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Ser contemporâneo é responder ao apelo que 
a escuridão da época faz para nós. No 

Universo em expansão, o espaço que nos 
separa das galáxias mais distantes está 

crescendo a tal velocidade que a luz de suas 
estrelas nunca poderia chegar até nós. 

Perceber, em meio à escuridão, esta luz que 
tenta nos atingir, mas não pode – isso é o que 

significa ser contemporâneo. O presente é a 
coisa mais difícil para vivermos. Porque uma 

origem, eu repito, não se limita ao passado: é 
um turbilhão, de acordo com a imagem muito 
fina de Benjamin, um abismo no presente. E 
somos atraídos para este abismo. É por isso 

que o presente é, por excelência, a única coisa 
que resta não vivida. 

 
(Giorgio Agamben) 

 



BARTH, Muriel. Da criação do Estado moderno à nudez do homem 
contemporâneo: uma reflexão ao resgate de uma forma-de-vida sob a ótica de 
Giorgio Agamben.  2018. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) – 
Centro Universitário de Maringá, Maringá, 2018. 

 
 

RESUMO 
 

O trabalho tem por escopo a importante reflexão sobre a forma de vida na 
contemporaneidade, trazendo para tanto, as considerações filosóficas de Giorgio 
Agamben e Michel Foucault sobre a apropriação da vida pelo Estado Moderno, assim 
como as intervenções biopolíticas na sociedade, mais precisamente no pós-guerra, 
apesar da existência de constituições para garantia dos direitos fundamentais. 
Observa-se o fluxo da história e os acontecimentos modernos que desaguaram na 
sociedade líquida e massificada, sequestrada pelo agir consumerista e irrefletido, e 
qual o aporte do direito na manutenção desse cenário de profundas discrepâncias, 
malgrado conceitos tão nobres que se põe a defender, tais como dignidade, liberdade 
e isonomia. O trabalho  aborda o conceito de Inoperosidade, termo cunhado por 
Giorgio Agamben, já nas últimas fases do seu projeto denominado Homo Sacer, 
procedendo então à leitura e à análise de O tempo que Resta e Altíssima Pobreza, 
obras fundamentais para se questionar sobre as possíveis formas de desarticulação 
dos dispositivos do poder, operadores tanto da relação entre direito e violência – o 
que não será aprofundado - quanto da relação entre o messianismo, abordando sobre 
a contração qualitativa do tempo a partir da efetivação do kairós, e o franciscanismo, 
explanando sobre a elaboração de uma vida comum baseada na indiferenciação entre 
vida e regra, ou seja, uma vida que não é doutrina, nem conselho, nem moral, nem 
ciência, nem lei, porém, que funciona como modelo para uma comunidade totalmente 
imune às vontades da sociedade, onde a principal característica é o uso e não a 
propriedade. Para a realização do trabalho utiliza-se o método predominantemente 
teórico e dedutivo, construído com consulta de obras originais e artigos de periódicos, 
assim como a Constituição Federal de 1988. 
 
Palavras-chave: Agamben; Biopolítica; Foucault; Contemporaneidade; Direitos 
fundamentais. 
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RESUMÉN 
 

El trabajo tiene por objeto la importante reflexión sobre la forma de vida en la 
contemporaneidad, trayendo para tanto, las consideraciones filosóficas de Giorgio 
Agamben y Michel Foucault sobre la apropiación de la vida por el Estado Moderno, 
así como las intervenciones biopolíticas en la sociedad, más precisamente en el post 
-guerra, a pesar de la existencia de constituciones para la garantía de los derechos 
fundamentales. Se observa el flujo de la historia y los acontecimientos modernos que 
desaguaron en la sociedad líquida y masificada, secuestrada por el actuar 
consumidorista e irreflexivo, y cuál es el aporte del derecho en el mantenimiento de 
ese escenario de profundas discrepancias, malgrado conceptos tan nobles que se 
pone a defender, tales como dignidad, libertad e isonomía. El trabajo aborda el 
concepto de Inoperosidad, término acuñado por Giorgio Agamben, ya en las últimas 
fases de su proyecto denominado Homo Sacer, procediendo entonces a la lectura y 
al análisis de El tiempo que resta y Altísima Pobreza, obras fundamentales para 
cuestionarse sobre las posibles formas de desarticulación de los dispositivos del 
poder, operadores tanto de la relación entre derecho y violencia -lo que no será 
profundizado- como de la relación entre el mesianismo, abordando sobre la 
contracción cualitativa del tiempo a partir de la efectividad del kairós, y el 
franciscanismo, explicando sobre la la elaboración de una vida común basada en la 
indiferencia entre vida y regla, es decir, una vida que no es doctrina, ni consejo, ni 
moral, ni ciencia, ni ley, sino que actúa como modelo para una comunidad totalmente 
inmune a las voluntades de la sociedad , donde la principal característica es el uso y 
no la propiedad. Para la realización del trabajo se utiliza el método 
predominantemente teórico y deductivo, construido con consulta de obras originales 
y artículos de periódicos, así como la Constitución Federal de 1988. 
 
Palabras-clabe: Agamben; biopolitica; Foucault; contemporaneidad; derechos 
fundamentales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo tem como proposta a reflexão e o entendimento da causa 

da apropriação da vida pelo Estado Moderno, o qual promove as intervenções 

biopolíticas na sociedade. Para tanto, adota-se como referencial teórico a filosofia de 

Giorgio Agamben e Michel Foucault. A apresentação do entendimento foucaultiano a 

respeito da biopolítica, e a construção de Agamben, formada a partir da concepção de 

homo sacer, serão fundamentais para a compreensão do tema proposto. 

O trabalho, seguindo a proposta agambeniana, apresentará uma abordagem 

sobre a “forma-de-vida” desde a modernidade e trará à baila a discussão sobre a 

“captura da vida” pelos dispositivos da política moderna e contemporânea e a 

possibilidade de realização da ideia de uma vida em comunidade, independente de lei 

jurídica.  

No início do trabalho, o retorno à Grécia faz-se necessário para a 

compreensão do panorama social da época, onde a política deu sentido à vida. Já em 

Roma, o soberano decidia quem era ou não cidadão e nessa toada o trabalho 

abordará a figura trazida por Agamben ao analisar a inclusão-exclusão do homem 

contemporâneo na sociedade, o homo sacer, para então dar ênfase à decadência 

jurídica a partir da era moderna.   

 A pesquisa buscará demonstrar que, apesar da existência de um 

ordenamento normativo tido como avançado, existe na realidade social, uma 

normatização simbólica, que visa dar uma sensação de segurança em relação às 

intempéries sociais, mas que na realidade fica somente “no papel”. Além disso, até 

que ponto o direito, nos moldes atuais, possui importante relevância para os 

indivíduos, e se, não seria possível, a partir da noção de existencialismo, promover 

uma vida com mais liberdade, igualdade e fraternidade, sem a captura e exclusão do 

indivíduo pela técnica e padronização impostos na pós-modernidade. 

A análise do cenário político-jurídico de outrora traz a passagem da criação 

do Estado Moderno, quando os filósofos Thomas Hobbes, John Locke e Jean Jacques 

Rousseau, (contratualistas clássicos ou jusnaturalistas) lançam a teoria do contrato 

social como forma de regulação das relações entre governantes e governados. 

Hobbes foi identificado com o Estado absoluto, o que chamou de Leviatã, Locke com 

a monarquia parlamentar e Rousseau com a democracia. Locke, diferentemente de 
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Hobbes e Rousseau, acredita que o sentido da vida está relacionado à sociedade 

privada e ao lucro, e a normatização desse projeto de vida no plano do direito se 

concretizou com tal força que permanece até os dias atuais. Desse modo, a crença 

que se instala é de que todo o poder emana do povo e assim todos os indivíduos 

poderiam ter um espaço na sociedade, sendo lançados a cidadãos governados pelas 

normas do direito. 

Nessa toada, analisa-se a teoria dos direitos humanos, tendo como figura 

central o saber do filósofo italiano Norberto Bobbio que discorre a partir da construção 

daquilo que cunhou a evolução histórica dos direitos na sociedade, marcada pela 

teoria da geração dos direitos fundamentais.  

A continuidade do estudo traz considerações de Tercio Sampaio Ferraz 

Junior, o qual afirma que o pós-moderno afastou do indivíduo a noção de liberdade no 

agir e padronizou comportamentos, atingindo a maioria da população, precarizando a 

vida humana. 

Para entendimento da precarização da vida, este trabalho resgata a pesquisa 

de Michel Foucault – baseada na tese de que a instauração da sociedade moderna 

supôs uma transformação que consagrou novos instrumentos de canalização do 

poder, construindo discursos que conferiram força e capacidade para tanto – e de 

Giorgio Agamben – que ressalta o problema da humanidade se encontrar em 

permanente estado de exceção e traz como exemplos os “campos”, uma alusão ao 

campos de concentração do Holocausto – que defende a ideia de que o regime 

biopolítico está cada vez mais impregnado nas sociedades e haverá o momento em 

que, a inclusão-exclusão do aparato jurídico regulado pelo poder soberano chegará 

ao ápice.  

Se a pessoa e sua eminente dignidade fazem parte da cultura humana após 

uma experiência de luta da espécie em prol de evolução, as leituras das obras aqui 

citadas mostra a preocupação dos estudiosos com o desenvolvimento econômico, 

pois o que parece é que a essência humana se encontra tão somente preenchida de 

matéria. 

Dado que pessoa e justiça são conceitos correlatos e no plano formal o direito 

não equaciona as questões mais elementares da sociedade, há uma inclinação do 

poder oficial por fazer a gestão das vidas conforme as conveniências econômicas em 

pauta. Pleitear a superação desse direito como ato de profanar a normatividade e a 
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normalização do sistema, será conferir à pessoa o que lhe parece próprio, ainda que 

para tal ocorrência histórico-política seja operada a fraternidade de cujo campo o jus 

passa distante.  

A concepção de homem nu recuperado por Agamben e as teorias sobre 

direitos humanos com válvulas de contenção do sistema normativo, sobretudo o 

choque jurídico político entre uma plêiade de garantias que mais soam artifícios em 

contraste com a realidade de miséria humana, instalará atualmente. 

