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RESUMO 

 

 

 

Os Direitos Humanos, apesar de sua gênese estar atrelada às revoluções liberais do 

século XVIII e XIX, somente receberam a atenção e a positivação necessárias para garantir a 

sua efetividade após a Segunda Guerra Mundial.  

Os Direitos Humanos trazem em seu bojo alguns elementos dignos de crítica e 

reflexão, pois a construção teórica destes direitos escondem possíveis implicações de uma 

racionalidade instrumental, utilizada pelos Estados democráticos ocidentais no domínio e 

controle dos corpos e consciência dos indivíduos humanos. 

O conhecimento das interações entre indivíduo e Estado, com base no estudo das 

relações de poder entre ambos, é fundamental para que se possa elucidar boa parte das 

discrepâncias entre as intenções idealizadas constantes nas políticas públicas e a real 

efetivação de tais medidas no meio social. Dentro desta perspectiva, este trabalho, a partir do 

que até agora  foi produzido intelectualmente, visa fomentar uma reflexão quanto ao papel dos 

Direitos Humanos e a função da Biopolítica como instrumento de controle e subjetivação dos 

indivíduos, buscando aproximações e distanciamentos entre as duas teorias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos, biopolítica, controle social, biopoder, modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

Human Rights, although its genesis was linked to the liberal revolutions of the 

eighteenth and nineteenth centuries, was only received the attention and positivation 

necessary to guarantee their effectiveness after World War II. 

Human Rights bring in its elements some elements worthy of criticism and reflection, 

since the theoretical construction of these rights conceals possible implications of an 

instrumental rationality, used by Western democratic States in the domain and control of 

bodies and the consciousness of human individuals. 

Knowledge of the interactions between the individual and the State, based on the study 

of the power relations between the two of them, is fundamental to elucidate much of the 

discrepancies between the idealized intentions in public policies and the actual 

implementation of such measures in the social environment. From this perspective, this work, 

based on what has been produced intellectually, aims to foster a reflection on the role of 

Human Rights and the role of Biopolitics as an instrument of control and subjectivation of 

individuals, seeking approximations and distances between the two theories. 

 

 

KEY WORDS: human rights, biopolitics, social control, biopower, modernity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A contribuição filosófica de Agamben e Foucault para o entendimento das relações 

políticas entre o indivíduo e Estado abriu muitos horizontes investigativos, pois a 

interpretação destes filósofos sobre as influências biopolíticas na construção da identidade do 

ser humano qualificado socialmente levou-me a perceber o quão intenso é o fenômeno do 

controle dos corpos e das mentes sobre os indivíduos contemporâneos. 

Muitas instituições que, em um primeiro momento, se revelam libertárias e 

democráticas, a exemplo do direito, na verdade constituem-se em mecanismos de poder e 

controle, cuja intenção é sempre de domínio e nunca de redenção do indivíduo. 

Apesar das ideias de Foucault e Agamben se originarem no terreno fértil das reflexões 

filosóficas de outros grandes pensadores como Walter Benjamim e Michel Foucault, suas 

elucubrações atingem patamares surpreendentemente inovadores, principalmente na 

constatação de que as manifestações do biopoder não se constroem apenas a partir da 

modernidade, como alega Foucault, e sim desde a gênese das relações de poder na história da 

humanidade. 

A motivação para este trabalho veio principalmente da experiência mentalmente 

enriquecedora das aulas de filosofia do mestrado, as quais, magistralmente conduzidas pelo 

Dr. Alessandro Zenni, me fizeram perceber a relevância do pensamento de Agamben e da 

relevância de Foucault, e suas arqueologias sobre as relações do poder soberano e os 

indivíduos na modernidade. 

As reflexões destes dois filósofos nos são úteis para a compreensão de muitos aspectos 

críticos acerca da modernidade e das intenções sub-reptícias, mesmo que inconscientes, do 

direito como instrumento de inclusão biopolítica, excluindo assim o reconhecimento de uma 

individualidade fora do âmbito estatal. 

Torna-se também imprescindível considerar que uma investigação mais acurada da 

obra de Foucault e Agamben demandaria percorrer o pensamento de outros muitos filósofos, 

cientistas sociais e políticos, antropólogos, psicanalistas e até mesmo juristas, para que se 

possa confeccionar uma percepção mais holística das relações entre os dois corpos do ser 

humano, o individual e o social. 

Nesta lista não podem faltar Michel Foucault, Walter Benjamin, Aristóteles, Immanuel 

Kant, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Antônio Negri, Guy 

Debord, entre outros. 
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A obra de Michel Foucault e Giorgio Agamben, em suas propostas de uma 

arqueologia de saberes, nos leva a indagar a natureza das relações políticas entre o indivíduo e 

o Estado contemporâneo.  

Tal interesse teórico, presente na obra destes dois pensadores, motivou-me a 

questionar os limites do biopoder e da biopolítica na construção do ser humano qualificado 

pelo direito e pela política. 

O que torna necessário explicar é a relação entre política e vida nua no Ocidente, cuja 

característica é a exclusão da segunda pela primeira, a politização da vida nua, absorvendo 

esta na política e, portanto, a categorização política da Modernidade reside em uma zoé-bios, 

exclusão-inclusão. Assim, Agamben marca seu ponto de distinção tanto de Aristóteles como 

de Foucault: 

                                         A tese foucaultiana deverá, então, ser corrigida ou, pelo menos, integrada, no 

sentido de que aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a 

inclusão da zoé na polis, em si antiqüíssima, nem simplesmente o fato de que 

a vida como tal venha a ser um objeto eminente dos cálculos e das previsões 

do poder estatal; decisivo é, sobretudo, o fato de que, lado a lado com o 

processo pelo qual a exceção se torna em todos os lugares a regra, o espaço 

da vida nua, situado originariamente à margem do ordenamento, vem 

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

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

irredutível indistinção (AGAMBEN, 2002, p. 16) 

 

Diante do tema a ser estudado com a devida especialização, o presente trabalho 

retirará boa parte de sua fundamentação teórica de dentro da sofisticada contribuição 

intelectual fornecida por Michel Foucault e Giorgio Agamben. Além disto, cabe ressaltar que 

os temas, objeto das reflexões filosóficas, políticas e jurídicas perpetradas por estes 

renomados pensadores, necessitam ser comparados às reflexões de Aristóteles, Hannah 

Arendt, Walter Benjamim e Antonio Negri, autores que também servirão de base para 

referenciar teoricamente esta dissertação. 

A metodologia utilizada no presente trabalho se constituiu, basicamente, em uma 

considerável revisão da literatura existente sobre este assunto, complementadas por outros 

expedientes científicos como pesquisas publicadas, prospecção e catalogação de imagens 

pertinentes à investigação, informações jornalísticas, literatura universal e obras de arte que 

auxiliem na elucidação da problemática a ser respondida nesta dissertação. 

Com relação a abordagem metodológica selecionada, Eva Maria Lakatos e Marina de 

Andrade Marconi, em sua obra Fundamentos de Metodologia Científica, asseveram que “(...) 

os critérios para escolha do tipo de pesquisa a ser realizado variam de acordo com o enfoque 
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que o pesquisador queira demonstrar, obedecendo a interesses, condições e objetivos 

diferentes” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 166). Deste modo, a revisão bibliográfica tem 

como objetivo precípuo levantar e, se possível, resolver problemas a partir de pressupostos 

teóricos sobre a abordagem do tema em pesquisas científicas, de sorte que as referências 

utilizadas não se configuram em “meras repetições do que já foi dito ou escrito sobre certo 

assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras" (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 183). Em complemento, para Ruiz 

(2002) “a pesquisa teórica tem por objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, 

estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses de uma visão mais 

unitária do universo e gerar novas hipóteses por força da dedução lógica. Além disso, supõe 

grande capacidade de reflexão e de síntese” (p. 50). 

Além disto, dada a natureza da investigação ora proposta, poderão ser incluídas outras 

possiblidades metodológicas se, no decorrer da pesquisa, perceber-se a necessidade de uma 

reorientação de abordagem ou método. 

Enfim, compreender as intrincadas relações entre direito, Estado, sociedade e 

indivíduo não é tarefa fácil, mas inegavelmente instigante e motivadora, principalmente em 

uma época  tão angustiante e confusa, na qual se nutrem anseios de uma descoberta de 

sentidos e significados que possuam validade universal e, ao mesmo tempo, cultivam-se 

inúmeras propostas reflexivas de caráter fragmentador e relativista. 
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2 REFLEXÕES TÉORICAS SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

 

Antes de tratarmos da relação entre os Direitos Humanos e a Teoria Biopolítica, faz-se 

necessário conceituar, mesmo que sucintamente, a Teoria dos Direitos Humanos. 

Os Direitos Humanos são assim chamados porque os consideramos direitos 

especificamente destinados ao homem (no sentido lato), à pessoa humana, ou seja, a cada um 

de nós. 

Não é difícil perceber que as tutelas previstas na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU (1948) têm suas raízes na tradição teórica do Jusnaturalismo.  

As teorias jusnaturalistas, por sua vez, decorrem de postulações muito antigas, cujas 

origens remontam as reflexões gregas acerca de uma suposta ordem natural, como se pode 

claramente extrair dos estudos de filósofos clássicos como Platão e Aristóteles. 

A compreensão aristotélica sobre a existência de leis naturais que regem o universo foi 

retomada na Idade Média, principalmente pela produção intelectual tomista,  a qual 

acrescentava um componente que teologizava tal explicação: Deus. 

No entanto, as explicações mais modernas a respeito da legitimidade de um possível 

conjunto de direitos que transcendem a vontade humana vêm das teorizações iluministas, as 

quais conferem uma perspectiva mais racional para justificar a existência de direitos 

universais e inalienáveis. Neste caso, temos teóricos importantes como Hugo Grotius, John 

Locke e Immanuel Kant. 

A noção de que há uma lei natural que determina e orienta a existência de todas as 

coisas vem dos gregos antigos, na forma de uma ideia de que tudo que existe no universo 

possui causa e finalidade. 

Aristóteles, em seu texto “A Política”, afirma que a natureza é organizada de modo 

que tudo tende a um desígnio pré-estabelecido, e é perseguição a este desígnio que realiza a 

perfeição do que é natural. 

Por conta disto, todo ser humano, para desenvolver-se, precisaria buscar enquadrar-se 

neste propósito natural que determina a sua existência. Na concepção do estagirita, a 

finalidade última dos homens, por serem dotados de capacidade racional,  é a busca da 

felicidade, a qual somente poderá ser obtida se houver uma sintonia entre o ser humano e a 

ordem cósmica universal. 
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Mais tarde,  durante o período medieval, o Doutor Angélico (Tomás de Aquino), 

apesar de defender a tese de que a ideia de direito natural provém da razão, como podemos 

depreender da afirmação de que a lei era uma “ordenação da razão para o bem comum, 

promulgada por aquele que tem cuidado da comunidade”, ainda assim insiste que a lei natural 

deriva de uma Lei Eterna, divina e imutável. 

As reflexões de São Tomás vão contribuir imensamente na confecção do Direito 

Canônico e influenciarão muitos pensadores, mas ainda não se constituirá em uma base 

adequada para a formação de um cânone de tutelas de natureza estatal, como podemos 

verificar posteriormente.                                                                                                                                         

 

 

 

2.1 A Teoria do Direito Natural 

 

 

Diferentemente de uma teoria acerca da existência de leis cósmicas ordenadoras do 

universo, o jusnaturalismo  moderno, fundamentado na racionalidade, concebe o ser humano 

como como um ser de natureza sui generis, o qual possui direitos que não lhe podem ser 

negados, pois são naturais, universais e intrínsecos. 

Tais direitos, segundo os teóricos do jusnaturalismo, são percebidos racionalmente por 

meio de reflexões a respeito da natureza humana e, a partir disto, seriam produzidas leis que, 

de modo justo, atenderiam as expectativas sociais e protegeriam o ser humano de 

arbitrariedades que atentassem contra a ordem natural das coisas. 

Um dos mais importantes filósofos jusnaturalistas modernos é o inglês John Locke, o 

qual afirma o seguinte sobre este suposto “estado de natureza”, do qual emergiram todos os 

homens quando se organizaram civilmente: 

Embora os homens ao entrarem na sociedade renunciem à igualdade, à 

liberdade e ao poder executivo que possuíam no estado de natureza, que é 

então depositado nas mãos da sociedade, para que o legislativo deles 

disponha na medida em que o bem da sociedade assim o requeira, cada um 

age dessa forma apenas com o objetivo de melhor proteger sua liberdade e 

sua propriedade (pois não se pode supor que nenhuma criatura racional 

mude suas condições de vida para ficar pior), e não se pode jamais presumir 

que o poder da sociedade, ou o poder legislativo por ela instituído, se 

estenda além do bem comum; ele tem a obrigação de garantir a cada um sua 

propriedade (LOCKE, 2012, p. 70) 
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O jusnaturalismo  contemporâneo, diferente do jusnaturalismo clássico, considera  

imprescindível que os direitos naturais do ser humano sejam respeitados na elaboração do 

direito estatal, pois somente assim haveria um fundamento jurídico moralmente justificável 

para as leis impostas a uma sociedade ou povo. 

É por conta disto que afirma o douto jurista Miguel Reale: 

O Direito Natural pode ser concebido, in abstracto, como um conjunto de 

princípios éticos e racionais que inspiram e norteiam a evolução e as 

transformações do Direito, e que, sem serem redutíveis às categorias do 

Direito Positivo, banham as matrizes da positividade jurídica. Tal modo de 

entender o Direito Natural deve pressupor, porém, a sua compreensão como 

algo de transcendental (no sentido kantiano deste termo), e não de 

transcendente, em relação ao Direito Positivo: é, em suma, o conjunto das 

condições lógicas e axiológicas imanentes à experiência histórica do Direito, 

ou, por outras palavras, corresponde às “constantes” estimativas de cuja 

validade universal o homem se apercebe na história e pela história (REALE, 

2000, p. 97) 

 

Nesta mesma linha de pensamento, podemos observar as reflexões do jurista gaúcho 

Max Möller: 

O fato de que estas normas necessárias que devem condicionar o direito são 

hierarquicamente superiores às normas comuns – estas formuladas mediante 

o acordo social e pelo poder político – está presente em todo o pensamento 

jusnaturalista, e consiste na atribuição de uma finalidade ao direito: a 

correção ética e adequação a normas que lhe são anteriores e superiores. A 

função do direito natural, dessa forma, será a de determinar quais normas 

podem converter-se em direito, atuando como critério de validade para todo 

o direito positivo. Por outro lado, suas determinações são fonte de direito 

para todas as pessoas; não podendo ser apropriadas pelo poder político 

(MOLLER, 2011, p.56) 

 

Foi assim que o jusnaturalismo, fundamentado na razão humana, serviu de substrato 

teórico para lastrear filosoficamente  as diversas declarações de direito que foram produzidas 

nos séculos XVIII e XIX, começando por Estados Unidos e França. Tais documentos 

prenunciaram o constitucionalismo e a positivação dos direitos considerados fundamentais. 

A partir da elaboração destas declarações de direito, baseadas na ideia de que certos 

direitos individuais e coletivos não podem ser, em hipótese alguma, afrontados pelo Estado, 

dada a natureza fundamental de tais normas, houve uma considerável alteração dos polos de 

poder. 

Se antes era o governante que estabelecia as regras a serem seguidas por toda uma 

sociedade, agora são as regras, derivadas dos direitos naturais, que norteiam a conduta dos 

detentores de poder. Lembrando que tais normas, nesta nova ordem, emanam da vontade 

popular e têm sua origem nas propostas jurídicas jusnaturalistas.  
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Lynn Hunt, historiadora que pesquisa a origem da teoria dos Direitos Humanos ensina: 

A Declaração da Independência afirmava que o rei Jorge III tinha pisoteado 

os direitos preexistentes dos colonos e que suas ações justificavam o 

estabelecimento de um governo separado: “sempre que qualquer Forma de 

Governo se torne destrutiva desses fins [assegurar os direitos], é Direito do 

Povo alterá-la ou aboli-la, e instituir novo Governo”. Da mesma forma, os 

deputados franceses declararam que esses direitos tinham sido simplesmente 

ignorados, negligenciados ou desprezados; não afirmaram que os tinham 

inventado. “A partir de agora”, entretanto, a declaração propunha que esses 

direitos constituíssem o fundamento do governo, embora não o tivessem 

sido no passado. Mesmo afirmando que esses direitos já existiam e que eles 

os estavam meramente defendendo, os deputados criavam algo radicalmente 

novo: governos justificados pela sua garantia dos direitos universais 

(HUNT, 2009, p. 115-116) 

 

Com isto, pode-se claramente perceber a fonte de inspiração teórica que deu origem ao 

movimento de confecção das declarações de direito, não só a Norte-americana e a Francesa, 

originadas durante processos revolucionários, mas também a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos da ONU, publicada logo após a II Guerra Mundial. 

Se considerarmos a definição extraída do texto da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, poderíamos afirmar que os Direitos Humanos são um conjunto mínimo de direitos 

necessário para assegurar uma vida ao ser humano baseada na liberdade e na dignidade. 

A importância de uma conceituação como esta reside no fato de que é a partir da ideia 

da existência de uma dignidade intrínseca à pessoa humana que fundamentamos toda a 

estrutura dos Direitos Humanos, conferindo a estes direitos as características de 

universalidade e inalienabilidade.  

Ricardo Castilho define da seguinte maneira o conceito de dignidade humana: 

Está fundada no conjunto de direitos inerentes à personalidade da pessoa 

(liberdade e igualdade) e também no conjunto de direitos estabelecidos para 

a coletividade (sociais, econômicos e culturais). Por isso mesmo, a 

dignidade da pessoa não admite discriminação, seja de nascimento, sexo, 

idade, opiniões ou crenças, classe social e outras (CASTILHO, 2011, p. 

137) 

 

A questão mais contundente na elaboração de uma teoria dos Direitos Humanos está 

no questionamento sobre a gênese destes direitos, ou seja, eles decorrem necessariamente de 

positivações legislativas, de construções socioculturais ou possuem alguma ontologia própria? 

Entre os influentes pensadores jurídicos contemporâneos que se interessaram em 

investigar quais seriam os direitos mais fundamentais do homem, ou seja, os direitos humanos 

mais básicos, estão Ronald Dworkin, Herbert Hart e John Rawls.  
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Para Hart, como podemos observar no artigo “Are There Any Natural Rigths?” o 

direito basilar da humanidade é a liberdade. Nesta obra, Hart sustenta a tese de que, se 

existem direitos morais, então, pelo menos um direito natural é existente, vale dizer, o direito 

de todos os homens de forma igual serem livres. Em outras palavras, Herbert Hart está 

dizendo que: 

[...] quando determinadas condições especiais consequentes com o fato de 

que o direito é igual para todos são ausentes, todo ser humano adulto capaz 

de escolher tem: i) direito a que os demais se abstenham de exercer a 

coerção ou aplicar restrições contra si; e ii) liberdade para realizar – no 

sentido de que nada o obriga a abster-se de realizar – qualquer ato que não 

seja coercitivo, restritivo ou, ainda, que tenha por finalidade causar danos a 

outra pessoa (HART, 1955, p. 175) 

 

Já para John Rawls, existem certos direitos fundamentais que correspondem a certas 

obrigações fundamentais, com as quais eles se emparelham. Na lição de Rawls tais obrigações 

se explicam da seguinte maneira: 

                                         [...] obrigações são normalmente consequência de atos voluntários de 

pessoas, e enquanto talvez a maior parte de nossas obrigações são assumidas 

por nós mesmos ao fazermos promessas e aceitarmos benefícios, e assim por 

diante, outras podem nos colocar sob responsabilidade de outrem, tal como, 

em certas ocasiões, somos ajudados enquanto crianças, por exemplo. Não 

sustentarei que o fundamento moral de nossa obediência à lei é derivado do 

dever de agir-se com equidade exceto na medida em que se esteja referindo 

a uma obrigação neste sentido. Seria incorreto dizer que nosso dever de não 

cometer qualquer ato ilícito, especificamente crimes de violência, esteja 

baseado no dever de agir com equidade, pelo menos inteiramente. Estes 

crimes envolvem erros em si mesmos, e, nessa medida, ofensas, tais como 

os vícios de crueldade e cobiça, de modo que praticá-los é incorreto 

independentemente da existência de um sistema jurídico cujos benefícios 

tenhamos voluntariamente aceito (RAWLS, 2007, p. 45) 

 

No entendimento de Dworkin, na base de todo direito humano está a igualdade perante 

a lei, como podemos perceber na seguinte afirmação: 

Podemos dar as costas à igualdade? Nenhum governo é legítimo a menos 

que demonstre igual consideração pelo destino de todos os cidadãos sobre os 

quais afirme seu domínio e aos quais reivindique fidelidade. A consideração 

igualitária é a virtude soberana da comunidade política – sem ela o governo 

não passa de tirania (DWORKIN, 2005, p. 9) 

 

Os estudos destes juristas são produções intelectuais que vão além da simples noção 

de direito positivo, pois buscam responder a uma exigência intelectual e  jusfilosófica (e até 

mesmo moral), que transcende ao domínio daquilo que é meramente factual. 
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Tais investigações conferem certo grau de objetividade à compreensão dos Direitos 

Humanos, aproximando-os de uma cientificidade que legitima o estudo de tais direitos e os 

afastam de se tornarem meras especulações filosóficas. 

Existem diversas concepções acerca dos Direitos Humanos, a exemplo da concepção 

democrática, da utilitarista, da teoria baseada no conceito de Estado de direito (Rechsstaat), da 

concepção ético-humanitária, da civilizadora, entre outras. Todas elas tratam sobretudo do 

lado funcional de tais direitos e contribuem indiretamente para o estudo de sua base objetiva. 

Dada a sua natureza, os Direitos Humanos exigem reconhecimento, respeito, proteção 

e promoção de todos, e especialmente da autoridade. Esses direitos são tidos como inerentes à 

pessoa humana, assim como inalienáveis, imprescritíveis. Eles não estão sob o comando do 

poder político, mas são dirigidos exclusivamente pelo homem. 

Assim como todos os homens têm o direito, sempre outro homem ou Estado deve 

assumir uma conduta contra esses direitos, para cumprir certas obrigações de dar, fazer ou 

omitir.  

Os Direitos Humanos têm muito a ver com a democracia. Os Estados onde são 

reconhecidos, respeitados, protegidos e promovidos são democráticos. E aqueles que não os 

reconhecem são não democráticos, ou melhor, autoritários ou totalitários. 

Para que esses direitos humanos sejam realizados e reconhecidos dentro de um âmbito 

real, o Estado deve estar em uma democracia. 

