemos a realidade de como o poder opera no mundo, o 

indivíduo poderia libertar-se de suas correntes. Mas, parece que é apenas sob a pressão 

de um evento que torne problemática a nossa identidade presente e o controle, que somos 

obrigados a exercer nossa liberdade. Foucault sugere o seguinte:  

De fato, para que um domínio de ação, para que um comportamento 
entre no campo do pensamento é preciso que um certo número de 
fatores tenham-no tornado incerto, tenham-no feito perder sua 
familiaridade, ou tenham suscitado em torno dele um certo número 
de dificuldades. Esses elementos decorrem de processos sociais, 
econômicos ou políticos [...] desempenham apenas a função de 
incitação (FOUCAULT, 2004c, p. 231). 

Essas transgressões ou erros da vida, da ação, da existência, são a experiência de 

eventos que forçam um questionamento dos dispositivos vigentes que controlam a 

realidade que habitamos. Esses erros permitem que o indivíduo interiorize o exterior e 

pratique a liberdade como uma experiência-limite transgressora, agonisticamente 

questionando e forçando os dispositivos a reagirem a novas subjetividades. Esses eventos 

não precisam ser memoráveis ou revolucionários (idem, 2004a, p. 77-81). Como afirma 

Foucault, processos diferentes podem instigar tais eventos – o importante é que o 

indivíduo que responde a essa instigação e pratica essa liberdade por meio de suas ações 

e erros, fazendo com que o próprio conceito de vida seja modificado através de um modo 

experimental de investigação.  

V – Resistência e transgressão  

Agamben deixa claro seu ceticismo a respeito dessa ideia foucaultiana de uma 

liberdade transgressora. O filósofo italiano vê a “ilusão necessária” da transcendência 

adentrar o pensamento de Foucault através da noção de liberdade. A vida nua, como 

vimos, não pode ser pensada como um estado biológico natural, que existiria 

originalmente, e que seria depois anexado à ordem jurídica através do estado de exceção. 

Porque a vida nua é justamente, junto com o poder soberano, o produto da máquina 

biopolítica. Desse modo, a partir da indissociabilidade entre vida e direito, de sua 

implicação recíproca, pode-se tentar, Agamben diz, mostrar a vida em sua não-relação 

com o direito, sem que seja preciso (ou mesmo possível) voltar a um estado originário 

qualquer. Essa indicação de Agamben não significa, como sugeriu Foucault ao final de 
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Vontade de saber, “uma outra economia dos corpos e do prazer”, uma vez que o corpo já 

está preso a um dispositivo e não pode oferecer um terreno firme contra as pretensões do 

soberano. Se Foucault, nessa obra, aponta para uma outra economia dos corpos e do 

prazer como um possível horizonte de uma outra política, Agamben deixa claro que a 

criação de novas subjetividades não afetará a máquina governamental oikonômica:  

Assim como não pode ser simplesmente restituído à sua vida natural 
no oikos, o corpo biopolítico do Ocidente não pode ser nem ao 
menos superado no sentido de um outro corpo, um corpo técnico ou 
integralmente político ou glorioso, no qual uma diversa economia 
dos prazeres e das funções vitais resolva de uma vez por todas o 
entrelaçamento de zoé e bíos que parece definir o destino político do 
Ocidente. (AGAMBEN, 2012b, p. 182). 

É como se não pudéssemos regressar para aquém da vida nua produzida pelo 

campo de concentração, nem superá-la com um conceito qualquer de corpo prazeroso ou 

glorioso. A célebre fórmula de Foucault, de que seríamos animais em cuja política está 

em questão nossa vida de seres viventes, deveria ser entendida também no sentido 

inverso, de que somos cidadãos em cujo corpo natural está em questão a própria política. 

A “vida” de Foucault, vivida através de uma liberdade transgressora, não vai longe 

o suficiente para Agamben; ela ainda recorreria a um referente transcendente, na forma 

de uma prática de liberdade a qual os dispositivos respondem e inevitavelmente tentem 

ordenar e controlar. Dessa maneira, a soberania, por meio da ordenação de um governo 

oikonômico, recupera a capacidade de decidir quais vidas valem a pena e quais vidas são 

a vida nua, o homo sacer. O dispositivo será sempre totalizante enquanto a vida se mostrar 

definida por algo diferente de si mesma, o que acontece quando se apoia na lógica da 

transcendência. É por isso que uma política de ruptura e uma linguagem de “superação” 

são insatisfatórias. A política só começará com a “desarticulação inoperante do bíos e 

zoé” (idem, 2011, p. 259). Somente desta maneira, através deste tornar inoperante, o qual 

Agamben equaciona a um movimento messiânico, que a tanatopolítica por ele percebida 

no coração do mundo biopolítico atual pode ser combatida. A tarefa a que Agamben se 

impõe não é de forma alguma linear – Deleuze e Guattari descrevem-na sem rodeios:  

Talvez seja o gesto supremo da filosofia: não tanto pensar O plano 
da imanência, mas mostrar que ele está lá, não pensado em cada 
plano. O pensar desta maneira, como o fora e o dentro do 
pensamento, o fora não exterior ou o dentro não interior 
(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 24). 
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Segundo Agamben, a única resistência eficaz contra o poder totalizador do 

dispositivo é a construção de uma forma-de-vida, uma vida que é vivida imanentemente 

e, portanto, não depende de dispositivos a serem constituídos, nem de qualquer forma de 

transcendência. A forma-de-vida, denominada “Ser-qualquer” por Agamben, mostra que 

a humanidade sempre tem a possibilidade de redenção para além da biopolítica, e que os 

seres vivos podem resistir à dominação (AGAMBEN, 2005a, p. 19). A resistência 

agambeniana está ligada a uma política da inoperosidade. 

Essa política da inoperosidade é uma política do messianismo. O conceito de 

messianismo é crucial para os escritos de Agamben, pois procura pensar o humano sem 

referência a um solo autorreferencial ou fundacional. Agamben escreveu, seguindo 

Walter Benjamin, que o tempo messiânico está intimamente ligado à lei (idem, 1999, p. 

160). Em Meios sem fim (1996), Agamben observa que no Judaísmo, bem como no 

âmbito cristão ou xiita, o evento messiânico marca uma crise e uma transformação radical 

da ordem propriamente legal  da tradição religiosa (idem, 2015). No entanto, o 

messianismo não deve ser visto como destrutivo. Esta política messiânica traria não a 

destruição da lei, mas seu cumprimento (idem, 2005a, p. 163). 

Essa ênfase no “cumprimento” deve ser lida em conjunto com a relação do 

messias com a lei, e especificamente o que acontece com a lei após o retorno do messias 

à Terra. A chegada do messias traria a desativação e a inoperosidade da lei – a lei ganharia 

outro uso (idem, 2004, p. 98). Agamben rastreia tal ideia no uso que São Paulo faz nas 

Cartas aos Coríntios do verbo katargeō, o qual Agamben identifica como 

etimologicamente ligado a argōs, a inoperosidade. A lei, que existia com o propósito de 

trazer a vinda do Messias, é transformada e passa a ter um novo uso no reino messiânico. 

A katargesis messiânica simultaneamente suspende e cumpre a lei, significando que a 

relação negativa que a lei tem com a vida é interrompida. A lei não está mais relacionada 

negativamente à vida. 

A tarefa que o messianismo coloca à política moderna é pensar em uma 

comunidade humana que não seria definida apenas pela figura da lei (idem, 2015). Isto é 

certamente o que Agamben concebeu quando falou de uma “política não mais fundada 

sobre a exceptio da vida nua” (idem, 2012b, p. 18). A política messiânica não possui um 

télos. Não é revolucionária. O ser-qualquer é o plano da existência, é o ser tal qual é, além 

das políticas de identidade. É, propriamente, uma vida que não pode ser separada de sua 

forma (AGAMBEN, 2015). Todo comportamento e forma dessa vida é uma 
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possibilidade, onde não é mais possível separar um ser como a vida nua. Há uma analogia 

entre a singularidade do ser-qualquer e a forma do amor: 

O amor nunca escolhe uma determinada propriedade do amado (o 
ser-louro, pequeno, terno, coxo), mas tão-pouco prescinde dela em 
nome de algo insipidamente genérico (o amor universal): ele quer a 
coisa com todos os seus predicados, o seu ser tal qual é 
(AGAMBEN, 2013, p. 12). 

Assim como o amante aceita o amado como ele é, e não se concentra apenas em 

seus predicados, o ser-qualquer é um ser não determinado por qualidades particulares, 

tais como sexo, gênero ou posições políticas, mas apenas o seu ser enquanto tal. Agamben 

escreve que a questão política primordial para a modernidade é perguntar qual forma de 

existência política pode ser concebida para que se providencie o ser-qualquer: “qual 

poderia ser a política da singularidade qualquer, ou seja de um ser cuja comunidade não 

é mediada por nenhuma condição de pertença?” (ibidem, p. 66). 

Agamben afirma que a palavra “qualquer” deve ser entendida de uma maneira 

particular. A tradução vem do italiano qualunque. O “qualquer” deve ser pensado como 

aquilo que não é nem particular nem geral, nem individual e nem genérico (ibidem, p. 

41). O ser-qualquer é o “ser tal qual é”, com todas as suas propriedades. O “ser-qualquer” 

é um ser livre do dilema do universal e do particular. Não pertence a uma classe ou a um 

conjunto. De fato, a noção de pertencimento é irrelevante para o ser-qualquer. Isto porque 

o ser-qualquer (Agamben usa também o termo “ser-como-tal”) “permanece 

constantemente escondido na condição de pertencimento” (ibidem, p. 12).  

A singularidade do ser-qualquer não precisa mais ancorar-se em um “fora” a fim 

de ser cumprida, seja este fora uma ordem política, dispositivo ou identidade, ou uma 

liberdade transgressora. A vida imanente é uma singularidade, concebida em toda sua rica 

diferença das outras singularidades, uma forma-de-vida. Esta forma-de-vida, onde a vida 

nua não pode ser colocada num estado de exceção ou separação sagrada, é aquela em que 

bíos coincidiria com zoé. A forma-de-vida é a vida vivida em sua própria potencialidade 

como “ser-tal”, no plano da própria imanência (idem). Tal vida é aquela que não se baseia 

no dispositivo, ou em uma transgressão em seu limite. O impacto desse esboço de uma 

vida singular e imanente pode ser mostrado através da citação de Jean-Luc Nancy, outro 

pensador da singularidade: 

O ser singular não é nem o ser comum, nem o indivíduo [...] Não há 
ser singular: há – o que é diferente – uma singularidade essencial do 
ser em si [...] Vale dizer que o “ser singular” não é uma espécie de 
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ente entre os entes. Em certo sentido, todo ente é absolutamente 
singular [...]. Mas a singularidade do ser [...] é singular a partir do 
limite que a expõe: o homem, o animal ou o deus foram até agora os 
diversos nomes deste limite, o mesmo diverso (NANCY, 2000, p. 
92). 

Tal vida não pode estar fundada no compartilhamento mútuo de propriedades. A 

forma-de-vida não pode formar uma política de movimentos sociais24. Como Roberto 

Esposito explicou, “pessoa” é um dos conceitos mais amplamente aceitos no direito, na 

bioética e na política de hoje, ainda que a ideia de “pessoa” seja um dispositivo que une 

a animalidade do homem a seu ser político de uma maneira semelhante à bíos de 

Agamben (ESPOSITO, 2011, p. 19-23). Como a política de identidade hoje é prefaciada 

na ideia de personalidade, esse pensamento imanente da vida não deve estar de forma 

alguma ligado às nossas ideias atuais de identidade, para que possamos evitar repeti-las. 

Uma comunidade de formas-de-vida não é estruturada pela ausência de propriedades 

compartilhadas. Se assim fosse, seria uma “comunidade negativa” (AGAMBEN, 2013, 

p. 49-50). A “comunidade que vem” deve ser uma comunidade de singularidades que não 

compartilham nada mais do que sua singularidade, seu ser como tal.  

Agamben aceita que não é possível pensar em existência e em uma comunidade 

além de qualquer relação, mas a relacionalidade que existe para a forma-de-vida é de um 

tipo diferente daquele produzido por dispositivos como a lei. Em Nudez (2009), ele 

afirma:  

O desejo de ser reconhecido pelos outros é inseparável do ser 
humano. Este reconhecimento é-lhe, mais ainda, tão essencial que, 
segundo Hegel, o ser humano está disposto, para o obter, a pôr a sua 
própria vida em jogo. Não se trata, com efeito, simplesmente de 
satisfação ou de amor-próprio: mas é antes, somente através do 
reconhecimento dos outros, que o homem pode constituir-se como 
pessoa (AGAMBEN, 2010, p. 66). 

Entretanto, a forma-de-vida é uma “nova figura do humano” que está “além da 

identidade pessoal” (ibidem, p. 66). O que essa formulação implica é que os fundamentos 

da vida imanente são inapreensíveis por meio de pressuposições, da resistência 

transcendente ou do dispositivo. O que isso significa para a perspectiva da resistência? 