No terceiro capítulo, a análise da pesquisa recai sobre a proposta de potência 

(ou poder) destituinte de Giorgio Agamben como alternativa filosófica e política. Para 

tanto, o esclarecimento de questões fundamentais que perpassam a obra do filósofo 

italiano, tais como a crítica à dualidade ato/potência, a potência-de-não e a estrutura 

da arqué, se faz proposital para entendimento da proposta de uma potência 

destituinte.  

Com a análise da obra O Tempo que Resta, também obra de Agamben, nota-

se alguns conceitos fundamentais em seu pensamento, tais como, messianismo, resto 

e tempo messiânico. Vale notar que esse procedimento de embaralhar categorias 

políticas e históricas com categorias teológicas é trazido e de que esse resto aparece 

de maneira prognóstica, e não negativa, quando unida ao messianismo. Indissociável 

do conceito de messianismo é a noção de tempo messiânico, do qual o trabalho se 

ocupará, sendo denominado de kairós.  

Perante o caos instalado nas sociedades contemporâneas, Agamben propõe 

um modo de vida baseada no franciscanismo, o que significa em fazer uso das coisas 

sem a posse das mesmas.  

A proposta do filósofo italiano é escapar desse sistema de regras, em que, 

aprisionados pelo modus vivendi da atualidade, o verdadeiro sentido da vida escapa 

aos olhos, e nessa caminhada, o indivíduo acaba por se tornar mero objeto com o 

status de cidadão, o que é uma ilusão orquestrada pelas estruturas sociais da pós-

modernidade.  

A metodologia utilizada na presente pesquisa é o método dedutivo, pois parte-

se de uma premissa maior para se chegar a uma conclusão, isto é, dos princípios 

reconhecidos como verdadeiros para encontrar uma lógica. Um dos grandes 

problemas de se trabalhar com a lógica nas ciências sociais, são as variáveis 

apresentadas na sociedade, porém, para o presente estudo, é o método que melhor 
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satisfaz. Portanto, foi utilizada a observação, reflexão e dedução para se chegar ao 

resultado do trabalho. 

O presente estudo termina por apresentar alternativa à organização social 

pós-moderna, refletindo uma forma de vivência plena e integral, pautada no bom 

senso e tolerância, sem as perspectivas morais e valorativas imputadas pela norma, 

conforme interesses políticos e religiosos. 
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2 A TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1 O SURGIMENTO DO ESTADO MODERNO A PARTIR DA CONCEPÇÃO 

CONTRATUALISTA 

 

Conforme narra a história, as organizações políticas das grandes civilizações 

iniciaram-se na Idade Antiga, mais precisamente na Grécia e em Roma. Com a queda 

do Império Romano, inicia-se a era medieval, que durante um período foi 

caracterizada pelo feudalismo e pelo poder fragmentado, já que apresentavam 

diversas fontes de produção jurídica e ordenamentos legais. No século XVI, com a 

unificação dessas fontes jurídicas e a superação dos governos feudais na França, 

Inglaterra e Espanha, surge o Absolutismo, representado pelo soberano, o Rei. Inicia-

se assim a instalação de um Estado Moderno, seguido pelo Estado Liberal, com a 

ascensão da classe burguesa. A partir de então, com o desenvolvimento da 

sociedade, as garantias dos direitos sociais preocupou o Estado, que então passa a 

ser uma instituição intervencionista para garantia de paz e segurança social.  

 O cerne da modernidade política nasce no século XVII. Com o individualismo, 

o Estado passa a ser visto como uma pessoa artificial criada pela vontade humana, 

através de pacto feito consensualmente pelos indivíduos, surgindo a concepção do 

contrato social, destacando-se como expoentes do modelo contratualista de 

sociedade, Thomas Hobbes, John Locke e Jean Jacques Rousseau.  

Hobbes vivencia a Revolução Puritana, na Inglaterra, quando o Rei é deposto 

pelos parlamentares comandados por Oliver Cronwell1. Com o poder absolutista 

ameaçado, o Rei luta contra os revolucionários para manter-se no poder. Inspirado 

pelas circunstâncias, Hobbes lança a máxima “o homem é o lobo do homem” e alega 

que o estado de natureza é uma hipótese lógica que tem por característica ser um 

estado de guerra permanente de todos contra todos, pela força ou pela astúcia: 

 

[...] durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum 
capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela 

                                            
1  Oliver Cromwell, militar e político inglês convertido ao puritanismo, foi o líder mais importante da 

Revolução Puritana e responsável por dar nome ao único período republicano da história inglesa. Ao 
fim de todo esse processo, a Inglaterra viveu a consolidação do mercantilismo burguês e lançou as 
bases para a revolução industrial que aconteceria no século seguinte. (Descubra o que foi a República 
de Cromwell. Mapa de Londres, 7 jun. 2017.) Disponível em <https://mapadelondres.org/descubra-
o-que-foi-a-republica-de-cromwell/> Acesso em: 05 de jan. 2018. 
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condição a que se chama guerra; e uma guerra que é de todos os 
homens contra todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas 
na batalha, ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o 
qual a vontade de travar batalhas é suficientemente conhecida.2 

 

O filósofo afirma que o direito à propriedade não é inerente ao estado da 

natureza humana, e segue dizendo que “todo homem tem direito a todas as coisas”3 

(princípio da igualdade natural entre os homens) e descreve o Contrato Social como:   

 

Cedo e transfiro meu direito de governar-me a mim mesmo a este 
homem, ou a esta assembléia de homens, com a condição de 
transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas 
as suas ações. Feito isso, à multidão assim unida numa só pessoa se 
chama Estado, em latim civitas. É esta a geração daquele grande 
Leviatã [...]. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser 
assim definida: Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, 
mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada 
um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de 
todos, da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz 
e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama 
soberano e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes 
são súditos.4 

 

Assim, Hobbes parte da premissa de que a natureza humana tem como 

característica direcionar o homem para lutar e adquirir o que quer - sem leis ou 

punições - vencendo o mais forte, imperando a razão para a preservação da vida. 

Dessa forma, o homem busca segurança para que esse estado de incertezas não 

permaneça e então cria o Estado Civil com o intuito de melhores condições de vida. 

Assim, o pacto que se estabelece entre os homens deve ser aceito e definido para 

que o poder soberano os proteja de um estado de guerra permanente.  

Como bem ensina Alessandro Zenni e Pamela Pinheiro: 

 

Merece nota a teoria alinhavada por Hobbes (2003, p. 96) a propósito 
da condição animal do homem, pinçando-lhe a partir das paixões, dos 
instintos e das pulsões, como homo lúpus, cuja existência corpórea, 
embebida de liberdade, pode representar dominação e violência, 

                                            
2  Para Hobbes, a discórdia entre os homens decorre de três principais causas- competição, 

desconfiança e glória- levando os homens à ataques e guerras, visando o lucro, a segurança ou a 
reputação. (HOBBES, Thomas. Leviatã. Os pensadores. Tradução João Paulo Monteiro e Maria 
Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 75). 

3  HOBBES, op. cit., p. 78. 
4  Ibid., p. 105-106. 
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urgindo de um Estado hipertrofiado que exerça o controle sobre os 
corpos pela via político-jurídica.5 

 

Dessa forma, Hobbes adota a visão antropológica pessimista e na concepção 

do homem ferino, que vive em permanente estado de guerra, embora livre e 

proprietário de seu corpo, erige a estrutura racional do Estado (Leviatã), segundo o 

qual haveria uma captura dos indivíduos egóicos e bélicos para dentro do Leviatã, 

cujos tentáculos são gigantescos e, não obstante, preservam-lhes a vida incólume 

como direito natural absoluto, postulando-se como modelo, a ordem e a segurança da 

sociedade. 

Observa-se que o contrato é feito apenas entre os indivíduos, sem a 

assinatura do Soberano, pois este se isenta de qualquer obrigação, assumindo 

apenas uma forma de objeto desse contrato e sinalizando ser o único instrumento 

capaz de manter a paz social, pois “só existe sociedade porque existe o Estado e só 

existe Estado porque os indivíduos abriram mão de sua liberdade ilimitada, pactuando 

entre si e aceitando um poder maior a tutelar suas vidas”.6 

Posteriormente à análise das proposições de Hobbes, o exame do 

pensamento lockeano mostra a sua crença de que o estado de natureza do homem é 

pacífico e que o direito à propriedade é anterior à sociedade e que não pode esse 

direito ser violado pelo Estado. Locke argumenta que o limite da propriedade era 

firmado pela capacidade do homem para o trabalho, pois sendo o trabalho 

considerado como individual, a propriedade assim deveria ser igualmente 

compreendida.7  

                                            
5  ZENNI, Alessandro Severino Vallér; PINHEIRO, Pamela Alvares Gonzales. A Racionalidade 

Tecnológica e a Desconstrução da Pessoa Humana: o desafio do Direito Contemporâneo do Eterno 
Retorno. Revista Jurídica JusVox, ano 1, n. 1, abr. 2016. Disponível em: 
<http://www.jusvox.com.br/revista/edicoes-anteriores/item/84-a-racionalidade-tecnol> Acesso em: 05 
jan. 2018. 

6  ARRUDA, Andreia Aparecida D’Moreira. A formação do estado moderno sob a concepção dos 
teóricos contratualistas. R. Curso Dir. UNIFOR, Formiga, v. 4, n. 1, p. 51-57, jan./jun. 2013. 

7  Locke cria a ideia do valor do trabalho como justificativa da apropriação individual, defendendo que 
todo homem deve ter o tanto que possa utilizar, mas a invenção do dinheiro (a partir dos excedentes 
da produção e a troca por metais não perecíveis), acaba atribuindo um valor à terra e ao dinheiro, que 
permitiu a posse desigual da terra. O individualismo acaba por caracterizar uma possessividade pois, 
concebe o homem como proprietário de sua pessoa e suas capacidades, não devendo nada à 
sociedade, sendo a liberdade “um exercício de posse”. Ver GONZÁLEZ, Rodrigo Stumpf. Teorias da 
propriedade privada em Hobbes e Locke. Estudos Jurídicos, São Leopoldo, v. 29, n. 77, p. 59-77, 
set./dez. 1996, p. 69. 
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Dito isso, Locke entende que o trabalho não faz parte da natureza humana e 

que existe simplesmente para a proteção da miséria, porém, o que o homem adquire 

com o trabalho faz parte de sua propriedade natural, que antecede o Estado. 