A democracia é o que permite que todos os homens participem verdadeiramente do 

governo de maneira ativa e igualitária, cooperando com o reconhecimento, respeito, proteção 

e promoção dos direitos humanos. 

Em todos os sistemas onde não há base democrática, existem situações diferentes em 

que a equidade e a justiça estão ausentes. 

Por outro lado, quando uma democracia é mediada, o homem está inserido em uma 

sociedade onde a coexistência é organizada, onde cada cidadão tem a garantia de que seus 

direitos serão respeitados e protegidos, assim como ele deve respeitar os outros; onde a 

coexistência está de acordo com a dignidade da pessoa, levando em consideração sua 

liberdade e seus direitos humanos. 

O Estado desempenha um papel fundamental, porque as autoridades devem, além de 

reconhecê-las, colocá-las em prática na sociedade, para que possam se desenvolver em um 

ambiente próspero. 
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2.2 A origem da expressão “Direitos Humanos” 

 

 

A expressão "direitos humanos" é de origem recente. Sua fórmula de inspiração 

francesa, "direitos do homem", remonta às últimas décadas do século XVIII. 

Mas a ideia de uma lei ou legislador que define e protege os direitos dos homens é 

muito antiga. Os direitos humanos são aqueles que pertencem a todos os seres humanos.  

Legalmente, dependendo do tipo de projeto que você tem sobre a lei (a lei natural, 

jusracionalismo, o positivismo jurídico, realismo legal ou dualismo legal), a categoria 

conceitual "direitos humanos" pode ser definida como revelação divina, como observáveis na 

natureza, como acessível por meio da razão, como determinado pelos contextos em muitos 

aspectos, é possível compreender a história como uma síntese de ideias destas e/ou outras 

posições ideológicas e filosóficas, ou como um mero conceito inexistente e sem efeito.  

Além disso, os direitos constitucionais podem abranger mais do que se entende por 

direitos humanos. A constituição de um país, por exemplo, pode conceder direitos aos seus 

cidadãos que não são estendidos a estrangeiros (por exemplo, o direito de voto).  

Nesse caso, poderíamos dizer que seria uma questão de  direito que os cidadãos sejam 

reconhecidos, mas não poderíamos dizer que se trata de direitos fundamentais ou humanos se 

você não reconhecer todas as pessoas, independentemente de sua condição. 

As revoluções liberais ocorridas na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, ao 

longo dos séculos XVII e XVIII, foram grandes jurídicos que influenciaram profundamente o 

direito contemporâneo. Tais episódios marcam, de modo perceptível, o intrincado e complexo 

processo de reconhecimento ou criação de direitos humanos.  

Se tais revoluções são o ponto de virada que conduz à gestação dos direitos humanos, 

as diversas certidões de nascimento dos direitos individuais são  a “Bill of Rights”  inglesa,  a 

Declaração dos Direitos do Homem norte-americana e a famosíssima Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, publicada na França. 

Vale notar que a compreensão moderna dos direitos humanos reside precisamente no 

fato de que os diferentes revolucionários, de acordo com suas diferentes visões de mundo, por 

um lado, entenderam que havia um conjunto de direitos eternos e imutáveis, mas, por outro, 

apesar do fato de que estes direitos eram racionalmente evidentes, eles também decidiram 

traduzi-los em documentos legais. 
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A noção da existência de Direitos Humanos é uma ideia antiga. Sua materialização em 

leis e códigos é que é mais moderna, além de ser explicada a partir dos parâmetros conceituais 

utilizados pelos protagonistas políticos intelectuais desse período.  

Estado, Nação, Racionalismo, Positivismo, Secularização, etc., são categorias que não 

apenas projetam, mas também limitam a compreensão do que podemos entender como 

direitos humanos.  

Portanto, não é de se estranhar, atualmente, que toda crítica à contemporaneidade seja, 

por sua vez,  um ataque a ideia universalista dos direitos humanos.  

O relativismo moral e o niilismo, muito comuns nos dias atuais,  têm produzido muitos 

questionamentos e até oposições aos fundamentos últimos do que chamamos de direitos 

humanos. 

 

 

 

2.3  A classificação dos Direitos Humanos 

 

 

Muitos desses direitos, que chamamos de “humanos”, foram reconhecidos em 

declarações, em instrumentos jurídicos internacionais e em constituições políticas.  

Eles estão incorporados neles, objetivamente. Outros, ainda permanecem sem 

manifestação no mais íntimo da consciência da humanidade à espera de circunstâncias 

favoráveis para abandonar seu estado de potencialidade. 

Historicamente, os Direitos Humanos surgiram e foram reconhecidos, 

progressivamente, por etapas ou "gerações", como observado pelo jurista francês Karel 

Vasak, sem que as "gerações" signifiquem que as novas substituem as anteriores. 

Cada uma dessas etapas ou gerações correspondem ou constituem, de certa forma, a 

realização de valores ou princípios como os consagrados pela Revolução Francesa de 1789: 

liberdade, igualdade e fraternidade. Correlativamente a esses valores, a princípio se falava da 

existência de três gerações; atualmente, é possível apontar até quatro gerações, as últimas 

correspondendo a realização da unidade na diversidade. 

A primeira geração de direitos, baseada na liberdade, inclui direitos civis e políticos. 

Estes surgem da necessidade de se opor aos excessos de autoridade. Eles foram proclamados 

para limitar os poderes ou atribuições do Estado e foram instituídos como garantias à 

liberdade. Tais direitos figuram como direitos fundamentais, de caráter individual, na 
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Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776 e na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, direitos que mais tarde se tornaram parte das 

constituições políticas contemporâneas.  

Estes são os direitos chamados "garantias individuais", como o direito à vida, à 

integridade física e à liberdade. Há também os direitos civis: não haverá discriminação com 

base em sexo, raça, cor, religião, idioma ou origem; e os Direitos Políticos: liberdade de 

pensamento e expressão, apresentação de recursos perante um Poder Judiciário independente, 

participação na vida política do Estado, democracia e direito ao voto. 

A segunda geração de direitos é baseada na igualdade.  Neste caso, os direitos são 

benefícios que, ao contrário dos direitos individuais, visam o interesse coletivo,  pois o 

homem, para realizar-se no mundo, precisa da ajuda da sociedade, por meio de seus 

governantes, a fim de obter os meios para a satisfação de suas necessidades.  

Por esse motivo, surgem os direitos à alimentação, moradia, vestuário, saúde, trabalho, 

educação, cultura, previdência social, etc. 

Nos direitos da primeira geração, o homem se opõe ao Estado quando este interfere 

em sua liberdade. O Estado é obrigado a se abster, "não fazer".  

Já nos direitos de segunda geração, o Estado deve assumir um papel ativo; portanto, 

tem a obrigação de criar as condições necessárias para a satisfação das necessidades 

econômicas, sociais e culturais de todas as pessoas, de modo justo e igualitário. 

Os direitos humanos considerados como de terceira geração se originam a partir do 

princípio da fraternidade, e são os chamados direitos de solidariedade, os quais ainda estão em 

processo de amadurecimento.  

Eles são inspirados na ideia de harmonia que deve existir entre homens e povos, e 

entre eles e a natureza. Aqui, a vida humana é concebida em comunidade. Eles incluem o 

direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito a um meio ambiente saudável e 

ecologicamente equilibrado, o direito à propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade.  

Nesse estágio, espera-se uma aliança efetiva entre os povos e entre os Estados. 

Nesta terceira geração, deve ser reconhecido que a humanidade tem o direito à paz, 

tanto nacional como internacionalmente. Este direito à paz implica o direito de todo homem 

de se opor a qualquer guerra e, em particular, de não ser forçado a lutar contra a humanidade; 

que a legislação nacional o reconhece como um objetor de consciência; de se recusar a 

executar, durante o conflito armado (quando isso é inevitável), uma ordem injusta que afeta a 

dignidade humana, etc. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, emitida após a experiência 

desastrosa da Segunda Guerra Mundial, de alguma forma, reflete as reivindicações contidas 

nos direitos humanos de terceira geração.  

Esta declaração, juntamente com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, consagrou boa parte 

dos direitos humanos, principalmente os da primeira e segunda gerações. 

Seguindo a linha das gerações, existe agora uma quarta geração de direitos humanos.  

Estes novos direitos, que resultam da necessidade de conceber a humanidade como 

uma única família, sugere que todos os membros da comunidade humana devem unir esforços 

para o bem-estar global, pois parte do princípio de que o sofrimento de um ser humano levaria 

inevitavelmente ao sofrimento de todos os outros,  assim como quando uma parte do corpo 

adoece e faz padecer o corpo inteiro.  

Essa nova geração de direitos seria o resultado do inevitável desdobramento da 

organização político-social em direção a formas cada vez maiores e mais complexas; e, junto 

com ela, também a chegada dos sistemas legais correspondentes a essas novas formas. Este 

seria o estágio para realizar o princípio da unidade na diversidade. 

A quarta geração de direitos humanos inclui o direito à plena e completa integração da 

família humana. Igualdade de direitos sem distinção de nacionalidade. 

Entre as características objetivas dos direitos humanos está a sua condição de 

universalidade, ou seja, os direitos humanos são aplicáveis a todos os seres humanos do 

planeta, indistintamente. 

 

 

2.4  O problema da universalidade dos Direitos Humanos 

 

 

Rorty desconfia e desafia toda ideia de universalismo político e jurídico. Em contraste 

com Habermas, que insiste que é necessário pensar em termos universais, ele responde da 

seguinte forma a indigesta pergunta: como é possível falar de direitos humanos e não pensar 

em termos universalistas? “não há nada de relevante na escolha moral que separa os seres 

humanos de outros animais exceto fatos historicamente contingentes do mundo; fatos 

culturais” (Rorty, 1998, p. 207, tradução livre). 

No entanto, a universalidade dos direitos humanos, apesar da opinião de Rorty, é um 

ingrediente básico e inerente à formação histórica do atual conceito de direitos humanos.  
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Como afirma o professor Antonio Enrique Pérez Luño:  

A grande invenção jurídico-política da modernidade reside justamente em 

ter estendido a propriedade de posições legais ativas, isto é, dos direitos de 

todos os homens e, consequentemente, ter formulado o conceito de direitos 

humanos (PEREZ LUÑO, 2005, p. 24-25) 

 

Os direitos humanos, desde o início da modernidade, significaram um conjunto de 

faculdades jurídicas básicas comuns a todos os homens. Portanto, uma característica 

fundamental que marca a origem dos direitos humanos é seu caráter universal.  

Acerca do fato da teoria dos direitos ser um projeto intelectual da modernidade, o 

jusfilósofo italiano Noberto Bobbio ensinou o seguinte:  

Refletindo sobre o tema dos direitos do homem, pareceu-me poder dizer que 

ele indica um sinal de progresso moral da humanidade. Mas é esse o único 

sentido? Quando reflito sobre outros aspectos de nosso tempo – por 

exemplo, sobre a vertiginosa corrida armamentista, que põe em perigo a 

própria vida na terra -, sinto-me obrigado a dar uma resposta completamente 

diversa. (...) O progresso para Kant, não era necessário. Era apenas possível. 

Ele criticava os “políticos” por não terem confiança na virtude e na força da 

motivação moral, bem como por viverem repetindo que “o mundo foi 

sempre assim como vemos hoje”. Kant comentava que, com essa atitude, 

tais “políticos” faziam com que o objeto de sua previsão – ou seja, a 

imobilidade e a monótona repetitividade da história – se realizasse 

efetivamente. Desse modo, retardavam propositalmente os meios que 

poderiam assegurar o progresso para melhor. Com relação às grandes 

aspirações dos homens de boa vontade, já estamos demasiadamente 

atrasados. Busquemos não aumentar esse atraso com nossa incredulidade, 

com nossa indolência, com nosso ceticismo. Não temos muito tempo a 

perder (BOBBIO, 1992, p. 64) 

 

Sem dúvida, os direitos humanos exigem mais esclarecimento e elucidação quanto a 

questão de sua universalidade. 

David Hume, em sua obra Uma investigação sobre os princípios da moral, fala dos 

"sentimentos da humanidade", defendendo uma ideia ou conceito de dignidade humana 

presente em todos os homens quando há uma violação dos direitos humanos.  

Esses sentimentos compartilhados e universais de humanidade nos permitem construir 

um muro contra a brutalidade, a injustiça e o sofrimento. E a razão, algo que Rorty 

frequentemente esquece, funciona para balizar o sentimento, a fim de não cair num 

sentimentalismo banal, manipulação emocional, engano, ilusão ou fantasia.  

A razão, portanto, desempenha um papel importante na elaboração de um julgamento 

moral,  e o próprio Hume estava ciente de que tínhamos que elucidar e refletir sobre as 

circunstâncias que envolvem um determinado evento ou experiência. 
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Se tentarmos defender um universalismo ético, político e jurídico, podemos recorrer à 

experiência comum universal de todos os seres humanos, como o sentimento de indignação 

ou de rejeição ética. Na experiência da indignação ética ou do intolerável como não há direito, 

reconhecemos a verdade trans-histórica da dignidade comum dos seres humanos, da qual 

podemos exigir deveres comuns.  

Essa categoria contingente e histórica da dignidade humana nos mostra a convicção de 

como o ser humano não pode ser usado como meio ou instrumento puro, embora possamos 

também reconhecer a contingência histórica de como a escravidão era uma prática 

normalizada aceitável em nossa civilização séculos atrás, bem como a subordinação das 

mulheres. 

A questão da universalidade continua sendo uma condição essencial e necessária para 

o reconhecimento dos direitos inerentes a todos os seres humanos, excluindo todo tipo de 

discriminação ou marginalização. 
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3 O NATURALISMO CONSTRUTIVISTA DE DWORKIN 

 

 

Ronald Dworkin concebeu uma proposta ético-jurídica, de matiz construtivista, 

diferente do naturalismo clássico, e que tem contribuído significativamente para a 

compreensão da legitimidade e da efetividade dos direitos humanos. Tal concepção foi 

claramente inspirada nas ideias do célebre professor John Rawls. 

Dentro desta tese, em vez de considerar que os princípios e as leis morais são obtidos 

intuitivamente na realidade objetiva, elaborou-se uma teoria na qual tais princípios vão sendo 

construídos juntamente com o sistema cultural e jurídico de uma sociedade. 

No entanto, apesar de sua teoria repelir a ideia de uma moral puramente objetiva, isto 

não significa que Rawls descambe intelectualmente para um ceticismo desenfreado ou para 

um relativismo absoluto, pois ele não é adepto da crença de que os juízos morais são 

totalmente subjetivos, embora não defenda a teses da objetividade moral. 

Para Rawls, as respostas morais são construídas ao longo da argumentação jurídica. 

O problema é que, desta forma, a teoria de Rawls se aproxima do modelo de 

jusnaturalista, conferindo a moralidade uma ontologia calcada na racionalidade. 

A questão é que, tanto para Rawls quanto para Dworkin há uma preocupação em 

admitir que algumas regras morais decorram de alguma ordem natural, pois desta forma não 

haveria espaço para possíveis correções que fossem consideradas necessárias. 

Se a moralidade é resultado da própria natureza, então se trata de um conjunto de 

regras prontas e acabadas, as quais transcenderiam às vontades humanas. No entanto, tal 

concepção torna-se de difícil defesa quando percebemos que, muitas vezes, faz-se necessário 

intervir no sistema moral e jurídico de uma sociedade para que alguns ajustes sejam operados, 

produzindo-se assim uma realidade mais justa. 

O difícil é ser capaz de fazer correções e manter o equilíbrio de forma dinâmica.  

Ademais, o equilíbrio esperado terá o alcance e a variação de acordo com o que a 

mentalidade ontológica ou política de cada indivíduo permite, e o modelo naturalista não é 

afeito a tais flexibilidades e mudanças. 

Em vez disso, Dworkin desenvolve seu pensamento na direção de Rawls, que tem uma 

concepção de direito apoiada pela teoria política que sustenta (e na mesma ontologia moral 

que é professada).  

Trata-se de um conceito de sociedade realizada por meio de um contrato original. Essa 

ideia de um contrato original está ligada à ideia de uma filosofia política baseada não em 
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metas ou objetivos, conforme preconizava Aristóteles; nem em obrigações ou deveres, como 

ensinava Kant;  mas em direitos.  

Esta base contratualista implica que os direitos que lhe dão origem são direitos 

individuais (ou subjetivos) e também fundamentais.  

Como se trata de direitos fundamentais, Rawls parece aceitar a ideia de uma lei 

natural, ou pelo menos um certo tipo de lei natural.  

É claro que o pensamento de Rawls não se refere a uma ordem natural composta por 

regras materiais, como supunham os antigos e os modernos, mas sim por princípios formais, 

com um mínimo de conteúdo e aberto a tantas alterações quanto possível. 

Assim como Hart, o problema  de Dworkin consiste em descobrir qual seria o direito 

mais básico da humanidade,  o direito mais fundamental, ou seja, o direito natural mais primal 

dentre todos os direitos que regram a vida humana. 

Hart, apesar de sua inclinação para juspositivismo, disse que, se houvesse um direito 

natural básico, este seria o direito à liberdade, exibindo assim sua filosofia política 

essencialmente liberal, calcada na liberdade modelo de direito. 

Em vez disso, Dworkin, interpretando Rawls, não vê a liberdade como o direito 

natural fundamental, pois esta seria posterior ao contrato original. Para ele, o direito que serve 

de base para os outros direitos seria o direito à igualdade de tratamento, a equidade, a 

igualdade perante a lei, ou seja, ele tende mais igualitarismo que ao mero liberalismo.  

É deste direito original de igualdade jurídica que derivaria o direito à liberdade. 

O que parece importante perceber aqui é que, apesar das críticas que faz ao 

positivismo, Dworkin admite que há um certo jusnaturalismo em Rawls, o qual ele também 

adota no seu modelo explicativo de direito. 

Resta claro que é uma proposta jusnaturalista muito peculiar; mas, ainda assim, trata-

se de jusnaturalismo. 

Inclusive, Dworkin tem a preocupação de dizer que devemos abandonar este excessivo 

temor de utilizar expressões como "jusnaturalismo" ou "direito natural",  e que tais termos 

podem ser usados tranquilamente, sem medo, se entendermos de que se trata de uma 

ontologia mais sóbria e austera, o que não significa, de forma alguma, que se está falando de 

algum tipo de direito demonstrado empiricamente ou reduzido unicamente à experiência 

objetiva, assim como também não se refere a direitos entendidos como entidades abstratas e 

primitivas, como pensavam os antigos. 
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Neste caso, Dworkin está afastando qualquer tentativa de ser interpretado como um 

herdeiro do pensamento platônico, o qual preconizava a existência de entidades abstratas, 

separadas do real. 

Desta forma, podemos dizer que há uma certa dose de jusnaturalismo nas teses 

defendidas por Rawls e Dworkin. Este último diz:  

Parece justo admitir, portanto, que a teoria subjacente à posição original 

deve ser algum tipo de teoria baseada em direitos. Há um outro modo de 

colocar a questão, que até agora tenho evitado. Deve haver uma teoria 

baseada em conceitos de direitos que são naturais, no sentido de que não são 

produtos de nenhuma legislação, convenção ou contrato hipotético.  Tenho 

evitado esta expressão porque ela tem, para muitas pessoas, associações 

metafísicas que a desqualificam. Pensam que direitos naturais são atributos 

espectrais que o homem primitivo usava como amuletos, e que introduziram 

na civilização para afastar a tirania (DWORKIN, 2017, p. 273) 

 

Isso leva à aceitação do jusnaturalismo, embora seja um jusnaturalismo diferente, não 

tão metafísico quanto comumente se supõe e se evita:  

Mas no modelo construtivo, pelo menos, o pressuposto dos direitos naturais 

não é metafisicamente ambicioso. Exige apenas a hipótese de que o melhor 

programa político, no sentido deste modelo, é o que considera a proteção de 

certas escolhas individuais como fundamental, e não propriamente 

subordinada a qualquer meta ou dever, ou alguma combinação destes. Isso 

não exige nenhuma ontologia mais duvidosa ou controversa do que a 

alternativa de conceitos fundamentais e, em particular, não mais do que 

exigiria a hipótese  de uma meta fundamental que subjaz a diferentes teorias 

utilitaristas populares . Tampouco é perturbador que uma teoria rawlsiana 

profunda faça estes direitos naturais, e não jurídicos ou convencionais 

(DWORKIN, 2017, p. 274) 

 

Para Dworkin, qualquer outra opção teórica conduziria ao mesmo impasse ontológico 

ou, no mínimo, alguma consideração metafísica. Por isto, não há o que se temer em utilizar, às 

vezes, a expressão “direito natural”. 

Tudo isto nos leva a pensar que o juspositivismo, diferente do que afirma em sua 

teoria, não é tão arredio quanto à ideia de uma moral ontológica como se pensava, e nem tão 

metafisicamente neutro ou livre como se quer acreditar. 

Nesta linha, parece fazer sentido a famosa afirmação de Quine de que toda teoria tem 

um ontologia implícita. Ainda mais as teorias que intencionam levar os direitos a sério, como 

afirma Dworkin: 

Evidentemente, qualquer teoria baseada em direitos deve presumir direitos 

que não sejam simplesmente produto de uma legislação deliberada, ou de 

um costume social explícito, mas que sejam bases independentes  para se 

julgar a legislação e o costume. No modelo construtivo, o pressuposto de 

que os direitos são naturais nesse sentido é simplesmente um pressuposto a 



26 

 

ser feito e examinado por sua capacidade de unificar e explicar nossas 

convicções políticas, uma decisão programática básica a ser submetida a 

esse teste de coerência e experiência (DWORKIN, 2017, p. 274) 

 

 

3.1 A positividade dos Direitos Humanos sob a ótica de Dworkin 

 

 

É importante ressaltar que Rawls e Dworkin defendem que os direitos fundamentais 

não podem ser o produto da positividade ou do costume, porque eles servem para avaliar e 

legitimar moralmente tanto as leis positivas quanto as costumeiras e, por conta disto, devem 

estar acima dos códigos positivos ou consuetudinários, sendo também independentes deles. 

O curioso é que esta é a uma tese muito comum no substrato das teorias dos filósofos  

jusnaturalistas. 

Tudo leva a crer que os direitos naturais fundam os direitos positivos, e qualquer um 

destes direitos positivados que contradiga esta moral ontológica deve ser considerado injusto. 

Os direitos humanos não podem depender apenas de estatutos positivados, pois a 

positivação tem apenas o condão de publicizá-los no âmbito sócio-político, sempre a partir do 

campo da moral. 

A contribuição mais relevante de Dworkin para a construção de uma consistente teoria 

dos direitos humanos é o reconhecimento de que deve haver alguma coisa que impeça que o 

direito seja reduzido a pura convenção ou costume.  