Não há uma resposta fácil para o que uma política da indiferença radical 

implicaria. Para Agamben, a resistência ao poder controlador dos dispositivos é uma 

                                                           
24 “Pois o fato novo da política que vem é que 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” (AGAMBEN, 2013, p. 49). 



40 
 

questão de ontologia, e não de política. Que esta tarefa é urgente é bem claro, mas é no 

aqui e agora que a resistência deve ser encontrada. Uma pista para a natureza dessa 

indiferença pode ser encontrada em uma entrevista de 1999, na qual Agamben foi 

perguntado por que, quando ele identifica claramente os adversários que temos de 

enfrentar hoje, sua resposta é fugir, evadir, ao invés de fincar os pés no chão e resistir 

(AGAMBEN, 2000b). Dessa maneira, Agamben se destaca do agonismo foucaultiano 

detalhado acima. Ele respondeu:  

Eu acho que tudo depende do que se entende por fuga [...] a noção 
de fuga não implica um outro lugar que se possa ir. Não, é uma fuga 
muito particular: uma fuga sem outro lugar [...]. Para mim, é uma 
questão de se pensar uma fuga que não implicaria em uma evasão: 
um movimento no mesmo local, na própria situação (ibidem, p. 8). 

A resistência ao dispositivo já está no mundo. Não estamos à espera de um 

acontecimento revolucionário, mas ignoramos a necessidade de progredir e concretizar 

um mundo melhor. Especificamente, trata-se de um chamado para ser radicalmente 

indiferente aos dispositivos que estruturam e delimitam nossa existência. Dada a 

amplitude da formulação que Agamben dá ao dispositivo, essa é uma tarefa impossível, 

uma vez que ele inclui a linguagem como um desses dispositivos. Essa resistência ao 

governo oikonômico não significa a completa rejeição e remoção de todos os dispositivos, 

ou a sua derrubada. Em vez disso, essa resistência é uma retirada do sistema oikonômico, 

e a condução de uma vida que não aceitaria mais a lógica dos dispositivos. Tal vida 

tornaria os dispositivos de controle inoperantes. Isso pode ser entendido como uma forma 

de resistência em si. 

A chave é “pensar um Ingovernável”, uma vida que não é nem sujeito 

revolucionário e nem passível de ser capturada pelo dispositivo (AGAMBEN, 2011, p. 

65). O ingovernável é “o início e, ao mesmo tempo, o ponto de fuga de toda política” 

(idem, 2005a, p. 16). Agamben usa um sem número de exemplares quixotescos e 

esotéricos para ilustrar esta vida: do corpo nu (2009, p. 71-105), ao escrivão Bartleby 

(2007, p. 7-49), aos manifestantes na Praça Celestial de Tieananmen, na China (2013, p. 

49-50).  

Talvez a exposição mais útil e proveitosa dessa forma-de-vida possa ser 

encontrada na vida coletiva dos monges Franciscanos – pois ilustra, segundo Agamben, 

uma vida ligada tão intimamente à sua forma que se mostra inseparável dela 

(AGAMBEN, 2014, p. 2). Em contraste com uma vida monástica regulada, a Ordem 
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Franciscana tentou integrar regras monásticas em uma forma-de-vida, vivendo de acordo 

com a “forma do Evangelho Sagrado” (AGAMBEN, 2014, p. 97-98). Isso não é redutível 

a um código normativo, de modo que o governo e a vida se tornaram indistinguíveis 

(ibidem, p. 37, 47). O serviço a Deus e à vida levado pelo monge franciscano são uma e 

mesma coisa. O monasticismo permanece como uma vida vivida ao lado de todos os 

dispositivos que estruturam e criam sujeitos. No entanto, como os monges não definiram 

sua existência por meio de referências ao externo, os dispositivos que existiam não os 

definiam como sujeitos e, portanto, não tinham controle sobre eles. Eles tornaram-nos 

inoperantes. 

Desse modo, uma vida vivida como sua própria forma trabalha com sujeitos 

existentes para outros como ele. Tal vida define seu próprio modo de viver, para um outro 

mesmo, assim como a Ordem Franciscana escolheu. As regras monásticas que foram 

estabelecidas pela Igreja não governavam a comunidade, mas a prática da vida em comum 

e as regras que eram necessárias para sustentar a vida comum se reforçavam mutuamente 

(ibidem, p. 91-95). Para os franciscanos, as leis e as regras ainda existiam, e reforçavam 

mutuamente a vida sendo conduzida, mas os indivíduos monges optaram por não usar os 

métodos das leis e regras. Em vez disso, eles estavam cientes das leis e regras e as usavam 

de uma maneira nova e diferente (ibidem, p. 103). A vida comum do monge é mantida 

em uma não-relação negativa com a lei e as regras (em nossos termos, o dispositivo): a 

existência desses dispositivos é necessária para que seja possível diferenciar a forma-de-

vida que os monges estão praticando. Eles não ordenam e respondem a uma transgressão 

nos termos de Foucault, mas permanecem separados desta vida, pois não há nada nesta 

vida que eles possam adquirir e controlar. 

Mais uma vez, essa forma de resistência é uma prática, mas não uma prática 

semelhante à liberdade de Foucault. A análise de Agamben nos exorta a empreender um 

“repensar radical” – para pegar emprestado uma expressão de Esposito – sobre a ideia de 

ser humano (ESPOSITO, 2009, p. 149). Agamben está certo de que qualquer ideia de 

política não pode sequer ser levantada enquanto os indivíduos forem incapazes de intervir 

nos processos de subjetivação causado pelos dispositivos de nosso presente (AGAMBEN, 

2005c, p. 15). No entanto, é precisamente aqui que Agamben observa que, apesar da 

natureza penetrante dos dispositivos, continuará a existir um “elemento inapreensível” 

que escapa às garras do governo oikonômico quanto mais se submete docilmente a ele. 
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Embora Agamben questione se tal docilidade pode “ameaçar a máquina governamental”, 

é com esse espectro que a esperança do futuro se deita (AGAMBEN, 2005c, p. 16). 
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CAPÍTULO 2 – O ELOGIO DA PROFANAÇÃO EM GIORGIO AGAMBEN 

Em sua série de textos Homo Sacer, Agamben se concentrou no mecanismo 

biopolítico e no modus operandi do poder soberano. Agamben tem se preocupado em 

mostrar como a vida humana, dentro de nosso paradigma político, é reduzida a “vida 

nua”, potencialidade exposta à injusta medida do poder soberano. A questão oculta nessa 

abordagem é sobre a possibilidade de estabelecer uma noção de vida humana que desafie 

o biopoder e as estratégias de governamentalidade e impeça o controle do poder soberano. 

A contribuição de Agamben para esse campo é o conceito de “forma-de-vida” (forma-di-

vita), que se trata de um trabalho em andamento. Aqui, Agamben está ocupado em 

examinar uma vida que, antes de tudo, é caracterizada a partir de possibilidades e que 

nunca pode ser reduzida a “vida nua”. O fenômeno do jogo assume uma posição central 

no argumento de Agamben. Vários críticos, entre eles Catherine Mills, têm reservas nesse 

sentido, vendo Agamben se aproximar de um estado de natureza nostálgico e idílico 

(MILLS, 2008). No entanto, gostaria de argumentar que Agamben examina os elementos 

ambivalentes do jogo e da brincadeira como partes de uma longa tradição cultural e 

histórica. Agamben enfatiza como o jogo faz uma mediação entre regra (forma) e 

liberdade, entre sujeito e objeto. Assim, o jogo torna possível imaginar uma prática de 

vida caracterizada por possibilidades, permitindo pensar nossa relação com as coisas de 

uma maneira nova. O jogo nos isenta das regras de regime, de propriedade, e de utilidade 

e, em vez disso, torna possível o que Agamben chama de “uso livre”. Em seu trabalho, 

Agamben delineia cautelosamente uma figura positiva da biopolítica conhecida como 

forma-de-vida. Para não ser confundida com minorias, identidades, estilos de vida 

particulares, a forma-de-vida sempre abraça muitas formas-de-vida. Comparando a vida 

profissional e a organização monástica, Agamben promove em suas últimas obras uma 

nova dimensão na qual a “vida” como tal seja afirmada e na qual a reinvindicação da 

“altíssima pobreza” e do “uso” desafia tanto a lei, a vida laboral, as organizações e nossos 

processos de aprendizado de maneiras que ainda precisamos aprender a lidar hoje. Como 

podemos pensar a vida como algo não sujeito à propriedade, mas apenas ao uso comum? 

O elogio da profanação de Agamben é uma tentativa de responder a essas perguntas. 

A seguir, apresentarei o conceito de “uso livre” de Agamben como sendo central 

para a ideia de forma-de-vida. Este capítulo examina o “uso livre”, ou o ato de profanação, 

como um gesto crítico na transformação dos valores das coisas e do trabalho, saindo do 

fetichismo em direção a um ethos lúdico. O capítulo examina e exemplifica como a 
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profanação do trabalho hoje nos confronta com a noção de “uso livre”, e diferentes gestos 

de livre uso, como o jogo, o tédio e a adoração.  

I – Forma-de-vida 

Na série Homo Sacer, Agamben mostra como a política de hoje assume a forma 

de uma biopolítica cujo propósito é gerenciar a vida biológica das pessoas (nascimento, 

morte, saúde, sexualidade). A base fundamental da biopolítica é por ele encontrada na 

distinção feita por Aristóteles entre polis (cidade) e oikos (lar), e na exclusão da vida 

natural (zoé) da cidade. O resultado disso é que o campo político é estabelecido através 

de uma exclusão da vida natural. Quando a vida natural é, no entanto, politizada, é devido 

a um mecanismo paradoxal: a exclusão inclusiva na qual o excluído é mantido e 

enquadrado no poder de autoridade do qual ele é excluído. De acordo com Agamben, o 

mecanismo básico da biopolítica é exclusão, separação e exceção, o que torna possível 

excluir pessoas do campo da política e do direito e, assim, reduzi-las de cidadãs imputadas 

com direitos políticos ao estatuto de “vida nua”. Em nossos tempos, esta “vida nua” irá 

manifestar-se em diferentes esferas e sob diferentes condições: refugiados, trabalhadores 

precarizados, idosos, mães solteiras etc. No entanto, de acordo com Agamben, essa 

máquina biopolítica pode tornar-se ineficiente ao se estabelecer uma compreensão da vida 

humana que não permita a separação entre zoé e bíos, e que não permita a redução à vida 

nua. O conceito de forma-de-vida aponta em direção à tal noção de vida humana. Em 

Meios sem fim (1996), ele descreve a forma-de-vida do seguinte modo:  

Uma vida que não pode ser separada da sua forma, é uma vida para a 
qual, no seu modo de viver, está em jogo o próprio viver e, no seu viver, 
está em jogo antes de tudo o seu modo de viver. O que significa essa 
expressão? Define uma vida – a vida humana – em que os modos 
singulares, atos e processos do viver nunca são simplesmente fatos, mas 
sempre e primeiramente possibilidade de vida, sempre e primeiramente 
potência. (AGAMBEN, 2015, n.p.). 

Tal vida não pode ser reduzida à vida nua. Uma forma-de-vida é uma vida 

integrada, entendida como um modo de viver no qual biologia e cultura, privado e 

público, não podem ser separados. Isolar a vida à privacidade é parte da governança 

biopolítica e neoliberal de hoje. Ao dar forma à vida, a forma-de-vida, como veremos, é 

também um tipo compartilhado de vida, que tem o potencial de moldar e mudar nossas 

relações e a regulação liberal da vida e, portanto, a relação entre as regras e a vida.  
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De acordo com Agamben, é a capacidade de um livre uso comum que precisamos 

levar a sério se quisermos interromper o modo como o poder biopolítico opera e penetra 

na vida atualmente. No entanto, a forma-de-vida agambeniana não é equivalente a 

determinados estilos de vida culturais ou maneiras de viver. O ponto importante é que a 

forma-de-vida põe a vida como tal em jogo, e assim a mantém não em sua noção negativa 

como sendo livre das limitações exteriores, reduzindo-a a uma questão de escolha, mas 

toma a liberdade como um processo de aprendizagem ligado à própria negatividade do 

indivíduo, ao que ele não é, ao que Agamben chama de potencialidade. Essa forma de 

liberdade é uma precondição para o ethos crítico, para novos valores e para a felicidade, 

que Agamben, referindo-se a Aristóteles, vê como a verdadeira tarefa da política. 

Comportamentos e formas do viver humano nunca são prescritos por 
uma vocação biológica específica nem atribuídos por uma necessidade 
qualquer, mas, por mais ordinários, repetidos e socialmente 
obrigatórios, conservam sempre o caráter de uma possibilidade, isto é, 
colocam sempre em jogo o próprio viver. Por isso – isto é, enquanto é 
um ser de potência, que pode fazer e não fazer, conseguir ou falhar, 
perder-se ou encontrar-se –, o homem é o único ser em cujo viver está 
sempre em jogo a felicidade, cuja vida é irremediável e dolorosamente 
destinada à felicidade. Porém isso constitui imediatamente a forma-de-
vida como política. (AGAMBEN, 2015, n.p.). 