De outro modo, o filósofo aponta que o direito à propriedade geraria inúmeros 

conflitos e desta forma seria primordial a consolidação dos direitos já existentes na 

época para preservar as comunidades de perigos internos e externos, tais como 

invasões estrangeiras: 

 

A única maneira pela qual uma pessoa qualquer pode abdicar de sua 
liberdade natural e revestir-se dos elos da sociedade civil é 
concordando com outros homens em juntar-se e unir-se em uma 
comunidade, para viverem confortável, segura e pacificamente uns 
com os outros, num gozo seguro de suas propriedades e com maior 
segurança contra aqueles que dela não fazem parte.8 

 

Tem-se assim o Contrato, porta de entrada para a sociedade civil e política 

com a proposta da separação de poderes (Legislativo, Executivo e Federativo), 

fenômeno posteriormente articulado pela razão política, para evitar o absolutismo e 

dar maior liberdade aos indivíduos.  

Em Locke, notam-se dois contratos, sendo um de associação, com a fundação 

da sociedade política e civil e outro de submissão, em que o Estado Civil se vê 

impedido em contrariar os direitos naturais do indivíduo, bem mais expansivos que em 

Hobbes, sobretudo o direito à propriedade e ao lucro (livre iniciativa). Em decorrência 

disso tem-se o individualismo liberal possessivo, com o qual o poder do Estado é 

limitado para garantia da vida, liberdade e propriedade do sujeito.  

Partindo de outra premissa, Jean Jacques Rousseau entende que a felicidade 

e a bondade fazem parte da natureza do homem e que havia equilíbrio antes dos 

                                            
8  LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Tradução Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 

1998, p. 468. Percebe-se então que, em Locke, a alienação dos direitos de propriedade, liberdade e 
igualdade é parcial em relação ao soberano. Otfried Höffe explica o estado de natureza dividido em 
dois: um estado primitivo de natureza, onde impera a ausência de regras e a liberdade é ilimitada e 
selvagem, e um estado secundário de natureza (estado de justiça natural) de justas pretensões de 
direito (direito natural) mas com déficit de realidade: incapaz de determinar as pretensões que 
resultam da troca de liberdade de modo claro e nítido, de reconhecer coletivamente a determinação 
e de fazer tais pretensões prevalecer com continuidade. (HÖFFE, Otfried. Justiça política. 
Fundamentação de uma filosofia crítica do direito e do Estado. Petrópolis: Vozes, 1991, p. 344-
345). 
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conflitos, pois o homem em toda a sua pureza é um ser desprovido de sociabilidade, 

razão e egoísmo9.  

Segundo Rousseau, a partir do Contrato Social o homem acaba por renunciar 

os direitos do estado natural, pois a vida de outrora – simples por assim dizer, de 

felicidade interior e necessidade do mínimo para a sobrevivência tranquila - é 

substituída por uma vida cheia de conflitos e desavenças, devido ao marco da 

propriedade privada. 

Dessa forma, surge o estado civil e a escravidão do indivíduo, que acaba na 

ganância pela busca da propriedade, e, preocupado com a sua segurança, sucumbe 

à criação de novas leis para a sociedade10. Tudo isso implica em abrir mão da 

liberdade natural em troca da liberdade civil, porém deve-se levar em conta que isso 

seria válido se o Estado obedecesse à vontade geral de todo o povo, primando não 

pelo particular, mas pelo coletivo.  

Assim nasce o Estado11, que possui como objetivo o bem comum da 

sociedade, sendo determinado pela vontade geral, e o ato que institui essa vontade, 

denomina-se lei. A (con)fusão entre a política e o direito no contrato social. 

Para Rousseau as leis serviriam para dois fins: liberdade e igualdade, onde o 

legislador seria: 

 

[...] um homem extraordinário do Estado. [...], que visse todas as 
paixões dos homens e não participasse de nenhuma delas, que não 
tivesse nenhuma relação com a nossa natureza e a conhecesse a 
fundo; cuja felicidade fosse independente de nós e, contudo, quisesse 
dedicar-se a nós, que, finalmente, almejando uma glória distante, 
pudesse trabalhar num século e fruí-la em outro.12 

 

Dessa forma, a lei é considerada um instrumento que assegura as liberdades 

públicas e a autoridade do governo, ordena condutas e práticas sociais e através do 

Direito estabelece a liberdade natural dos homens. De acordo com Norberto Bobbio: 

 

                                            
9  Rousseau faz uma crítica a Pufendorf e Hobbes que a atribuição das qualidades - sociável, racional 

e apaixonado- transferem ao estado de natureza do homem as ideias que apontam com o 
surgimento de uma sociedade. (ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os homens. Brasília: Universidade de Brasília, 1989, p. 49). 

10  ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 
os homens. Brasília: Universidade de Brasília, 1989, p. 58-61. 

11  Para Rousseau, o “Estado” é uma pessoa moral, onde somente a vontade racional pode criá-lo. 
12  ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. Tradução Lourdes Santos Machado. São Paulo: 

Nova Cultural, 1997, p. 91 et. seq. 



19 
 

 
 

Não se compreende Rousseau se não se entende que, ao contrário 
de todos os demais jusnaturalistas, para os quais o Estado tem como 
finalidade proteger o indivíduo, para Rousseau o corpo político que 
nasce do contrato social tem a finalidade de transformá-lo.13 

 

A transformação que leva à criação do Estado Moderno substitui a pessoa do 

súdito pelo cidadão, assim como a pessoa do sujeito que buscava proteção junto à 

passividade do pacto de submissão, agora é substituída pelo cidadão que cumpre a 

lei favorecida pelo Contrato Social. 

Nessa seara, tem-se que o contratualismo teve por intuito esclarecer as 

origens da sociedade, do Estado e do Direito e, consequentemente, o fundamento de 

legitimidade dos mesmos.  

Acerta o filósofo espanhol, Jesús Ignácio Martinez García14, quando afirma 

que a maior contribuição da teoria contratualista é a compreensão da concepção 

racionalista da origem do Estado e da sociedade, pois são criações artificiais do 

homem cultivadas durante o Iluminismo, onde a razão é quem norteava as ideias 

humanas. Pode-se dizer que o Contrato Social, segundo Martinez Garcia, é 

paradigmático.15 

Segundo o professor Otfried Höffe, o contrato é uma justificação básica de 

uma ordem de coerção pública, uma teoria consensual de legitimação política, que 

desemboca na democracia como princípio de legitimação.16 Höffe complementa 

dizendo que por ser o contrato um pacto de dois níveis, os quais associação e 

submissão, logo possui uma dupla significação, onde uma diz respeito à legitimação 

e a outra à limitação do Estado. 

O direito tem a capacidade de inserir o "abandonado" nas malhas do Estado-

Leviatã, e no processo de inclusão, os corpos individuais são geridos para o bem 

coletivo, fim do Estado - contrato.17 Na perspectiva mais otimista, o poder soberano 

encontra no direito a sua origem contratual, e o seu limite, no respeito à lei,18 

                                            
13  BOBBIO, Norberto. Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna. São Paulo: Brasiliense, 

1986, p. 71. 
14  MARTÍNEZ GARCÍA, Jesús Ignacio. La imaginación jurídica. Madrid: Debate, 1992, p. 169 et. seq. 
15  Ibid., p. 171. 
16  HÖFFE, Otfried. Justiça política. Fundamentação de uma filosofia crítica do direito e do 

Estado. Petrópolis: Vozes, 1991, p. 358. 
17  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução Henrique Burigo. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 
18  MONTESQUIEU. O espírito das leis. Tradução Cristina Muracho. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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sacramentando-se um projeto racional que compatibiliza a liberdade e a isonomia, o 

exercício do poder e a justiça (direito). 

Com pensamento jusnaturalista racionalista, houve uma ruptura com a ideia 

de uma ordem natural imutável e divina, pois é a partir desse momento que a natureza 

específica do homem é caracterizada pela razão, conceito básico que se estenderá 

até a pós-modernidade.  

No entendimento de Weber19, a racionalização é um processo de 

sistematização, intelectualização, especialização, tecnificação e objetificação em 

todas as dimensões da vivência do homem, pois é através do raciocínio que o homem 

chega a uma conclusão. Porém, o processo de racionalização exige do indivíduo 

certos comportamentos, tais como: o desencantamento do mundo, o politeísmo de 

valores, a alienação em relação ao meio social. 

Nesse sentido, Weber conclui que o processo de racionalização do Direito 

passou por várias etapas, com início nos profetas jurídicos de grande carisma, 

seguido de juristas profissionais dando ênfase ao processualismo para finalmente o 

Direito ser positivado pelos soberanos modernos. Já nos séculos XIX e XX, a 

racionalização do Direito traz a sua sistematização, aplicada por juristas 

especializados, e assim o Estado imbuído de uma legitimidade legal-racional 

apresenta um Direito coerente e sistemático.20 

 A racionalidade moderna é científica, e foi influenciada pelo método de 

Descartes21, que se lançou a investigar a res cogitans22 e mesmo concebendo a outra 

parte do humano, a res extensa, olvidou-a (a corporeidade), abrindo uma lacuna na 

unidade do ser do homem, definindo o sentido da vida a partir dos métodos lógico-

formais, desnaturando o ser. Noutra banda, os empiristas, tomam de assalto a res 

extensa e sobre ela fazem uma racionalidade materialista, igualmente relegando a 

metafísica (a unidade do ser). 

                                            
19  WEBER, Max. Economia y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. Primeira Parte: 

Cap. III; Segunda Parte: Cap. VII. 
20  Ibid., loc. cit. 
21  DESCARTES, René. Discurso do Método. Tradução Ciro Mioranza. São Paulo: Escala, 2006. 
22  Em Descartes, res cogitans é o sujeito pensante, que encontra obstáculo numa res extensa que é 

o corpo, a realidade deste mesmo ou a matéria. A característica essencial ou atributo dos corpos é 
a extensão, quer dizer, o estar no espaço, com suas modificações ou modos - a quantidade, a forma 
e o movimento. Como consequência disso, os corpos se submetem à quantidade e podem ser 
explicados em termos mecanicistas. Já os seres humanos não são pura extensão, puro corpo, pois 
possuem mentes, enquanto os animais são, para Descartes, pura extensão, puro corpo, como 
máquinas, e podem, segundo o filósofo, ser explicados em termos mecanicistas. 
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O modelo de racionalidade que preside a ciência moderna é, portanto, o 

modelo da racionalidade científica (cientificismo), desenvolvido inicialmente nas 

ciências naturais empíricas, com fortes influências do método lógico-indutivo ou no 

idealismo lógico-dedutivo, à maneira da Matemática, e que chegou às ciências sociais, 

condensando-se no positivismo, no século XIX.23 

No Estado Moderno, desaparece a contemplação, e os valores como a 

verdade, o bem e a beleza deixam de existir. A práxis greco-romana da participação 

política será substituída pelo homem trabalhador que produz, aliena sua energia, 

consome para garantir a vitalidade e passa a dever em hora de trabalho.  