Ou seja, Dworkin admite que deva existir um fundamento da lei que transcenda sua 

positivação. 

É isto que ele entende por jusnaturalismo, embora ele o veja como algo que vem da 

ética, da moralidade.  

Existe uma base moral para o direito e tal conclusão implica em uma base ontológica 

da moralidade em si, como fundamento do direito. 

Há um jusnaturalismo de fundo, o qual, embora seu conteúdo não seja muito claro, 

deve servir para nos revelar quais seriam os direitos naturais fundamentais do ser humano. 
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3.2 Dworkin e a liberdade como direito primordial 

 

 

Dworkin afirma que a maior diferença conceitual entre o pensamento de Hart e Rawls, 

sobre a ideia de um direito moral primordial, é que este direito original não pode ser a 

liberdade: 

Assim, o direito básico da teoria profunda de Rawls deve ser um direito 

abstrato, ou seja, não um direito a qualquer meta individual particular. 

Temos, no âmbito dos conceitos correntes da teoria política, dois candidatos 

para esse papel. O primeiro é o direito à liberdade, e pode surpreender 

muitos leitores, como plausível e reconfortante admitir que toda a estrutura 

de Ralws tem por base o pressuposto de um direito natural fundamental à 

liberdade – plausível porque os dois princípios que compõem sua teoria da 

justiça atribuem à liberdade um papel importante e dominante, e 

reconfortante porque o argumento que tenta justificar tal lugar parece 

descaracterizadamente incompleto (DWORKIN, 2017, p. 276) 
 

Se não é o direito à liberdade, então qual é o direito natural primordial que sustenta a 

teoria de John Rawls?  

Dworkin responde o que é o direito à igualdade: 

O direito de todo homem de ser tratado com equidade, sem levar em 

consideração sua pessoa, seu caráter ou seus gostos, é validado pelo fato de 

que ninguém pode garantir uma posição melhor, porque é diferente em 

alguns desses aspectos (DWORKIN, 2017, p. 51) 

 

A igualdade no tratamento e no respeito é mais básica e abstrata do que outros tipos de 

igualdade propostos por outras teorias.  

Os outros tipos de igualdade são precisamente direitos derivados dela. Além disso, o 

direito à igualdade é anterior ao contrato social, e é uma suposição sem a qual este não 

poderia sequer ser concebido:  

                                          [...] o direito a igual respeito não é, segundo [Rawls], um produto do 

contrato. Mas esta é uma condição da posição original, este direito, diz 

Rawls, "é devido aos seres humanos como pessoas morais" e decorre da 

personalidade moral que distingue os seres humanos dos animais. Para fazer 

justiça e somente aqueles homens são capazes de contratar, é, portanto, um 

direito único, que não surge do contrato, mas, como deve ser o direito 

fundamental, é a suposição do desenho deste (DWORKIN, 2017, p. 280) 

 

Isto é um autêntico jusnaturalimo, um direito que não é o resultado do direito positivo, 

mas sim o fundamento deste; e não é nem mesmo um produto do contrato anterior a ele, mas 

uma condição de possibilidade disso; portanto, a condição de possibilidade tanto do direito 

como de um suposto contrato social. 
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A conclusão de Dworkin é contundente:  

                                          Logo, podemos dizer que a justiça enquanto equidade tem por base o 

pressuposto de um direito natural de todos os homens e as mulheres à 

igualdade de consideração e respeito, um direito que possuem não em 

virtude de seu nascimento, seus méritos, suas características ou excelências, 

mas simplesmente enquanto seres humanos capazes de elaborar projetos e 

fazer justiça. (DWORKIN, 2017, p. 281) 

 

Deste modo, Dworkin reconhece em Rawls, o que ele também parece concordar, a 

necessidade lógica de admitir certo jusnaturalismo para poder articular o sistema do direito.  

Pode-se perceber, com razoável facilidade, que Rawls não segue o modelo 

jusnaturalista aristotélico dos fins ou objetivos, nem o modelo kantiano das obrigações ou 

deveres, mas sim o modelo dos direitos. Assim o fundamento das leis deve ser algum direito, 

um direito fundante e fundamental e que, por si mesmo, tem as características, reconhecidas 

por Dworkin, de um direito natural. 

Os direitos humanos, então, seriam estruturados em torno desse direito natural 

fundacional, o da igualdade ou equidade, que é quase o mesmo que dizer que é o direito à 

justiça, já que a justiça consiste em equidade na relação social. Somente depois é que 

começariam os outros direitos, como outros tipos de igualdade, o direito à liberdade, etc.  

Portanto, é um sistema jurídico construído a partir de direitos naturais, de direitos 

fundamentais, ou de direitos individuais básicos, que são estruturados a partir do direito 

fundamental e do qual eles recebem sua legitimação. 

Assim, os direitos humanos, para Rawls e Dworkin, são direitos fundamentais, direitos 

que estão além da positivação jurídica e, portanto, associados a ideia de moralidade. 

E se os direitos humanos são entendidos como direitos naturais ou como direitos 

morais, eles se colocam acima de qualquer estatuto positivo contrário, além de serem 

autônomos e independentes. 

Notemos ainda que tanto Rawls quanto Dworkin orientam suas teorias no sentido de 

que deve haver uma ontologia por trás dos direitos humanos; uma ontologia moderada mas, 

que se pudéssemos, até gostaríamos de ver descartada, se conseguíssemos fundar os direitos 

humanos não em uma ontologia metafísica, mas sim numa práxis política, sem pressuposições 

abstratas e subjetivas. 

Por fim, os dois teóricos reconhecem que há uma ontologia na gênese dos direitos 

humanos e que não devemos ter medo dela, porque qualquer outra teoria implicaria também 

em alguma necessidade ontológica, mesmo que disfarçada.  
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Apenas o que se deseja é que esta ontologia seja superficial e útil apenas às vezes. Há 

aí uma ontologia que exibe seu conteúdo antropológico filosófico e axiológico ou moral. É 

uma concepção de homem centrada no direito à igualdade, tanto na igualdade de dignidade 

como na igualdade perante a lei. 
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4 DIREITO E BIOPOLÍTICA NAS PERSPECTIVAS DE FOUCAULT E 

AGAMBEN 

 

 

Este capítulo consiste na materialização de um esforço intelectual no sentido de 

explicar a distinção entre o conceito de biopolítica ou biopoder, em Michel Foucault, e o uso 

do termo biopolítica, como é tratado pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, além da 

pretensão de aproximar as características desta intrigante teoria com a realidade do direito. 

A escolha dos filósofos Michel Foucault e Giorgio Agamben para fundamentar as 

discussões sobre a ideia de biopolítica deriva do fato de que, apesar do vocábulo biopolítica 

aparecer já no século XIX, cunhado pelo pensador sueco Rudolph Kjellen, foi Foucault quem 

deu à palavra o sentido atual de uma “arqueologia dos saberes e práticas modernas que 

fizeram da vida humana um objeto útil de governo”. 

Considerando que a intelectualidade humanista brasileira, por razões tradicionais, 

sempre esteve muito mais próxima da academia francesa do que de qualquer outro centro 

cultural do mundo, o nome e a obra de Michel Foucault já são conhecidos da academia 

nacional há muitas décadas.  

O mesmo não ocorre com o pensador italiano Giorgio Agamben, o qual, apesar de ser 

uma das mentes mais profícuas de nosso tempo, ainda não é muito familiar nos círculos 

intelectuais nacionais. 

 

 

4.1 O recente interesse nacional pelo pensamento de Agamben 

 

 

Nosso interesse por autores italianos, exceto quando nos referimos a Renascença, que 

produziu Dante, Petrarca, Maquiavel, entre outros, resume-se, principalmente no campo das 

experiências teóricas filosófico-jurídicas, aos estudos de Antônio Gramsci e Norberto Bobbio. 

Julgo importante ressaltar que foi justamente pela popularidade do pensamento de 

Foucault aqui no Brasil, que nossos intelectuais se aproximaram das ideias de Giorgio 

Agamben, as quais, apesar de inovadoras, guardam semelhança, quanto ao método 

arqueológico, às reflexões do célebre pensador francês. 
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Em uma entrevista dada no Brasil em 2005, concedida a Flavia Costa,  e que foi 

publicada em 2006, Giorgio Agamben afirma: 

                                          Meu método é arqueológico e paradigmático num sentido muito próximo ao 

de Foucault, mas não completamente coincidente com ele. Trata-se, diante 

das dicotomias que estruturam nossa cultura, de ir além das exceções que as 

têm produzido, porém não para encontrar um estado cronologicamente 

originário, mas, ao contrário, para poder compreender a situação na qual nos 

encontramos. A arqueologia é, nesse sentido, a única via de acesso ao 

presente. Porém, superar a lógica binária significa, sobretudo, ser capaz de 

transformar cada vez as dicotomias em bipolaridades, as oposições 

substanciais num campo de forças percorrido por tensões polares que estão 

presentes em cada um dos pontos sem que exista alguma possibilidade de 

traçar linhas claras de demarcação. Lógica do campo contra lógica da 

substância. Significa, entre outras coisas, que entre A e A se dá um terceiro 

elemento que não pode ser, entretanto, um novo elemento homogêneo e 

similar aos anteriores: ele não é outra coisa que a neutralização e a 

transformação dos dois primeiros. Significa, enfim, trabalhar por 

paradigmas, neutralizando a falsa dicotomia entre universal e particular. Um 

paradigma (o termo em grego quer dizer simplesmente "exemplo") é um 

fenômeno particular que, enquanto tal, vale por todos os casos do mesmo 

gênero e adquire assim a capacidade de construir um conjunto problemático 

mais vasto. Nesse sentido, o panóptico em Foucault e o duplo corpo do rei 

em Kantorowicz são paradigmas que abrem um novo horizonte para a 

investigação histórica, subtraindo-a aos contextos metonímicos cronológicos 

(França, o século XVIII). No mesmo sentido, em meu trabalho, lancei mão 

constantemente dos paradigmas: o homo sacer não é somente uma figura 

obscura do direito romano arcaico, senão também a cifra para compreender 

a biopolítica contemporânea. O mesmo pode ser dito do "muçulmano" em 

Auschwitz e do estado de exceção (COSTA, 2006, p. 04) 

  

A descoberta de Agamben, apesar de ser conhecido por seus conterrâneos como “o 

mais francês dos italianos”, dado o fato de que suas ideias são mais populares na França do 

que na própria Itália, nos revela que o circulo intelectual italiano é muito mais produtivo do 

que imaginamos, apesar de ainda haver uma grande carência de obras de pensadores italianos 

traduzidas para o nosso vernáculo. 

Apenas para que conheçamos um pouco melhor a trajetória de Giorgio Agamben, faz-

se necessário dizer que ele nasceu em Roma em 1942 e foi o responsável pela publicação das 

obras de Walter Benjamin na Itália.                               

Agamben ministrou cursos em várias universidades europeias e norte-americanas, mas 

recusou-se a prosseguir lecionando na New York University como uma forma de protesto à 

política de segurança dos Estados Unidos.  

Sua obra, influenciada por Walter Benjamin, Hannah Arendt e Michel Foucault, 

centra-se nas relações entre filosofia, literatura, poesia, direito e, fundamentalmente, política. 
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Entre os diversos conceitos discutidos por Michel Foucault e Giorgio Agamben, em 

suas obras, está a ideia de biopolítica.  

Tal conceito tem sido amplamente utilizado no meio intelectual jurídico como recurso 

teórico para se compreender o papel do direito como instrumento de poder e controle político 

dos indivíduos nas sociedades modernas. 

 

 

4.2 Divergências teóricas entre Foucault e Agamben 

 

 

Mas Agamben e Foucault não concordam plenamente quanto à definição e ao alcance 

do termo biopolítica.    

Para Foucault, a ideia de biopolítica se traduz em tornar a atividade política, sobretudo 

a ação do Estado, em uma prática de governo sobre a vida biológica dos indivíduos ou até 

mesmo sobre toda uma população, fenômeno este que se verificou, principalmente, a partir do 

processo de industrialização e de construção da modernidade ocidental ao longo do século 

XVIII. 

São estas as palavras de Foucault sobre o processo de biopolitização do indivíduo: 

O homem ocidental aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva 

num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, probabilidade de 

vida, saúde individual e coletiva, forças que se podem modificar, e um 

espaço em que se pode reparti-las de modo ótimo. Pela primeira vez na 

história, sem dúvida, o biológico reflete-se no político; o fato de viver não é 

mais esse sustentáculo inacessível que só emerge de tempos em tempos, no 

acaso da morte e de sua fatalidade: cai, em parte, no campo de controle do 

saber e de intervenção do poder (FOUCAULT, 1999, p. 134) 

 

Já Agamben entende a biopolítica como uma marca fundamental de toda a política 

ocidental, e não somente a partir das transformações econômicas e políticas pelas quais 

passou o Ocidente nos séculos XVIII e XIX, como se depreende da seguinte afirmação: 

Pode-se dizer, aliás, que a produção de um corpo biopolítico seja a 

contribuição original do poder soberano. A biopolítica é, nesse sentido, pelo 

menos tão antiga quanto a exceção soberana. Colocando a vida biológica no 

centro de seus cálculos, o Estado moderno não faz mais, portanto, do que 

reconduzir à luz o vínculo secreto que une o poder à vida nua, reatando 

assim (segundo uma tenaz correspondência entre moderno e arcaico que nos 

é dado verificar nos âmbitos mais diversos) com o mais imemorial dos 

arcana imperii (AGAMBEN, 2002, p. 14) 
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4.3 Biopolítica e Biopoder na contemporaneidade 

 

 

Entretanto, há um ponto em comum entre os dois pensadores com relação à definição 

de biopolítica.  

Tanto para Agamben quanto para Foucault, o controle dos corpos dos indivíduos por 

meio dos instrumentos da política estatal produz uma ambiguidade velada, a qual se encontra 

implícita no fisiologismo das sociedades contemporâneas: trata-se de um controle que tolhe a 

vida na mesma medida que, artificialmente, a promove. 

Um exemplo deste suposto paradoxo da biopolítica, que é o de promover a vida ao 

mesmo tempo em que aumenta o controle sobre ela, seria a implementação de importantes 

politicas públicas como a obrigatoriedade da escolarização, as campanhas de vacinação, os 

programas de saúde pública, as legislações de trânsito, as políticas de segurança, etc... 

A questão é que tais políticas exercem um grande domínio, mas também um grande 

fascínio sobre os indivíduos de uma sociedade, os quais, inebriados pelo discurso de inclusão 

e cidadania, são docilizados e controlados pelo poder soberano do Estado por meio destas 

mesmas políticas públicas. 

Com a urbanização, a racionalização deste controle tornou-se tão importante para os 

governos que até foi criada uma ciência para a obtenção de dados sobre os indivíduos que se 

visam dominar: a Estatística. 

Note-se que, etimologicamente, poderíamos dizer que estatística significa uma forma 

de estatização do indivíduo, na medida em que muitos dados e informações sobre sua vida são 

capturados pelo Estado. 

Hannah Arendt também se interessou pelo tema do controle da consciência e dos 

corpos dos indivíduos por meio da politica.  

Em 1958, em sua célebre obra A Condição Humana, sem usar o termo biopolítica, mas 

partindo da ideia de que a modernidade reduziu os indivíduos a condição de animal laborans, 

diz que  o controle político sobre a sociedade ocorre quando se impõem sobre ela “inúmeras e 

variadas regras, todas elas tendentes a “normalizar” os seus membros, a fazê-los 

comportarem-se, de modo a excluir a ação espontânea ou a façanha extraordinária” 

(ARENDT, 2000, p. 38) .  

Com isto, podemos afirmar que, ao reduzir o ser humano a um animal que trabalha, a 

modernidade não só moldou o conceito de vida biológica como também alterou as 
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consciências dos membros sociais, de modo que, em vez de resistirem a esta condição de 

subordinação, a enaltecem e a desejam como forma de sentirem-se  inclusos socialmente. 

Retornando as distinções entre o pensamento de Foucault e o de Agamben sobre a 

biopolítica e a origem histórica deste fenômeno, cabe ressaltar que Foucault, em muitas 

ocasiões e textos, utiliza o termo biopoder como correspondente à ideia de biopolítica.  

O  conceito de biopoder ocupa-se, de um modo geral, em explicar a ação do Estado 

contemporâneo como poder disciplinador sobre os indivíduos, docilizando e controlando seus 

corpos para que se tornem mais produtivos e administráveis.  

A questão é que, ao fazer isto, a modernidade altera a compreensão tradicional da 

importância da alma, ou res cogitans, na compreensão de Descartes,  como elemento 

essencial da natureza humana.  

O importante agora não é mais “ter” um corpo para abrigar a alma, mas “ser” um 

corpo que funciona para obedecer e produzir. 

A alma perdeu o valor ontológico que nos enobrecia enquanto seres humanos, pois o 

fato de possuirmos uma alma é o que nos distanciava de outros seres vivos e nos conferia uma 

dignidade intrínseca. 

Na modernidade, a conhecida dicotomia cartesiana de que somos alma e corpo foi 

substituída pela ideia de que o próprio corpo é a alma, ou, em outras palavras, que a alma se 

materializou em corpo. 

Já na concepção de Giorgio Agamben, diferentemente da explicação de Foucault,  

desde o aparecimento das mais remotas formas de  Estado, e não apenas a partir da 

modernidade,  pode-se perceber o controle biopolítico sobre os indivíduos. 

No entanto, tal controle é sempre marcado por uma profunda ambiguidade  social e 

política, pois o mesmo instrumento, que serve para controle e domínio de uma população, 

também tem a pretensão de promover a vida e o bem-estar daqueles que são dominados.  

Tal domínio biopolítico talvez encontre respaldo em um suposto e  misterioso desejo 

de obediência por parte dos seres controlados, como se fosse algum tipo de preço a ser pago 

pela satisfação de suas necessidades.  

Afinal, as reinvindicações populares parecem historicamente demonstrar que os 

indivíduos almejam uma forma de  Estado que se preocupe com os seus corpos,  que os 

policie para se sentirem mais seguros, que construa ruas e muros para lhes conferir mais 

ordem e conforto, que proporcione trabalho, que assegure a paz, etc...  
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E se, para conseguir tudo isto, for necessário algum comprometimento ou diminuição 

da autonomia destes indivíduos, em contraposição ao aumento da soberania estatal, que assim 

seja. 

Este é um dos problemas contemporâneos que Foucault denuncia: esta cultura da 

obediência que ocorre, não pela força explicita como acontecia no passado, mas pelo 

convencimento político de que tal submissão é necessária para a manutenção da vida e 

promoção da felicidade. 

Em uma de suas conferências, intitulada O que é a crítica?, Foucault afirma que a 

crítica pode ser entendida como a “arte de não ser governado” (FOUCAULT, 1978, p. 38). 

Para o filósofo francês, os pensadores políticos e sociais do século XIX se ocuparam 

com o tema da justiça, pois as contradições do capitalismo evidenciavam uma lógica perversa, 

na qual aqueles que trabalhavam nas fábricas eram os mais pobres e não os ricos, situação esta 

que se revelava incoerente e injusta para uma sociedade que valorizava o trabalho como 

forma de ascensão social e como realizador da  liberdade.  

Marx é um exemplo destes pensadores. 

Acontece que, com o decorrer dos anos e o notável crescimento das políticas públicas 

para a promoção do bem-estar, o problema maior passou a ser outro, ainda que o primeiro, 

que é o da realização de felicidade social, não esteja totalmente resolvido, principalmente em 

países em desenvolvimento.  

O problema agora, que requer uma preocupação acentuada e um estudo minucioso, é o 

excesso de controle governamental.  

Estamos sendo governados demais e isto atenta diretamente contra  ideias, valores e 

ideais que estão diretamente associados a uma compreensão de natureza humana, a exemplo 

das ideias de liberdade e de  autonomia  dos seres humanos. 

Porque gostamos tanto de obedecer? Porque obedecemos tanto? A obediência passou a 

ser entendida como uma virtude? 

Os grandes problemas hodiernos da humanidade não são mais apenas causados pelos 

que governam, mas também pelo comportamento dos que são governados.  

Houve um deslocamento da responsabilidade pelos problemas sociais, políticos e 

econômicos da contemporaneidade. A miséria da vida humana não é produto único e 

exclusivo do abuso de poder das classes dominantes, como afirmavam os ideólogos 

socialistas, mas se apresenta hoje como resultado do também  “abuso de obediência”.  

A cultura da obediência tem suas raízes no argumento da autoridade, argumento este 

que os filósofos cristãos, desde Santo Agostinho, intensamente defenderam.  
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Ficamos livres das responsabilidades por nossos atos quando obedecemos a um poder 

superior, seja emanado de Deus, da família ou do Estado. 

No alvorecer do Iluminismo, Kant alerta para o fato de que a necessidade de assumir a 

responsabilidade por nossas escolhas é uma das características da saída da menoridade: 

A Moral, enquanto fundada no conceito do homem como um ser livre que, 

justamente por isso, se vincula a si mesmo pela razão a leis incondicionadas, 

não precisa nem da ideia de outro ser acima do homem para conhecer o seu 

dever, nem de outro móbil diferente da própria lei para o observar (KANT, 

1992, p. 9) 

 

Precisamos compreender que não se pode explicar o mundo apenas decifrando as 

ações políticas de quem manda, precisamos também discernir as implicações históricas a 

partir de quem obedece. 

Tanto no entendimento de Foucault como no de Agamben, os regimes totalitários do 

século XX, como o nazismo e o stalinismo, caracterizados historicamente pelo excesso de 

poder, não se constituem apenas em odiosas exceções da história recente do ocidente.  

Tais formas de Estado encontram sua origem na mesma lógica dominante da 

biopolítica ocidental: a lógica da obediência envernizada com matizes de cidadania. 

Esta é a lógica do mascaramento da violência, evidenciada na obediência a um direito 

que justifica a inclusão por meio da exclusão, a consolidação da ideia falaciosa de que alguns 

precisam perecer para que outros possam viver. 

E é justamente o cerne destas questões que produz a já conhecida preocupação 

foucaultiana: que a docilização dos corpos dos indivíduos, resultante de uma obediência cega 

ao poder soberano, redunde em uma biopolitização perversa e desumanizante. Biopolitização 

esta que encontra no direito um de seus maiores instrumentos de efetivação. 

Deste modo, pode-se claramente observar  uma certa similitude entre a lógica de poder 

dos totalitarismos e as razões de Estado nas democracias modernas. 