Agamben aqui pontua o que ele entende pela vida “estar em jogo”. A ideia é que 

a vida humana não deve ser entendida nem como uma criatura biológica, nem como uma 

criatura metafísica com um destino histórico específico, mas deve ser entendida a partir 

de seus múltiplos impulsos, suas paixões e suas idiossincrasias. O homem é antes de tudo 

não uma ideia ou um projeto. Nem algo a ser pressuposto, nem uma tarefa que deva ser 

realizada, mas é pura possibilidade; o que Agamben chama de potencialidade (potenza). 

Não até que o homem esteja desconectado das ideias, atribuições e tarefas que ao longo 

da história determinaram a coexistência humana, ele estará livre. De acordo com 

Agamben, é o espaço de potencialidade/possibilidade que aqui se revela como o campo 

da política, porque a política se trata essencialmente da possibilidade de felicidade. Até 

agora, essa hipótese da forma-de-vida é um experimento do pensamento e Agamben se 

pergunta se tal forma-de-vida seja possível além das garras do poder soberano:  

Uma vida política orientada pela ideia de felicidade e coesa numa 
forma-de-vida só é pensável a partir da emancipação dessa cisão, do 
êxodo irrevogável de toda soberania. A pergunta sobre a possibilidade 
de uma política não estatal tem, portanto, necessariamente a forma: é 
possível, hoje, existe algo como uma forma-de-vida, ou seja, uma vida 
para a qual, no seu viver, esteja em jogo o próprio viver, uma vida da 
potência? (AGAMBEN, 2015, n.p.). 
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A resposta parece ser que a vida de poder, a vida potencial, é possível como livre 

uso, mais precisamente o gesto de livre uso dentro do jogo, o tédio e a interrupção 

trazendo um ethos de valor e um ethos de jogo.  

II – O gesto de adoração 

Segundo Martinho Lutero, a melhor maneira de servir a Deus é dedicar-se a uma 

profissão. Deus não apenas exigiu oração diária e boas ações ocasionais em relação ao 

próximo, mas também uma vida baseada principalmente no trabalho e na adoração. 

Lutero tomou o ideal da vida monástica dedicada a adoração de Deus e o removeu das 

paredes do monastério e o transformou em uma ética universal do trabalho. Lutero 

converteu a vida monástica e seu mecanismo disciplinar para a sociedade exterior. Apesar 

de uma clara diferença entre as sociedades dos luteranos do norte e os católicos do sul da 

Europa, eles compartilham a mesma ambição de incluir toda a vida sob uma regra. Hoje, 

a chamada “regra” terá diferentes manifestações: lealdade à sua empresa ou organização; 

as regras de certos tipos de produção no meio acadêmico; a regra da eficiência, 

combinando lei e administração pública, mais preocupada com a documentação e o 

registro do que você faz e do quanto você faz (o meio acadêmico, por exemplo, exige que 

o pesquisador se concentre em quantos artigos ele consegue produzir por ano e não na 

sua qualidade, a qualidade básica do trabalho como tal).  

Mas o que significaria falar da vida, da vida profissional e organizacional como 

algo que não pode ser possuído nem por si mesmo ou por qualquer outro. Que a vida, nas 

palavras de Agamben, é algo que descobrimos em um uso comum? Em seu livro Altíssima 

pobreza: regras monásticas e forma-de-vida (2011), Agamben discute o poder do uso 

livre e gratuito no interior da organização da Igreja Católica. A história transformadora 

da adoração é a história do monge Franciscano. O monge franciscano dedicou-se a uma 

vida de pobreza, buscando estabelecer uma vida fora do alcance da lei, fora da 

organização da igreja. Os franciscanos desafiaram a lei de uma maneira muito 

fundamental: eles anularam a autoridade política e eclesiástica que insistia em organizar 

a vida com base no exemplo de Jesus apenas. Isso significava rejeitar a propriedade 

privada e os direitos enquanto tais. Agamben escreve o que chama de uma “arqueologia 

da cultura monástica católica”, combinando os jogos de linguagem da lei com os jogos 

de linguagem da vida de trabalho e da organização moderna. O objetivo desse trabalho 

histórico não é retornar a uma voz oculta ligada ao passado, que repousa em um tempo 

cronológico passado separada de nós e objetivada na forma de fontes históricas. Antes, o 
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diálogo com a história intervém em nossa experiência atual como parte da experiência 

vivida e não vivida. O tempo presente é dividido entre uma experiência vivida e uma não-

vivida. A experiência que estamos vivendo, e que está presente para nós “no agora”, 

também é uma experiência que contém um passado que nunca foi vivido e que nunca 

pode ser entendido como tal. É por isso que a questão do que significa ser contemporâneo 

é uma tarefa tão urgente para Agamben, uma tarefa que é sempre um ato de abraçar o 

prematuro, a negatividade sombria que está no cerne da profanação.  

O monge Franciscano lança luz sobre fenômenos atuais, como trabalho e vida, 

regra e vida, poder e vida. O que caracterizou a cultura Franciscana foi uma prática 

específica que desafia o que entendemos por governar a si mesmo dentro de uma 

organização. Em primeiro lugar, a palavra “prática” não pode ser associada a uma prática 

de nomeação do campo de estudo sociológico como algo simplesmente a ser observado. 

“Prática”, no sentido franciscano, estende o conceito ao conectá-lo a um modo de 

existência em si. Isso afeta a relação entre prática e regra. A prática de vida dos 

franciscanos não via as regras como uma ferramenta reguladora da vida. Em vez disso, 

uma “regra” não poderia ser separada da forma e da expressão que foi dada no uso livre. 

É o que Agamben vai chamar de forma de vida.     

Segundo Francisco de Assis, o estrito culto doutrinário a Deus dividiu o dia em 

regras estritas. No entanto, para Francisco, o amor não era a vida sob o código, mas uma 

forma-de-vida. A devoção e o amor são, antes de tudo, uma prática concreta da vida como 

tal, uma forma de viver. Esse grupo separatista dentro da cultura monástica católica de 

organização estrita não pôde adotar uma identidade específica monitorada pelas regras já 

estabelecidas, encarnadas nas cerimônias e liturgias diárias. Segundo Francisco, essas 

regras se tornaram um obstáculo para se pôr em prática as possibilidades de uma vida de 

amor. A questão era que as regras não se esgotam, que existem outras possibilidades de 

vida ligadas à mesma crença, à mesma fé. Mas não apenas isso, e é isso o que torna o uso 

livre de Francisco tão radical e consistente, só se pode praticar realmente a fé colocando-

a em jogo no próprio modo de viver. Portanto, a forma-de-vida está sempre ligada às 

potencialidades da vida. É isso que Agamben quer dizer com a palavra “prática”. A 

prática nunca é simplesmente uma série de ações que cumprem uma meta específica ou 

salvaguardam um lucro.  

A prática da forma-de-vida é o lugar para experimentar e investigar um possível 

acesso a um ato de viver a partir do ethos. Um ato de profanação no interior da santidade 
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da organização. Um gesto de uso livre como uma verdadeira investigação dos valores da 

organização. Antes de tudo, os franciscanos reivindicaram um modo de viver, e não uma 

doutrina. Segundo Agamben, eles foram, em certo sentido, os primeiros a “descobrir a 

vida” (AGAMBEN, 2014, p. 253). A inspiração de Francisco para tantas gerações é 

usualmente referida como “a verdade viva”. O ponto exato disso não é simplesmente 

seguir a experiência como uma prática baseada em regras, mas é praticar a experiência 

que também inclui encontrar novas formas de expressão para esta vida. Não apenas para 

conhecer com o coração, para viver a oração da vida, mas para dar vida à carne. Encontrar 

uma prática que redescubra a vida ao redescobrir valores de uma nova forma. A prática 

da forma-de-vida é o ethos de se viver filosoficamente. Ao colocar em prática a forma-

de-vida, temos que nos voltar para nossa capacidade, nossa potentia. Nesse sentido, o 

modo de viver (nossa forma de vida) usa a regra como orientação (e não apenas como um 

estatuto). Portanto, nossas relações com as coisas são caracterizadas pelo uso e não como 

propriedade privada. Ao lado da relação entre regra e vida, Agamben introduz um terceiro 

elemento: uso. Tradicionalmente, a oposição entre regra e vida vê as regras como 

universais e a vida como ligada ao singular (particular) humano. O problema, no entanto, 

é que tanto o universal quanto o singular (particular) são tratados como dois fatores já 

dados. O uso, por outro lado, abre espaço para um terceiro elemento, isto é, a prática como 

gesto. “Gesto” é o nome usado por Agamben para abordar esse elemento da práxis. Se a 

produção é um meio em vista de um fim e a práxis é um fim sem meios, o gesto rompe 

com a falsa alternativa entre fins e meios “que paralisa a moral e apresenta meios que, 

como tais, se subtraem ao âmbito da medialidade, sem se tornarem, por isso, fins” (idem, 

2015, p. 43). “O gesto”, escreve Agamben, “é a exibição de uma medialidade, o tornar 

visível um meio como tal” (ibidem, p. 44). O gesto é essa intersecção entre vida e arte, 

ato e poder, geral e particular, texto e execução. O gesto de adoração é aqui tratado como 

um ato criativo que muda a direção da regra no interior da organização.  

Vivendo no curioso desdobrar, o jogo se torna a imagem mais forte daquilo que é 

o mais humano. A lição de Francisco foi relacionar nossa própria existência e desviar o 

olhar para os valores básicos em questionamento crítico. Portanto, a forma-de-vida torna-

se o local de uma comunicação crítica de valores conectados ao nosso modo de viver. A 

potencialidade do trabalho e da oração aqui transforma a impotência em poder. Nos 

encarar como criaturas de possibilidade é similar a assumir a responsabilidade não apenas 

de nossa própria vida, mas também da vida dos outros. De acordo com Agamben, a forma-
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de-vida é um conceito de diferença ética. Trata-se de colocar novamente a questão dos 

valores que norteiam nossas tarefas comuns. Forma-de-vida é esse questionamento dos 

valores em relação às regras dadas em uma determinada organização. A opinião de 

Agamben sobre Francisco é um lembrete de que nunca terminaremos com o passado. 

Forma-de-vida é uma luta para recuperar nosso acesso à história na redescoberta de 

valores em um novo uso comum, livre e gratuito. A história, os esquecidos modos de vida 

ou os traumas e episódios que desejamos esquecer, sempre intervêm no tempo presente 

em que vivemos. Mas, em vez de negligenciar esse elemento de negatividade, essa 

escuridão, essa alteridade de nosso presente, “o contemporâneo”, escreve Agamben, “é 

aquele que percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de 

interpelá-lo, algo que, mais do que toda luz, dirige-se direta e singularmente a ele. 

Contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o facho de trevas que provém do seu 

tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 64). A luta pelo uso livre é uma tentativa de obter acesso 

à nossa vida contemporânea.  

É nesse sentido que se pode dizer que a via de acesso ao presente tem 
necessariamente a forma de uma arqueologia que não regride, no 
entanto, a um passado remoto, mas a tudo aquilo que no presente não 
podemos em nenhum caso viver e, restando não vivido, é 
incessantemente relançado para a origem, sem jamais poder alcançá-la. 
Já que o presente não é outra coisa senão a parte do não-vivido em todo 
vivido, e aquilo que impede o acesso ao presente é precisamente a 
massa daquilo que, por alguma razão (o seu caráter traumático, a sua 
extrema proximidade), neste não conseguimos viver (ibidem, p. 70).  

III – A arte da interrupção: profanação como criticismo 

Hoje, na economia cultural, as produções artísticas do “uso livre” de materiais 

ready-made são um ato comum de profanação na indústria da música e em outros campos. 

Por trás dessa desativação da “sacralidade” da inovação que abandona a noção romântica 

de gênio, ficamos com a esfera profana da pós-produção. A profanação entra na esfera da 

ética. Como David Kishik afirma: “como nenhuma identidade é sagrada, a tarefa ética é 

realmente profaná-la, brincar com ela, examiná-la, lutar a favor e contra, ou mesmo torná-

la completamente inoperante em nossa vida, mas sem tentar resolver o problema de uma 

de uma vez por todas” (KISHIK, 2012, p. 85). Mas o que transforma a profanação em um 

ato ético-político? A resposta, tentarei mostrar, está relacionada ao que Walter Benjamin 

associou à arte da crítica como uma “arte da interrupção” e a um ethos relacionado ao 

conceito agambeniano de impotência e potencialidade.  
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Segundo Benjamin, a arte da crítica aborda como as forças transformacionais 

atualizam e reposicionam coisas e contextos. A crítica não pode ser fixada nem chegar a 

um ponto final, mas é um envolvimento dialético contínuo. Em vez de aceitar as coisas 

como são, a crítica é sobre nunca deixar a história acontecer. É nossa maneira de estar 

consciente da impermanência das coisas que define a agenda da tarefa de profanação. 