O corpo devora a criatividade e absorve completamente o sentido da 

existência do humano. Com a abdicação de seu estado natural, o Estado passou a 

assumir uma personalidade civil através do contrato social e a concepção clássica 

aristotélica de justiça24 ficou esquecida, transformando os indivíduos em cidadãos 

detentores de direitos, pelo menos na teoria, trazendo à baila críticas às condições da 

possibilidade da construção de uma sociedade justa e igualitária baseada na 

concepção moderna de justiça.  

A livre iniciativa passa a ser o sentido da existência onde os detentores dos 

meios de produção, proprietários dos bens, gozam de liberdade na medida em que 

são proprietários. Os trabalhadores, embora livres para oferecer e vender o trabalho, 

almejam, igualmente, a condição de proprietários de bens, porque a liberdade se 

assegura pelo ter. Eis a ideia do progresso. 

A partir daí grandes discrepâncias vão surgir. O contrato torna-se então o 

instrumento jurídico que aporta as relações entre o proprietário do trabalho e o 

proprietário dos meios de produção, inspirado no pacta sunt servanda e na autonomia 

da vontade, sofrendo os reflexos da mão invisível da economia que regula o mercado. 

Nessa seara, assistir-se-á profundo desequilíbrio diante da escassez das ofertas de 

trabalho, com a inauguração da revolução industrial.  

Quando Marx avalia o cenário moderno, dando destaque a práxis, movimento 

do agir à produção da vida material e o apogeu do ciclo biológico, percebe-se que a 

vida e seu sentido estarão centrados no corpo e seus impulsos psíquicos e a 

                                            
23  SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 10. ed. Porto: Afrontamento, 

1998. 
24  A concepção clássica aristotélica de justiça é compreendida e verificada no plano da prática, da 

experiência, ou seja, enquanto virtude pela qual buscamos praticar atos justos, tida, enfim, como 
tema pertencente não só ao plano da ética, mas também ao da política. 
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produção, o fazer como trabalho, esgotarão o humano. Com tal percepção, o filósofo 

afirma que: 

 

[...] A normalidade dos fatores materiais do trabalho não depende do 
trabalhador, mas do capitalista. Outra condição é a normalidade da 
própria força de trabalho. Deve possuir grau médio de habilidade, 
destreza e rapidez reinantes na especialidade em que se aplica. [...].25 

 

Marx ao avaliar a práxis, destaca que o fazer consciente e vital do trabalho, 

ou seja, o corpo que despende energia de trabalho, faz do homem um gênero e 

exatamente o gênero que permite ao homem produzir concretamente. Em tal premissa 

consta algo relevante, pois se o gênero produz algo, e é arrancado do produzido, na 

labuta alienada, tem subtraída de si a própria vida de gênero, ou seja, o homem perde 

sua humanidade. Abstraída a inteligência humana, no plano prático a vida será 

reduzida diante da alienação e talvez essa seja a categoria mais importante registrada 

no marxismo.26 

Mesmo com uma miscelânea entre pragmatismo descendente do empirismo 

inglês e o idealismo reinante na racionalidade franco alemã, o certo é que Hume27 em 

afirmação emblemática, dirá que dos fatos não se passa aos valores, ao que Kant 

ratifica idealizando-os todos, massacrando a metafísica e, com isso, abrindo um fosso 

entre o mundo do ser e do dever ser. 

                                            
25  MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 229. 
26  MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Tradução Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 

2004. 
27  Hume descreve a história europeia, desde o ponto de inflexão no século XI, como a construção 

progressiva de uma sociedade livre. As mudanças econômicas, culturais e políticas vividas entre a 
fase final do feudalismo e o começo da modernidade produzem em toda parte resultados 
semelhantes: "Assim, a liberdade pessoal tornou-se quase generalizada na Europa e essa 
vantagem pavimentou o caminho para o aumento da liberdade política ou civil". Mesmo quando esse 
efeito foi incompleto, acrescenta o historiador, a transformação proporcionou aos membros da 
comunidade alguns dos principais benefícios. A experiência inglesa, segundo ele, tem uma 
característica especial, porque a vontade do monarca, desde a invasão da ilha pelos saxões, jamais 
foi "inteiramente absoluta e incontrolada". "Em outros aspectos, no entanto, o equilíbrio de poder 
mudou amplamente entre as várias ordens do Estado [...]". Hume nunca se mostra bastante otimista 
para apostar na continuidade indefinida do progresso ou mesmo na preservação das liberdades e 
das luzes. Sua tese sobre a inflexão histórica depois dos períodos de exaltação ou de depressão 
nunca é abandonada. Além disso, ele nunca deixa de alertar para os perigos do radicalismo e do 
partidarismo, mas a maior parte de seus escritos parece conter pelo menos a crença na 
possibilidade de um longo período de liberdade e de progresso, se houver suficiente investimento 
na polidez e no bom senso. KUNTZ, Rolf. Hume: a teoria social como sistema. Kriterion, Belo 
Horizonte, vol. 52, no.124, Dez. 2011. 
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Mesmo que Kant reivindique a autonomia como expressão da ética28, o 

imperativo categórico não passará de um postulado, quase que uma visão dogmática, 

porque no plano prático operam as leis da economia e do lucro, a ponto de o 

capitalismo ter seu primeiro colapso com a revolução operária, que só não foi às 

últimas consequências, diante do recuo dos industriais ingleses em assegurar 

garantias mínimas aos trabalhadores. Eis que surge o direito do trabalho como 

arrefecedor da fúria social, disposto a manter a propriedade nas mãos de quem 

sempre a deteve, distribuindo migalhas aos operários, ao mesmo tempo em que 

dissuadiu a tensão entre as classes.29 

A modernidade é um projeto cindido entre ser e devir, o qual idealiza valores 

como liberdade e igualdade, mantém a práxis dividida entre os subservientes e os 

submetidos. O fundamento dessa dicotomia está no Contrato Social, um instrumento 

jurídico-político de exaltação à pessoa digna e protetor de valores fundamentais, ao 

mesmo instante em que arrefece o ânimo da resistência e superação dialética. Nesse 

raciocínio é que Zenni leciona: 

 

Mesmo no eclipsar do liberalismo, e a derrocada do modelo contratual 
do ajuste inspirado no pacta sunt servanda, substituído pelas 
cláusulas mínimas protetivas exsurgidas da luta entre as classes, o 
manifesto comunista e a solução de composição da Encíclica Rerum 
Novarum, não retira à característica do sujeito material, em 
permanente contenda, de cujos corpos são proprietários e cujas ideias 
subjetivam-lhes a liberdade, farão opção pelo contrato social, em que 
a lei estabelece os limites e garante a harmonia e a cooperação social. 
Um projeto fabricado pela razão que se sustenta, mais do que nunca, 
em tempos pós-modernos.30 

 

Não se olvide, outrossim, que esse mesmo sujeito fabricado no contrato social 

como cidadão que frui de direitos, está projetado nas teias da racionalidade político-

jurídica, na condição de corpo gerido, em truncada relação funcional de poder. Essa 

                                            
28  O conceito de dever é fundamental na ética kantiana. Tal conceito de dever, portanto, contém dois 

aspectos fundamentais da filosofia moral de Kant, ou seja, o conceito de vontade boa e o conceito 
de lei moral. Acerca da vontade boa, KANT (1974, p. 204) menciona: “A vontade não é boa por 
aquilo que promove ou realiza, […] mas tão somente pelo querer, isto é, em si mesma”. 
(MACKEIVICZ, Osmar. Ética e liberdade no pensamento de Kant. Consciência.org, 25 out. 2010. 
Disponível em: <http://www.consciencia.org/etica-e-liberdade-no-pensamento-de-kant>. Acesso 
em: 06 jan. 2018). 

29  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. (Re)Significação dos Princípios de Direito do Trabalho. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2008. 

30  ZENNI, Alessandro Severino Valler. Os “ruídos” da ciência e o retorno ao direito clássico: única via 
à dignidade da pessoa humana. Universitas Jus, Brasília, v. 27, n. 3, p. 135, 2016. 
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teoria de direito e de Estado que gira no vazio abre espaço às polarizações entre 

realidade e valor. 

Assim, tem-se que o contratualismo moderno é o resultado do acordo entre 

os homens em nome da preservação da vida e a partir disso passou-se a pensar em 

uma teoria dos direitos fundamentais como garantia ao atendimento desses direitos, 

sendo a abordagem do seguinte tópico. 

 

2.2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS SUAS DIMENSÕES NA ORDEM 

JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

 

2.2.1 TERMINOLOGIA, CONCEITO, PERSPECTIVAS E CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

As condições mínimas de sobrevivência foram delegadas ao Estado; este 

possui a responsabilidade de assegurar a todos os indivíduos os chamados direitos 

fundamentais. 

Os direitos fundamentais são denominados pela Constituição brasileira, como 

sendo os direitos do indivíduo à liberdade, à vida, ao trabalho e à propriedade. “Tais 

direitos são naturais e transcendem à capacidade do Estado de criá-los. Este pode 

tão-somente regulá-los para que se harmonizem à ordem social justa.”31  

Mas o que são os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais possuem 

várias expressões, tais como “direitos humanos”, “direitos do homem”, “direitos 

públicos subjetivos”, “liberdades públicas”, “direitos individuais”, “liberdades 

fundamentais”, “direitos humanos fundamentais”, “direitos fundamentais do homem” e 

“direitos naturais”.32  

Ingo Sarlet defende a separação das expressões direitos fundamentais e 

direitos humanos, em que aquela deveria ser reservada “para aqueles direitos do ser 

humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de 

determinado Estado”, enquanto que a segunda (direitos humanos) deveria ser 

empregada para fazer referência “àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao 

                                            
31  MARTINS, Yves Gandra da Silva. O Estado de Direito e o Direito do Estado: outros escritos. São 

Paulo: Lex, 2006, p. 214. 
32  SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001, p. 31. 
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ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem 

constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e 

tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 

(internacional)”.33 

Canotilho também distingue: “direitos do homem são direitos válidos para 

todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos 

fundamentais são os direitos do homem jurídico-institucionalmente garantidos e 

limitados espaço-temporalmente”.34  

Apesar das várias expressões de direitos humanos ou fundamentais, 

Lewandowsky35 lembra que a teoria dos direitos humanos teve sua origem no 

Iluminismo e no Jusnaturalismo desenvolvidos na Europa dos séculos XVII e XVIII, 

quando se firmou a noção de que o homem tinha direitos inalienáveis e imprescritíveis, 

decorrentes da própria natureza humana e sua existência precedia a origem de 

Estado.  