Para Agamben isto ocorre desde o alvorecer das civilizações, e não somente na 

modernidade: 

A “politização” da vida nua é a tarefa metafísica por excelência na qual se 

decide sobre a humanidade do ser vivo homem, e ao assumir esta tarefa a 

modernidade não faz outra coisa senão declarar sua própria fidelidade à 

estrutura essencial da tradição metafísica. O par categorial fundamental da 

política ocidental não é o de amigo-inimigo, mas antes o da vida nua–

existência política, zoe-bios, exclusão-inclusão. Há política porque o homem 

é o ser vivo que, na linguagem, separa a própria vida nua e a opõe a si 

mesmo, e, ao mesmo tempo, se mantém em relação com ela em uma 

exclusão inclusiva (AGAMBEN, 2002, p. 16) 
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       A vida qualificada politicamente, inclusive por meio do direito, tornou-se a ideia 

comum de vida.  

      Não há que se falar em vida fora da política, ou, se houver, não é bem uma vida, 

mas uma mera existência desprotegida e abandonada.    Existência esta que pode ser extinta, a 

qualquer momento, sem maiores repercussões jurídicas.  

Ser cidadão se torna conditio sine qua non para ser alguém, mesmo que isto signifique 

também ser controlado e dominado por um poder qualificador estatal. 

Rousseau já preconizava esta ideia de politização da vida por meio do direito ao 

afirmar: 

Quando digo que o objeto das leis é sempre geral, entendo que a lei 

considera os súditos como corpos e as ações como abstratas, jamais um 

homem como indivíduo, nem uma ação particular (...) em uma palavra: toda 

função que se refere a um objeto individual não pertence ao poder 

legislativo (ROUSSEAU, 2000, p. 47)  

 

Quando alegamos que o direito moderno contribuiu para a construção desta noção de 

biopoder do Estado sobre os corpos dos  indivíduos, substituindo a violência crua pelo 

convencimento político-jurídico e por uma violência institucionalizada, estamos concordando 

com o argumento de Foucault de que a modernidade pode ser entendida contemporaneamente 

como um processo de individualização e de totalização: “A razão da força do Estado se deve 

ao fato de ter se ele tornado um poderoso mecanismo de individualização e de totalização” 

(FOUCAULT, 1999, p. 237). 

Buscando explicar esta sentença, podemos entender que a modernidade seria a época 

da “fabricação do indivíduo como indivíduo”.  

O indivíduo não é lançado na existência já como indivíduo. Ele se torna indivíduo por 

meio de sua inserção política. A individualidade é confeccionada a partir da educação, do 

direito, da participação política, da integração econômica, etc... 

Somente quando a existência dos indivíduos é inscrita no universo político é que os 

seres humanos experimentam um real processo de individualização. 

Tal afirmação se constitui em uma crítica ao modelo explicativo da filosofia política 

contratualista, pois seus principais teóricos, como Locke, Rousseau e Kant, partem do 

pressuposto de que já nascemos indivíduos, portadores naturais do direito à liberdade, à 

igualdade e à dignidade.  

Senão, vejamos o que afirma John Locke: 

                          Sendo os homens (...) por natureza, todos livres, iguais e independentes, 

ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político 
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de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma 

pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da 

sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e 

unir-se em comunidade para viverem com segurança, contato e paz umas 

com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e 

desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela 

(LOCKE, 2012, p. 16) 

 

Pelo que entendemos de Foucault, tal argumento não se sustenta como verdade, pois 

não há como configurar esta liberdade senão pela politização, na qual o direito surge como 

instituto necessário para tal qualificação.  

Uma criança nasce livre e igual a todas as outras ou é o direito que produz estas 

condições,  por meio de afirmações jurídicas, como é o caso dos direitos da personalidade? 

A ideia das prerrogativas naturais de liberdade, igualdade e dignidade não são outra 

coisa senão uma elucubração ideal para se justificar a tese de que o exercício do poder estatal 

se origina a partir de um contrato, feito com base na autonomia de indivíduos naturalmente 

pré-constituídos.  

Os direitos da personalidade são construções culturais, jurídicas e biopolíticas que 

possuem, no mínimo, duas facetas: a da subjetivação artificial do sujeito e a da justificação do 

poder como instrumento de promoção da vida. 

Quanto ao processo de totalização, também afirmado por Foucault, poderíamos 

compreender que a socialização também é uma construção politica, uma criação humana.  

Não nascemos seres sociais como afirmava Aristóteles em sua célebre constatação de 

que somos todos zoo politikon, ou então como reiterava o escolástico Tomas de Aquino, em 

sua Summa Theologica, proclamando que “o homem é, por natureza, animal social e político, 

vivendo em multidão, ainda mais que todos os outros animais, o que se evidencia pela natural 

necessidade” (TOMÁS DE AQUINO, 2003, p. 04).  

 A sociedade é uma soma de indivíduos unificados pela cultura e pelo Estado. Não há 

indivíduo sem Estado.  

Podemos exemplificar tal afirmação quando percebemos a necessidade atual de uma 

certidão cartorial de nascimento para atestar que alguém é um indivíduo, com nome próprio e 

sujeito de direitos.  

A carteira de identidade, o passaporte e a exigência de uma credencial específica para 

se reconhecer que um idoso é de fato um idoso, independentemente dos documentos 

tradicionais de identificação, revelam o grau de biopolitização da sociedade moderna.  
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A integração social apenas se dá pela qualificação política. O mesmo poder que 

individualiza é o mesmo que totaliza. 

E isto se aplica às democracias, e não apenas aos excessos burocráticos dos governos 

totalitários.  

Vê-se, desta forma, que a democracia não é uma forma de organização política tão 

libertadora e justa como o ocidente insiste em afirmar. 

Em sua obra Uma história da sexualidade, Foucault busca explicar que este fenômeno 

biopolítico da individualização e totalização começa a se consolidar quando, a partir do século 

XVIII, a sexualidade passa a ser controlada pelo Estado, por meio direito. 

Apesar da justificativa de tal controle ser anunciado como uma preocupação com a 

saúde pública e a higidez moral da sociedade, sua maior intenção era a de disciplinar e 

orientar os corpos para o trabalho e para o aumento da produtividade. 

O marxista italiano Antônio Gramsci também busca mostrar, em seus Cadernos do 

Cárcere, que foram “os instintos sexuais os que sofreram maior repressão por parte da 

sociedade em desenvolvimento” (GRAMSCI, 2002), até mesmo os que o autor chama de 

impulsos normais.  

Em função de “um desequilíbrio permanente na relação numérica entre os indivíduos 

dos dois sexos” (GRAMSCI, 2002, p. 264), a repressão sexual atingiu grande intensidade.  

Para Gramsci, os novos métodos de trabalhos racionalizados demandam uma intensa 

“disciplina dos instintos sexuais (do sistema nervoso), ou seja, um fortalecimento da “família” 

em sentido amplo (não desta ou daquela forma do sistema familiar), da regulamentação e da 

estabilidade das relações sexuais” (GRAMSCI, 2002, p. 162). 

Tudo isto leva Foucault a concluir que: 

[...] por milênios o homem permaneceu o que era para Aristóteles: um 

animal vivente e, além disto, capaz de existência política; o homem 

moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em questão 

(FOUCAULT, 1978, p. 133) 

  

A biopolítica, então, a partir do século XVIII,  altera o modo de ação política do 

Estado, deixando de ser aquele poder soberano que antes decidia quem deveria morrer e quem 

era deixado para viver, para uma forma de Estado que agora, usando o direito como elemento 

essencial desta política moderna,  promove a vida de seus cidadãos e deixa perecer os que não 

se qualificam como tais. 
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O Estado Nazista, tão criticado pelas democracias liberais, não era tão diferente na sua 

lógica política: promovia a vida de seus cidadãos em detrimento da vida daqueles que 

obstaculizavam tal promoção.  

No caso alemão, alguns precisariam ser descartados para que outros desfrutassem do 

desejado lebensraum (espaço vital). 

É por conta de exemplos assim que, para Foucault, a tese da biopolítica rompe com a 

teoria da responsabilidade única da soberania como promotora de arbitrariedades. 

Agamben se distancia um pouco de Foucault na medida em que insere novas 

observações sobre a relação entre a biopolítica e o poder soberano que a instrumentaliza.   

O pensador italiano afirma que, em vez de haver uma ruptura entre biopolítica e poder 

soberano, a biopolítica é a contribuição original do poder soberano. 

Para Agamben, diferentemente de Foucault que defende a tese de que o Estado 

moderno decide quem vive e quem será deixado para morrer, a estrutura originária do poder 

soberano significa que a vida biológica se encontra sempre exposta à violência e ao poder da 

morte, tudo por consequência à submissão dos indivíduos a este poder soberano, o qual foi 

alçado, por uma justificativa político-jurídica, a uma condição de pairar acima do bem e do 

mal. 

Afirma Giorgio Agamben que o soberano está ao mesmo tempo dentro e fora do 

ordenamento jurídico. 

 Isto consiste em dizer que o soberano, tendo o poder de suspender a validade da lei, 

coloca-se legalmente fora da lei. Isto significa que “a lei está fora dela mesma”, ou, “eu, o 

soberano, que estou fora da lei, declaro que não há um fora da lei” (AGAMBEN, 2003, p. 23). 

Sempre que há política, seja nos governos democráticos ou nas ditaduras arbitrárias, 

resta uma sombra de “excepcionalidade estatal”.  

O poder soberano mantém, biopoliticamente, a autoridade de promover a inclusão e  a 

exclusão das pessoas, conferindo ou não, a elas, o direito a serem reconhecidas enquanto 

pessoas. 

Tal arbitrariedade, legitimada juridicamente pela própria lógica interna do poder 

soberano, é o que Agamben denomina “estado de exceção”, fenômeno que pode ser 

observado nos governos liberais, apesar do discurso espetacular da manutenção das garantias 

e dos direitos fundamentais. 

O estado de exceção constante no bojo dos Estados modernos é o que determina a 

aceitabilidade de absurdos institucionais, como a prisão norte-americana de Guantánamo, em 

Cuba; a supostamente desativada detenção de Abu Ghraib, no Iraque;  as execuções 
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discricionárias efetuadas pela polícia brasileira em seu pretenso combate ao crime (des) 

organizado; os campos de refugados espalhados pelo mundo, etc... 

Enfim, a história dos direitos civis, dos direitos da personalidade e dos direitos 

humanos, obra das revoluções liberais e sociais dos séculos XVIII, XIX e XX, são, na 

verdade, o germe de uma nova forma de controle político, o qual, perpassando a dicotomia 

ideológica direita/esquerda que vigorou até o fim do século passado, alcança seu apogeu na 

atualidade ao cristalizar a ideia de que a normalidade da vida está em sua anormalidade 

natural, ou seja, que a vida só pode ser concebida enquanto produto político, ou melhor, 

biopolítico. 

 

 

 

4.4 Concepção foucaultiana de biopoder e governamentalidade 

 

 

Na concepção de Michel Foucault, as interações dentro de uma sociedade sempre se 

organizam a partir de estruturas de poder.  

Como o poder se constitui em uma característica intrínseca as práticas humanas, ele 

estaria, de certa forma, imiscuído em todas as relações estabelecidas em uma sociedade. 

É justamente por este motivo que o célebre filósofo francês não se interessava pela 

ontologia do poder, até porque tal ontologia nunca existiu.  

O poder não é algo substancial, ou seja, não é uma condição que se pode ou não 

possuir. O poder simplesmente surge, como uma espécie de reação química dentro das 

relações sociais.  E por isto podemos afirmar, segundo a ótica foucaultiana,  que onde houver 

tais relações, aí se manifesta o poder. 

São estas as palavras de Foucault sobre a natureza do poder: 

É preciso não tomar o poder como um fenômeno de dominação 

maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os 

outros, de uma classe sobre as outras; mas ter bem presente que o poder não 

é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detém 

exclusivamente e aqueles que não o possuem. O poder deve ser analisado 

como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. 

Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é 

apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em 

rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam mas estão sempre em 

posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou 

consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, 
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o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles. (FOUCAULT, 1979, p. 

193) 

 

Dada esta conclusão acerca do poder, como algo inerente às relações humanas, Michel 

Foucault não se preocupou em questionar o porquê da existência do poder e sim buscou 

entender como funcionam os mecanismos do poder. 

 A partir daí, suas teorizações se encaminharam no sentido de produzir uma explicação 

racional sobre a genealogia do poder, pois o poder, por não ser algo substancial, se confunde 

com seus instrumentos, dinâmicas e estratégias. 

A teoria de Foucault foi elaborada de forma complexa e inovadora, sendo tecida 

gradativamente  ao longo de  sua trajetória intelectual e recebendo influência de seu 

engajamento com as questões sociais e políticas de seu tempo.  

Um de seus primeiros conceitos, no sentido de desvendar as relações de poder que 

emergiam da vida social foi sua teoria sobre a microfísica do poder.  

Tal definição que se tornou uma espécie de chave interpretativa para a compreensão 

de outras formas de manifestação do poder, ou seja, a biopolítica e o biopoder. 

Seu método, conhecido por genealógico, tornou-se um ferramenta teórica muito 

relevante para as ciências humanas, promovendo inspiração intelectual para o surgimento de 

muitas outras teses derivadas deste conceito, como podemos perceber nos trabalhos de Gilles 

Deleuze e Antônio Negri.  

Ao estudarmos eventos específicos podemos identificar, na contemporaneidade, certas 

tendências de controle dos grupos sociais e dos indivíduos, surgindo assim conceitos como 

biopolítica e o biopoder, os quais diferenciam o modo de governar da atualidade da maneira 

como as sociedades eram governadas antes do século XVIII, quando o soberano tinha o poder 

sobre a vida e a morte dos seres vivos, o que significa que se governavam os territórios, mas 

consideravam tão importante regular a vida dos indivíduos que habitavam tais espaços.  

No entanto, a partir do século XVIII, com o advento da modernidade,  surgiu um 

desafio central para o governo: regular a vida, superando o fato de que o soberano é aquele 

que tem poder para decidir quem morre. 

Para desenvolver sua tese, Foucault concentrou-se  primeiramente em estudos 

complexos e detalhados sobre o comportamento das sociedades modernas e suas instituições 

disciplinares como os asilos, as prisões e os hospitais. 

Em um segundo momento, Foucault voltou seu trabalho para as relações entre 

discurso, verdade e poder,  e, já no fim de sua vida, avançou no desvendamento de fenômenos 
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sócio- históricos como governamentalidade, biopoder, biopolítica, fenômenos estes que se 

revelavam intrínsecos ao liberalismo e ao individualismo da modernidade. 

Apesar dos termos biopoder e biopolítica não terem se originado a partir dos escritos 

de Foucault, foi ele que os inseriu como mecanismos de compreensão das relações sociais 

modernas. 

O vocábulo “biopolítica” é utilizado para explicar o funcionamento da sociedade e as 

relações sociais que fazem parte de sua dinâmica. 

Segundo a teoria biopolítica, a modernidade revela uma categoria social muito 

específica e diferente, quanto ao interesse, das políticas pré-modernas: as populações.  

A novidade conceitual deste termo se traduz na crítica à visão tradicional de que 

população constitui-se apenas em um dado demográfico. Para Foucault, a ideia de população 

evoluiu para uma complicada massa de indivíduos que tem suas vidas disciplinadas por 

mecanismos muito sutis de poder. 

Em dois planos muito importantes para a compreensão histórica - tempo e espaço – a 

biopolítica, o biopoder e a governamentalidade emergem, tendo como objetivo o controle das 

populações, por meio de um discurso de promoção da vida daqueles que são governados.  

Em seus estudos sobre a natureza do biopoder, Foucault revelou-se um crítico do 

cartesianismo, na medida em que ele não separava a alma do corpo.  

Quando Michel Foucaul falou sobre physis, não se referia apenas ao corpo, mas à 

totalidade do ser humano como ser vivo, o  qual se constrói a partir das interações, intenções, 

discursos, verdades, etc.  

Da mesma forma, o conceito de biopolítica está integrado a uma certa compreensão da  

anatomia política, não apenas sobre o corpo, mas também na linguagem, no discurso e nas 

simbologias. 

Esta sutileza do poder, em surgir das mais simples relações humanas, aparecendo 

também nas macro-relações entre o estado e indivíduo, pode ser melhor explicada da seguinte 

forma: 

Houve uma ideologia da educação, uma ideologia do poder 

monárquico, uma ideologia da democracia parlamentar, etc.; mas não creio 

que aquilo que se forma na base sejam ideologias: é muito menos e muito 

mais do que isso. São instrumentos reais de formação e de acumulação do 

saber: métodos de observação, técnicas de registro, procedimentos de 

inquérito e de pesquisa, aparelhos de verificação. Tudo isso significa que o 

poder, para exercer-se nesses mecanismos sutis, é obrigado a formar, 

organizar e por em circulação um saber. (FOUCAULT, 1979, p. 186) 
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Esta matriz explicativa, no entanto, é muito polêmica, pois reduziu a biopolítica  a 

uma luta de opostos (onde há poder necessariamente haverá resistência).  

Opor-se ao poder dominante não é um exercício que leva a um novo poder, com 

qualidades diferentes daquele que dominava.  

Apenas haverá uma mudança de poder, na qual o perdedor é substituído pelo 

vencedor, tornando-se o poder um palco de constantes lutas sociais.  

O conceito de biopoder revela uma considerável diferença entre as sociedades 

tradicionais e as sociedades modernas,  observando que as primeiras se ocupavam do controle 

do território, no contexto de uma geografia espacial e econômica; enquanto que as segundas, 

dedicaram-se ao controle das populações, interessando-se  pela geografia social e política. 

A noção de biopoder se apresenta como uma teoria baseada na vida, interpretada como 

um fenômeno natural, o qual, como força histórico-natural que é,  afirma-se como um poder 

relacional.  

De certo modo, o biopoder é inerente à condição humana, pois não é algo que o ser 

humano possa prescindir,  já que o poder surge inevitavelmente  em todo relacionamento 

humano.  

Resta claro que o biopoder, como o poder sobre a vida, é direcionado para um 

propósito específico que é o da segurança da espécie humana. 

O biopoder  estabelece uma relação básica da microfísica das interações humanas. O 

cuidado de si mesmo e as tecnologias de autodomínio, como o autocontrole, se constituem  

como mecanismos a partir dos quais a força natural do biopoder é exercida sobre si mesmo e 

sobre os outros.  

Trata-se de um controle dos indivíduos por eles mesmos, por meio de princípios 

constitutivos do autogoverno e da autonomia pessoal e moral, etc.  

A preocupação com a segurança contribuiu, através das relações com os outros,  para 

uma definição dos sistemas de poder, saber e verdade de uma sociedade.  

Sobre estes sistemas de poder, verdade e saber, afirma Michel Foucault: 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem 

poder. A verdade é deste mundo; ela é produzida nele, graças a múltiplas 

coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem 

seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de 

discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 

as instancias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 

maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 

são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o 

encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 1979, p. 

12) 
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A partir daí se observa uma  construção do biopoder visto como um poder relacional 

entre os seres humanos que exercem domínio em relações de caráter assimétrico.   

O biopoder expressa a possibilidade de agir sobre a natureza em termos de 

sobrevivência, sustento e apropriação de seus recursos, transformando-os em meios e ativos 

sociais.  

Nesse sentido, o biopoder estaria na base histórica de graves problemas sociais e 

econômicos como a  concentração da riqueza e a desigualdade social, aspectos críticos da 

modernidade tecnológica e industrial. 

Por outro lado, quando nos referimos a biopolítica, estamos tratando daquelas políticas 

que exercem o poder através de mecanismos e tecnologias: políticas sobre a população.  

O conceito de biopolítica não é equivalente com o de biopoder, apesar da  biopolítica 

também ser um exercício político sobre o corpo, implicando em domínio, controle e regulação 

sobre os indivíduos. 

A questão principal é que tanto o biopoder, com suas características de um fenômeno 

natural das relações humanas, como a biopolítica, que instrumentaliza o biopoder em prol do 

interesse governamental, servem como mecanismos de govenamentalidade por meio daquilo 

que Foucault chama de dispositivos. 

Vejamos o que o filósofo disse sobre tais dispositivos: 

O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, 

estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que 

dele nascem mas que igualmente o condicionam. É isto, o dispositivo: 

estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo 

sustentadas por eles. (FOUCAULT, 1979, p. 246) 

 

Os dispositivos e tecnologias de poder são configurados na dinâmica social. Alguns 

deles têm funcionalidades específicas, como, por exemplo, a notória intencionalidade 

observada na uniformização dos operários.  

Foucault definiu a governamentalidade como a esfera sócio-política de controle e 

regulação das populações. Esta foi uma visão positiva do poder em comparação com as 

sociedades tradicionais.  

Os governos pré-modernos exerceram um poder de morte sobre seus governados, 

enquanto  que aqui, nas sociedades modernas,  surge uma visão positiva de governo, porque 

através do poder a vida é regulada sob lógicas que buscam otimizar  processos de promoção 

da vida, como a taxa de natalidade, a inserção de população no mundo produtivo, as regras e 

formas de configuração das sociabilidades e a redução da insegurança social.  
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Esta última noção é encontrada no fundamento dos dispositivos e tecnologias de 

poder. O papel da governamentalidade com base em suas funções de segurança e na produção 

são as maiores ferramentas biopolíticas nas Políticas de Estado, governando corporeidade, 

mentalidades e processos de interação social, especificando a soberania como um exercício de 

poder do Estado, das organizações disciplinares e nas diversas interações sociais.  

Surge, desta forma, um reconfiguração do estado como um esquema através do qual se 

exerce a governamentalidade e o domínio sobre o corpo, e como campo de ações políticas em 

seu âmbito territorial. 

Assim, o corpo é dominado no vestiário, nos horários, em todos os tipos de regulação 

que organizações e sistemas sociais, por meio de costumes ou através de distâncias políticas 

determinaram como lógicas desse tipo de governo.  

Devemos Levar em conta que Foucault mencionou que a essência do liberalismo é o 

perigo que ele traz em seu bojo. 

O estado liberal, desde os séculos XVII e XVIII, diz ao indivíduo que cada um é 

responsável por si mesmo e que, em função de um princípio de consequência ou coerência, tal 

noção é compatível com a tese de que possuímos autonomia moral e racional.  

Portanto, não é missão do Estado proteger os indivíduos de uma comunidade política 

para além da proteção inerente à prevenção de um estado de guerra de todos contra todos, 

assegurando a propriedade e a soberania política.  

Aquele primeiro liberalismo que Foucault descreveu teve como condição ontológica o 

biopoder, a biopolítica, a insegurança e o perigo. Embora o assunto da equidade - ou, em 

outras palavras, o da desigualdade - não foi relevante no trabalho de Foucault. 

Assim, as proteções estatais têm sido proteções mínimas, uma teoria que Nozick 

(1971)  popularizou em sua famosa obra,  radicalizadando em direção às propostas de um 

liberalismo libertário e protoanarquista. 