Voltando à ideia de Benjamin de crítica como “arte da interrupção e da destruição”, a 

ideia de profanação substitui a originalidade das coisas e a história por uma sensação de 

provisionalidade e temporalidade das coisas. Em seu famoso ensaio, A obra de arte na 

era de sua reprodutibilidade técnica (1937), Benjamin nos lembra de como a noção de 

originalidade histórica da arte e das coisas remonta ao ritual do culto e, mais tarde, ao 

sentimentalismo romântico da beleza e ao fetichismo da mercadoria do capitalismo. E, 

no entanto, os novos modos de reprodução adotam um novo ato de valorização. Decisiva 

é a substituição da originalidade das coisas e da história por um sentido do provisório e 

do temporário. É no além-vida das coisas e da história que chegamos a entender a 

realidade. A era da reprodução não é apenas um tempo de novas mecânicas, mas um 

tempo de novas definições. A invenção da fotografia não apenas criou novas 

possibilidades para copiar o visual, mas novas maneiras de se relacionar com o visual, 

uma nova maneira de pensar sobre o que significa ver. A partir desse engajamento 

dialético, a verdade dos objetos e da história só pode ser divulgada por meio de sua 

(pós)vida, os meios pelos quais a coisa entre as constelações lentamente acumulou seu 

significado. O meio pelo qual as coisas reúnem e acumulam seu senso do ambiente, 

adquirindo novo uso, curiosidade e jogo.  

A tarefa do criticismo é uma atividade que destrói e interrompe o objeto apenas 

para remodelar sua forma em novas constelações. No livro Walter Benjamin: a critical 

life, Eiland e Jennings sugerem três aspectos cruciais para o sentido benjaminiano de vida 

crítica: em primeiro lugar, a arte da interrupção e ruinação; em segundo, a fenomenologia 

da vida cotidiana e, em terceiro lugar, o fragmento como princípio da história da escrita 

(EILAND; JENNINGS, 2014, p. 168). A imagem dialética, o instantâneo literário, tenta 

capturar um momento saturado de significado e segurá-lo com firmeza para poder vê-lo 

em sua totalidade25. O ponto importante é como a interrupção destrói a história em seu 

                                                           
25 Em seu prefácio para a Origem do drama trágico alemão (1928), Benjamin enfatiza como o pensamento 
não apenas precisa capturar o pensamento em seu movimento, mas também fixá-lo. “A tendência de toda a 
formação de conceitos filosóficos: constatar o devir dos fenômenos no seu ser. Pois o conceito de ser da 
ciência filosófica não se satisfaz com o fenômeno, precisa de absorver toda a sua história. O 
aprofundamento da perspectiva histórica em tais investigações não conhece, em princípio, limites, quer no 
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contínuo, tentando capturá-la em seu lento devir e dissolução, sua progressão natural na 

qual a realidade vem a ser e adquire uma nova vida. A vida cotidiana e a experiência 

fragmentária se reúnem: aqui podemos pensar na fenomenologia da vida cotidiana na qual 

coisas velhas que caem nas mãos de crianças – um carro velho na garagem, uma arma de 

fogo, ou um contrato legal – são coisas com as quais elas brincam e são coisas que 

pensamos ser sérias. O que é comum nesses casos, e na profanação do sagrado, é uma 

ruptura com o fetiche sagrado da mercadoria ou com a ideologia que tende a cercar a 

autoridade das coisas com uma aura específica. De fato, o elemento único de uma coisa 

não se torna ele próprio até que tenha passado por um período de ruína durante o qual a 

superfície brilhante de uma ideologia da origem foi removida dela e uma quantidade de 

pó da realidade vivida se reuniu em seu lugar. É essa ruína que cria a possibilidade de 

falar de uma inovação das coisas como um ato de profanação e de ethos, e não da 

ideologia que as cercam. 

Aqui, a arte da interrupção é central, pois é no processo de pausa, de intervalo, 

que as coisas podem se desenvolver. A inovação, ou a qualidade única das coisas, deve, 

paradoxalmente, ser interrompida para se tornar significativa. Vemos agora uma conexão 

clara entre a descrição de Benjamin da história como um trem, e a revolução sendo o freio 

que o faz parar, para a vida cotidiana, para o micro olhar sobre as coisas, para a vida das 

coisas, o processo de pausa a partir do qual as coisas podem se desenvolver. No ato da 

interrupção, a crítica presta atenção ao banal e ao criativo. A originalidade da história e 

das coisas é pós-original. Nesse engajamento, Benjamin e Agamben atribuem inovação e 

valor ao além-vida das coisas; uma combinação de pós-produção e pós-originalidade.  

A tarefa da crítica seria fazer novas perguntas baseadas em interrupções profanas 

que as conectassem à vida cotidiana. Aqui, nada é sagrado; por exemplo, para imaginar a 

profanação da propriedade privada, devemos combinar a arte da interrupção com uma 

compreensão da vida cotidiana e de seu caráter fragmentário. Provavelmente deveríamos 

começar com um sentido diferente do compartilhar das coisas. A profanação da 

propriedade privada tem a ver com a promulgação de uma forma de vida que quebra a 

lógica do descarte de consumo (compra e descarte), mas a partir do uso livre. Seria 

possível imaginar uma profanação dos recursos energéticos conectando-os a um ato de 

interrupção e à vida cotidiana? Se sim, em vez de depender da redução tecnológico-

                                                           
que se refere ao passado, quer ao futuro: dá à ideia a sua dimensão de totalidade. [...] a ideia é uma mônada” 
(BENJAMIN, 2011, p. 28). 
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instrumental do carbono na atmosfera, o ato de profanação (e interrupção) tentaria 

conectar a sustentabilidade como forma-de-vida ao nosso mundo profano de satisfação e 

experimentação. Profanar a maneira como vivemos é um exercício de viver em si, um 

processo fenomenológico exigente de confrontar nossos valores básicos e os valores de 

nossos valores. 

IV – Trabalho sagrado 

 A sociedade atual vive num estágio de desenvolvimento no qual a existência é 

vista como uma qualificação moral baseada na produtividade: produza ou desapareça. 

Todo indivíduo é medido em códigos binários econômicos simples: lucro/prejuízo, isto 

é, a partir de uma quantificação. No regime neoliberal de autogestão (ou auto exploração), 

o crescimento é elevado a um paradigma moral. Torna-se uma responsabilidade 

individual fornecer um lucro baseado em sua própria existência individual. Em sua 

demanda de atividade e produção constantes, a sociedade do desempenho, segundo o 

filósofo alemão-sul-coreano Byung-Chul Han, baseia-se em uma fundamentação moral 

(ou, melhor, moralista) que se encontra no cerne do discurso biopolítico neoliberal. O 

apelo à lentidão, à hesitação, à retirada, à impotencialidade, são características 

consideradas suspeitas em nossa sociedade atual. O discurso biopolítico conecta o eu ao 

mercado na forma de uma máquina produtiva. O paradoxo é claro: a realização de si 

mesmo (do eu) para o trabalhador do conhecimento moderno não é sobre liberdade 

interior e sobre um ethos, mas é baseada na construção narrativa da produção e 

positividade constantes. O regime de ressentimento protestante enche os jornais, feeds 

das redes sociais e a televisão acusando vários indivíduos de preguiçosos ou vagabundos, 

dizendo-lhes para assumirem suas partes no trabalho obrigatório para o bem-estar da 

sociedade. Três suposições básicas parecem guiar o debate do senso comum: (1) uma 

ética protestante; uma vez que eu me levanto cedo todas as manhãs, trabalho duro e suo, 

aqueles que não trabalham não devem ter permissão para receber nenhum dinheiro (de 

previdência ou assistência social, por exemplo) se não aceitam um emprego, não 

importando o quão fútil e estúpido este seja; (2) os valores relevantes para a sociedade 

são apenas valores econômicos; e (3) a sacralidade do trabalho estrutura nossa visão de 

uma economia cada vez mais irracional. O ponto é que hoje “a sacralidade” do trabalho 

de fato estrutura a ética e a noção de valores. A sacralidade do trabalho cria suas próprias 

regras. Então o que seria uma profanação do trabalho?  
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No capitalismo de hoje, o engajamento de atividades individualizadas – 

“competência”, “aprendizagem ao longo da vida”, “criatividade” e “autogestão” – 

combina governança biopolítica e sacralidade do trabalho. A aura dessa sacralização tem 

muitos nomes: autorrealização, criatividade, motivação pessoal, inovação, psicologia 

positiva ou pensamento positivo, mindset etc. De fato, uma parte ainda mais expansiva 

do trabalho intelectual tem a ver com a criação de jogos de linguagem sedutores; vender-

se a si mesmo através de narrativas, através de shows de visibilidade digitais e 

experiências sobre si mesmo, sua última realização, seus círculos sociais, seu último 

restaurante favorito, sua última viagem à Bariloche etc., tudo isso fazendo parte de sua 

identidade profissional. Estamos todos nos tornando pequenas máquinas publicitárias. A 

economia da experiência amplia a atitude de consumo, cujo foco principal não é a 

qualidade e a substância de sua experiência, mas se ver vivenciando as coisas; não ter 

apenas ter estado no Jalapão, mas ver-se tendo estado no Jalapão. É por isso que o 

consumo como narrativa se tornou uma parte tão importante da economia imaterial, do 

capitalismo, da política e do policiamento do trabalho e da insegurança nos direitos 

trabalhistas. É por isso que, como Agamben enfatizará repetidas vezes, o espetáculo do 

capitalismo tornou quase impossível profanar, jogar. 

 Por trás da aura a farsa, a quimera do trabalho vazio torna-se cada vez mais 

visível, o jogo por ele mesmo, o grande drama da produção se trata de produzir sem 

produzir quaisquer novos valores, mas apenas para manter a roda girando. O trabalho 

enquanto trabalho está oculto por trás de uma retórica cada vez mais vazia de jogo, 

inovação, criatividade, trabalho em equipe, e rede (networking). Em vez de nos 

concentrarmos na qualidade e no núcleo do trabalho, tendemos a envolvê-lo em uma 

linguagem de quimera que opera como uma linguagem de controle. Jogo, arte e até 

mesmo o amor, agora entraram no capitalismo e na vida profissional como a norma para 

o indivíduo em constante expansão e produção individual. Os resultados são bem 

conhecidos: patologias de estresse, síndrome de Burnout e esgotamento estão agora 

permeando o tecido social. O que torna a profanação difícil é o excesso de positividade 

de hoje; um senso unilateral de capacidade direcionado para fazer, para produzir, para 

estar constantemente “ligado”, a uma atitude hiper atenta de dizer “Sim, nós podemos!” 

(Yes, we can!), ou “eu posso fazê-lo!”. Em Sociedade do cansaço (2010), Han discute 

como a sociedade do desempenho substituiu a sociedade disciplinar. A sociedade do 

desempenho substituiu o “Não deves fazer” da sociedade disciplinar pelo afirmativo 
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“Sim, nós podemos!”. O sujeito empreendedor da sociedade do desempenho não precisa 

de mandamentos ou comandos – ele tem projetos. Han escreve: “a sociedade disciplinar 

ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade 

do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados” (HAN, 2017a, p. 24-25). 

Não obstante essas mudanças, Han aponta um aspecto importante da continuidade que 

persiste no inconsciente social; o apelo para maximizar a produção. Uma sociedade 

fundada em positividade e afirmação é simplesmente mais produtiva. Em outras palavras, 

essa transição não é uma ruptura. Ele não argumenta que tudo é diferente ou de que 

estamos livres de mandamentos disciplinares. Quando dizemos “sim, podemos!”, nós já 

aprendemos de antemão que devemos. Assim, o sujeito empreendedor da sociedade do 

desempenho encontra-se em uma situação de “liberdade paradoxal”. Na sociedade do 

desempenho, a capacidade de criar laços experimentais compartilhados, o livre uso da 

profanação, está em grave perigo por causa do incessante comando para produzir. Em 

outras palavras, o paradoxo pode ser expresso assim: podemos ser livres para empreender 

qualquer empreendimento concebível, mas, como resultado, perdemos nossa alma – ou 

melhor, nos esgotamos (Burnout). O paradoxo da liberdade é bem captado nesta 

observação: “a lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna 

possível numa sociedade que crê que nada é impossível”. (ibidem, p. 29). Aquele que só 

possui a potência de fazer algo está exposto aos impulsos que excluem o poder de reflexão 

do jogo. 