Com base na redação do tópico anterior, chega-se à conclusão de que a 

herança contratualista é a responsável para se fazer refletir sobre o papel do Estado 

para a garantia da eficácia dos direitos fundamentais. Destarte, as ideias sobre o 

estado de natureza, liberdades e valores individuais do homem, faz do Iluminismo o 

berço da gênese da teoria dos direitos humanos e fundamentais, e bem ensina 

Rousseau, eis que: 

 

Renunciar à própria liberdade é o mesmo que renunciar à qualidade 
de homem, aos direitos da Humanidade, inclusive aos seus deveres. 
Não há nenhuma compensação possível para quem quer que renuncie 
a tudo. Tal renúncia é incompatível com a natureza humana, e é 
arrebatar toda moralidade a suas ações, bem como subtrair toda 
liberdade à sua vontade. Enfim, não passa de vã e contraditória 
convenção estipular, de um lado, uma autoridade absoluta, e, de outro, 
uma obediência sem limites.36  

 

                                            
33  SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001, p. 33. 
34  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: 

Almedina, 1998, p. 369. 
35  LEWANDWOSKY, Enrique Ricardo. Proteção dos direitos humanos na ordem interna e 

internacional. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 
36  ROUSSEAU, Jean Jacques. O Contrato Social e Outros Escritos. Tradução Rolando Roque da 

Silva. São Paulo: Cultrix, 1987, p. 26. 
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Desta forma, a liberdade, a qual Rousseau nomeia de natureza humana37, 

não poderia se ausentar da definição dos chamados direitos fundamentais, pois é o 

pilar de todo o ordenamento jurídico-social de um Estado. Por outro lado, Ana Maria 

D’ávila Lopes afirma que: 

 

Apenas no Humanismo, ainda que timidamente, podem ser 
encontrados os antecedentes da teoria dos direitos humanos. O 
Humanismo, que se inicia no século XIV, introduziu uma nova visão 
do mundo, da natureza, da arte, e da moral, contrária à visão 
totalizadora da filosofia escolástica e do mundo medieval. O 
Humanismo caracterizou-se pela exaltação do indivíduo e pela 
reivindicação da sua liberdade e capacidade de criar com autonomia 
na arte, na literatura e na cultura em geral. A afirmação da dignidade 
e do próprio valor do homem ir-se-á apoiar na filosofia dos sofistas, 
dos epicúreos e dos estoicos, com um grande componente relativista. 
Essa nova ética, que reconhece a iniciativa humana, foi a que permitiu 
uma nova organização social, na qual as regras sociais e o Direito 
alcançaram um papel preponderante, propiciando, assim, o 
surgimento de uma esfera chamada “liberdade negativa” ou “liberdade 
como não interferência”, antecedente dos direitos humanos.38 

 

Quanto aos direitos fundamentais na concepção de Norberto Bobbio: 

 

Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua 
natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, 
absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para 
garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles 
sejam continuamente violados.39 

 

Bobbio argumenta que o fundamento desses direitos é também importante, 

porém isso foi resolvido na Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada 

pela Assembleia-Geral das Nações Unidas40, em 10 de dezembro de 1948 e percebe 

o documento como “a manifestação da única prova através da qual um sistema de 

                                            
37  A natureza do homem, para Rousseau, é a sua liberdade, pois da disciplina natural das paixões 

nascem os verdadeiros valores morais. 
38  LOPES, Ana Maria D’avila. A era dos direitos de Bobbio: Entre a historicidade e a atemporalidade. 

Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 48, n. 192, out./dez. 2011, p. 9. 
39  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 17. 
40  A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento marco na história dos 

direitos humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas 
as regiões do mundo, a Declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 
Paris, em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral como 
uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, 
a proteção universal dos direitos humanos. Desde sua adoção, em 1948, a DUDH foi traduzida em 
mais de 500 idiomas – o documento mais traduzido do mundo – e inspirou as constituições de muitos 
Estados e democracias recentes. 
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valores pode ser considerado humanamente fundado e, portanto, reconhecido: e essa 

prova é o consenso geral acerca da sua validade.”41  

Para estabelecer os valores, o autor propõe três formas: a primeira se pauta 

na natureza humana, a segunda na evidência desses valores como verdadeiros e a 

terceira no consenso. Desse modo, Bobbio conclui que a forma mais segura seria a 

primeira, pois oferece a garantia de sua validade universal, mas somente com a prova 

da existência da natureza humana como dado constante e imutável com o 

conhecimento da sua essência, pois o próprio jusnaturalismo interpretou de diferentes 

modos tal natureza. 

Já no que tange à segunda forma, o autor afirma que não é segura, pois ao 

submeter certos valores considerados evidentes em determinado período da história, 

em outro tempo, esses mesmos valores poderiam perder essa característica e cita 

como exemplo a tortura, que em outrora era permitida. 

De outro modo, a terceira forma de estabelecer valores, consiste no consenso, 

isto é, “que um valor é tanto mais fundado quanto mais é aceito.42 Trata-se aqui de 

um fundamento histórico e mesmo não sendo absoluto, pode ser comprovado pelos 

fatos, o que é o caso da Declaração Universal dos Direitos do Homem sobre os 

sistemas de valores, pois além da existência do documento, este foi aprovado por 48 

Estados em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações Unidas “e, a 

partir de então, foi acolhido como inspiração e orientação no processo de crescimento 

de toda a comunidade internacional no sentido de uma comunidade não só de 

Estados, mas de indivíduos livres e iguais.”43  

Importante frisar que antes da Modernidade, as ideias sobre dignidade, 

liberdade e igualdade já se encontravam presentes, porém não eram formuladas como 

direitos reivindicáveis, como no exemplo da Magna Carta de 121544, e do Bill of Rights 

                                            
41  BOBBIO, op. cit., p. 17. 
42  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 18. 
43  Ibid., p. 18. 
44  A Magna Charta Libertatum, assinada em 1215 pelo Rei João, é um documento que tornou limitado 

o poder da monarquia na Inglaterra, impedindo, assim, o exercício do poder absoluto. Esse 
documento foi resultado de desentendimentos entre João, o Papa e os barões ingleses acerca das 
prerrogativas do monarca. Segundo os termos dessa Charta, João deveria renunciar a certos 
direitos e respeitar determinados procedimentos legais, assim como reconhecer que a vontade do 
rei estaria sujeita à lei. A Magna Charta Libertatum é reconhecida como um dos primeiros 
instrumentos de limitação do Estado e da preservação dos Direitos Humanos Fundamentais, além 
de ser o primeiro passo de um longo processo histórico que levaria ao surgimento do 
Constitucionalismo e da Monarquia Constitucional. (LOURENCETTE, Lucas Tadeu. Magna charta 
libertatum. DireitoNet, Direito Constitucional, 29 out. 2007. Disponível em 
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da Inglaterra de 168945 os quais foram concebidos graças à pressão exercida sobre o 

monarca.46  

O filósofo Kant, já na época da Revolução Francesa, deu ênfase para a 

proclamação dos direitos de liberdade, e como afirma Bobbio, a Revolução colocou 

um ponto final no feudalismo e ratificou a Declaração dos Direitos do Homem, 

demonstrando que este possui direitos que antecedem à instituição do poder civil, 

devendo ser respeitados, reconhecidos e aplicados por esse poder devidamente, 

sendo direitos, portanto imprescritíveis, ou seja, não se perdem pelo não exercício47. 

Inspirado pela Revolução Francesa, Kant desenvolveu a base para uma “paz 

perpétua” entre a humanidade disposto em três artigos: a necessidade de cada Estado 

ser republicano; do direito internacional se fundar numa federação de Estados livres 

e; terceiro artigo, do direito cosmopolita ser limitado às condições de uma 

hospitalidade universal. Sendo que o direito cosmopolita funcionaria como uma 

garantia relacionando os Estados particulares e cidadãos de outras nações.48 Bobbio 

conclui que: 

 

Kant sabia muito bem que a mola do progresso não é a calmaria, mas 
o conflito. Todavia, compreendera que existe um limite para além do 
qual o antagonismo se faz demasiadamente destrutivo, tornando-se 
necessário um autodisciplinamento do conflito, que possa chegar até 
a constituição de um ordenamento civil universal. Numa época de 
guerras incessantes entre Estados soberanos, ele observa 
lucidamente que “a liberdade selvagem” dos Estados já constituídos, 
“por causa do emprego de todas as forças da comunidade nos 
armamentos, das devastações que decorrem das guerras e, mais 
ainda, da necessidade de manter-se continuamente em armas, 
impede, por um lado, o Pleno e progressivo desenvolvimento das 
disposições naturais, e, por outro, em função dos males que daí 
derivam, obrigará a nossa espécie a buscar uma lei de equilíbrio entre 
muitos Estados que, pela sua própria liberdade, são antagonistas, bem 

                                            
<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6582/Magna-charta-libertatum> Acesso em: 07 jan. 
2018). 

45   Declaração dos Direitos (Bill of Rights, em inglês), é um dos documentos mais importantes da 
história política da Inglaterra. É um divisor de águas na estrutura do poder político e na forma de 
governar do país. Mas elaboração da “Bill of Rights” começa a nascer muito antes da sua assinatura, 
em 1689. Ela é consequência de uma disputa entre a monarquia e o parlamento, que começou a 
tomar forma desde a assinatura da Carta Magna, durante o reinado de João I, no século XII. 
(DECLARAÇÃO dos Direitos. Bill of rights 1689 – Inglaterra. Canal Londres TV, [200-]. Disponível 
em <https://www.canallondres.tv/declaracao-dos-direitos-bill-of-rights-inglaterra/> Acesso em 07 de 
jan. 2018). 