A governamentalidade está enraizada na microfísica do poder. As relações entre 

Estado e cidadania são especificados nas interações de funcionários concretos, entidades 

concretas e pessoas ou usuários concretos.  

A microfísica na administração pública se consolida na interação entre o pretendente 

de um bem, serviço, ou aquele que interage na relação face a face com o Estado.  

Todas estas relações são abstratas, mas se materializam através de organizações, 

indivíduos, funcionários e problemas específicos.  
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A singularidade da ação do estado se realiza em demandas, respostas ou omissões 

políticas, em uma relação microfísica, uma dimensão que implica em um direcionamento 

estratégico dos  micro-poderes.  

Além disso, permite uma descentralização de suas coordenadas, espacialidade e 

temporalidade, como âmbitos de especificidade.  

Foucault fez uma teorização do poder que rompeu com as principais correntes de 

filosofia política que pareciam unidas na concepção tradicional de que o poder era encontrado 

no Estado.  

Ruptura clara e radical com a corrente conservadora iniciada com Hobbes e 

largamente utilizada pelos ideólogos do fascismo no século XX;  com a vertente liberal, 

iniciada com Locke e que culminou na teoria de Hegel sobre o Estado ético; e com a corrente 

Marxista, que considera que os Estados são organismos de dominação social e de classe.  

Em contraste, Foucault não estava interessado na generalidade hipostasiada de um 

Estado-cidadania, mas queria ver, por exemplo, na saúde, em dispositivos específicos ou em 

temas próprios da biopolítica, de que forma estas complexas relações constroem realidades e 

situações.  

Política e poder estão em toda parte, na política pública do Estado, na micropolítica da 

vida afetiva e social; e no meio político da vida organizacional, nas esferas politicas do 

público e do privado, na governo organizado e na lógica dos negócios do mercado.  

Por esse motivo, está incorreto afirmar que Foucault descartou o Estado como uma 

unidade de análise, pois seus trabalhos tem o Estado como um de seus referenciais favoritos.  

A governamentalidade constitui uma noção central que define o poder público e as 

relações entre público e privado. Alternativamente, a governamentalidade está instalada na 

dinâmica da biopolítica.  

O sociedades construíram - a partir do surgimento da modernidade - um conjunto de 

dispositivos para regular as populações, não só ao nível do encarceramento parcial (asilo, 

prisão, escola ou quartel), mas com um conjunto variado de estratégias gerais e dispositivos 

de controle sobre os corpos enquanto construções sociais e culturais. 

Quando se fala em governamentalidade, é importante delimitar o contexto histórico e 

resgatar o papel do governo ao longo da história, também relembrar como seus objetivos se 

transformaram - na modernidade - para um esquema de Estado territorial.  

Estão ali manifestas as transformações dos dispositivos de soberania, os quais 

adquiriram novas ênfases e novos conteúdo no gestão e administração de territórios.  



48 

 

A arte de governar não está mais relacionada apenas a Estado, mas incorpora o 

governo de organizações e interações humanas, o que se distinguiu como uma nova arte do 

governo foi a apropriação, por parte do Estado, de numerosas e sofisticadas tecnologias de 

poder.  

É por tudo isto que podemos dizer que a governamentalidade, como efeito biopolítico, 

é a governo das populações  

O que é a polícia? É uma dimensão de domínio do poder em si mesmo, como um 

poder interno. As interações sociais permitem o surgimento do "estado de polícia ". Lá, a 

noção de segurança é reconfigurada porque a polícia acaba sendo o conjunto de dispositivos 

que governa a vida das populações e onde, emergindo a própria sociedade, o Estado o 

reconfigura a partir de grandes e médias  regulações. 

De tal governamentalidade, o Estado reproduz a dinâmica da biopolítica, focado no 

governo interno e na soberania interna. O ponto forte desta política não é a espacialidade em 

si, como um conceito geográfico ou contextual, mas uma área na qual o controle sobre 

populações ocorre de modo bem mais evidente, a exemplo dos racionamentos, das politicas 

habitacionais e do controle sobre os espaços.  

A governamentalidade e a biopolítica, desde o século XVII, priorizaram a 

homogeneização e o controle funcional da corporeidade humana. 

Sobre este controle dos corpos, disse Foucault: 

O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, 

o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também 

igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se 

pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que 

façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, 

segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim 

corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. (FOUCAULT, 2000, 

p.119) 

 

As políticas habitacionais, o planejamento urbano e a circulação pública são, hoje em 

dia, uma parte substancial da biopolítica do século XXI.  

Um dos temas mais comuns da contemporaneidade é o que costumamos chamar de 

mobilidade urbana: avenidas, carros, pedestres, bicicletas e motocicletas competem pelo uso 

do espaço, todos sempre limitados por restrições e regulamentos que supostamente são 

criados em nome da segurança social, mas que no fim produzem um controle esmagador do 

governo sobre a mobilidade individual, delimitando espaços e definindo convivências. 

Em outras palavras, a biopolítica se evidencia na perda da liberdade em nome da 

segurança. 
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Outro exemplo deste tipo de controle autoconsentido pode ser verificado nas questões 

sanitárias. Por vários séculos é exercido um grande controle social por meio dos sistemas 

clínicos e hospitalares. Patologias endêmicas ou epidêmicas colocam em risco para a própria 

sociedade industrial e seus sistemas de produção. Essas patologias, que antes promoviam uma 

quarentena geral da comunidade contaminada, agora são combatidas por meio de uma 

higienização individual,  produzindo novas categorias sociais, muitas vezes indesejáveis, 

como o paciente, o preso ou o louco, figuras estas que devem ser confinados em espaços 

racionalmente apropriados como os asilos ou as prisões.  

Está configurado, portanto, um sistema onde os inimigos da propriedade são excluídos 

da sociedade e se constrói um discurso panóptico de reintegração ou ressocialização  

São esquemas para defender a sociedade, de tecnologias disciplinares ou a partir do 

controle, e são configurados como dispositivos onde um modelo de sociedade, construído 

historicamente, e não imposta teoricamente, realimentam, transversalmente, as práticas de 

biopoder e biopolítica. O discurso moral não é, no final, um fim em si mesmo, mas faz parte 

dos dispositivos que estruturam a defesa da sociedade. 
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5 ASPECTOS CRÍTICOS DA TEORIA BIOPOLÍTICA 

 

 

A organização científica e racional da vida humana atinge proporções inigualáveis 

com a chegada do século XX. Os direitos sociais consagram a titularidade que os 

trabalhadores tem com relação ao direito a uma vida digna, o que o que significa, entre outras 

coisas, ser alimentado, educado, ter uma casa, dispor de serviços sociais e públicos para serem 

atendidos em caso de doença e ter tempo para a recreação.  

Populariza-se o que chamamos de Estado do bem estar social, ou seja, um Estado que 

ocupa-se em atender as demandas sociais.  

Isso melhora a qualidade de vida e repercute nas taxas de crescimento populacional e 

na alocação de recursos. A demografia se torna uma das armas fundamentais da biopolítica, 

na medida em que administra e regula o crescimento populacional e a distribuição dos 

habitantes das nações modernas.  

O desenvolvimento do capitalismo, por meio dos processos de industrialização e de 

urbanização, modificou a face das nações modernas, afetando sua composição demográfica na 

distribuição populacional das áreas rurais e urbanas, no estabelecimento de megacidades e no 

equilíbrio entre grupos populacionais.  

Para onde vai e para onde está o capital, os habitantes e as populações se mudam em 

um movimento geopolítico e biopolítico, buscando-se sempre melhores condições de vida e 

revelando certo desinteresse pelo antigo local de residência que ficou para trás. 

A política demográfica, migratória e populacional é obviamente, um exercício de 

biopolítica.  

Medidas como controle do crescimento populacional através do uso de preservativos, 

da pílula anticoncepcional e a legalização do aborto em determinadas circunstâncias incidem 

diretamente sobre a taxa de crescimento populacional e influencia o estilo e a qualidade de 

vida das pessoas.  

Se as famílias das gerações recentes tornaram-se celulares, é pelo motivo óbvio de que 

os casais tendem, na atualidade, a reduzir o número de filhos, a administrar e a planejar suas 

vidas e as de seus descendentes.  

 

 

 



51 

 

5. 1 A biopolítica como gestão da vida humana 

 

 

A biopolítica entra em nossas vidas como organização e gestão da qualidade de vida. 

É a política populacional o componente mais visível da biopolítica, embora se estenda às 

políticas de saúde, sexuais, reprodutivas e a gestão do prazer e do tempo livre. 

Não é sem razão que Foucault conceitua biopolítica da seguinte forma: 

Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século 

XVII, em duas formas principais; que não são antitéticas e constituem ao 

contrário, dois polos de desenvolvimento interligados por todo um feixe 

intermediário de relações. Um dos pólos, o primeiro a ser formado, ao que 

parece, centrou-se no corpo como máquina: no seu adestratamento, na 

ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento 

paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de 

controle eficazes e econômicos - tudo isso assegurado por procedimentos de 

poder que caracterizam as disciplinas: anátomo política do corpo humano. O 

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

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

ser vivo e como suporte dos processos biológicos: a proliferação, os 

nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a 

longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar; tais 

processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções e 

controles reguladores: uma biopolítica da população. As disciplinas do 

corpo e as regulações da população constituem os dois pólos em torno dos 

quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. A instalação - 

durante a época clássica, desta grande tecnologia de duas faces - anatômica 

e biológica, individualizante e especificante, voltada para os desempenhos 

do corpo e encarando os processos da vida - caracteriza um poder cuja 

função mais elevada não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima a 

baixo (FOUCAULT, 1999, p. 130) 

 

Se a biopolítica é a capacidade do poder de incidir sobre a vida humana, administrá-la, 

organizá-la, regulá-la e inibi-la, o seu papel é cada vez mais amplificado na existência 

humana. 

A política populacional conduz a políticas sexuais de inibição, de repressão e de 

contenção dos impulsos carnais.  

A Igreja Católica, enquanto instituição de considerável influência, fala constantemente 

sobre o respeito à vida e afirma que a interrupção de gravidezes indesejadas é uma oposição 

perversa à vontade do criador divino.  

A referida instituição religiosa tira da mulher o direito de decidir sobre si e  sobre seu 

próprio corpo. A igreja também argumenta que a sexualidade deve estar sujeita aos requisitos 

reprodutivos. Não é aceitável a obtenção do prazer carnal nas relações sexuais.  
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São discursos assim que deram origem a uma sociedade contida e sexualmente 

reprimida.  

A biopolítica moderna se depara com uma realidade bem diferente: a libertação do 

corpo dos laços morais religiosos e da relevância de suas funções naturais.  

Na atualidade dá-se, ao corpo físico, uma valoração excessiva, muito diferente do que 

acontecia antes da modernidade.  

As práticas e os discursos que surgem propõem ou exigem uma transformação radical 

das antigas representações sociais.  

Uma literatura abundante e inconscientemente surrealista convida à "libertação do 

corpo", proposta que, quando muito, é angelical.   

A imaginação pode perder-se indefinidamente nesse discurso fantástico no qual o 

corpo se "liberta",  sem que saibamos bem o que acontece com o homem (seu mestre?) a 

quem o corpo dá, no entanto, a extensão e a aparência.  

Nesse discurso o corpo é colocado não como algo indistinto do homem, mas como 

uma posse, um atributo, um outro, um alter ego.  

O homem é a fantasia desse discurso, o sujeito suposto.  

A apologia ao corpo é, sem que se tenha consciência, profundamente dualista, opõe o 

indivíduo ao corpo e, de maneira abstrata, supõe uma existência para corpo que poderia ser 

analisada fora do homem concreto. 

A sexualidade tornou-se mais livre a partir da segunda metade do século XX e, mesmo 

assim, busca-se um planejamento familiar e um controle populacional maior. 

 A combinação biopolítica de gestão da sexualidade e do erotismo com  o controle 

populacional e demográfico é impressionante. O corpo físico é liberado, mas em contrapartida 

aumentam as políticas de controle do crescimento populacional.  

A moral repressiva condenava o corpo e o erotismo, o que, por sua vez, acentuava o 

papel reprodutivo das relações sexuais.  

Desta forma se sacralizava a vida humana e não havia controle sobre o crescimento da  

população. As famílias procriavam as crianças que "Deus" lhes concedia, como era costume 

dizer. Assim os criavam, os educavam e os formavam sem contradizer a vontade divina.  

A biopolítica converteu o poder terreno e humano em um deus interventor que se 

intromete na vida dos outros muito mais do que a divindade religiosa, decidindo quem nasce e 

quem não nasce, onde se dará o crescimento populacional e onde ocorrerá a imigração, que 

tipo de vida e qual a qualidade de vida que será adquirida ou perdida pela condição das 

populações. 
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Se a constituição da esfera política da decisão soberana (consistente, como é sabido, 

no direito de vida e morte, direito de fazer morrer ou deixar viver) é o fato jurídico primordial, 

e se a exceção é a "estrutura originária na qual o direito se refere à vida e a inclui em si 

através de sua própria suspensão", então a interpretação dominante do contrato social - como 

fundamento racional de legitimidade do poder político - perde muito de sua força de 

convencimento. Para Agamben, 

[...] teria chegado o momento de reler desde o princípio todo o mito de 

fundação da cidade moderna, de Hobbes a Rousseau... O relacionamento 

jurídico-político originário é o bando... que mantém unidos justamente a 

vida nua e o poder soberano. É preciso dispensar sem reservas todas as 

representações do ato político originário como um contrato ou uma 

convenção, que assinalaria de modo pontual e definido a passagem da 

natureza ao Estado. Existe aqui, ao invés, uma bem mais complexa zona de 

indiscernibilidade entre nómos e physis, na qual o liame estatal, tendo a 

forma do bando, é também desde sempre não estabilidade e pseudo 

natureza, e a natureza apresenta-se desde sempre como nómos e estado de 

exceção. Este mal entendido do mitologema hobbesiano em termos de 

contrato em vez de bando condenou a democracia à impotência toda vez que 

se tratava de enfrentar o problema do poder soberano e, ao mesmo tempo, 

tornou-a constitutivamente incapaz de pensar verdadeiramente, na 

modernidade, uma política não estatal (AGAMBEN, 2002, p. 115) 

 

A política sexual reprodutiva e a exaltação do corpo humano são outras facetas em que 

o biopolítico pode ser notado.  

Tais facetas aparecem como extensões da política demográfica, sendo ligado o sexual 

e o corporal com a reprodução da espécie e a administração da população.  

Nas últimas décadas o sexual e o corporal ganharam autonomia frente às exigências 

éticas, religiosas, demográficas e funcionais, para adquirirem importância por si mesmos.  

A busca por uma existência feliz,  superando as repressões religiosas e os requisitos 

funcionais próprios da estrutura econômica, se traduz em um renovado interesse pelo lazer, 

pelo tempo livre, pela busca do prazer e pela valorização da sensualidade.  

Essa dimensão hedonista, herdeira dos deuses vitalistas da antiguidade clássica e do 

epicurismo grego, sempre esteve presente, em maior ou menor grau, na evolução da cultura 

ocidental.  

Desde as origens da modernidade, o humanismo renascentista recuperou o estoicismo 

e o epicurismo, afirmando uma compreensão acerca da existência finita dos seres humanos.  

A dualidade entre a alma e o corpo acompanha a história da cultura moderna.  

A linha existencial em favor da felicidade e  dos prazeres sempre esteve lá, mesmo 

contida, no passado, pela moralidade religiosa e pelos imperativos da economia capitalista.  
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As mudanças culturais da década do sessenta, do século XX, criticaram fortemente 

estes comportamentos reprimidos e condenados como pecaminosos, anormais, libertinos e 

escandalosos. 

O corpo não deveria  ser mostrado e era associado ao diabólico, ao imoral e ao 

vergonhoso.  

Além disto, no dualismo filosófico da modernidade, o corpo foi desvalorizado frente à 

importância da razão. 

A cultura burguesa, por sua vez, exigiu a disponibilidade da força de trabalho para que 

o mecanismo capitalista continuasse a operar.  

Ao contrário do escravo, por quem havia pouco interesse em suas condições de 

existência e vida, com a luta e a resistência dos trabalhadores, a saúde pública foi 

universalizada.  

É importante que a força de trabalho seja saudável, seja higiênica e seja minimamente 

alfabetizada, eleva-se assim o trabalhador da condição animal para uma humanidade mínima.  

O sofisticado, o fino e o elegante ficariam reservados para as elites e as classes 

dominantes, embora agora a população ativa e as pessoas comuns pudessem contar, em 

termos de expectativa de vida, com o acesso a saúde e a prevenção de doenças. 

Desta forma, você obtém um corpo saudável e apto para o trabalho e para o 

desenvolvimento de habilidades e, além disso, você não deve se expor demais às 

extravagâncias, aos excessos e desgaste prematuro.  

Assim, o casamento, como instituição social básica do mundo cristão, mantém os 

papéis sexuais e a reprodução dentro das estruturas dos relacionamentos íntimos 

convencionais.  

A liberação erótica e corporal que foi experimentada com a revolução sexual, a 

aceitação de união livre e o respeito pelas minorias sexuais, sugerem uma exploração  dos 

corpo como fonte de prazer, tudo em detrimento,  ou com certa indiferença, às proibições 

morais e aos requisitos religiosos e funcionais.  

A estratégia dos governos liberais com relação a esta mudança comportamental 

consiste em apoiar uma maior  individualização das pessoas em questões de sexualidade e 

casamento, mas em contrapartida  promove o controle de natalidade. 

O resultado foi um estilo de vida mais ocidentalizado, individualista, hedonista e 

consumista, onde são deixadas de lado as proibições e inibições e, ao mesmo tempo, se 

aplicam medidas destinadas ao controle das gravidezes e à taxa de nascimentos.  
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Existe um viés aparentemente agradável das diretrizes biopolíticas que impulsiona o 

desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades,  e que interessa-se pela saúde e pelo bem-

estar dos governados e que prega um tratamento justo a todas as pessoas.  

É a biopolítica em seu aspecto positivo, engajada nas questões de política 

demográfica, na efetividade dos Direitos Humanos e no respeito pelo indivíduo.  

O problema é que a incidência de poder sobre a vida humana e a administração da 

existência dos indivíduos adquire uma dimensão mais terrível quando a presença da 

subcultura da morte é enfatizada, ou, em outras palavras, a capacidade do poder soberano 

decidir quanto tempo às pessoas vivem e, portanto, como devem viver.  

É biopolítica pura quando o poder decide sobre a vida das pessoas, o tipo e a qualidade 

das mesmas (ESPOSITO, 2006).  

Assim, a biopolítica se torna onipresente já que a influência das relações de poder 

existentes na dimensão estatal afeta a vida de pessoas comuns.  

O biopolítico chega e nos afeta quanto a economia, a  comida, a saúde, a sexualidade, 

o tempo livre, etc....  

Tudo isto não quer dizer que o biopoder se constitui em uma política incompatível 

com as nossas liberdades, direitos, lutas sociais ou civilização. Quando a presença da  

biopolítica é para o bem, como quando se apresenta na forma de uma maior atenção dada aos 

cidadãos, aos vulneráveis, aos fracos e aos despossuídos, sua influência não é um problema, e 

é até mesmo reivindicada pelas pessoas, as quais cobram do Estado e da autoridade tais 

intervenções. 

É diferente quando o poder soberano resolve sobre quem vive e sobre quem morre, 

como era comum nos governos antigos. 

Este componente bárbaro da política, aparentemente eliminado, anulado e contido nas 

sociedades modernas por conta das garantias individuais e a universalização dos Direitos 

Humanos, ocorre hoje de forma mais sutil, mas não desapareceu por completo.  

Tal componente alimenta-se de recursos como as políticas ditatoriais de exceção. Para 

Forster, a exceção é o tratamento que o Estado dá para aqueles que perderam ou nunca 

adquiriram o direito à igualdade política e ainda sofrem o drama da política da barbárie. 

A faceta mais repressiva dos Estados modernos surge apenas em momentos 

excepcionais, como quando se suprimem as garantias constitucionais,  se implanta o estado de 

sítio ou se militariza a sociedade.  

Neste caso, todos sofrem as implicações da barbárie política, pois ela será tratada 

como razão de Estado.  
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É a política do estado de exceção, disseminada e generalizada, o que agora se tornou 

muito mais comum do que gostaríamos. 

Giorgio Agamben tem estudado como esses fatores da excepcionalidade do poder e da 

política tem sobrevivido nos Estados modernos e democráticos.  

É de Agamben a afirmação de que “a regra vive da exceção” (AGAMBEN, 2003, p. 

34).  

Exceção é uma realidade dura e antidemocrática que se encontra disfarçada nas 

sutilezas das relações sociais e de poder, bastante normalizadas pelo império da lei e pelo 

estado de direito.  

É a ausência  ou a fraqueza do estado de direito que alimenta essa parte da 

excepcionalidade e da arbitrariedade, onde se anulam as liberdades individuais, onde se 

violam os  Direitos Humanos e onde se reduzem os espaços democráticos. 

Aqueles considerados marginais, excluídos, abandonados e vulneráveis se tornam 

sujeitos (ou melhor, objetos) propícios para o exercício do poder soberano, frente ao qual os 

indivíduos se encontram indefesos, num estado de verdadeira indigência natural.  

Para esses segmentos da sociedade não há o império da lei. O que predomina é o 

interesse dos mais fortes. Neste caso o poder dos fortes sobre os fracos é observado com toda 

a sua força e crueza.  

O poder soberano é um privilégio dos poderosos sobre uma sociedade desarmada e 

indefesa, o que nos faz  refletir sobre o modo como as relações sociais e de poder continuam a 

ser tão opressivas, violentas e cruéis como eram no passado, no que se refere ao poder e aos 

grupos altamente vulneráveis que estão expostos ao seus abusos.  

Vale lembrar que a soberania da lei no Ocidente se associa com a ideia da construção 

da verdade.  

Ao se diluírem os referenciais da justiça, o mundo descamba para o caos. A supressão 

das liberdades individuais e a violação dos Direitos Humanos ocorrem de forma muito intensa 

contra os dissidentes políticos e sociais, contra os inimigos internos do Estado, e mais 

comumente se manifestam na violência do governo contra grupos marginais localizados nos 

limites fronteiriços  da legalidade e da institucionalidade. 

 A existência e a vida dessas pessoas são pouco ou nada valorizadas, revelando uma 

faceta negativa da biopolítica, que é aquela na qual  a ingerência política na vida dos outros 

ocorre para prejudicá-los. Nestes casos o poder afeta, fere e prejudica os outros em uma 

biopolítica orientada para o reforço da ordem, do controle e da submissão. 
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5.2 A biopolítica e o controle social 

 

 

Dizer que as sociedades e comunidades humanas necessitam de certo controle porque 

sem ele não se poderia manter uma civilização é afirmar algo demasiadamente óbvio.  