Han argumenta que essa potência de constantemente estar fazendo algo leva à 

exaustão (a fadiga depressiva), enquanto o jogo inventivo está conectado a uma 

modalidade particular de inspiração que surge a partir do que o escritor austríaco Peter 

Handke chama “cansaço reconciliador” – uma modalidade de impotência enquanto uma 

profunda forma de atenção. Ao se referir a Walter Benjamin, Han chama a esse cansaço 

reconciliador “tédio profundo”: um tédio que é diferente do “simples tédio”. O simples 

tédio estabelece hoje a agenda de nossas vidas baseado na necessidade de estímulos 

constantes, tais como a televisão, a navegação na rede etc. – tudo isso para manter o tédio 

profundo à distância, para simplesmente gastar o tempo. A melhor saída é encher-se de 

estímulos. Este tipo de tédio captura um número de elementos mais ou menos patológicos 

variando entre depressão e exaustão à frustação. A sociedade do desempenho do 

capitalismo biopolítico dá origem à maioria dessas emoções, todas as quais tendem a 

isolar os indivíduos uns dos outros. “Eu sozinho sou responsável por minha depressão e 
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exaustão no trabalho. Por favor, doutor, me dê algumas pílulas”. O uso legal e comum de 

uma associação ou sindicato está sendo agora sobrepujado pelo regime de produção da 

sociedade do desempenho. A governança biopolítica cria soluções individuais para 

problemas coletivos. A patologia desse tipo de tédio nos encoraja a seguir adiante para 

não sermos fracassados. Vários escritores, entre eles Toohey, argumentam que a 

aceleração do tédio está relacionada ao aumento da riqueza e ao individualismo do século 

passado (TOOHEY, 2011). No entanto, o tédio tem uma longa história ligada à 

melancolia e à acedia (ociosidade) como um dos piores dos sete pecados capitais 

(CABRAL, 2015, p. 48-57)26. Heidegger usou palavra alemã langeweile ao se referir a 

um tempo vazio que hoje parece ameaçador, mas o termo já havia sido empregado por 

Arthur Schopenhauer, talvez o primeiro a fazer uma grande reflexão filosófica sobre o 

tédio27. O tempo como um passatempo ocupa uma categoria central na atualidade. 

Pegamos o smartphone e começamos a navegar na rede, no Facebook etc. O que mudou 

foi o nosso jeito de administrar o tédio. Em vez de escutá-lo, escapamos com anestésicos 

eletrônicos e outros dispositivos dos quais nunca parecemos capazes de escapar ou 

resistir. Por isso, estamos constantemente oscilando entre a dessubjetivação e a 

ressubjetivação28. Desse modo, o tédio tende a nos dominar ainda mais. Em vez de se 

referir a uma solidão existencial heroica (Sartre, Kierkegaard), de acordo com Peter 

Toohey, a vida urbana moderna e sua experiência cotidiana fragmentada democratizaram 

o tédio, tornando-o indistinguível de nossa experiência cotidiana e perspectiva de vida; 

torna-se invisível até certo ponto, ainda que seu modo de experiência parece ter sido 

                                                           
26 O tédio tem sua história. A aceleração do tédio ocorre no século XX. Sua expressão moderna, no entanto, 
remete ao século de 1800 como um produto da era do Iluminismo na Europa, as mudanças que se seguiram 
à sociedade industrial e a experiência fragmentária e a maneira de viver da vida urbana. No entanto, o tédio 
tem seu lugar também na antiguidade, embora de um modo diferente. No início do período medieval, a 
acedia, palavra vinda do grego kédos significava carinho, reflexão. Com o prefixo a-, a formulação se torna 
negativa. Acedia passa a se referir a uma falta de interesse pelo mundo ou a uma atitude de cansaço do 
mundo, ou em relação aos arredores e foi vista como um dos sete pecados mortais. Pelos teóricos da Igreja, 
a acedia era vista como um sofrimento demoníaco. Um demônio que ataca o monge por volta do meio-dia 
e rouba o significado e a substância do mundo. Em contraste com o elemento psicológico do tédio, acedia 
se referiu a ser moralmente instável, dando ao monge a responsabilidade por esse estado volátil de ser. 
Enquanto tendemos a falar do tédio como algo que nos acontece, a acedia é algo que se comete. O monge 
era pecador uma vez que a acedia, com sua apatia espiritual e moral, o removeu da glória e graça de Deus. 
Somente através da oração e do trabalho duro é possível lutar contra essa condição. A palavra francesa 
ennui do século XII vem do latim inodiare, que significa “manter o ódio por algo” ou em ódio esse, que 
significa “ser objeto de ódio”. Mais grave do que o tédio da acídia e da melancolia, ennui ativa um certo 
tipo de ódio para com o mundo e para si mesmo. Para mais informações, ver os textos de TOOHEY (2011), 
que trata do tédio (boredom) e a dissertação de mestrado de CABRAL (2015), que trata da preguiça. 
27 Ver SCHOPENHAUER (2005), O mundo como vontade e representação, parágrafos 56 a 69.  
28 Ver AGAMBEN (2005), O que é um dispositivo? O vício nos telefones móveis causa uma espécie de 
estado de exceção, nos deixando imunes às outras pessoas no espaço público e nos fechando ao outro, 
tornando-nos menos receptivos. 
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intensificado no interior de outras doenças relacionadas ao estilo de vida, tais como 

cansaço, exaustão, ansiedade e indiferença (TOOHEY, 2011). Portanto, devemos ser 

mais sensíveis ao potencial das interrupções no trabalho e em nosso modo de produção.  

O escritor austríaco Peter Handke faz a distinção entre o cansaço divisor (tédio 

simples) e o cansaço reconciliador, referenciado por Han como o que Benjamin chamou 

de “tédio profundo” (HAN, 2017a, p. 31-37). O tédio profundo captura um certo gesto de 

hesitação do ato profano. O tédio profundo introduz a negatividade da interrupção na 

sucessão infinita de uma-coisa-após-a-outra. Muito do que associamos ao autêntico, como 

raiva, tristeza e angústia, são determinados por um certo elemento de negatividade da 

alteridade que a sociedade do desempenho e seu excesso de positividade estão 

negligenciando. Em vez disso, tendemos a recusar a insegurança, o tédio, e o confrontar-

se com a própria subjetividade, o que nos conecta a uma personalidade mais profunda, a 

qual as chamadas categorias “autênticas” querem expressar. Porém, é essa sensação de 

impotência, essa sensação de tédio profundo que nos conecta a outro tipo de cansaço e, 

portanto, a um campo potencial de ações. O indivíduo cansado está mais próximo de sua 

própria negatividade; da passagem do ethos. A fadiga reconciliadora abre um espaço de 

comunicação, afrouxando o domínio do ego e tornando-o poroso. Handke enfatiza que 

esse tipo de fadiga é inspirador: inspira certa compostura e jogo. De acordo com Han, 

essa sensação de fadiga mais inspiradora abre uma passagem no interior do tédio, ligada 

a um senso de experiência mais lento. Como Walter Benjamin coloca em seu famoso 

ensaio O narrador, “o tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. O 

maior sussurro nas folhagens o assusta. Seus ninhos – as atividades intimamente 

associadas ao tédio – já se extinguiram na cidade e estão em vias de extinção no campo” 

(BENJAMIN, 1994, p. 204-205). O dom do tédio profundo está ligado ao gesto de 

hesitação e ao dom de escutar e, portanto, é um pressuposto para a “comunidade de 

ouvintes”. O dom da escuta pressupõe um modo de atenção mais contemplativo, que hoje 

(ainda) está em grande medida fora de sincronia com a demanda de produção ativa e 

constante, formada pela sacralidade do trabalho.  

Enquanto a hiper atenção e o regime de produtividade produzem uma fadiga do 

isolamento, o tédio profundo dá origem a um modo de estar junto, no qual somos mais 

receptivos às pessoas e coisas que nos rodeiam. Trata-se de tornar-se receptivo às outras 

pessoas. Esse tipo de passividade ativa cria um tipo de consciência, um outro tipo de 

atenção que evita as formas curtas da hiper atenção que Han atribuiu à sociedade do 
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desempenho. O cansaço profundo torna as pessoas capazes de permanecer por mais tempo 

em seu modo de potencialidade. Não necessariamente para permanecer lá, mas para 

afirmar a capacidade de não se apressar em realizar as coisas. Essa capacidade de se 

manter em sua própria impotência cria um vínculo com outros potenciais de vida e outros 

resultados que não se esgotam em objetivos atuais ou prontos de antemão. O cansaço 

reconciliador envolve uma busca por leveza como uma reação ao peso da vida. O modo 

receptivo é a passagem para o ethos. Nas belas palavras de Han citando Handke:  

Handke fala de um “cansaço translúcido”. Permite o acesso a uma 
atenção totalmente distinta, acesso àquelas formas longas e lentas que 
escapam à hiperatenção curta e rápida: “O cansaço articula [...] – a 
confusão usual ganha ritmo através dele no bem-fazer da forma – 
forma, até onde alcança a vista”. Toda e qualquer forma é lenta. Toda e 
qualquer forma é rodeio. Faz desaparecer a economia da eficiência e da 
aceleração. Handke erige o cansaço profundo inclusive numa forma de 
salvação, sim, numa forma de rejuvenescimento. Traz de volta ao 
mundo a admiração: “O Odisseu cansado ganhou o amor de Nausícaa. 
O cansaço torna-te tão jovem como jamais estivestes. [...] Nele, no 
repouso do cansaço, tudo se torna admirável. (HAN, 2017a, p. 74). 

Essa inspiração não é sem importância para os processos criativos e para a 

capacidade de criar um livre uso comum. Em sua dissertação Ensaio sobre a preguiça, 

Paulo Emilio Cabral, citando Benjamin, mostra como soldados e estudantes têm que lidar 

com o tédio de maneira produtiva como parte de seus processos de aprendizagem 

(CABRAL, 2015, p. 113). Ele caracteriza o tédio como uma disciplina que temos que 

dominar e suportar. Certa energia é parte do tédio que estamos em risco de perder. Seu 

estudo mostra como o tédio e a preguiça fazem parte de um espaço livre entre o impulso 

e a ação e, portanto, algo necessário e que pode ser gerenciado com sensibilidade. Em 

outras palavras, o tédio profundo é um pressuposto necessário para a criatividade e a 

reflexão. Ao exercitar a capacidade de aprender, é mais importante resistência e 

maturidade do que rapidez e hiperatividade. Essa capacidade é muitas vezes 

experimentada como uma repetição chata. Mas a repetição é um aspecto muito importante 

do desenvolvimento de habilidades e do gerenciamento do ofício. Para ser um mestre de 

qualquer disciplina – seja um violinista, um carpinteiro ou um escritor –, é preciso passar 

por vários estágios de repetição enfadonha. No entanto, o ponto de virtuosidade pode ser 

entendido por uma capacidade na qual o artesão habilidoso pode seguir repetindo seu 

ofício sem ficar entediado.  
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V – Profanação como ethos e jogo 

Como Agamben enfatiza, o jogo como mecanismo de profanação está em 

decadência ou correndo forte perigo. Parece que o homem moderno é incapaz de jogar. 

A enorme quantidade de jogos adentrando a cultura é uma prova em si mesma. Não é de 

surpreender que muitas pessoas estejam procurando uma conexão com antigos rituais e 

tradições através de jogos e brincadeiras. De acordo com Agamben, isso é exatamente o 

oposto da função do jogo. Segundo nos diz Agamben, em seu livro Profanações (2005), 

“fazer com que o jogo volte à sua vocação puramente profana é uma tarefa política” 

(AGAMBEN, 2007b, p. 60). O problema é que o capitalismo se especializou em capturar 

as coisas e as atividades que servem à profanação. Games, mídia, linguagem e imagens 

servem hoje ao capitalismo e, além disso, à vida de trabalho moderna. Todos contribuem 

para o consumo e apenas de uma de uma forma muito limitada para o livre uso do mundo. 

A governança biopolítica tornou-se hoje inseparável do capitalismo do espetáculo. A 

demanda pela exibição espetacular tornou impossível profanar, ou, pelo menos, exige 

procedimentos especiais para esse fim, como diz Agamben (ibidem, p. 64). O que é 

importante na profanação não é o jogo como tal, mas o evento de subjetivação e os 

processos de aprendizagem ligados a essa experiência humana.  

Isso nos leva à profanação enquanto um problema ético. O ethos da profanação 

começa com a questão ética. O que significa dizer “eu posso”? Os seres humanos possuem 

duas formas de capacidades (potenze): capacidade negativa e capacidade positiva. A 

última é a capacidade de fazer alguma coisa, enquanto a primeira é a capacidade de não 

fazer alguma coisa. Considerando que os animais, por conta de seus fortes instintos, são 

um com aquilo que é sua natureza, os seres humanos estão ligados à sua própria 

negatividade, isto é, a um senso de possibilidade, um senso de potencialidade em que é 

parte de seu ser poder agir sem saber o resultado, de abster-se de fazer coisas ao fazê-las, 

de tomar outros caminhos etc. Como Agamben bem coloca:  “há uma outra e mais 

dissimulada operação de poder, que não age imediatamente sobre o que os homens podem 

fazer – sobre a sua potência –, mas antes sobre a sua impotência, isto é, sobre o que não 

podem fazer ou, melhor, podem não fazer” (AGAMBEN, 2010, p. 57). Segundo 

Agamben, há uma ambivalência específica de todo poder, que é sempre o poder de ser e 

não ser, de fazer e de não fazer. Essa ambivalência é o que define a potência humana e 

expõe o ser humano, “mais do que qualquer outro ser vivo, ao risco do erro, mas, 

simultaneamente, lhe permite acumular e possuir livremente as suas capacidades, 
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transformá-las em ‘faculdades’” (AGAMBEN, 2010, p. 58). Recorrendo novamente a 

Aristóteles, o filósofo italiano desenvolve o conceito de impotência. “Impotência” 

(adynamia) aqui significa não apenas a ausência de potência (dynamis), mas também e 

acima de tudo “poder não fazer”, poder não exercer a própria potência. O que importa 

para Agamben é falar “sobre o que podemos não fazer”:  

É sobre esta outra face mais obscura da potência que hoje prefere agir 
o poder que se define ironicamente como “democrático”. Separa os 
homens não só e não tanto daquilo que podem fazer, mas antes do mais 
e as mais das vezes daquilo que podem não fazer. Separado da sua 
impotência, privado da experiência do que pode não fazer, o homem de 
hoje crê-se capaz de tudo e repete o seu jovial “não há problema” e o 
seu irresponsável “pode fazer-se”, precisamente quando deveria antes 
dar-se conta de ser entregue numa medida inaudita a forças e processos 
sobre os quais perdeu qualquer controle. Tornou-se cega não às suas 
capacidades, mas às suas incapacidades, não ao que pode fazer, mas ao 
que não pode ou pode não fazer” (idem). 