46   BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 47. 
47  Ibid., p. 57-60. 
48  Ibid., loc. cit. 
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como a estabelecer um poder comum que dê força a tal lei, de modo 
a fazer surgir um ordenamento cosmopolita de segurança pública.49 

 

Desse modo, baseado nas três postulações apresentadas por Kant, surge o 

princípio da hospitalidade entre os seres humanos mesmo diante das diferenças 

culturais, étnicas e nacionais.50 

A análise profunda de cada uma das características dos direitos fundamentais 

não é o foco do presente tópico, porém, para adentrar nas suas dimensões, faz-se 

necessário tecer breves comentários a respeito do tema. Apesar da dificuldade em 

atribuir-lhes características unânimes, é possível analisar algumas que lhes são 

associadas com mais frequência, a saber, na lição do constitucionalista Zulmar 

Fachin: historicidade, imprescritibilidade, fundamentabilidade, universalidade, 

inalienabilidade, indivisibilidade, inexauribilidade, positividade, transindividualidade, 

complementaridade, aplicabilidade imediata e vinculabilidade.51  

Tem-se que os direitos são criados em um contexto histórico e quando 

colocados na Constituição se tornam Direitos Fundamentais sendo dirigidos a todo 

ser humano em geral, sem restrições, independentemente de sua raça, credo, 

nacionalidade ou convicção política. Tais direitos não prescrevem, são permanentes 

e não podem ser renunciados. Como possuem características de inviolabilidade, 

esses direitos não podem ser desrespeitados por nenhuma autoridade ou lei 

infraconstitucional, sob pena de responsabilização civil, penal ou administrativa. 

Desse modo, o Poder Público deve atuar para garantia, usando, quando necessário, 

meios coercitivos para a efetivação desses direitos, que inclusive devem ser 

interpretados de forma conjunta, com o intuito de realização absoluta. Por fim, as 

previsões constitucionais e infraconstitucionais não podem entrar em choque com tais 

direitos, mas sim, devem se relacionar para que seus objetivos sejam alcançados. 

Assim, segundo as considerações de Otero e Rodrigues: 

 

                                            
49  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 59. 
50  Atualmente porém, esse princípio não se aplica corretamente, visto a crescente hostilidade e 

xenofobia nos países desenvolvidos em relação aos estrangeiros imigrantes que deixam suas 
pátrias buscando novas e melhores oportunidades. De qualquer maneira, vale ressaltar que o 
tratado kantiano é uma postulação de direitos dos cidadãos do mundo inteiro, não delimitando-se à 
um respectivo Estado. 

51  FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 235-
240. 
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Os direitos fundamentais nasceram, para proteger as pessoas da 
atuação estatal arbitrária, como direitos de liberdade, v.g., liberdades 
de locomoção, religiosa e de crença, profissional, etc. Posteriormente, 
no início do século XX, sobrevieram direitos sociais, mais relacionados 
à igualdade, estabelecidos para assegurar proteção aos trabalhadores 
nas relações trabalhistas, bem como por meio de prestações estatais. 
A partir de meados do século passado, tiveram notoriedade os direitos 
referentes à solidariedade, normalmente direitos difusos e coletivos, 
v.g., direito ao meio ambiente, do consumidor, etc.52 

 

No plano eficacial, e ancorados na teoria moderna, o projeto jurídico é a ponte 

de passagem entre a humanidade infante e o esclarecimento, homem em estado 

natural e a civilização consolidada e emancipada. O contrato social faz esse transporte 

entre egoísmo e ética universal, seja pelo consenso deliberativo, seja pela 

manutenção da ordem e segurança, sempre tendo como pressuposto a ideia dos 

direitos fundamentais.   

 

2.2.2 AS DIMENSÕES / GERAÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A análise das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais é de extrema 

importância, motivo de discussão nos planos político, filosófico, teórico e didático. 

Para facilitar a compreensão, os direitos fundamentais foram divididos em dimensões 

ou gerações. Neste sentido, Dirley da Cunha Junior aponta que: 

 

As gerações dos direitos revelam a ordem cronológica do 
reconhecimento e afirmação dos direitos fundamentais, que se 
proclamam gradualmente na proporção das carências do ser humano, 
nascidas em função da mudança das condições sociais53. 

 

Todavia, a terminologia correta da divisão dos direitos fundamentais, levando 

em conta a evolução desses direitos, é o uso do termo dimensão, pois a expressão 

geração dá a entender que há uma substituição gradativa dos direitos. Nas palavras 

de Fachin: 

 

                                            
52  OTERO, Cleber Sanfellici; RODRIGUES, Mithieli Tatiana. Discriminação Ambiental: Da Proteção 

Das Minorias Excluídas Pela Sociedade Contemporânea. Revista de Direito da Cidade, Rio de 
Janeiro, v. 10, n. 1, 2018, p. 257-287. Disponível em: <https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/30448/23343> Acesso em: 10 jan. 2018. 

53  CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 
615. 
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O uso desse vocábulo pode conduzir à ideia de que há sucessão entre 
as diferentes gerações de direitos fundamentais, de modo que a 
primeira se extinguiria com o advento da segunda, que desapareceria 
com a chegada da terceira e assim sucessivamente. Mas assim não 
ocorre. A chegada de novos direitos não tem o condão de suceder 
(substituir) aqueles previamente existentes, fazendo-os 
desaparecer.54 

 

O autor explica que o termo geração é usado nos direitos das sucessões, pois 

o de cujus é sucedido por outra pessoa, o que não ocorre no caso dos direitos 

fundamentais, pois não há morte desses direitos. Desse modo, a concepção de um 

novo direito fundamental não faz extinguir os direitos concebidos anteriormente, 

ocorrendo na verdade, uma acumulação de direitos.  

As dimensões/gerações dos direitos fundamentais foram consagradas por 

Norberto Bobbio, que afirmou que o “desenvolvimento dos direitos do homem passou 

por três fases”55, entretanto sabe-se que existe, até o presente momento, mais três 

dimensões, conforme explanação a seguir. 

A primeira dimensão dos direitos fundamentais abarca o princípio da 

liberdade, e surgiu com a Revolução Francesa, entre os séculos XVIII e XIX, com o 

intuito da ascensão da burguesia e enfraquecimento do poder da monarquia. A 

limitação do poder do Estado concedeu ao indivíduo uma forma de exercício de 

liberdade, através do contrato social56 e os direitos fundamentais de primeira 

dimensão podem ser encontrado em vários documentos57. Tais direitos são chamados 

de liberdades negativas, pois são imunes à interferência do Estado e estendem-se a 

todos os seres humanos. 

No que diz respeito à segunda geração, temos os direitos sociais, culturais e 

econômicos. Com a queda do Estado Liberal e o nascimento do Estado do Bem-Estar 

Social, surgem para equilibrar a sociedade devido ao excesso de liberdade concedido 

pelos direitos de primeira dimensão. Estendem-se a todos os seres humanos que 

                                            
54  FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 223. 
55  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 32 
56  Ibid., p. 32. 
57  Carta Magna, Petição de Direitos, Lei do Habeas Corpus, Declaração de Direitos, Declaração de 

Direitos do Bom Povo da Virgínia, Declaração de Direitos do Homem e Cidadão, Declaração 
Universal de Direitos do Homem, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Os direitos 
fundamentais de primeira dimensão se encontram também na Carta das Nações Unidas, 
Proclamação de Teerã, Declaração e Programa de Ação de Viena e na Constituição da República 
do Brasil/1988 art. 5º e arts 12º a 17º. Vide: FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 224. 
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passam a ser compreendidos como integrantes de uma sociedade. Conforme 

ensinamentos de Bobbio, esses são os chamados direitos políticos, os quais 

concebem a liberdade não apenas negativamente, como não impedimento, mas 

positivamente, como autonomia58 e “se os direitos de primeira dimensão impõe a 

abstenção do Estado, os de segunda exigem que o Estado atue positivamente para 

efetivá-los”.59 

A terceira dimensão abarca os direitos sociais que decorrem da solidariedade 

ou de titularidade coletiva, ditos difusos, e nascem em decorrência da generalidade 

da humanidade e do “amadurecimento de novas exigências – pode-se mesmo dizer, 

de novos valores”60, e, justamente “caracterizam-se por destinarem-se à proteção, não 

do homem em sua individualidade, mas do homem em coletividade social, sendo, 

portanto, de titularidade coletiva ou difusa”61. 

Afirma Fachin, que os direitos de terceira dimensão se dividem originalmente 

em cinco direitos, sendo o direito à paz, ao desenvolvimento, à comunicação, ao 

ambiente ecologicamente equilibrado e ao patrimônio comum da humanidade e 

possuem proteção da Carta das Nações Unidas, Declaração Universal de Direitos 

Humanos, Proclamação de Teerã, Declaração e Programa de Ação de Viena e em 

vários documentos normativos na ordem internacional.62  

O professor Paulo Bonavides afirma que os direitos são relativos à 

solidariedade e possuem alto teor de humanismo e universalidade: 

 

Os direitos de terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de 
século enquanto direitos que não se destinam especificamente à 
proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um 
determinado Estado [...] têm por destinatário o gênero humano 
mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor 
supremo em termos de existencialidade concreta.63 

                                            
58  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 32. 
59  FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 225. 

Os direitos de segunda dimensão estão protegidos na Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador 
e Explorado, Na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Merecem atenção da Proclamação de Teerã e Declaração e 
Programa de Ação de Viena. Na CF/88 estão previstos nos arts. 6º a 11º e 193º a 232º, conforme 
aponta o autor. 

60  BOBBIO, op. cit., 2004, p. 32. 
61  CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Salvador: Juspodivm, 2012, 

p. 626. 
62  FACHIN, op. cit., p. 226. 
63  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 564 

e 569. 
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Importante esclarecer que Samuel Antonio Merbach de Oliveira inclui o direito 

à paz como direito de terceira geração, alegando que: 

 

No século XX, após grandes conflitos mundiais, novas reivindicações 
sociais passaram a fazer parte do cenário internacional e das 
sociedades contemporâneas. As condições para a ampliação do 
conteúdo dos direitos do homem se apresentavam através de novas 
contradições e confrontos que exigiam respostas visando a garantia e 
proteção da vida e das liberdades.64 

 

O autor entende que a paz estaria englobada como um direito difuso e 

coletivo, essencial para assegurar a vida em coletividade, contudo, esse entendimento 

não é unânime, conforme pensamento de Bonavides de que o direito à paz é um 

direito fundamental de quinta geração, em virtude de possuir características que o 

destacam dos demais direitos aqui apontados, já que o autor entende que esse direito 

pode ser reivindicado por todos os povos, sendo mais que um direito coletivo.  