Uma sociedade democrática busca e produz formas de controle para evitar que 

tendências sociais autodestrutivas tornem impossível a vida em sociedade. 

Isso acontece até mesmo com os anarquistas, que exaltam o caos e a ausência da 

ordem, do poder e da autoridade, muito embora terminem por criar outras regras e 

mecanismos para o funcionamento da comunidade humana que idealizam. 

Acontece que o problema está em outro lugar. O grande perigo é o de se confundir 

controle político com um tipo de controle autoritário que inibe, obstrui e impede o 

desenvolvimento livre dos indivíduos e dos cidadãos.  

Em poucas palavras, controle, em seu sentido mais amplo, refere-se ao controle pelo 

qual um pequeno grupo de seres humanos controlam milhões de pessoas, com objetivos e fins 

que estão muito longe de serem louváveis. 

Quando discutimos o controle, entramos nas questões espinhosas de quem exerce o 

poder e para que; quem controla quem e como; e, o que é muito importante para o debate 

sobre biopolítica: que tipo de poder e como o controle sobre os indivíduos afetam e alteram a 

vida que levam.  

O controle dos seres humanos por mecanismos políticos é um dos temas mais 

relevantes dos estudos sociais e políticos.  

Tal controle biopolítico lida com aspectos que muitos de nós sabemos que existem, 

mas que nos escapam muitas vezes à compreensão e pouco se fala sobre eles, porque estão 

fora do alcance de cidadãos comuns e até mesmo dos grupos intelectuais de interesse.  

Quando se desenvolve o debate sobre democracia, assumimos implicitamente a tese de 

que vivemos em sociedades formadas por cidadãos livres, que exercem livremente seus 

direitos.  

Nada poderia estar mais distante da verdade, pois muitas vezes percebemos que os 

controles políticos e sociais nem sempre ocorrem para que a sociedade funcione e trabalhe, 

mas para impedir e obstruir o livre desenvolvimento dos indivíduos.  

O controle adquire uma forma de exercício de poder opressivo. Nós passamos da 

sociedade disciplinar para a sociedade do controle (HARDT, 2000, p. 369). 



58 

 

Em um regime democrático, o mandato está nas mãos do povo, então o controle e a 

vigilância são realizados antes de tudo sobre o governo e as autoridades.  

Eis aqui um dos elementos distintivos da liberdade política em relação ao poder 

limitado e cerceado por controles sociais e políticos. 

É mais importante impedir a concentração de poder para evitar os abusos do poder 

absoluto à dignidade da pessoa humana, do que estar no poder e utilizá-lo de modo a  impedir 

as pessoas de exercerem seus direitos. 

Os Estados democráticos têm produzido áreas escuras do poder, nas quais se colocam 

acima dos cidadãos, controlando as atividades dos indivíduos até que possam fazer previsões 

seguras do que está por vir.  

As áreas de "inteligência" e as instituições repressivas se acostumaram a projetar e 

construir estratégias para gerenciar a população, inibir e limitar a participação de cidadãos, 

obstruindo assim a vida democrática e realizando um exercício pernicioso do que seria o 

controle social e político.  

As prioridades são invertidas, e quem deve ser monitorado pelo mandato social e 

popular, acaba se impondo sobre a população através de mecanismos de  controle políticos e 

sociais, extralegais e prejudiciais. 

Além da disputa usual pelo controle político, há uma série de aspectos ligados aos 

controles sociais que nos aproximam da biopolítica da personalidade.  

Os controles da população, da sexualidade e do corpo humano são variações do 

mesmo tema.  

As elites globais e nacionais, tanto econômicas, como políticas e militares buscam um 

maior controle sobre a atividade humana, como se não fossem suficientes todo o aparato de 

segurança interna e nacional que já existe.  

As decisões biopolíticas vão influenciando de tal forma os indivíduos e  as 

comunidades a adquirirem certas atitudes e comportamentos sociais, que se sobrepõem a 

qualquer escolha individual ou de grupo.  

O que realmente podemos decidir sobre nossas vidas sem nenhuma ou com a mínima 

interferência externa?  

É por isso que vale a pena questionar a existência do indivíduo moderno, quais são o 

seus alcances e possibilidades e o quanto as sociedades democráticas modernas estão 

comprometidas pela biopolítica.  

Uma pessoa religiosa, nos tempos medievais, vivia em um mundo governado por Deus 

e tudo o que acontecia estava ligada esta crença.  
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A presença religiosa diminuiu muito na modernidade, mas houve a incidência de 

novos poderes que invadiram e afetaram a vida comum. Visto desta maneira, o indivíduo 

moderno é quase inexistente.  

Nos tempos modernos, é proclamada a liberdade e a livre escolha dos indivíduos, mas 

os instrumentos de controle estão na ordem do dia e eles estendem sua eficiência controladora 

para além do concebível.  

A instituição familiar, considerada a base das comunidades humanas, é um espaço de 

socialização natural onde se constroem vínculos e relações de apoio e ajuda mútua, mas, no 

entanto, tornou-se uma ferramenta poderosa de controle social e político na vida moderna.  

Não falamos apenas das imposições dos totalitarismos e das ditaduras que penetram 

nas esferas familiares e promovem a lealdade aos chefes políticos e ao Estado acima das 

relações domésticas e dos vínculos naturais.  

Uma família pode fornecer energia moral para os indivíduos que a constituem, mas é 

também nos núcleos familiares que é imposta a desigualdade, a injustiça e arbitrariedade 

contra as pessoas.  

A entidade familiar é uma organização reprodutora do que acontece no resto da 

sociedade. 

Então a discussão ainda é quem controla quem, como este controle é feito e para que 

servem os controles sociais e políticos. 

Existem controles que vem sendo impostos e que, com o tempo, acabam se tornando, 

disposições legais, hábitos diários ou normas morais.  

Assim como falamos sobre diferentes dimensões de biopolítica, isso também acontece 

com os tipos de controle que se impõem sobre a sociedade.  

Existe uma série de controles já socialmente aceitos, dado que há interesse na saúde, 

no bem-estar e no desenvolvimento de pessoas.  

Tal é o caso das disposições jurídicas feitas para proibir a condução de quem está 

embriagado, restringir o uso de automóveis poluidores ou penalizar aqueles que fumam em 

lugares públicos.  

São limitações e restrições às liberdades individuais que são aceitas socialmente, 

porque os argumentos que as justificam vão no sentido de melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos. 

Cada pessoa deve se controlar para viver em sociedade. O controle individual e social 

que possibilita uma coexistência civilizada não está sendo discutido. 
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O que se critica são as formas de controle, mais ou menos nebulosas, que envolvem 

questões de segurança pessoal, pública e nacional.  

O uso de microchips, câmeras de vídeo e dispositivos de rastreamento é feito 

indiscriminadamente, sempre legitimado pelo discurso do combate a criminalidade e que 

acaba amplificando os controles dos Estados sobre indivíduos e pessoas.  

Esta ampliação de poder e controles, realizada por uma questão de combate ao crime 

organizado, terrorismo e tráfico de drogas, tornou-se opressiva e reverteu negativamente 

contra os cidadãos a quem diz proteger. 

O poder soberano afirma existir  para defender justamente aqueles  a quem acaba 

afetando e prejudicando.  

O controle sobre as autoridades como ideal de uma sociedade democrática termina 

substituído por novas formas de controle que são opressivas aos cidadãos e aos povos.  

Parece inocente e fortuito o que está acontecendo, quando acompanhamos a evolução 

das tecnologias de vigilância e segurança.  

Mas, na verdade, há algo de perverso neste avanço tecnológico, pois a ampliação do 

controle e da vigilância sobre os indivíduos contribui para anular ou até inverter o caráter 

democrático do projeto da modernidade, o que está nos levando a um retrocesso significativo 

no que tange as liberdades conquistadas.  

Um poder que, de cima para baixo, assiste e controla tudo, não admite ou permite 

qualquer mandato ou força política do cidadão. 

Parece até que esquecemos que, na modernidade, as autoridades políticas devem seus 

mandatos aos cidadãos. Que o objetivo das sociedades modernas é o pleno desenvolvimento 

dos cidadãos que as integram.  

Por lógica, o controle social e político deve ocorrer primeiramente com as  autoridades 

e com os funcionários públicos eleitos, sujeitos ao estado de direito.  

É o estado de direito o órgão legal que demarca as limitações e proibições do 

comportamento pessoal e coletivo.  

O autocontrole e o exercício do controle social são produzidos principalmente para 

fazer valer os acordos básicos e possibilitar a coexistência das comunidades.  

Na medida em que se abusa do poder, as autoridades tendem a exagerar no exercício 

do mesmo e, neste caso, é muito comum a arbitrariedade e a gestão discricionária da 

legalidade.  

É importante salientar que, além dos controles biopolíticos essenciais e básicos que 

são exercidos e aplicados contra aqueles que infringem a lei ou não respeitam as normas 
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sociais, também se requerem instrumentos que permitam aos cidadãos o controle sobre as 

autoridades e sobre o poder, para evitar desrespeitos, abusos, arbitrariedades e todos os 

excessos estatais que parecem estar na ordem do dia.  

Sendo esse o caso, por que aumentam tanto os controles excessivos e rigorosos que 

são exercidos contra cidadãos comuns que cumprem a lei, vivem honestamente e só querem 

ter uma existência digna?  

Talvez a resposta seja observar uma comunidade política na qual existam liberdades 

individuais, direitos democráticos e conquistas sociais. 

Quando as  autoridades e os governos elevam os controles sociais e políticos a níveis 

sem precedentes contra a cidadania, eles estão produzindo uma modalidade de sistema 

autoritário e estabelecendo novas estruturas de dominação política.  

Quando o que se procura é aumentar o cerco, o assédio e a intimidação contra a 

população, é evidente que existe um "coelho na cartola" que as autoridades e o poder 

estabelecido desejam esconder no seu exercício governamental e administrativo.  

É a biopolítica como negação da sociedade democrática ou, em outras palavras, a 

presença do poder e da política na regulação das nossas vidas, influenciando nossa maneira de 

pensar, agir, comportar-se e existir. Em suma, é a intrusão de poder na vida das pessoas.  

Portanto, assim que tal intervenção deixa de ser casual e obedece aos mecanismos 

biopolíticos de controle planetário, o poder passa a impactar no crescimento populacional, nos 

mecanismos de disciplina e padronização, nas novas modalidades trabalho, na assimilação das 

inconformidades e dos protestos sociais, na fabricação e na indução da opinião pública.  

Enfim, até mesmo nas estratégias de modelar o gosto da maioria, regular o uso do 

corpo e a alimentação ou desenvolver a imagem da felicidade moderna, podemos perceber a 

mesma pretensão de controle sobre os seres humanos, o que se torna uma biopolítica 

opressiva, que suprime o outrora sujeito autônomo e torna impossível, ou pelo menos difícil, 

desenvolver  a pessoa humana.  

O debate da biopolítica conecta-se muito bem com a questão das estratégias de 

dominação contemporâneas, em oposição à sociedade democrática, a qual vem sendo 

deslocada e destruída. 
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5.3 A teoria biopolítica como ferramenta de compreensão da modernidade 

 

 

Os estudos contemporâneos acerca da teoria biopolítica, na tentativa de se avaliar a 

ampliação das relações de poder sobre a vida humana, têm se revelado uma reflexão muito 

importante, principalmente no que tange a elucidação de problemas modernos, como a 

crescente falta de liberdade e de autonomia dos indivíduos nas sociedades atuais. 

Apesar de parecer novo, por conta do recente interesse pelo tema, a questão da 

biopolitização dos indivíduos e das populações tem uma origem muito mais remota. Ao 

menos esta é a concepção de Giorgio Agamben ao afirmar: 

O primeiro registro da vida nua como novo sujeito político já está implícito 

no documento que é unanimemente colocado à base da democracia 

moderna: o writ de Habeas Corpus de 1679. Seja qual for a origem da 

fórmula, que é encontrada já no século XIII para assegurar a presença física 

de uma pessoa diante de uma corte de justiça, é singular que em seu centro 

não esteja nem o velho sujeito das relações e das liberdades feudais, nem o 

futuro citoyen, mas o puro e simples corpus (AGAMBEN, 2003, p. 129) 

                                                                                         

No entanto, tal reflexão tem adquirido uma importância  muito maior, nos dias atuais, 

como instrumento de  compreensão das técnicas de poder e de controle utilizados na  

modernidade, do que das estruturas de poder comum nas sociedades antigas e medievais, pois, 

por conta da sofisticação e do aprimoramento dos mecanismos de dominação modernos, 

desenvolvidos a partir da Revolução Industrial, as técnicas de controle se tornaram, 

justamente por sua sutileza subjetivadora, mais opressivas na atualidade do que em épocas 

anteriores. 

A este respeito comenta Esposito: 

A expressão e também a tendência cada vez mais forte a proteger a vida dos 

riscos implícitos na relação entre os homens, em detrimento dos vínculos 

comunitários (é o que, por exemplo, prescreve Hobbes).  Assim como para 

defender-se preventivamente do contágio se injeta uma porção de mal no 

corpo em que se quer salvaguardar, também a imunização social da vida é 

custodiada de uma  forma que nega seu sentido mais intensamente comum 

(ESPOSITO, 2010, p. 10) 

 

De certo modo, os recentes estudos acerca de biopolítica inovaram por chamar a 

atenção do meio acadêmico para a relação entre as ciências sociais e humanas e alguns 

fenômenos próprios da modernidade pós-industrial, como o emprego das tecnologias de 

informação e comunicação, por parte dos Estados, no intuito de exercer poder e controle sobre 

seus cidadãos, os quais, iludidos pelo discurso frequente de que tais medidas visam a 
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promoção de suas vidas, padecem, inclusive, da alteração de suas subjetividades e de suas 

compreensões de mundo. 

No entanto, as reflexões biopolíticas também renovaram o interesse por discussões 

tradicionais sobre poder, soberania, domínio do corpo e violência.  

Tais questões pareciam meio afastadas do debate contemporâneo por parecerem 

desatualizadas frente a uma realidade histórica marcada pela vitória, em tese, das liberdades 

individuais, da democracia e dos direitos humanos. Pelo menos no hemisfério ocidental. 

A violência, por exemplo, na compreensão da teoria política tradicional, não era 

considerada uma atitude política. A violência sempre foi vista como a antítese da vida 

política. 

Hanna Arendt, baseando-se em Aristóteles, retrata que nem todas as atividades 

humanas são políticas. Na vida política ou bios politikos “(...) somente duas eram 

consideradas políticas (...) a ação (praxis) e o discurso (lexis), dos quais surge a esfera dos 

negócios humanos (...), que exclui estritamente tudo o que seja necessário ou útil” (ARENDT, 

2000, p. 105).  

O necessário e o útil precisariam ser resolvidos no âmbito doméstico, no qual a 

preocupação central é a sobrevivência, o que seria um ambiente ainda pré-político ou 

impolítico.   

É preciso estar “livre” das questões de sobrevivência para a inserção na vida política.  

Essas duas atividades – ação e discurso – eram consideradas inter-relacionadas, 

coiguais,  inclusive essa concepção é anterior à constituição da polis. Isso significava que, 

além de  

[...] que quase todas as ações políticas, na medida em que permanecem fora 

da esfera da violência, são realmente realizadas por meio de palavras, 

porém, mais fundamentalmente, que o ato de encontrar as palavras 

adequadas no momento certo [...] constitui uma ação (ARENDT, 2000, p. 

40)  

 

A teoria biopolítica, no entanto, interessa-se justamente por estes sutis mecanismos de 

poder e dominação estatal sobre os indivíduos, marcado inclusive por uma violência implícita 

ou explícita, produzindo uma contradição espantosa em uma sociedade fundamentada 

politicamente em um discurso liberal e democrático 

Sobre esta contradição, assim assevera Foucault com relação ao discurso biopolítico: 

                                      [...] aparece como um bem – finito, limitado, desejável, útil – que tem suas 

regras de aparecimento e também suas condições de apropriação e de 

utilização; um bem que coloca [...] a questão do poder, um bem que é, por 
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natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta política (FOUCAULT, 1999, 

p. 139) 

 

É notória a incidência do domínio físico e corporal dos governos sobre os indivíduos 

mesmo antes das sociedades civilizadas, entretanto, nada se compara a subjetivação produzida 

como resultado das formas de controle biopolítico nas sociedades hodiernas. 

A biopolítica pode ser entendida, neste aspecto subjetivador, como aquilo que  

[...] refere à implicação cada vez mais intensa e direta que se estabelece a 

partir de certa fase que se pode situar na segunda modernidade, entre as 

dinâmicas políticas e a vida humana entendida em sua dimensão 

especificamente biológica (ESPOSITO, 2010, p. 364)  

 

Na verdade, seria uma pergunta perturbadora se questionássemos a possibilidade da 

ascensão da biopolítica ser um desfecho inexorável das contradições produzidas na própria 

construção das sociedades democráticas conforme experimentamos na era atual. 

Uma tentativa de explicar este intrigante paradoxo seria considerar que  

[...] aquilo que salvaguarda o corpo individual, social, político - é também 

aquilo que impede seu desenvolvimento. E aquilo que também, passado 

certo ponto, ameaça destruí- lo. [...] a imunização em alta dose é o sacrifício 

do vivente - isto é, de toda forma de vida qualificada - à simples 

sobrevivência. A redução da vida a sua nua base biológica (ESPOSITO, 

2010, p. 1443)  

 

Em um primeiro momento, a denúncia da teoria biopolítica conduz a uma imagem 

negativa do homem, o qual parece se empenhar em reforçar seu poder e autoridade em 

detrimento da autonomia de outros indivíduos e das populações.  

Neste aspecto, são claramente perceptíveis as influências  do pensamento de 

Nietzsche, ao abordar a vontade e a onipresença do poder.  

Mas é Michel Foucault, a partir de uma leitura mais crítica sobre as relações de poder, 

que renova a conceituação biopolítica ao formular a tese de que tal fenômeno se refere a um 

aspecto social ligado as técnicas disciplinadoras do poder e o controle demográfico: 

Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas 

ramificações [...] captar o poder nas suas formas e instituições mais 

regionais e locais, principalmente no ponto em que ultrapassando as regras 

de direito que o organizam e delimitam [...] Em outras palavras, captar o 

poder na extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício 

(FOUCAULT, 1978, p. 182) 

 

As reflexões de Foucault nos levam a rever o modo como a sociedade e o poder 

concorrem para a disciplinarização dos indivíduos. 
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Na vida moderna, os discursos da individualização e da humanização contribuem, 

paradoxalmente, para suprimir e diluir a subjetividade e a corporeidade dos seres humanos, 

que são transformados agora em força de trabalho, em clientela e em consumidores.  

Para tanto, se impõe a necessidade de normalizá-los, padronizá-los e discipliná-los 

como indivíduos anômicos e como uma massa sem forma.  

O quartel, a prisão, o hospital, a fábrica e as escolas são exemplos claros de 

instituições que reproduzem, de uma forma ou de outra, os fortes sistemas de normalização do 

sujeito e dos corpos, dos indivíduos e das coletividades.  

O lugar especial que as instituições disciplinadoras e suas influências têm na obra de 

Foucault refletem a importância que tais instituições adquirem na evolução da sociedade 

liberal moderna.  

É uma espécie de panoptismo disciplinador que se traduz em um mecanismo de 

controle e flexibilidade ao mesmo tempo. 

O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que 

normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite 

qualificar, classificar e punir. [...]. É por isso que, em todos os dispositivos 

de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Nele vêm-se reunir a 

cerimônia do poder e a forma da experiência, a demonstração da força e o 

estabelecimento da verdade (FOUCAULT, 2000, p. 194) 

 

É neste contexto que o acusado judicial e o indivíduo doente são isolados corporal e 

psiquicamente, pois são expostos a uma certa execralidade a partir do uso de expressões que 

os qualificam como anormais, patológicos e criminosos. 

Observemos que, mesmo no mundo moderno, os quartéis ainda exigem obediência 

absoluta às ordens militares e, com a mesma intensidade, punem e penalizam a menor 

infração que afronte a autoridade.    

É desnecessário, por ser algo notório, discorrer sobre a coerção e a castração tão 

comuns à vida militar. 

No entanto, mesmo em instituições consideradas liberais e modernas, como a fábrica e 

a escola, podemos perceber diversos níveis de violência e coerção que são exercidos sobre os 

sujeitos, suas mentalidades e sua condição corporal.  

As empresas exercem tal coerção por meio do poder diretivo e das estruturas 

hierárquicas, as quais garantem, desta forma, o pleno funcionamento das atividades de 

trabalho.  
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As escolas, tradicionais, ainda muito autoritárias, reproduzem os mecanismos de 

controle e obediência da sociedade moderna, nos fazendo lembrar que o sistema educacional 

não escapa a regra dos poderes disciplinares biopolíticos. 

Na época em que o célebre pensador francês, Michel Foucault, denunciava a 

existência de uma trama biopolitizante na estrutura das sociedades contemporâneas, tal 

dedicação ao tema era tida como exagerada, pois se considerava que o mundo do pós-guerra 

era caracterizado por um espírito liberal e democrático. 

No entanto, tudo agora ficou muito mais claro. Não é difícil notar que a prática 

repressiva dos quarteis, antes institucionalizada, extrapolou os limites da caserna, sempre 

justificadas por um discurso de combate ao terrorismo, ao tráfico de drogas ou a outros 

supostos inimigos do Estado e da sociedade.  

Os indivíduos, levados por uma crença de que estarão mais seguros, foram cooptados 

por um argumento ideológico de que somos uma espécie de soldados do bem, empenhados 

também, ao lado do Estado, na luta contra estas excrecências que visam destruir o tão valioso 

contrato social.  

Por isto a aceitação tácita, ou muitas vezes expressa, de tal dominação biopolítica. 

Os mecanismos de controle e vigilância, os quais tiveram sua origem nas prisões e 

hospitais, estão presentes agora nas ruas, nas avenidas, nos centros comerciais, nas estradas, 

nas escolas e nos aeroportos.  

É como se toda a população, de certo modo, se tornasse suspeita para o Estado, que 

alega fazer isto para protegê-la. 

Por outro lado, a sociedade capitalista tem investido pesado em desenvolver, cada vez 

mais, as habilidades e as aptidões dos trabalhadores, mas sempre com o intuito de aumentar a 

capacidade produtiva destes trabalhadores, e nunca com a intenção de torná-los mais 

autônomos e conscientes da necessidade de uma redistribuição da riqueza ou da ampliação de 

benefícios sociais.  