O ethos da profanação tem por foco a impotência como uma estratégia de jogo.  A 

capacidade de jogar é uma capacidade negativa, a capacidade de encontrar uma nova 

dimensão de uso. Assim como nos diz Agamben:   

as crianças que brincam com qualquer bugiganga que lhes caia nas 
mãos, transformam em brinquedo também o que pertence à esfera da 
economia, da guerra, do direito e das outras atividades que estamos 
acostumados a considerar sérias. Um automóvel, uma arma de fogo, um 
contrato jurídico, transformam-se improvisadamente em brinquedos. 
(AGAMBEN, 2007b, p. 60).  

O uso é sempre uma relação com algo que não pode ser apropriado; “o uso é 

sempre relação com o inapropriável, referindo-se às coisas enquanto não se podem tornar 

objetos de posse” (ibidem, p. 65). A impotência, a capacidade ética do ser potencial, se 

encontra no coração do jogo, uma vez que revela a capacidade negativa de se perguntar 

sobre as coisas dadas, de lutar, de hesitar e de dizer não. O verdadeiro jogar não trata as 

coisas como um fim imediato. O verdadeiro jogar diz não ao que já se sabe. O verdadeiro 

jogar interrompe o jogo sagrado do capitalismo instrumental, nossa utilidade 

mercadológica e nossa potência produtiva de produção e aceleração.  

Em seu livro Sociedade do cansaço (2010), Han se refere ao excesso de 

positividade e produção como um “mundo muito pobre de interrupções, pobre de 

entremeios e tempos intermédios. [...] A atividade que segue a estupidez da mecânica é 

pobre em interrupções. A máquina não pode fazer pausas”. (HAN, 2017a, p. 53). Para 

Han, a aceleração abole todos os intervalos. Não ser capaz de parar é o mecanismo da 
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estupidez. A capacidade negativa é a capacidade do olho de não ver o LED cintilante em 

seu smartphone. É a capacidade de deixar, de habitar, de lutar, de hesitar, resistir, de dizer 

não. E, ainda, a capacidade negativa não é incapacidade. Ela conecta nossa forma-de-vida 

a um senso de profunda atenção. 

Antes de avançarmos, é importante ressaltar que, apesar de Han defender em seus 

livros um retorno a tais capacidades negativas, ele não concorda com Agamben quanto 

ao valor da profanação. Em seu livro Agonia do Eros (2012), Han empreende uma espécie 

de fenomenologia do amor verdadeiro – incluindo aí o amor sexual – e rastreia, em suas 

várias formas, as ameaças que ele sofre. No quarto capítulo, Pornografia, Han tece duras 

críticas ao conceito agambeniano de profanação. Ele afirma ser a pornografia nada mais 

do que a profanação do eros, servindo “ao mero viver exposto” – poderíamos dizer, à vida 

nua exposta. Han faz uma avaliação da cultura e do valor de exposição: “o capitalismo 

acentua a pornografização da sociedade, expondo e exibindo tudo como mercadoria. Ele 

não conhece nenhum outro uso da sexualidade. Profana o eros em pornografia. Aqui a 

profanação não se distingue da profanação de Agamben” (HAN, 2017b, p. 61). Os 

exemplos dados por Agamben (a nudez, a defecação, a pornografia etc.) são por ele 

considerados “mesquinhos e estranhos”. Segundo ele, o excesso de profanação 

contemporâneo des-ritualiza e elimina a alteridade. Somente o amor permite que o 

erotismo, ou o sexo, seja ritualizado – ao invés de exibido. Desse modo, o mistério do 

Outro – que o exibicionismo profano contemporâneo está degradando em artigos de 

consumo – é preservado, mesmo na nudez. A profanação seria um dos elementos que 

corroem a alteridade, o mistério, a distância e um certo decoro em nossas sociedades da 

transparência e da superexposição.   

 Levando em consideração tal crítica de Han, mas também a despeito dela, é a este 

ethos da profanação, e sua vocação política, que buscamos examinar, e que, a partir de 

agora, aproximaremos com a visão de Agamben da profanação como jogo. 

Quando Agamben toma o conceito de jogo, ele se inscreve em uma longa tradição 

filosófica e estética, na qual o jogo é usado como ponto de partida para o pensamento 

sobre a vida e a arte. O historiador holandês Johan Huizinga descreveu o jogo como atos 

voluntários ocorrendo dentro de uma esfera demarcada no tempo, com suas próprias 

regras. Um mundo de “e se” do qual os jogadores participam. Seu estudo foi baseado na 

ideia de que o jogo não serve a um propósito específico, mas implanta seu próprio 

objetivo. Em contraste com outras teorias do jogo, Huizinga afirma que o jogo não tem 
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nenhum valor de uso inerente nem biológico, psicológico nem educacional. Apesar de 

não ter valor de uso inerente, o jogo influencia, no entanto, as condições básicas da vida 

humana. Ele fala de um “homo ludens” (homem lúdico) em contraste com um “homo 

faber” (homem trabalhador, fabricador) e com um “homem do conhecimento” 

(HUIZINGA, 2000). O escritor francês Roger Caillois criticou Huizinga por restringir o 

jogo a modos de competições, batalhas e conflitos. Ele define o jogo como livre, separado, 

incerto e improdutivo – um faz-de-conta regulado. Em uma taxonomia do jogo mais 

expandida, ele distingue os vários tipos de brincadeiras e jogos em quatro categorias: 

competições (agôn), jogos de sorte e azar (alea), de imitação (mimicry) e jogos de 

vertigem (ilinx)29 (CAILLOIS, 2001, p. 12). Apesar dessas diferenças, a atração do jogo 

como metáfora, como modelo e como paradigma deve-se ao jogo ser associado à 

liberdade e ao jogar constituir uma imagem para o desenvolvimento da vida livre. Essa 

noção é geralmente associada a Friedrich Schiller, que foi o primeiro a destacar o jogo 

como a atividade que mais define o verdadeiro espírito humano (HUIZINGA, 2000, p. 

121).  

No entanto, nenhuma das abordagens ao jogo acima analisa o jogo como um 

conceito ético, além de adicionalmente ser um conceito crítico em sua capacidade de 

interromper o continuum do tempo e a narração histórica do valor de uso econômico. Em 

Infância e história (1978), Agamben discute a relação entre rito e jogo. Referindo-se a 

Émile Benveniste e Claude Lévi-Strauss, ele descreve a relação como constitutiva de 

nossa experiência do tempo histórico. Enquanto os ritos tornam eventos em estruturas, o 

jogo torna estruturas em eventos. O rito torna o tempo diacrônico sincrônico, enquanto o 

jogo faz o tempo sincrônico diacrônico. Nas palavras de Agamben, “o rito fixa e estrutura 

o calendário; o jogo, ao contrário, mesmo que não saibamos ainda como e por que, altera-

o e destrói” (AGAMBEN, 2005b, p. 83-84). No entanto, é a partir da relação mútua entre 

ambos, entre o rito e o jogo, o tempo sincrônico e o diacrônico, que o tempo histórico 

surge, como tempo humano. O jogo é o que interrompe a estrutura dada para que uma 

nova experiência possa aparecer: O jogo adquire uma função libertadora. “Brincando, o 

homem desprende-se do tempo sagrado e o ‘esquece’ no tempo humano” (ibidem, p. 85).  

                                                           
29 Joga-se futebol, bilhar ou xadrez (agon); roleta-russa ou loteria (alea); imita-se piratas, Nero ou Hamlet 
(mimicry); ou produz-se, por um movimento rápido de rotação ou queda, um estado de tontura e desordem, 
como numa dança rápida ou uma montanha-russa (ilinx). 
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Em seu trabalho posterior, Profanações (2005), Agamben estabelece uma 

analogia mais explícita entre religião e a função do capitalismo e mostra como os dois 

campos conseguiram (e ainda o fazem) ficar intocados pelo livre uso do homem. O jogo 

enquanto profanação neutraliza e desativa o que foi separado dos humanos e o torna 

disponível. Profanar significa “abrir a possibilidade de uma forma especial de 

negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso particular” (AGAMBEN, 

2007, p. 59). Existe uma relação mútua entre as duas esferas; um novo uso ocorre através 

da desativação de um uso anterior, mas sem substituí-lo e aboli-lo completamente e sem 

retornar a algum estado de condição originário. O jogo nos desvia do halo sagrado em 

seu domínio ideológico sem necessariamente aboli-lo. Agamben estabelece uma analogia 

entre a função da religião, da economia, da lei e da política.  

Da mesma forma que a religio não mais observada, mas jogada, abre 
a porta para o uso, assim também as potências [potenze] da 
economia, do direito e da política, desativadas em jogo, tornam-se a 
porta de uma nova felicidade (ibidem, p. 60). 

Agamben interpreta o jogo como uma metáfora para a resistência àquilo que é 

atual e extremo (o sagrado) em relação ao capitalismo e a concomitante violência que ele 

causa, tais como a exploração, a ganância e a domesticação dos pobres e vulneráveis.  

Dito isto, se examinarmos novamente o termo dispositivo, como vimos no 

capítulo anterior, veremos que, como diria Agamben, os dispositivos são todas as coisas 

produzidas pela humanidade, dos cigarros ao Cristianismo, das piscinas à linguagem. 

Anteriormente, vimos com Agamben que nossa economia moderna, o governo capitalista 

moderno dos homens, produz um número incomensurável de dispositivos com os quais é 

cada vez mais difícil lidar, por conta desse processo indiferente de subjetivação e 

dessubjetivação, que não produz nenhum sujeito real, mas apenas o espectro de um 

sujeito. Os dispositivos são a separação entre ser e ação, uma divisão do vivente de si 

mesmo e de sua relação imediata com seu ambiente:  

O fato é que com toda a evidência os dispositivos não são um 
acidente no qual os homens caíram por acaso, mas eles têm a sua 
raiz no mesmo processo de “hominização” que tornou “humanos” 
os animais que classificamos sob a rubrica homo sapiens 
(AGAMBEN, 2005c, p. 13-14). 

 Quando a relação de um ser vivo com seu ambiente é separada, quando o círculo 

de receptores-desinibidores é interrompido, esse mesmo vivente pode conhecer o tédio e 
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o Aberto30, ele não está mais em relação direta com seus desinibidores, tem a 

possibilidade de experimentar o ser como tal e construir um mundo. Mas isso também 

abre a possibilidade de os dispositivos existirem, preencherem o aberto, e, indo em sua 

direção, o homem tenta anular os comportamentos animalescos que se encontram 

separados dele e desfrutar o Aberto e o ser como tal.  

Tal cisão se assemelha à cisão operada pela oikonomia cristã. Por trás de todo 

dispositivo, de todo aparato, existe um desejo humano de felicidade, uma necessidade de 

fazer parte, de acreditar, de celebrar algo, o que está, às vezes, fora de qualquer 

racionalidade. A força do dispositivo é a captura e a subjetivação (em uma esfera 

separada) desse desejo de felicidade. Mas sabendo disso, devemos ser apenas esses seres 

vivos capturados na economia dos aparelhos? Devemos ser apenas as vítimas de nós 

mesmos? Se o que faz de um humano um humano é a possibilidade de se separar de sua 

relação imediata com a natureza e seus desinibidores, poderíamos esperar por mais 

distância, mais controle em relação a essas poderosas ferramentas culturais de governo 

dos homens, que são os dispositivos? Sabendo que nosso sistema moderno produz uma 

quantidade inacreditável de novos dispositivos (tanto úteis quanto alienantes), precisamos 

pensar em nossa relação com eles, a maneira como participamos, como acreditamos neles.  