A sucessão de alguns fatos históricos ocorridos no final do século XX65 trouxe 

como consequência a mudança do mapa geopolítico, sendo denominado pelos 

especialistas como a nova ordem mundial. Desse modo, houve a necessidade da 

criação de novos direitos fundamentais, denominados então de direitos fundamentais 

de quarta dimensão.   

O desenvolvimento da biologia molecular a partir da década de 70 foi motivo 

de preocupação no âmbito social e político no sentido da possibilidade do mau uso 

desses novos conhecimentos científicos. Perante isso, Van Rensselaer Potter66, 

                                            
64  OLIVEIRA, Samuel Antonio Merbach de. A Teoria Geracional dos Direitos do Homem. Theoria - 

Revista Eletrônica de Filosofia, Pouso Alegre, v. 2, n. 3, p. 10-26, 2010. Disponível em: 
<http://www.theoria.com.br/edicao0310/a_teoria_geracional_dos_direitos_do_homem.pdf>. 
Acesso em: 08 jan. 2018, p. 19. 

65  Os fatos históricos referidos, diz respeito à queda dos regimes políticos do Leste Europeu, o fim dos 
regimes ditatoriais da América latina, América Central e parte da África, a reunificação da Alemanha, 
a desintegração da URSS e o fim da Guerra Fria, simbolizada pela queda do muro de Berlim. Vide: 
FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 226. 

66  A possibilidade de um colapso ecológico global tornou-se premente em meados do século XX, 
quando foram identificadas as primeiras consequências das mudanças climáticas, da eclosão 
populacional após a Segunda Guerra Mundial, da exploração maciça de recursos naturais não 
renováveis e da consolidação de novas tecnologias, principalmente atômicas, químicas e biológicas, 
que conferiram ao ser humano o poder inédito de destruir o próprio planeta. Nesse contexto e por 
esses motivos, Van Rensselaer Potter propôs, em 1970, a bioética como um campo do 
conhecimento voltado para o estudo da sobrevivência da civilização humana no contexto da 
sobrevivência de todo o planeta, buscando superar a dicotomia entre os extremos de um 
antropocentrismo e de um bioecocentrismo que dominavam as ciências médicas e a ética ambiental. 
O propósito inicial de Potter, bioquímico pesquisador no campo da oncologia, era construir uma 
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renomado bioquímico americano, inseriu no vocabulário um neologismo que 

considerou adequado à situação: bioética, significando, literalmente, a ética da vida. 

Posteriormente, devido a uma desregrada evolução científica nesse âmbito, houve a 

necessidade de elaborar definições mais específicas e completas a respeito do tema. 

Desse modo tem-se que: 

 

Bioética é um estudo sistemático do comportamento humano na área 
das ciências da vida e dos cuidados da saúde, quando se examina 
esse comportamento à luz dos valores e os princípios morais. Seu 
objeto material é a vida em sentido amplo: vida humana pessoal e não-
pessoal, incluindo todos os organismos capazes de sentir prazer e/ou 
dor e também o ambiente em geral.67  

 

Pode-se dizer, que em decorrência dos avanços sociais, genéticos e 

tecnológicos, a quarta dimensão de direitos fundamentais diz respeito, conforme 

palavras de Oliveira, à: 

 

[...] manipulação genética, à biotecnologia e à bioengenharia, 
abordando reflexões acerca da vida e da morte, pressupondo sempre 
um debate ético prévio. Através dessa geração se determinam os 
alicerces jurídicos dos avanços tecnológicos e seus limites 
constitucionais.68 

 

Para a proteção dos direitos fundamentais de quarta dimensão, houve a 

necessidade de edição de vários documentos normativos69 perante a ONU 

(Organização das Nações Unidas) e a OEA (Organização dos Estados Americanos). 

                                            
ponte entre as ciências biológicas e as humanidades. (FISCHER, Marta Luciane et al. Da ética 
ambiental à bioética ambiental: antecedentes, trajetórias e perspectivas. História, Ciências e 
Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 391-409, abr./jun. 2017. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v24n2/0104-5970-hcsm-24-2-0391.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2018).  

67  REICH, Warren Thomas. Encyclopedia of Bioethics. Nova Iorque: Macmillan Library Reference, 
1975. v. I, p. 22. 

68  OLIVEIRA, Samuel Antonio Merbach de. A Teoria Geracional dos Direitos do Homem. Theoria - 
Revista Eletrônica de Filosofia, Pouso Alegre, v. 2, n. 3, p. 10-26, 2010. Disponível em: 
<http://www.theoria.com.br/edicao0310/a_teoria_geracional_dos_direitos_do_homem.pdf>.Acesso 
em: 08 jan. 2018, p. 21. 

69  Como marco histórico dessa geração tem-se a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e 
os Direitos Humanos, da UNESCO, que reconhece logo no artigo 1 que o genoma humano é 
patrimônio da humanidade; no artigo 2, que ninguém pode ser discriminado em virtude de suas 
características genéticas; e, no artigo 4, que o genoma não pode ser objeto de negociação 
financeira. Vide: UNESCO. Declaração Universal sobre o Genoma Humano e Direitos 
Humanos. Da teoria à prática. Brasília, DF: Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura, 2001. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2018, p. 07. 
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 A possibilidade de manipulação genética exigiu que fossem definidos limites 

com relação à manipulação do patrimônio genético humano visando a proteção da 

dignidade da pessoa, devendo toda pesquisa respeitar e proteger os indivíduos 

envolvidos.  

 No que tange à quinta dimensão dos direitos fundamentais, esta surgiu 

devido ao entendimento de alguns doutrinadores com relação ao direito à paz, sendo 

retirado da terceira dimensão em virtude de suas características próprias e 

independentes. A explicação de Paulo Bonavides é que o direito à paz, encontra-se 

acima de outros direitos fundamentais pois “A dignidade jurídica da paz deriva do 

reconhecimento universal que se lhe deve enquanto pressuposto qualitativo da 

convivência humana, elemento de conservação da espécie, reino de segurança dos 

direitos”.70 

O surgimento do direito à paz deu-se na Declaração das Nações Unidas, 

sendo que sendo mencionado posteriormente na Declaração da Conferência de Teerã 

sobre os Direitos Humanos71, de 13 de maio de 1968, que reconheceu que a “paz 

constitui uma aspiração universal da humanidade, e que para a realização plena dos 

direitos humanos e as liberdades fundamentais são indispensáveis à paz e à justiça”. 

Dito isso, entende-se que a ausência de paz é prejudicial ao cumprimento dos direitos 

humanos. 

Todavia, o direito à paz foi expressamente consagrado na  Resolução 33/73, 

aprovada na 84ª Sessão Plenária da Assembleia da ONU72, de 14 de dezembro de 

1978, que consagrou expressamente a paz como direito fundamental, ao tratar sobre 

a preparação das sociedades para viver em paz, onde versa que “A paz entre as 

nações é o valor supremo da humanidade, sendo apreciada no mais alto grau dos 

principais movimentos políticos, sociais e religiosos”.73 Assim, reconhece-se a paz 

como indispensável ao progresso de todas as nações, pois: 

                                            
70  BONAVIDES, Paulo. A Quinta Geração de Direitos Fundamentais. Direitos Fundamentais e 

Justiça, n. 3, p. 82-93, abr./jun. 2008. Disponível em: 
<http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/3_Doutrina_5.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2018, p. 86 

71  UNESCO. Proclamação de Teerã. Declaração da Conferência de Teerã sobre os Direitos Humanos. 
DHnet.org.br. Disponível em: <http://dhnet.org.br/direitos/sip/onu/doc/teera.htm>. Acesso em: 08 
jan. 2018. 

72  ONU.  Resolução nº 33/73. Disponível em: <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/367/12/IMG/NR036712.pdf?OpenElement>. Acesso em: 
08 jan. 2018, p. 57. 

73  La paz entre las naciones es el valor supremo de la humanidad, que aprecian em el más alto grado 
todos los principales movimientos políticos, sociales y religiosos. (tradução nossa). 
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Toda nação e todo ser humano, independentemente de sua raça, 
convicções, idioma ou sexo, tem o direito imanente de viver a paz. O 
respeito à esse direito, assim como aos demais direitos humanos, é 
de interesse comum de toda a humanidade e é uma condição 
indispensável para atingir todas as nações, grandes e pequenas, em 
todas as esferas.74 

 

Assim a paz, como os demais direitos fundamentais, também é reconhecida 

como tal, e merece ser destacada dos demais em razão do seu conteúdo e de sua 

importância para a vivência no mundo globalizado contemporâneo. 

A existência da sexta dimensão dos direitos fundamentais está pautada no 

direito de todo indivíduo ao acesso a água potável. Dessa forma, a água potável, por 

ser “componente do meio ambiente ecologicamente equilibrado, exemplo de direito 

fundamental de terceira dimensão, merece ser destacada e alçada a um plano que 

justifique o nascimento de uma nova dimensão de direitos fundamentais”.75  

Atualmente, um dos principais problemas da humanidade é a escassez de 

água potável. Tal problema já foi previsto por alguns estudiosos e nas palavras de 

Boaventura de Sousa Santos "A desertificação e a falta de água são os problemas 

que mais vão afectar os países do Terceiro Mundo na próxima década. Um quinto da 

humanidade já não tem hoje acesso à água potável".76 Corroborando tal 

entendimento, Fachin e Silva apontam que: 

 

O estudioso cientificamente comprometido sempre atento ao passado 
e pronto a descortinar o futuro precisa ser fiel intérprete do seu tempo. 
E as circunstâncias concretas do tempo atual justificam a construção 
de uma nova dimensão de direitos fundamentais. A escassez de água 
potável no mundo, sua má-distribuição, seu uso desregrado e a 
poluição em suas mais diversas formas geraram uma grave crise, a 
comprometer a subsistência da vida no Planeta. Em outras palavras, 
a escassez de água potável é um problema crucial. Logo, essa 
carência gera a necessidade de novo direito fundamental. Em outro 
dizer, tais circunstâncias da vida concreta têm a força suficiente para 
partejar novos direitos fundamentais, visto que estes vão nascendo 

                                            
74  Toda nación y todo ser humano, independientemente de su raza, convicciones, idioma o sexo, tiene 

el derecho inmanente a vivir en paz. El respeto de esse derecho, así como de los demás derechos 
humanos, redunda en el interes común de toda la humanidad y es una condición indispensable para 
el adelanto de todas las naciones, grandes y pequeñas, en todas las esferas. (ONU, op. cit., p. 57, 
tradução nossa). 