A educação escolar nos impõe uma disciplina tão subjetivadora que nos faz acreditar 

que é puramente normal viver em um sistema de recompensas e punições, premiações e 

castigos.  

Tal sistema, quando reproduzido em outras instituições ou estruturas de poder, só 

contribui para a perpetuação de injustiças e desigualdades.  

Então, é possível sair desta sociedade disciplinadora, superando-a ou reduzindo sua 

nefasta influência sobre o indivíduo? 
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Não há uma resposta fácil para esta questão, mas houve quem defendesse que tal 

modelo de sociedade, caraterizada pela dominação e pelo controle disciplinar, estaria 

declinando a partir da segunda metade do século XX, frente a uma sociedade baseada nas 

tecnologias, informação e na comunicação.  

Entretanto, se considerarmos as reflexões de Foucault sobre o comportamento estatal 

do pós-guerra, perceberemos que tal tese não se sustenta, pois os debates biopolíticos nos 

mostram a existência de uma conspiração desesperada das instâncias de poder para instalar o 

domínio e o controle sobre os indivíduos, sempre por intermédio de um complexo processo de 

convencimento e subjetivação. 

 

 

 

5.4  Biopolítica e controle demográfico 

 

 

O trabalho de vigilância e controle sobre as pessoas, suas vidas e seus corpos são 

claramente  reflexos biopolíticos.  

Para Foucault, a liberdade moderna só é conquistada por meio de um reforço de 

controle sobre as pessoas, como podemos depreender da citação a seguir: 

a liberdade aparecerá como condição de existência do poder (ao mesmo 

tempo sua precondição, uma vez que é necessário que haja liberdade para 

que o poder se exerça, e também seu suporte permanente, uma vez que se ela 

se abstraísse inteiramente do poder que sobre ela se exerce, por isso mesmo 

desapareceria, e deveria buscar um substituto na coerção pura e simples da 

violência); porém, ela aparece também como aquilo que só poderá se opor a 

um exercício de poder que tende, enfim, a determiná-la inteiramente 

(FOUCAULT, 1995, p. 244). 

 

Nós vivemos em uma sociedade de poder disciplinar, isto é, dotada de aparelhos cuja 

forma é o sequestro, cuja finalidade é a constituição de uma força de trabalho e cujo 

instrumento é a aquisição de disciplinas ou de costumes (FOUCAULT, 2013, p. 240) 

Vamos recordar a referência que Foucault faz ao biopoder e ao controle demográfico 

das populações: 

[...] São esses processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade que, 

justamente na segunda metade do século XVIII, juntamente com uma 

porção de problemas econômicos e políticos (os quais não retomo agora), 

constituíram, acho eu, os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de 

controle dessa biopolítica. É nesse momento, em todo caso, que se lança 
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mão da medição estatística desses fenômenos com as primeiras demografias 

(FOUCAULT, 2000, p. 290) 

 

Ora, se a biopolítica se refere à conexão entre vida e política e poder, o controle 

demográfico está no centro de tudo isso!  

Existe uma interferência e um envolvimento direto do poder e da política sobre a 

evolução das populações, as taxas de natalidade e mortalidade, a expectativa de vida e a 

demografia. 

Há uma clara influência biopolítica na gestão dos fenômenos migratórios da 

atualidade, sempre no sentido de se estabelecer o rosto, a pele e a cor das sociedades 

contemporâneas.  

Desde os tempos antigos, o poder tem se imiscuído nas decisões cruciais da vida 

humana; e tal ingerência era muito pior na vida dos escravos, das mulheres, dos estrangeiros e 

dos excluídos em geral.   

Era decidido sobre a existência, a residência e o tipo de vida que o indivíduo poderia 

levar. 

Por muito tempo, os corpos dos indivíduos têm sido tratados como meros instrumentos 

para o exercício da sexualidade, da reprodução e do controle populacional.  

O discurso da Igreja Católica ante a modernidade reflete a complexidade deste tema. 

A posição religiosa é a de que os seres humanos não podem usar ou dispor de seus 

corpos como se fossem integralmente deles e, para justificar tal alegação, a Igreja faz  

referência a um ser supremo que decide sobre o certo e errado no comportamento dos 

indivíduos.  

As correntes seculares e laicas, por sua vez, afirmam que a individualidade está 

fundamentada em um direito personalíssimo, que inclui o domínio sobre o próprio corpo, o 

qual nos identifica, nos pertence e faz parte de quem somos.  

A questão que se apresenta é se estamos realmente em condição de exercer o total 

domínio sobre o corpo, ou se apenas o administramos a serviço de algum outro poder, como 

se pode observar nas práticas históricas onde notamos que o soberano dispunha sobre a vida e 

a morte de seus súditos, o que incluía o corpo como a parte visível e externa destes 

indivíduos.  

Com isto, podemos perceber que, em regimes despóticos, tanto o deixar viver como o 

fazer morrer, ou o fazer viver e deixar alguém morrer depende da vontade única e exclusiva 

dos poderosos. 
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Na vida moderna, os critérios individualistas e humanistas confundem-se com a 

racionalização e a cientificidade que permeia a realidade social, incluindo o que há de mais 

elementar na vida, que é a sobrevivência.  

Em razão disto não é de fácil aceitação que alguém, nos dias atuais, tenha o direito de 

dispor das vidas de outras pessoas.  

No entanto, esta prática ainda continua a acontecer em algumas comunidades políticas 

tradicionais, autoritárias e ditatoriais, mas de modo algum se aceita que tal situação seja 

considerada normal, do ponto de vista jurídico.     

Tal realidade é vista como uma espécie atavismo a ser superado ou como uma 

distorção política na história das coletividades. 

Quanto ao discurso cientificista da modernidade, vemos que, muitas vezes, busca-se 

justificar a redução das taxas de natalidade e um maior controle demográfico. Tudo isto 

avalizado sempre por uma propaganda de que tais práticas visam uma melhora da qualidade 

de vida de toda uma população. 

Mas, não é difícil notar que tudo isto revela uma tentativa de se gerenciar os começos 

e os fins da vida humana, o que, sem dúvida alguma, é uma questão biopolítica. 

 E o que dizer da sexualidade? Território complexo, localizado entre o biológico, o 

social e o político, a sexualidade pode ser livre ou reprimida, seletiva ou promíscua. 

A biopolitização da sexualidade é facilmente percebida quando observamos as 

decisões políticas ou judiciais no que concerne influenciar as pessoas, os casais ou as 

comunidades quanto ao uso de preservativos, da pílula anticoncepcional e da prática de 

aborto. 

Este último tornou-se uma das questões de maior antagonismo político e jurídico dos 

últimos tempos.  

Quando começa a vida? Existe o direito ou não de interrompê-la? Quem decide sobre 

isso? A verdade depende de cada legislação aprovada? Existem verdades sagradas e eternas? 

É um assunto intocável? Deve ser resolvido democraticamente em uma votação livre? 

Consideraremos a opinião da maioria ou das minorias?  

O sexual, como um elemento biológico-social, torna-se objeto de politização quando 

os Estados e os poderes políticos interferem na política reprodutiva, na gestão de sexualidade, 

no tratamento de minorias sexuais e até mesmo nas questões relativas ao gênero feminino 

como o estabelecimento de um perfil estético-físico, a generalização de um gosto e um padrão 

de beleza. 

Desta forma é que a vida íntima e pessoal tem sido politizada como nunca.  
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Uma das características mais marcantes dos regimes totalitários é que se utilizam dos 

meios de comunicação de massa para manipularem realidades de aspectos sociais 

aparentemente triviais, mas com grande poder de subjetivação, como o estereótipo do que seja 

uma boa vida, a padronização de uma preferência estética e o discurso de aceitação e de 

conformismo com o mundo que nos cerca. 

A biopolítica se move e oscila desde as questões demográficas até a esfera da 

existência íntima e pessoal. 

Para se compreender as raízes do processo de biopolitização faz-se necessário alcançar 

o conceito da “bios” Aristotélica, cujo termo é de grande relevância para a compreensão do 

fenômeno biopolítico.  

Trata-se do desenvolvimento de habilidades e de aptidões que afastam o homem para 

longe de sua condição natural e animal e vai, por meio de um conjunto de qualificações 

políticas, nos civilizando gradualmente.  

Esta condição é adquirida pela sociabilidade política (ARISTÓTELES, 1998, p. 5).  

O distanciamento da animalidade e o desenvolvimento da condição de seres humanos 

levam a uma vida humanizada, qualificada politicamente, a qual é administrada desde tempos 

imemoriais pelos grupos dirigentes. 

Historicamente, já são de fácil identificação os aspectos de controle e de dominação 

que acompanham a construção de um Estado como um corpo político destacado do resto da 

população. 

Poderíamos então afirmar que existia, nessas circunstâncias, um interesse dos 

poderosos pela vida de seus súditos, de seus subordinados, de seus servos ou de seus 

escravos?  

Na verdade, quem não possuísse em termos antropológicos, e de acordo com o 

estatuto jurídico da época, a condição de ser humano, não merecia a atenção dos soberanos, 

como no caso dos escravos.  

Para quem faz parte da condição de “ser humano”, e com mais razão ainda se estiver 

na condição de “igual”, sua vida passa a interessar ao Estado e isto possibilita o envolvimento 

político com seus semelhantes.  

Mesmo as mulheres, que na Antiguidade eram relegadas à vida doméstica, recebiam 

atenção por parte do poder soberano por sua capacidade de reprodução e de preservação do 

lar.  

O Humanismo pré-renascentista e a experiência da modernidade, chegando até as 

revoluções liberais, nos levaram a uma crescente humanização dos relacionamentos sociais.  
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Aquele cenário desumanizante e muitas vezes cruel comum nas relações de poder 

ainda subsiste, mas muito mais atenuado por uma tendência contemporânea a empatia e a 

preocupação generalizada com a vida dos outros.  

Na existência moderna, biopolítica, entendida como desenvolvimento de habilidades e 

aptidões dos seres humanos, tornou-se motivo de interesse comum.  

A igualdade e a universalização de direitos obrigou os governos a dar uma atenção 

especial aos problemas sociais. O fundamento dos Estados liberais e democráticos modernos é 

o indivíduo cidadão, que elege e vota, que reclama e exige das autoridades o exercício de um 

bom governo e o cumprimento dos interesses públicos.  

Mas, além disso, há realmente um interesse e uma preocupação dos governos, e do 

poder em geral, no sentido de promover o bem-estar dos cidadãos?  

Pois é exatamente desta preocupação estatal que se originaram as políticas públicas de 

oferecimento de uma educação básica gratuita e obrigatória, e da extensão dos serviços de 

saúde para toda a população.  

Antes das revoluções que inauguraram a modernidade, apenas uma porção da 

população, reduzida a um círculo dominante, educado e ilustrado, era atendida em suas 

necessidades individuais e coletivas, ao passo que agora, após o advento das democracias 

liberais, tal responsabilidade pelo bem-estar dos demais cidadãos  adquiriu um significado 

comum.  

A biopolítica tem especial interesse no desenvolvimento das habilidades e das 

competências dos concidadãos. Há um claro apelo biopolítico no sentido de se desenvolver as 

potencialidades dos indivíduos.  

A literatura econômica é consensual na tese de que a reprodução da força de trabalho 

requer uma mão de obra treinada, habilidosa e saudável, pois isso garante a aumento da 

produtividade e da competitividade.  

O anseio por afastar os seres humanos de sua condição animal nos levou a dar uma 

importância considerável à educação e ao adestramento de nosso comportamento.  

A afirmação da humanidade ante a animalidade, da vida ante a morte e do trabalho 

ante a inação e a preguiça, são características da vida capitalista moderna, na qual se observa 

um crescente interesse pelo modo de vida dos trabalhadores, dos empregados e dos cidadãos.  

Cabe salientar que tal interesse do Estado, e das classes dominantes, pela vida e pela 

saúde da população em geral não decorre de uma evolução espontânea, mas é produto da 

resistência e da luta histórica dos trabalhadores que afirmaram seu direito a vida, a igualdade 

jurídica e a condição de serem considerados humanos.  
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Mas quando passou importar ao capitalista  se a pessoa do trabalhador se embrutecia, 

se ele se embriagava ou se vivia apenas no nível da sobrevivência? 

Desde que não afetasse o processo de trabalho e os níveis de produção o capitalista 

parecia, historicamente, ser indiferente a estas questões.  

No entanto, à medida que processo de industrialização foi se desenvolvendo, não 

demorou em se perceber que o alto índice de absenteísmo, as deficiências físicas, as 

enfermidades, a incapacidade intelectual, o desânimo e a falta de esperança afetavam 

fortemente as economias nacionais e, por isto, havia razões para resgatar trabalhadores e guiá-

los de volta à produtividade.  

O interesse econômico parece conduzir o ser humano a se preocupar com o "outro".  

Uma diferença essencial entre o antigo escravo e o assalariado moderno é a 

racionalização do processo de trabalho e da reprodução organizada da força de trabalho.  

Tal distinção pode ser observada na medida em que, pela racionalidade que permeia as 

relações entre o capital e o trabalho, os indivíduos desenvolvem um interesse maior nas 

relações estabelecidas entre si. 

Tal consenso favorece, em muito, a aceitação de dispositivos biopolíticos como 

expressão de um controle que, apesar de indigesto, pode ser entendido como um múnus 

necessário para a manutenção da vida.  
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6 DIREITOS HUMANOS E BIOPOLÍTICA 

 

 

 

Neste capítulo, buscaremos elucidar quais seriam as contribuições que a teoria 

biopolítica pode trazer para uma melhor compreensão do papel dos direitos humanos na 

sociedade moderna.  

Para começar, cabe recordar que foi a partir da segunda metade do século XX, e com 

maior força na atualidade, que ocorreu uma ampliação dos estudos acerca da teoria biopolítica 

e dos conceitos de biopoder, popularizados por pensadores como Michel Foucault, Roberto 

Esposito, Giorgio Agamben, entre outros. 

O interessante é que os estudos biopolíticos versam sobre temas que são de interesse 

das mais diversas áreas do conhecimento humano como o direito, a educação, a política, a 

bioética, a filosofia, etc...  

Tudo isto está relacionado ao fato de que a teoria biopolítica vem se dedicando ao 

estudo dos mais diversos problemas contemporâneos e tem servido como uma poderosa 

ferramenta para auxiliar na compreensão dos fenômenos políticos e sociais que andam 

ocorrendo nos dias atuais. 

Muito embora seja notória a expansão dos estudos em Biopolítica e Biopoder, não 

foram publicadas muitas reflexões a respeito da interface entre a teoria biopolítica e a 

relevância dos direitos humanos, tanto na esfera da filosofia como no campo do direito. 

É exatamente por conta desta lacuna que este trabalho se esforça em discutir este tema, 

o qual, apesar de sua relativa complexidade, revela-se importante na tentativa de se entender o 

mundo contemporâneo. 

Diante desta escassez de reflexões, talvez seja razoavelmente relevante estabelecer o 

seguinte questionamento: haveria um distanciamento entre a teoria biopolítica e a teoria dos 

direitos humanos? E, se houver, o que motivaria tal  divergência ou afastamento? 

Em primeiro lugar, vale salientar que se avaliarmos os objetivos das duas teorias, 

muito provavelmente se conseguirá estabelecer uma clara dissonância entre a Biopolítica e os 

Direitos Humanos. 

A teoria biopolítica tem como preocupação central problematizar elementos e 

fenômenos próprios da modernidade, como a concepção de Estado moderno, a soberania, a 

importância estatística, os dispositivos de subjetivação e a própria vida humana.  
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Logo se vê que a Biopolítica tende a revelar um caráter intelectual e acadêmico mais 

reflexivo, crítico, problematizador e analítico. 

Já os Direitos Humanos não focam necessariamente em  uma reflexão crítica ou 

problematizadora acerca de sua validade ou legitimidade, mas se estabelecem como 

afirmações propositivas-normativas.  

Os principais objetivos da teoria dos Direitos Humanos é a prescrição de condutas e o 

balizamento ético, muito semelhante a qualquer outra área do Direito. 

Justamente por conta desta distinção é que a Biopolítica se mostra como uma área do 

saber muito mais ampla, quanto à reflexão, do que os Direitos Humanos, os quais costumam 

ser entendidos a partir da  premissa de serem universais e absolutos. 

Outra diferença clássica entre a Biopolítica e os Direitos Humanos está na 

compreensão que estas duas áreas do conhecimento têm com relação ao papel do Estado. 

A teoria biopolítica é concebida como uma ferramenta intelectual que critica 

veementemente o Estado, as relações de poder, o alcance do poder soberano e o controle dos 

indivíduos por meio de processos subjetivadores.  

Já os Direitos Humanos, embora também critiquem o Estado quando este não os 

reconhece ou lhes nega efetividade, ainda assim vê no Estado uma instituição importante 

como garantidora da aplicação e da defesa dos direitos humanos.  

Em outras palavras, sem o Estado não há que se falar em existência, manutenção, 

cumprimento ou efetividade dos Direito Humanos.  

Por isto, os Direitos Humanos partem do fundamento de que o Estado, apesar de suas 

distorções, é essencial para o gerenciamento da vida social e, por isto,  não questiona sua 

existência.  

É claro que os Direitos Humanos, por sua própria natureza ilustrada, defendem uma 

limitação ao poder do Estado, mas sem destruí-lo, pois os Direitos Humanos sempre recorrem 

ao Estado para continuarem a existir no plano fático. 

No entanto, a convivência entre o Estado e os Direitos Humanos está longe de ser 

pacífica.  

O grande paradoxo que emerge desta relação pode ser frequentemente notado quando 

o Estado, que figura como o grande garantidor dos Direitos Humanos, se torna, muitas vezes, 

o grande violador dos Direitos Humanos. 

Outra divergência entre a Teoria Biopolítica e os Direitos Humanos tem suas raízes na 

compreensão filosófica dos dois institutos.  
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Os Direitos Humanos, filosoficamente, tem suas origens nas teorias contratualistas dos 

séculos XVII e XVIII, fundadas principalmente na ideia de Direito Natural, muito embora, 

atualmente, tenham se descolado bastante das raízes jusnaturalistas.  

Mesmo assim, os Direitos Humanos ainda são compreendidos a partir das teorias 

sociológicas do consenso, nas quais o Contrato Social, apesar de suas falhas, é considerado 

fundamental para a existência e manutenção da sociedade. 

Diferentemente disto, a biopolítica critica incisivamente as teorias contratualistas e 

aponta a origem do Estado não como resultado de um consenso estabelecido entre iguais e 

sim como uma instituição dominadora, controladora e disciplinadora, cuja idealização partiu 

de classes interessadas em consolidar e manter seu poder sobre os demais membros da 

sociedade. 

Por fim, uma última distinção entre as teorias biopolíticas e a teoria dos Direitos 

Humanos pode ser evidenciada quando percebemos que as duas teorias são dissonantes com 

relação à crença na existência de uma natureza ou de uma essência humana, de caráter 

universal. 

Com relação ao entendimento acerca de uma possível natureza humana, a biopolítica 

não se convence de que há uma natureza humana estabelecida universalmente e claramente 

definida. 

Mas os Direitos Humanos sustentam uma tese muito diferente. Mesmo que haja uma 

grande dificuldade conceitual em defini-la, a teoria dos Direitos Humanos compartilha da 

ideia de que deve haver uma natureza ou essência humana passível de apreensão, por meio da 

qual se justificaria os pressupostos de que os Direitos Humanos são universais e de que todos 

os seres humanos, indistintamente, são titulares destes direitos. 

 

 

           6.1 Os Direitos Humanos e a tese da existência de uma natureza humana 

 

 

Para os Direitos Humanos, há uma essência humana, fundada na racionalidade, na 

moralidade ou na empatia, o que permite o compartilhamento de prescrições éticas e 

fundamenta a capacidade moral da espécie humana.  

Nesta linha, temos o exemplo do primatólogo Frans de Wal, o qual defende, 

cientificamente, que a empatia é uma característica inerente à natureza humana: 
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A reivindicação da vez à singularidade baseia-se na empatia. Não a conexão 

emocional em si, coisa difícil de negar em outros animais, mas a chamada 

“teoria da mente”. Essa expressão canhestra refere-se à capacidade de 

reconhecer estados mentais de outros indivíduos. Se você e eu nos 

encontrarmos em uma festa e eu achar que você acha que nunca nos vimos 

antes (embora eu tenha certeza de que já nos vimos), tenho uma teoria sobre 

o que se passa na sua cabeça. Ver da perspectiva de outro revoluciona o 

modo como uma mente se relaciona com outra. Dado que alguns cientistas 

apontam essa habilidade como unicamente humana, é irônico que todo o 

conceito de teoria da mente tenha surgido com um estudo sobre primatas na 

década de 1970 (DE WALL, 2007, p. 222) 

 

Não obstante, apesar de existirem estas distinções entre a teoria Biopolítica e os 

Direitos Humanos, há também algumas aproximações que contribuem para que as reflexões 

biopolíticas ajudem ampliar a nossa compreensão acerca da validade, da legitimidade e da 

efetividade dos Direitos Humanos.  

A principal aproximação entre as duas teorias diz respeito ao papel do Estado como 

interventor em diversos aspectos da vida humana.  

Conceitos como o de Estado e poder soberano são temas recorrentes tanto na teoria 

biopolítica quanto na teoria dos direitos humanos.  

A positivação dos Direitos Humanos, ocorrida após a II Guerra Mundial, 

principalmente com a publicação da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, em 

1948, produziu a concepção que fundamenta o sistema atual de proteção aos Direitos 

Humanos.  

Tal concepção está amparada em uma modelo estadocêntrico de Direitos Humanos, 

pois tais direitos se organizam a partir de uma ideia de proteção e tutela por parte dos Estados 

soberanos e das Organizações Internacionais.   

Este modelo não é questionado dentro da teoria dos direitos humanos, pois a 

positivação destes direitos decorre da crença de que tal estatuto exerce certa coerção jurídica 

sobre aqueles que ousam desrespeitar os Direitos Humanos. 

E tal capacidade de coerção só pode resultar de um poder institucionalizado que, 

mesmo sendo supranacional, não deixa de possuir características de soberania. 
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6.2 A interação entre biopolítica e Direitos Humanos 

 

 

Para compreender melhor como a teoria biopolítica interage com os Direitos Humanos 

podemos levantar as seguintes questões:  

a) Quais seriam os limites da efetividade dos Direitos Humanos diante do criticado sistema 

prisional brasileiro, marcado por inúmeras denúncias de abusos, excessos e violências, isto 

dentro de um país que é signatário de quase todos os tratados e acordos internacionais que 

versem sobre a proteção dos Direitos Humanos?  

b) Como a teoria biopolítica nos ajudaria a compreender a falta de eficácia dos órgãos 

internacionais de proteção aos Direitos Humanos na redução dos abusos cometidos dentro das 

prisões brasileiras? 

c) De que modo a teoria bipolítica pode reforçar os mecanismos dos Direitos Humanos para 

lidar com a ingerência do poder do Estado sobre o corpo e a condição de saúde das pessoas? 