Para Agamben, o específico da religião é separar as coisas (como vimos em 

relação à oikonomia cristã) viventes ou não entre as esferas sagrada e profana, a remoção 

de algo do uso comum. O que é sagrado pertence aos deuses e não é mais acessível aos 

homens, através do dispositivo de sacrifício. Por esse processo de consagração, as coisas 

                                                           
30 Segundo Ribas (2013), Agamben propõe reconstituir o lugar da Antropologia filosófica enquanto 
fundamento da Filosofia Política, em contraposição a uma discussão que gira em torno de modelos 
democráticos institucionalistas, sobretudo o modelo matricial de John Rawls e sua discussão com Jurgen 
Habermas acerca da necessidade de propor modelos procedimentais de democracia, baseada num consenso 
que se sobreporia à pluralidade de valores religiosos, morais, raciais ou de qualquer ordem. Tais modelos 
de democracia, herdeiros dos autores canônicos rotulados como contratualistas, concebiam uma ideia de 
natureza humana antes de postularem formas ideais de organização do mundo público, pois as instituições 
eram formas de uma dada expressão prévia do que é ser humano. As instituições seriam, portanto, “formas 
rígidas e difusas de domesticação dos seres humanos, ou seja, as instituições não eram concebidas como 
prédios, mas de práticas sociais cujo intuito era controlar as paixões humanas” (RIBAS, 2013, p. 4) 
Agamben preferiu enfrentar o caminho tortuoso que desnuda o conceito do humano como lugar de decisão 
do político. “A tese schmittiana do humano enquanto conceito aberto para o uso estratégico das múltiplas 
ideologias políticas em conflito irá se reproduzir em toda a saga do Homo sacer. E sabemos agora que esta 
denúncia do lugar vazio de um conceito elástico, moldável – o humano – pretende, em verdade, pensar uma 
forma de organização política que exceda e supere os modelos democrático-totalitários do mundo no pós-
guerra. [...] pensar o político a partir do humano e entendê-lo como lugar de decisão é também uma forma 
de negar qualquer postulação peremptória do que seria o homem. O homem é o Aberto, o Dasein, portanto, 
não seria passível de definição. Essa ideia, como podemos perceber, é não apenas schmittiana, mas também 
heideggeriana.” (ibidem, p. 5-7). A tese de Agamben é de que o homem, enquanto conceito, é uma categoria 
aberta cuja definição se dá por uma decisão política, portanto, passível de vicissitudes e deslocamentos.  
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humanas são transpostas para uma zona separada, a esfera dos deuses e da religião. Por 

outro lado, a profanação era o ato de devolver essas coisas anteriormente sagradas à esfera 

humana através de outro ritual. Tratava-se então da possibilidade de reutilizá-las, comê-

las, etc., através de um contágio profano, um toque desencantador. 

O termo religio, segundo uma etimologia ao mesmo tempo insípida 
e inexata, não deriva de religare (o que une o humano e o divino), 
mas de relegere, que indica a atitude de escrúpulo e de atenção que 
deve caracterizar as relações com os deuses, a inquieta hesitação (o 
“reler”) perante as formas – e as fórmulas – que se devem observar 
a fim de respeitar a separação entre o sagrado e o profano. Religio 
não é o que une homens e deuses, mas aquilo que cuida para que se 
mantenham distintos (AGAMBEN, 2007, p. 59). 

Na relação entre arte e ritual, posta através da etimologia da palavra religião como 

re-legere (reler), ars é a possibilidade de negligenciar, de neg-legere (não ler) o texto, a 

Palavra, de se distrair com o que é sagrado, com o que havia sido consagrado. Agamben 

considera aqui um certo aspecto de distração, de uma re-creação. O ato de profanar 

significa a possibilidade de uma forma especial de negligência, que ignora, de certa 

forma, a separação e a divisão, o que é por si só lúdico. É importante notar que a maioria 

dos jogos modernos está enraizada em cerimônias e rituais sagrados – jogos e ritos são 

fundamentalmente conectados. Segundo a leitura que Agamben faz de Benveniste, o ato 

sagrado aumenta sua eficiência quando acontece a conjunção do “mito (que conta a 

história) e do rito (que a reproduz e encena)” (ibidem, p. 60). O jogo interrompe a 

conjunção, deixando de fora o mito, mas conservando o rito – isto seria o jogo físico 

(ludus); ou abandona o rito e preserva o rito – como um jogo de palavras (iocus). O jogo 

pode, portanto, ser considerado como realizando metade do ritual sagrado: apenas traduz 

o mito em palavras ou o rito em ações. A profanação existente no jogo é especial porque 

não se trata de uma abolição radical da esfera sagrada. Através dessa profanação, o que é 

retirado da esfera sagrada não é reutilizado em um consumo utilitário normal. E, 

finalmente, o processo do jogo não se refere apenas à esfera religiosa. Por exemplo, 

quando uma criança brinca, ela pode transformar qualquer coisa em brinquedo, 

independentemente de tais coisas pertencerem às atividades domésticas, econômicas etc. 

A profanação própria ao jogo é uma passagem do relegere ao vera relegere (como uma 

verdadeira releitura), que é bem diferente de uma mera negligência.  

Estaria essa maneira de profanar reservada apenas às crianças? Ou perdemos essa 

capacidade pelo esquecimento progressivo de nossos rituais religiosos anteriores, os 

ritos? Nós os deixamos através da secularização progressiva de nossas sociedades? Então 
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o nosso apetite contemporâneo por todo tipo de jogos e festas pareceria paradoxal. Mas o 

jogo como órgão de profanação está em declínio; apesar da profusão de jogos, os homens 

provaram não saber mais jogar.  

No jogo, nas danças e nas festas, ele procura, de maneira 
desesperada e obstinada, precisamente o contrário do que ali poderia 
encontrar: a possibilidade de voltar à festa perdida, um retorno ao 
sagrado e aos seus ritos, mesmo que fosse na forma das insossas 
cerimônias da nova religião espetacular ou de uma aula de tango em 
um salão do interior. Nesse sentido, os jogos televisivos de massa 
fazem parte de uma nova liturgia, e secularizam uma intenção 
inconscientemente religiosa. Fazer com que o jogo volte à sua 
vocação puramente profana é uma tarefa política (AGAMBEN, 
2007, p. 60). 

Como vimos no primeiro capítulo, a oikonomia teológica foi re-utilizada através 

de um lento processo de secularização em nossos modernos sistemas de governo. Não 

estávamos mais sob a autoridade de Deus e da Trindade, mas ainda tínhamos o antigo 

modelo da oikonomia. No caso da religião, “a secularização política de conceitos 

teológicos (a transcendência de Deus como paradigma do poder soberano) limita-se a 

transmutar a monarquia celeste em monarquia terrena, deixando, porém, intacto o seu 

poder” (ibidem, p. 60-61). Nesse sentido, a profanação é muito diferente da secularização, 

na maneira como esta última deixa intacto o dispositivo, lidando com ele, apenas 

deslocando-o para outro espaço. A secularização não neutraliza, conserva de maneira 

distorcida. Profanar não é apenas trazer algo que havia sido separado de volta à esfera do 

uso, a esfera dos homens. Não se limita ao fato de abolir separações, mas sim em aprender 

a encontrar um novo uso, a brincar com elas.  

No caso do jogo, “o comportamento libertado dessa forma reproduz e ainda 

expressa gestualmente as formas da atividade de que se emancipou, esvaziando-as, 

porém, de seu sentido e da relação imposta com uma finalidade, abrindo-as e dispondo-

as para um novo uso” (ibidem, p. 66). Torna-se um meio liberado de seu fim. Esqueceu 

seu objetivo por um momento, um meio sem fim. O ato de profanação consiste em 

aprender a desativar usos antigos e comuns em relação a sua inoperosidade para criar um 

novo uso. Trata-se de libertar uma coisa de seu uso adequado, tornando-a livre por um 

momento, abrindo-a para um novo uso por um longo ou curto período de tempo. É 

interessante nos atentarmos a palavra recreação. A palavra significa principalmente uma 

pausa, uma atividade de lazer, mas, em sua etimologia latina, recreare significa em uma 

primeira acepção, reviver, revigorar e, em uma segunda, significa o fato de criar 
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novamente, restaurar. Dessa forma, podemos considerar o jogo como uma tentativa 

desinteressada de reviver as coisas presas, “acabadas” em um uso, uma tentativa de 

restaurar o que havia sido separado. Finalmente, como a palavra sugere, essa recriação é, 

sob uma certa perspectiva, a repetição de Deus criando o mundo, atribuindo nomes às 

coisas, atribuindo Seu Logos e Sua oikonomia aos seres humanos, separando as coisas de 

si mesmas. Essa recreação no sentido de uma atividade de lazer parece, a propósito, uma 

figura bastante paródica do descanso de Deus no sétimo dia após a Criação.  

Mas para a criança todo jogo tem um fim, todo faz-de-conta termina, e é a parte 

triste e aterradora: quando as coisas precisam voltar ao seu uso comum, quando as coisas 

voltam a ser o que são. Depois da recreação vem a produção, o trabalho, o negócio. Após 

a festa, tudo volta à sua continuidade e normalidade. A esfera dos puros meios, fora de 

qualquer esfera de consumo, parece muito frágil, porque o que fortalece os dispositivos 

modernos é que eles agem não apenas sobre comportamentos primários, mas também 

sobre puros meios, em comportamentos sem qualquer relacionamento com um fim. Isto 

quer dizer que o capitalismo pode ser considerado como um grande dispositivo que 

captura e digere puros meios: comportamentos profanatórios. O capitalismo talvez tenha 

atingido seu sonho de “produzir um improfanável” (o que o Cristianismo não conseguiu 

fazer). Isto é o que torna todo ato de profanação ou crítica complicado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação se inicia com um questionamento acerca da releitura feita 

por Agamben do conceito de biopolítica foucaultiano, a partir da qual o filósofo italiano 

propõe uma relação fundamental entre soberania e biopoder. Tal relação tem sido 

frequentemente discutida e debatida na literatura que trata dos trabalhos de Michel 

Foucault e Agamben. Vários comentadores estão firmemente alinhados com Foucault, 

acusando Agamben de alguma combinação de a-historicismo e reducionismo em seu 

relato sobre a soberania. Eles veem Foucault como inocente desses pecados e, portanto, 

preferível. Muitas dessas críticas, no entanto, tomam o trabalho de Agamben como uma 

pretensa e falha tentativa de continuidade do projeto foucaultiano. Com o presente 

trabalho, tentamos oferecer uma defesa qualificada de Agamben e mostrar que ele e 

Foucault não são tão irreconciliáveis como costumam ser apresentados. 

Vimos com Foucault que com a passagem da Era Clássica para a modernidade, há 

uma mudança do poder soberano para o biopoder. Mais tarde, a biopolítica vai, em vez 

de sujeitos individuais, assumir como objeto o homem enquanto espécie (ou pelo menos 

enquanto populações específicas). O biopoder se preocupa em regularizar as 

características biológicas de uma população; tenta controlar as variáveis que determinam 

estatísticas como taxa de natalidade, de mortalidade, expectativa de vida etc.; deseja 

regular, gerenciar, administrar a multiplicidade de corpos que formam uma população. 

Como Foucault diz, o poder soberano é o poder de fazer morrer e deixar viver. O 

surgimento e o domínio crescente do biopoder sobre o poder soberano é um evento 

iniciador da modernidade foucaultiana. Conforme a famosa inversão de Aristóteles 

presente no primeiro volume da História da sexualidade, “o homem moderno é um 

animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente”.  

Certamente, essa dominação da vida pelo poder deve ser qualificada: a 

modernidade não é apenas a marcha triunfal do biopoder. O biopoder não substitui 

simplesmente o poder soberano: as duas formas, juntamente com o poder disciplinar, 

tornam-se imbricadas, enredadas, co-determinantes. Perderíamos pontos importantes do 

relato de Foucault sobre a modernidade e a sociedade normalizadora se simplesmente a 

reduzíssemos ao aumento do biopoder. No entanto, é claro que o biopoder de Foucault é 

um fenômeno historicamente contingente, emergindo durante a transição do que ele 

chama de Era clássica para a modernidade, e que desempenhou um papel fundamental no 
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desenvolvimento dos estados ocidentais com grandes populações e na ascensão do 

capitalismo: a acumulação dos homens e a acumulação de capital.  

Isso nos levou ao trabalho seminal de Agamben, Homo Sacer: o poder soberano 

e a vida nua, onde se localiza sua famosa tentativa de “corrigir ou ao menos completar” 

o relato de Foucault acerca da biopolítica moderna. A conclusão de Agamben começa 

com duas distinções que ele tira dos gregos: zoé versus bíos e oikos versus polis. Zoé 

refere-se à vida comum a todos os seres vivos, enquanto bíos refere-se a uma forma de 

vida específica de um indivíduo ou grupo. Agamben destaca que nenhuma língua 

europeia moderna manteve essa distinção. Isso pode ser estendido ao português brasileiro, 

por exemplo, que tem apenas a palavra “vida”. Assim, não há distinção entre a vida que 

compartilhamos com esquilos e bactérias e a vida que compartilhamos como membros de 

uma comunidade política ou como leitores de um texto acadêmico. A segunda distinção 

de Agamben ocorre paralelamente: o oikos se encarrega em administrar a casa e a 

economia doméstica, enquanto a polis está preocupada em desenvolver a boa vida. 

Agamben nos diz que, começando com Aristóteles e os gregos, a polis ocidental foi 

fundada ao relegar a zoé ao oikos. O objetivo do oikos é a manutenção e reprodução da 

vida biológica natural, a polis objetiva cultivar a bíos de uma comunidade, e nunca as 

duas esferas devem se encontrar. É por isso que pensadores tão variados quanto Foucault 

e Arendt entendem a modernidade como a entrada da zoé na esfera da polis – ao que 

Agamben chama de politização da vida nua como tal. 

A principal tese e intervenção de Agamben é argumentar que, ao excluir 

constitutivamente a zoé, a polis na realidade inclui a vida natural em sua lógica. Isso é o 

que Agamben chama de exclusão inclusiva, onde um elemento é incluído apenas em 

virtude de ser excluído. Ele combina isso com seu entendimento, seguindo Carl Schmitt, 

da decisão soberana: o momento em que se traça a linha entre o que está dentro e que está 

fora, o que está na polis e o que está no oikos. A afirmação de Agamben é que, desde os 

gregos, a política ocidental tem sido definida por sua exclusão inclusiva da vida natural. 

Para ele, então, a modernidade não se refere ao surgimento do biopoder e ao declínio do 

poder soberano. O biopoder sempre esteve implicado no poder soberano através da 

exclusão inclusiva da vida natural. A soberania é desde sempre já biopolítica. É a isso que 

Agamben se refere quando fala de um vínculo originário entre soberania e biopolítica, e 

agora estamos em posição de poder entender uma das principais teses de Agamben: a 
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produção de um corpo biopolítico é a atividade original do poder soberano, ou, 

alternativamente, a produção da vida nua é a atividade originária da soberania.  

Este é o cerne do debate entre Foucault e Agamben em torno do poder soberano e 

do biopoder. Parece que encontramos duas conceituações realmente distintas e 

incompatíveis. Para Foucault, a crescente combinação de biologia e política é um 

fenômeno distintamente moderno. Para Agamben essa combinação se trata da 

explicitação do que estava implícito na política ocidental desde Aristóteles; a biopolítica 

está embutida na estrutura da soberania. O biopoder, com Foucault, é historicamente 

contingente, emergente e originalmente separado do poder soberano, mesmo que os dois 

tenham se enredado durante a modernidade? Ou, com Agamben, o poder soberano e o 

biopoder são os dois lados de uma mesma moeda cunhada no rebaixamento da zoé para 

o oikos? 

É a partir do uso que os dois filósofos fazem do termo dispositivo que encontramos 

uma diferença crucial entre eles. Se ambos tomam o dispositivo como a rede que articula 

como as relações de poder se manifestam e que o ser humano é constituído como sujeito 

a partir exatamente dessas relações de poder e dos dispositivos, é na maneira como 

resistimos aos dispositivos que encontramos uma diferença entre Agamben e Foucault. 

Para Foucault, onde há poder, há resistência. O dispositivo em Foucault aponta sempre 

para a possibilidade de resistência, pois o poder nunca é totalizante. Já Agamben vê o 

dispositivo de uma maneira sempre totalizante: ele inclui a própria linguagem como um 

primeiro dispositivo a capturar o ser humano em suas redes. Dessa forma, existem os 

seres vivos (as substâncias) e os dispositivos – o sujeito surge como um resultado dessa 

relação e do “corpo-a-corpo entre os viventes e os dispositivos”. Agamben vai argumentar 

que os dispositivos são sempre totalizantes, pois eles operam a partir de uma máquina de 

governo dos homens, a oikonomia. 

Segundo Agamben, o governo biopolítico e a economia liberal dos homens que 

enfrentamos atualmente tem sua raiz na dispositio latina, a tradução para a palavra grega 

oikonomia. Ele atribuiu a formulação e conceituação dessa rede de dispositivos ao 

problema da Trindade Cristã. Em sua leitura dos primeiros Padres da Igreja, Agamben 

encontra neles articulado o mistério da economia: a soberania de Deus é una e 

transcendente, mas sua práxis (e sua relação com as duas outras figuras da Trindade) se 

dá através de um meio econômico-governamental. O mistério da Trindade nos é revelado 

através da administração, do governo imanente da Terra. Não à toa, o italiano destaca, 
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Jesus foi chamado de “o homem da economia”. Tal noção de oikonomia postula uma 

liberdade transcendente, pois efetuada através da governança econômica e dos 

dispositivos, correspondendo a um desígnio divino, soberano e transcendente. O 

mecanismo governamental moderno (biopolítica-economia liberal) herdou seu paradigma 

da lógica interna da Trindade. Tal ordenação econômica do mundo garante a “liberdade” 

apenas se nos integrarmos a tal rede de dispositivos e assumirmos um modo de vida com 

ela coerente: pobre, rico, consumidor, produtor, trabalhador, desempregado, empresários 

de si mesmo, turista etc. O sujeito de Agamben, ao ser produzido e totalmente dominado 

pelos dispositivos, não consegue escapar de seu controle ou utilizar esses dispositivos 

para construir uma forma de liberdade que vá além dos dispositivos, pois as formas de 

resistência são incessantemente capturadas por essa rede, entendida por sua vez como 

transcendente, exterior aos indivíduos. A solução será pensar uma forma de vida imanente 

e que traga a possibilidade de profanar, devolver ao uso comum tudo aquilo que foi 

separado pela máquina governamental biopolítico-liberal.  

Porém, ao contrário de muitos debates em torno de Agamben e Foucault, não os 

vemos irremediavelmente em desacordo. A principal vertente do argumento de Agamben 

no Homo sacer opera em nível lógico e filosófico, lidando com a implicação recíproca 

entre a estrutura da soberania e do homo sacer, um dos paradigmas históricos da vida nua. 

Não encontramos nada em suas ideias sobre o poder soberano que exija que voltemos à 

soberania como o modelo para fazer pesquisas históricas sobre as relações de poder, ou 

que leia toda a história ocidental como emanada da soberania. Esperamos que, com 

Agamben, possamos entender a soberania como sendo sempre já biopolítica, enquanto 

simultaneamente entendemos, com Foucault, o biopoder moderno como um fenômeno 

histórico contingente entre outras formas de poder. Desse modo, parece haver amplo 

espaço para o diálogo produtivo entre as ideias de Foucault sobre a analítica do poder e 

as histórias de várias formas de poder no Ocidente, e as teses de Agamben sobre a 

estrutura da soberania. Construir isso – e, ao contrário de argumentar a favor de um ou 

outro – parece ser o projeto mais interessante e importante. 

A segunda parte de nossa investigação nos levou, é claro, aos textos nos quais 

Agamben considera um certo “uso livre” e o papel que este desempenha em comunidades 

monásticas que buscavam, através da prática da pobreza, viver uma vida para além da lei. 

No texto Altíssima pobreza Agamben pergunta: até que ponto é possível imaginar uma 

comunidade viável que não tome como premissa a soberania e a alocação jurídica de 
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direitos? Existem precedentes históricos para esse tipo de comunidade? E, caso seja, que 

tipo de vida – que forma de vida – caracteriza essa comunidade e torna possível a 

existência extrajudicial? Se a força da autoridade é diretamente proporcional ao modo de 

vida (forma de vida) que a sustenta, o objetivo do trabalho mais recente de Agamben é 

formular um modo de vida (forma-de-vida) em que a autoridade se torne insustentável. 

Trata-se de desativar toda autoridade, profaná-la, portanto.  

A desativação de nossas realidades transacionais autoritárias requer não uma 

tomada do poder estatal ou o estabelecimento de uma ordem radicalmente nova, mas a 

exposição de uma realidade que sempre esteve aí, em ação. Seguindo Benjamin, a quem 

Agamben costuma citar, somos informados que o mundo messiânico por vir não será 

diferente do mundo como é agora. Pelo contrário, é a maneira como nos comportamos 

em relação a este mundo que mudará, e essa é precisamente a visão que a forma-de-vida 

agambeniana procura expressar.  

Em seu primeiro livro, O homem sem conteúdo, há uma pequena passagem que 

parece capturar elegantemente o problema que Agamben enfrenta com a noção de uma 

forma-de-vida. Ele fala do princípio segundo o qual “é somente na casa em chamas que 

se torna visível pela primeira vez o problema arquitetônico fundamental”. O problema 

geral expresso nessa analogia é, claro, o de como revelar a natureza de constructo 

daquelas coisas que, por um motivo ou outro, são considerados como dados. Mas a 

analogia também levanta a questão mais prática de como poderemos observar a 

arquitetura de nossa casa sem precisar queimá-la completamente. É aqui que encontramos 

talvez o maior obstáculo que o programa de Agamben enfrenta, apontado por alguns 

autores, como Byung-Chul Han, a saber, do risco de que, ao desmantelar nossa casa, 

introduziremos uma profunda desorientação ontológica, levando-nos à beira da vertigem 

que conhecemos como niilismo. Embora não tenhamos tempo para abordar essa questão 

aqui – pretendemos fazê-la em outro lugar – isso representa um momento importante no 

trabalho de Agamben. Aqui, compreendemos a tarefa do projeto agambeniano, a saber, a 

de enfrentar abertamente a falta de fundamento do niilismo e descobrir nele não um 

caminho para o desânimo ou esgotamento, mas um caminho para a felicidade. Agamben 

parece ligar a noção de felicidade não à permanência, nem à perfeição, mas à 

transitoriedade. Nos últimos escritos de Agamben, a impermanência e a contingência 

aparecem, estendidas à vida monástica, onde o resultado da altíssima pobreza franciscana 
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não é resignação nem perda, mas a conquista de uma vida feliz, uma vida “apostólica” ou 

“santa”, que eles professam praticar em perfeita alegria. 

O que tal visão da vida em Agamben oferece, embora talvez de maneira 

incompleta, é um encontro com o problema de como traduzir as contingências de um 

“livre uso” não-apropriativo em um ethos ou modo de vida que não reivindique um 

fundamento social ou jurídico – um modo de vida a que Francisco dá o nome de pobreza. 

Não a pobreza em relação as coisas materiais, embora os freis certamente tenham vivido 

modestamente, mas a pobreza em relação às coisas menos tangíveis, como posse e 

privilégio, que marcam para nós, hoje e no passado, os contornos de nossa realidade social 

compartilhada – a operação real da qual estamos, na maioria das circunstâncias, 

inconscientes. Estamos falando aqui de uma forma sócio-política de pobreza e, portanto, 

sua realização não pode ser feita de maneira independente. Assim como o rei não pode 

realizar o exercício da autoridade isoladamente da obediência daqueles que se curvam 

diante dele, também a realização da pobreza no sentido jurídico não pode realmente se 

materializar na ausência de uma comunidade de praticantes. É por isso que a vida comum 

dos monges e a vida cenobítica em geral são centrais para a possibilidade do projeto 

agambeniano: “onde eu posso, ali já somos sempre muitos (assim como, se há uma língua, 

isto é, uma potência de falar, então não pode haver um único ser que a fala)”. 

A forma-de-vida é uma vida inseparável de sua forma. Foma-de-vida é, então, um 

tipo de forma de vida. É uma vida que permanece consciente de sua maneira de viver. E, 

diferentemente de todas as outras formas de vida, a forma-de-vida toma como princípio 

uma consciência explícita da maneira pela qual ela funciona ou opera como uma forma 

de vida. Essa é a consciência ontológica específica que a forma-de-vida nos pede para 

adotar. O hábito de estar ciente da contingência de nossa orientação cognitiva é 

precisamente o que distingue a forma-de-vida de qualquer outra forma de vida e, é claro, 

está necessariamente por trás de todas as formas de vida, porque toda visão de mundo é 

capaz de testemunhar sua própria construção profana. Em seu uso de hifens, Agamben 

tenta indicar lexicamente a noção de que, embora não possamos escapar inteiramente de 

nossa visão de mundo convencional – nossas várias formas de vida que estruturam o 

mundo social e lhe dão significado –, podemos reconhecer sua absoluta 

convencionalidade e, assim, operar de maneira diferente com relação ao mundo que já 

temos. 
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A forma-de-vida de Agamben nos exorta a nunca deixar que as regras se tornem 

transparentes em seu uso, nunca deixar que o uso se torne dogmático ou próprio, nunca 

deixar as leis desaparecerem na neutralidade operacional, ou perder o senso de seu caráter 

prático e sua instrumentalidade. O que Agamben procura em sua forma-de-vida é uma 

consciência contínua das forças que incessantemente nos levam a naturalizar nosso uso 

das coisas – sejam palavras ou leis, deuses ou reis – e ele pergunta se é possível conceber 

um caminho, uma forma de viver que desarme esses conceitos não apenas substituindo-

os, mas expondo pacientemente o mecanismo – o dispositivo – de sua operação. Em 

última instância, a política é um tipo de consciência, não dos ajustes menores e mundanos 

que compreendem a existência jurídica, mas das atitudes e gestos amplamente ocultados 

que sustentam essa existência e determinam o escopo do que é válido nela. Nossa tarefa, 

a tarefa de qualquer política entendida como uma forma-de-vida, é a prática sustentada 

de expor os efeitos dessa consciência. Acredito que o projeto positivo de Giorgio 

Agamben se apoia nesse insight. 
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