Para responder a estes questionamentos precisaremos conceituar melhor o que seriam 

os Direitos Humanos.  

O problema é que os Direitos Humanos precisam ser interpretados a partir de uma 

perspectiva filosófica, política e jurídica.  

Tais perspectivas, apesar de interligadas, apresentam nuances muito distintas quanto 

ao entendimento acerca dos Direitos Humanos.  

A partir de uma ótica filosófica poderíamos definir direitos humanos como 

“exigências éticas sociais positivadas”, como afirma o jurista espanhol Eusébio Fernandez: 

[...] seria a síntese entre os direitos humanos entendidos como exigências 

éticas ou valores e os direitos humanos entendidos paralelamente como 

direitos. O adjetivo “morais” aplicado a “direitos” representa tanto a idéia de 

fundamentação ética como uma limitação ao número e conteúdo dos direitos 

que podemos compreender dentro do conceito dos direitos humanos. Desta 

forma, somente os direitos morais, ou seja, os direitos que tem mais a ver 

intrinsecamente com a idéia de dignidade humana, podem ser considerados 

como direitos humanos fundamentais. O substantivo “direitos” expressa a 

idéia de que os direitos humanos estão entre as exigências éticas dos direitos 

positivos, mas também, a necessidade e pretensão de que, para sua 

“autentica realização”, os direitos humanos estejam incorporados no 

ordenamento jurídico, ou seja, que cada direito humano como direito moral 

corresponda paralelamente a um direito no sentido estritamente jurídico do 

termo (FERNANDEZ, 1984, p. 107-108) 
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No entanto, apesar dos Direitos Humanos surgirem como exigências éticas, isto não 

significa que tais demandas decorram de simples concretizações do direito natural, na verdade 

tais direitos foram conquistados a partir de lutas históricas e sociais ao longo da modernidade.  

E como uma demanda ética se transforma em direito positivo? Como ocorre esta 

incorporação ao ordenamento jurídico de um Estado? Como acontece a mudança de categoria, 

de uma exigência ética para uma norma de direito?  

Como forma de exemplificar que tal passagem (da exigência ética para o mundo do 

direito) não é algo tão simples, poderíamos tomar como exemplo a situação fática do grupo 

social denominado LGBT. 

Tal grupo, apesar da legitimidade de suas reivindicações de inclusão social, ainda não 

conseguiu converter todas as suas demandas éticas em normas jurídicas que tutelassem seus 

direitos. 

A apropriação destas exigências éticas pelo âmbito jurídico (incorporação dos Direitos 

Humanos em tratados, declarações e até mesmo no ordenamento) é o que chamamos, no 

direito, de positivação.  

Esta condição permite que tais demandas, ao transformarem-se em direito, sejam 

protegidas pelo Estado. 

Agora, com relação à perspectiva política, podemos afirmar com segurança que os 

Direitos Humanos são, sem sombra de dúvida, um discurso político. 

Um discurso de grande repercussão na modernidade, mas que, muitas vezes, apesar de 

sua relevância ética, pode ser usado como recurso para legitimar certas práticas controladoras 

por parte do Estado. 

Além disto, podemos também identificar os Direitos Humanos como um poderoso 

instrumento de ampliação dos direitos das minorias e um mecanismo eficiente para a 

promoção da emancipação social. 

No que tange o discurso jurídico, os Direitos Humanos são previstos em instrumentos 

normativos, como Tratados e Convenções Internacionais, além do fato de que muitas destas 

garantias já foram internalizadas em muitos ordenamentos jurídicos, recebendo a 

denominação de direitos fundamentais. 

Ora, o fato de tais direitos estarem positivados em normas permite com que as vítimas 

de violação dos Direitos Humanos possam recorrer ao Estado para fazer cessar estas 

violações.  
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Este discurso jurídico é o que confere maior visibilidade e concretude aos direitos 

humanos. É este o discurso que traz consigo a aplicabilidade global dos direitos humanos e 

busca atender  todos aqueles que foram vítimas de tais violações. 

Considerando agora a teoria biopolítica, para depois relacioná-la positivamente com os 

Direitos Humanos, convém recordar que os termos biopolítica e biopoder são carregados de 

divergências conceituais, as quais trazem ainda alguma dificuldade de compreensão se 

considerarmos autores diferentes. 

Sobre isto, discorre Roberto Esposito: 

                                      […] é compreensível que Foucault nunca tenha mencionado as diferentes 

interpretações da biopolítica prévias à sua própria análise: o extraordinário 

relevo desta é fruto, precisamente, de sua distância por respeito a elas. […]  

a operação iniciada por Foucault em meados da década de 1970, por sua 

complexidade e radicalidade, não admite comparação com as teorizações 

prévias (ESPOSITO, 2010, p. 41) 

 

Se considerarmos as teorizações anteriores, podemos afirmar que a obra de Foucault é 

considerada inovadora com relação à conexão existente entre biopolítica e Direitos Humanos. 

Para começar, Foucault define a biopolítica como o campo do saber que estuda o 

domínio estatal que incide sobre a vida e repercute também sobre a morte. Podemos dizer que 

há uma apropriação da vida e da morte pela esfera política. 

O poder era antes de tudo, neste tipo de sociedade, direito de apreensão das 

coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida; culminava com o 

privilégio de se apoderar da vida para suprimi-la (FOUCAULT, 2000, p. 

127) 

 

Para Foucault, até a modernidade, o poder soberano era aquele que “fazia morrer” e 

“deixava viver” e, na contemporaneidade, o poder soberano, paradoxalmente, ocupa-se com a 

promoção da vida: “fazer viver”, mas em contrapartida, “deixa morrer”. 

Este arranjo do poder soberano, com relação ao controle da vida do indivíduo e das 

populações, distinguindo-se do poder disciplinar dos períodos anteriores a modernidade, 

segundo Foucault, se utiliza de tecnologias e instrumentos de poder para promover a vida, ao 

mesmo tempo que deixa outros para morrer. 

O poder do Estado de poder matar é substituído pelo poder de promover a vida.  

E como, apesar deste engajamento na promoção da vida, a biopolítica pode ser vista 

como atentatória aos Direitos Humanos? 

A teoria biopolítica agrega densidade aos estudos sobre Direitos Humanos quando 

avalia o papel do Estado na efetivação de tais direitos. 
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Juridicamente, os Direitos Humanos estabelecem obrigações para o Estado, tanto 

negativas quanto positivas. 

 

 

6.3 O Estado como promotor e violador dos Direitos Humanos 

 

 

Sob a ótica dos Direitos Humanos, a legitimidade do Estado está relacionada ao seu 

comprometimento com tais direitos. 

Se houver uma tensão entre o Estado e os Direito Humanos, os Direitos Humanos 

devem prevalecer, mas como o reconhecimento dos Direitos Humanos só pode se dar por 

meio do Estado, então tal tensão se caracteriza por um considerável paradoxo.  

Para exemplificar este paradoxo, lembremos que fazemos parte de um sistema de 

proteção dos Direitos Humanos formado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgãos estes que são aceitos pelo Estado 

brasileiro como legítimos, pois o Brasil ratificou os tratados e convenções que os estabelecia. 

Ocorre que, apesar do Brasil ser signatário das convenções internacionais que versam 

sobre Direitos Humanos, muitas decisões que emanaram dos órgãos judiciais de proteção aos 

Direitos Humanos não foram acatadas pelo Estado brasileiro. 

Como analisar esta inefetividade? Por que este problema persiste? Como a formulação 

de um Estado racista, engendrada por Foucault, pode nos ajudar a entender tal falta de 

efetividade? 

Se observarmos, de modo panorâmico, o sistema prisional brasileiro, vamos concluir 

que a população carcerária segue um padrão que só se justifica quando o avaliamos sob a 

perspectiva da Biopolítica. 

Para se ter uma ideia desta realidade, no Brasil, a população carcerária chegou a 

726.712 presos em junho de 2016, quando em dezembro de 2014 a população prisional era  

622.202 pessoas.  

Cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial, 

mais da metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos, além disto, 64% são negros, e 

92% não terminaram o ensino médio. 

É isto que Foucault denomina de racismo biopolítico. O racismo de Foucault não se 

refere exatamente ao conceito étnico e sim àqueles considerados degenerados ou 

desajustados. 
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Roberto Esposito elucida melhor esta terminologia quando ele, ao referir-se ao 

conceito de racismo biopolítico de Foucault, explica que: 

                                      Uma vez inscrito nas práticas de biopoder, o racismo exerce uma dupla 

função: a de produzir uma separação num continuum  biológico, entre quem 

deve permanecer com vida e quem, em contrapartida, deve ser atirado para a 

morte e, mais essencial, a de fixar uma relação direta entre ambas as 

condições, no sentido de que a morte desses últimos favorece a 

sobrevivência dos primeiros (ESPOSITO, 2010, p. 175) 

 

Então, como a morte pode promover a vida no Estado moderno? A morte daqueles que 

não prestam, dos delinquentes e dos desajustados, promove a vida daqueles que são 

verdadeiros cidadãos. Este é o Estado que promove a vida e deixa morrer. 

Para se ter uma ideia do impacto deste discurso biopolítico, pesquisas apontam que 

56% dos brasileiros defendem a máxima de que “bandido bom é bandido morto”. 

Com relação à promoção da saúde pública podemos notar também que o discurso 

estatal é o da promoção da vida, mas que, por meio desta justificativa, esconde uma lógica 

perversa de controle dos corpos dos indivíduos, solapando alguns de seus direitos pessoais 

mais relevantes: como privacidade, autonomia da vontade, direito ao próprio corpo, etc... 

Um caso emblemático, que pode facilmente ilustrar este argumento, ocorreu em 2016, 

na cidade de Trindade, no estado de Goiás, quando uma mãe solicitou uma medida judicial 

para obrigar o filho de 22 anos, portador de uma doença renal crônica, a fazer hemodiálise. 

O problema é que o judiciário concedeu a mãe uma interdição parcial do rapaz e 

determinou que o jovem deveria se submeter ao tratamento, mesmo contra a vontade. 

Outro exemplo de intervenção biopolítica do Estado na vida dos indivíduos pode ser 

encontrado na história de um paciente lúcido de 79 anos, morador da cidade de Viamão, no 

Rio Grande do Sul, que, em 2013, rejeitou uma cirurgia de amputação de uma perna, a qual, 

supostamente, prolongaria sua vida. 

Acontece que o Ministério Público ingressou na Justiça Estadual com um pedido de 

Alvará Judicial que obrigasse o idoso a fazer compulsoriamente a cirurgia de amputação, 

mesmo contra a sua vontade.  

Há ainda o episódio de uma gestante, residente em Torres (RS) que, em 2014, por não 

concordar com a decisão médica de que não poderia ter um parto natural, foi forçada, por 

decisão judicial, a se submeter a um procedimento cirúrgico para retirada do bebê.  

O que impressiona é que o cumprimento da medida envolveu ameaças de prisão por 

parte do oficial de justiça destacado para conduzir a gestante à maternidade. 
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Por fim, vale relatar o evento ocorrido em Amparo (SP), em 2004, quando uma jovem 

de 27 anos, portadora de uma leve deficiência intelectual, foi obrigada, por decisão judicial, a 

passar por um processo de esterilização. 

Como a jovem fugiu para evitar a laqueadura forçada, dez anos depois, já com família 

constituída, solicitou à Justiça que tal medida fosse revogada. 

O que fazer para que o Estado não tenha este poder soberano sobre o corpo dos 

indivíduos? Como a Biopolítica poderia reforçar o discurso dos Direitos Humanos em relação 

ao direito dos indivíduos sobre o seu próprio corpo? 

Para a Biopolítica, o problema está no mito de que o saber/poder jurídico e o 

saber/poder médico são muito mais racionais e seguros do que a razão individual, ou seja, o 

Estado se coloca na condição de proteger o homem de si mesmo. 

Para Foucault, 

                                      O controlo da sociedade sobre os indivíduos não se efetua somente pela 

consciência ou pela ideologia, mas também no corpo e com o corpo. Para a 

sociedade capitalista, é a biopolítica que importa antes de tudo, o biológico, 

o somático, o corporal. O corpo é uma realidade biopolítica; a medicina é 

uma estratégia biopolítica (FOUCAULT, 2000, p. 210) 

 

E acrescenta que tal fenômeno tem sua origem no alvorecer da modernidade, quando 

tal promoção da saúde passou a ser uma questão de Estado: 

A política médica que se desenha no séc. XVIII em todos os países da 

Europa tem como primeiro efeito a organização da família, ou antes, do 

complexo pais- filhos, como instância primeira e imediata da medicalização 

dos indivíduos; a ela coube o papel de charneira entre os objetivos gerais 

que diziam respeito à boa saúde do corpo social e o desejo ou necessidade 

de cuidados dos indivíduos (FOUCAULT, 1979, p. 195)  

 

 

A grande preocupação da teoria biopolítica, com esta ampliação da ingerência do 

poder estatal sobre aspectos íntimos da vida humana, é que há uma clara desproporção entre 

as exigências do poder soberano e o vulnerável poder/direito do indivíduo frente às decisões 

estatais. 

Quando estudamos as decisões judiciais e as fundamentações jurídicas que avalizam 

tais sentenças, podemos perceber claramente o emprego do mecanismo de poder 

jurídico/estatal por meio de regulamentações amparadas no discurso político de promoção da 

vida e do bem estar social. 

O poder, segundo Foucault,  

[...] é cada vez menos o direito de fazer morrer e cada vez mais o direito de 

intervir para fazer viver, e na maneira de viver, e no "como" da vida, a partir 
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do momento em que, portanto, o poder intervém, sobretudo, nesse nível para 

aumentar a vida, para controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas 

deficiências, daí por diante a morte, como termo da vida, é evidentemente o 

termo, o limite, a extremidade do poder. Ela está do lado de fora, em relação 

ao poder: é o que cai fora de seu domínio, e sobre o que o poder só terá 

domínio de modo geral, global, estatístico (FOUCAULT, 1999, p. 295-296) 

 

E, noutro lugar, ele também diz: 

Portanto, temos uma primeira tomada de poder sobre o corpo que se faz no 

registo da individualização e uma segunda tomada de poder que não é 

individualizante mas, se quiserem, massificante, e que já não se faz na 

direção do homem-corpo mas do homem-espécie. Depois da anátomo-

política do corpo humano, posta a funcionar durante o séc. XVIII, vemos 

aparecer, no final desse mesmo século, algo que já não é uma anátomo-

política do corpo humano, mas o que eu chamaria uma biopolítica da 

espécie humana (FOUCAULT, 1999, p. 289) 

 

A medicina, enquanto técnica política de intervenção, e o sistema de justiça, enquanto 

mecanismo que estabelece a normalidade jurídica, são as instâncias de poder que vão 

determinar o que é normal e o que não é, o que é certo e o que é errado, a despeito da 

racionalidade individual. 

A população, muitas vezes alijada de um discernimento mais sofisticado, está sujeita a 

um impasse político de difícil solução, pois, se por um lado, lhe é apresentada uma técnica 

política de intervenção para promover a vida, por outro, há uma crítica biopolítica com 

relação ao controle de suas vidas e de seus corpos. 

Há um poder de promoção da vida sobre os pacientes e há um poder de morte sobre os 

detentos do sistema prisional brasileiro. 

Enfim, embora se acredite que a teoria biopolítica seja contrária aos Direitos Humanos 

por se contrapor ao Estado soberano, a teoria biopolítica também pode contribuir para a 

limitação do próprio poder soberano no controle dos indivíduos e das populações.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, buscou-se revelar que há algo de 

problemático e perverso no cerne das instituições políticas e jurídicas da contemporaneidade, 

incluindo aquelas que parecem representar o que há de mais civilizado e moderno em termos 

de organização humana, como é o caso dos Direitos Humanos.  

Em boa medida, tal distorção decorre de uma condição da modernidade que pode ser 

traduzida como uma profunda instrumentalização da racionalidade, a qual tem servido a um 

propósito perverso de controle da vida e dos corpos dos indivíduos, sempre legitimada por um 

discurso de promoção da vida e do bem estar.  

É este o fenômeno que tem sido designado, por muitos críticos da modernidade, como 

biopolítica. 

No entanto, o núcleo perverso da biopolítica é muito mais difícil de ser notado, em 

todas as suas consequências, do que parece.   

É aqui que percebemos a relevância dos trabalhos de Michel Foucault e Giorgio 

Agamben, pois estes intelectuais buscaram elucidar o lado obscuro das instituições modernas, 

principalmente no que diz respeito à teoria dos direitos humanos. 

Não se deve localizar o interesse do Estado pela vida humana apenas nas Declarações 

de Direitos Humanos, mas também na conjunção de medidas disciplinares e regulatórias que 

o Estado vem implementando desde o século XIX, assim como na idealização dos campos de 

concentrações nazistas.  

Sem sombra de dúvida; todos os fenômenos citados,  especialmente o último, 

demonstram o desenvolvimento frenético da biopolítica na modernidade.  

No entanto, tentar entender a biopolítica apenas observando os acontecimentos 

históricos, não nos permitirá perceber o surgimento da exceção soberana que marca 

profundamente os dias atuais, quando a vida zoe, no conceito de Agamben, foi retirada de seu 

habitat natural (oikos) e foi transplantada estavelmente na polis (espaço da qualificação 

política do indivíduo).  

Se entendermos isso, seremos capazes de perceber as duas facetas da biopolítica: tanto 

seu lugar na história, quanto sua força meta-histórica que serve de chave hermenêutica para se 

compreender a política ocidental na modernidade. 

Desta forma, podemos chegar à conclusão de que episódios históricos como os dos 

campos de extermínio nazistas, reconhecidos como a encarnação mais clara e brutal do 
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biopoder, possuem uma validade explicativa que transcende o período da Segunda Guerra 

Mundial.  

Em uma de suas mais importantes teses, Agamben afirma que é a noção de “campo de 

concentração” e não a da cidade organizada, o paradigma biopolítico do Ocidente na era 

contemporânea. 

A intensa crítica levantada por Agamben em relação aos direitos humanos e as 

organizações humanitárias pode ser discutível, mas carrega consigo uma interessante crítica 

acerca do projeto triunfalista da modernidade.  

Para exemplificar a importância de tal crítica nos dias atuais, podemos observar, na 

história recente, o retumbante fracasso dos esforços das diferentes comissões e agências 

internacionais, da Sociedade das Nações e, por último, das Nações Unidas (ONU) na tentativa 

de salvaguardar os direitos humanos dos mais vulneráveis, a exemplo dos refugiados.  

Têm-se a impressão de que além do discurso político, qualquer esforço humanitário e 

social tem sido uma questão trivial.  

Nos dias atuais, o problema generalizado dos apátridas e as violações de direitos 

cometidos contra eles não foram, nem de longe, resolvidos, apesar das constantes invocações, 

solenes e midiáticas, aos direitos sagrados e inalienáveis do homem.  

Na verdade, do ponto de vista jurídico, não se tem conseguido, em nível mundial, nem 

sequer um bom prognóstico quanto a efetivação de tais direitos.  

Qualquer teoria acerca dos direitos humanos ou qualquer instituição erguida para 

defender as prerrogativas básicas de todo ser humano têm, por obrigação, o dever de enfrentar  

os questionamentos sobre tais falhas de efetividade, além de sustentarem-se diante das 

objeções teóricas de intelectuais como Michel Foucault e Giorgio Agamben. 

Para Michel Foucault, as consequências históricas da dicotomização jurídica entre 

direitos humanos e direitos fundamentais, definindo os primeiros como sendo aqueles 

positivados  internacionalmente e os segundos como sendo os direitos de positivação nacional 

(garantidos constitucionalmente) fragiliza ainda mais a ideia de uma teoria dos direitos 

humanos de características universais.  

É por isto que desde a sua origem a teoria dos direitos humanos tem se deparado com 

sérios problemas de legitimidade e reconhecimento, além daqueles relativos à normatividade 

e ao campo de ação, seja nacional ou internacional.  

Além do mais, a teoria dos direitos humanos tem se afastado de seu potencial 

emancipador e criativo e, por isto, deve se perguntar quais sujeitos protege, e em que medida 

consegue garantir a dignidade da pessoa humana, empoderando e viabilizando subjetividades. 
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Por outro lado, deixar de respeitar os direitos humanos, pelo fato de tais direitos se 

estruturarem em uma base biopolítica, não parece ser a solução adequada para os problemas 

modernos. 

Ao contrário, precisamos revitalizar a possibilidade e a necessidade atual de basear os 

direitos humanos não na administração, controle e regulação da vida, mas em sua própria 

prática, onde a vida humana é projetada em um horizonte que lhe permite implementar suas 

decisões a fim de alcançar sua total liberdade.  

A biopolítica tem a ver com um conjunto de processos em relação a toda uma massa 

da população, vista não apenas como um problema político, mas também científico, biológico 

e  de poder. 

A biopolítica cumpre a função de lidar com o caráter aleatório inerente à população, os 

movimentos proporcionados pelos fenômenos coletivos, que se manifestam apenas em seus 

efeitos econômicos e políticos e, evidentemente, têm uma duração considerável.  

Deste modo, a concepção de poder que emerge dos fenômenos biopolíticos da 

modernidade pode ser traduzida em toda sua sofisticação e tecnologia, revelando-se como um 

conjunto de  técnicas disciplinares onde os corpos são “docilizados” para atenderem aos 

interesses políticos e econômicos. Esta nova articulação conjuntural estabelecida entre os 

indivíduos e as sofisticadas tecnologias de controle é o que passa a ser conhecido como 

biopoder. 

Por isto, é possível afirmar que os direitos humanos, apesar de seu discurso 

emancipador, têm servido muitas vezes como mecanismo disciplinador, capaz de aglutinar 

uma massa amorfa em toda sua espontaneidade, atendendo aos interesses de governos que 

visam, da melhor maneira possível, controlar sua população. 

Enfim, os direitos humanos, assim como a medicina, a psiquiatria, a psicologia, a 

educação, o aparato judiciário e as prisões, revelam que, em essência, possuem a mesma 

função, que é a de disciplinar e regular a sociedade por meio de um processo de 

inclusão/exclusão, pois enquanto que nestas últimas temos a tentativa de normalização 

daqueles que são considerados doentes, incapazes, anormais, perigosos e carentes, o discurso 

da efetivação dos direitos humanos expõem e manifesta os economicamente excluídos, os 

politicamente inomináveis e os perversamente expropriados. 
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