75  FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 228. 
76  SANTOS, Boaventura de Souza. Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 

3. ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 24. 
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gradativamente, no curso natural da História, mas como resultado de 
lutas travadas pelo esforço humano.77 

 

Tem-se que o direito à água potável resta ampliado pelo mais importante dos 

direitos fundamentais, que é o direito à vida, seguido do direito à saúde, como leciona 

Otero e Massarutti: 

 

Nesse sentido, pelo menos do ponto de vista teórico, a saúde, como 
parte integrante de um mínimo de recursos necessários para uma 
existência digna não poderia sofrer qualquer tipo de restrição, até 
porque a dignidade da pessoa humana vem prevista logo no art. 1º, 
inciso III, da Constituição brasileira, como fundamento do Estado 
Democrático de Direito.78  

 

Dito isso, a sexta dimensão nasce com o intuito de proteger a água potável 

para que todos os seres tenham acesso ao seu consumo, pois, apesar de bem 

essencial à vida, encontra-se com a sua existência ameaçada pelas mudanças 

climáticas do planeta e de seu mau uso feita pelo humano. 

Inobstante as dimensões dos direitos, certo é, como já mencionado alhures, 

que os conceitos jurídicos artificializam situações históricas, universalizando-as, numa 

empreitada histórica de progresso, que não corresponde a real circunstância da vida.  

Se a modernidade, mesmo na terceira fase, propõe a emancipação e o 

conceito de humanidade, elegendo o projeto jurídico-político como suporte dessa 

evolução, há uma mirada absolutamente oposta, que faz a denúncia da violência 

empregada pelo direito no existir humano, impedindo-o de autonomizar-se, malgrado 

as definições prenhes de significado no plano normativo, tais como dignidade humana, 

liberdade, igualdade, justiça social, democracia, república, entre outros espalhados 

pelo sistema constitucional. 

 

2.3 MODELOS DE ESTADO CONSTITUCIONAL: LIBERAL E FISCAL 

 

                                            
77  FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino. Direito fundamental de acesso à água potável: uma 

proposta de constitucionalização. Jusbrasil, 01 jun. 2010. Disponível em: 
<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2215369/direito-fundamental-de-acesso-a-agua-potavel-uma-
proposta-de-constitucionalizacao-zulmar-fachin-e-deise-marcelino-silva>. Acesso em: 08 jan. 2018. 

78  OTERO, Cleber Sanfellici, MASSARUTTI, Eduardo Augusto de Souza. Em Conformidade Com O 
Direito Fundamental À Saúde Previsto Na Constituição Brasileira De 1988, É Possível Exigir Do 
Estado A Prestação De Fosfoetanolamina Sintética Para Pessoas Com Câncer? Revista Jurídica 
Cesumar – Mestrado, Maringá, v. 16, n. 3, p. 847-876 set./dez. 2016. 
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O surgimento do Estado Liberal teve como causa dois motivos: o rompimento 

com o Absolutismo que imperava até o século XVIII e a propagação das ideias de 

liberdade, igualdade e fraternidade trazidas pela Revolução Francesa. 

A partir de então, ocorreu a separação das funções estatais, o que limitou o 

poder do soberano perante a sociedade, pois em regra, o Estado Liberal tinha por 

objetivo a proteção das liberdades individuais perante o próprio Estado. 

O conceito genérico de liberalismo, segundo Nicola Matteucci, é: 

 

[...] um fenômeno histórico que se manifesta na Idade Moderna e que 
tem seu baricentro na Europa (ou na área atlântica), embora tenha 
exercido notável influência nos países que sentiram mais fortemente 
esta hegemonia cultural (Austrália, América Latina e, em parte, a Índia 
e o Japão). Com efeito, na era da descolonização, o Liberalismo é a 
menos exportável entre as ideologias nascidas na Europa, como a 
democracia, o nacionalismo, o socialismo, o catolicismo social, que 
tiveram um enorme sucesso nos países de terceiro mundo.79 

 

Apesar disso, o liberalismo não pode deve ser entendido como uma ideologia 

homogênea, posto que, dependendo do momento histórico em que é analisado, bem 

como em razão do tipo de interpretação que se faz (temporal ou estrutural, por 

exemplo), seu conceito torna-se mutável. Em defesa de tal singularidade é que 

Outhwaite e Bottomore afirmam que: 

 

[...] no século XIX, por exemplo, o liberalismo incorporou ideias como 
o livre comércio, a democracia e a autodeterminação nacional. Perto 
do final deste século, no entanto, surgiu um “novo liberalismo”, 
enfatizando que o estado devia ser responsável por suprir as 
necessidades materiais dos pobres, de forma que estes pudessem 
exercer de maneira mais efetiva a liberdade de que deveriam 
desfrutar. Essa mediação rumo ao socialismo era evidentemente 
incompatível com o estado mínimo que muitos dos primeiros liberais 
haviam concebido como a única garantia de liberdade.80 

 

Embora não seja consensual a ideia de que o liberalismo é a ideologia própria 

da burguesia moderna, tal entendimento é largamente aceito, mormente pelo 

fundamento da separação entre política e moral que a teoria liberal produziu. Essa 

                                            
79  MATTEUCCI, Nicola. Liberalismo. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de política. 11. ed. Tradução Carmen Varriale et al. Brasília: UnB, 1998, v. 
1, p. 687. 

80  MINOGUE, Kenneth. Liberalismo. In: OUTHWAITE, William; BOTTOMORE, Tom. Dicionário do 
pensamento Social do Século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993, p. 421. 
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concepção encontra razão com relação às necessidades práticas da classe burguesa 

no início da modernidade. O exemplo de tal afirmação sobre a ideia da ascensão e 

queda da justiça econômica daquela época, é afirmada por Macpherson, quando diz 

que: 

 

[...] os economistas clássicos dos séculos XVIII e XIX estavam 
realmente interessados em averiguar o que determinava a distribuição 
do produto anual de uma nação entre proprietários de terras, 
empresários, capitalistas e trabalhadores, mas não chegaram a 
discutir a distribuição em termos de justiça por acreditarem que tudo 
quanto o mercado livremente competitivo fazia, ou era capaz de fazer, 
era sempre o melhor possível. Em fins do século XIX, quando a 
economia política transformou-se na moderna ciência econômica, os 
teóricos perderam o interesse até mesmo no mercado como 
determinante da distribuição de renda entre as classes.81 

 

O liberalismo caracteriza-se pela defesa do Estado mínimo, ou seja, a ideia 

de que o Estado deve intervir o mínimo possível, deixando à “mão invisível do 

mercado” a regulamentação das relações econômicas. Daí advém o lema “laissez 

faire laissez passer le monde va de lui même” (“deixei fazer, deixei passar, que o 

mundo caminha por si mesmo”).  

Para Adam Smith82, um dos expoentes do liberalismo econômico, são três os 

deveres do Estado: a defesa da sociedade contra os inimigos externos, a proteção 

dos indivíduos contra as ofensas mútuas e a realização de obras públicas que não 

possam ser realizadas pela iniciativa privada. Esses deveres representam limitações 

à atuação do Estado e, por isso, devem ser compreendidos como critérios de 

fiscalização do exercício do poder pela autoridade estatal.83  

                                            
81  MACPHERSON, Crawford Brough. Ascensão e queda da justiça econômica e outros ensaios: 

o papel do Estado, das classes e da propriedade na democracia do século XX. Tradução Luiz Alberto 
Monjardim. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 25. 

82  Adam Smith é autor de duas teses inovadoras em sua época. A primeira, a de que o trabalho está 
na base da produção da riqueza. Num período histórico hegemonizada pelas teorias do 
mercantilismo e da fisiocracia, a afirmação reorganizou o pensamento da economia política, 
particularmente da teoria valor que passou a ser adotada por autores como Ricardo e Marx. A 
segunda tese, essa mais ousada, a de que o vínculo social não é resultante de um pacto social, 
mas produto de uma harmonia não intencional de interesses. Essa tese rompe com os 
contratualistas – Hobbes, Locke e Rousseau – que preconizavam a existência de uma instituição 
forte – Estado – para controlar, organizar e proteger a vida social. Adam Smith vai por outro caminho, 
considera que se pode estabelecer relações de convivialidade a partir das relações de troca. 
SANSON, Cesar. Adam Smith, teoria econômica e trabalho. Instituto Humanitas. Unisinos, 2017. 
Disponível em <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/571160-adam-smith-teoria-economica-e-
trabalho>. Acesso em: 12 abr. 2018.  

83  BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 
Brasiliense, 1992. 
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Outra característica do liberalismo, sem dúvidas, é o individualismo. A 

necessidade do indivíduo como sujeito central acabou por substituir as teorias 

organicistas até então determinantes para a constituição do Estado. Posto isso, a 

mudança na concepção do poder do Estado (que passou a ser visto do ponto de vista 

do indivíduo, e não do soberano), foi primordial para o surgimento do liberalismo. 

O jurista Norberto Bobbio, ao ressaltar as características fundamentais do 

Estado Liberal, afirma que este ente não pode interferir no gozo dos direitos naturais 

do indivíduo, uma vez que ele não é uma concessão, mas sim, o resultado de um 

acordo de vontades. O nascimento surge de “uma contínua e progressiva erosão do 

poder absoluto do rei” ou de “rupturas revolucionárias”, que legitima o acordo entre 

indivíduos que pretendem estabelecer uma convivência pacífica e duradoura. A 

despeito da contrariedade entre democracia e liberalismo, Bobbio compreende a 

relação como de complementaridade e ensina que: 

 

Hoje apenas os Estados nascidos das revoluções liberais são 
democráticos e apenas os Estados democráticos protegem os direitos 
do homem: todos os Estados autoritários do mundo são ao mesmo 
tempo antiliberais e antidemocráticos.84 

 

De acordo com Bobbio, é a partir do dualismo organicismo x individualismo é 

que a história da humanidade deve ser compreendida. Assim, mesmo com a distinção 

entre o indivíduo democrático e o indivíduo liberal, tanto a democracia quanto o 

liberalismo se baseiam no indivíduo, o que demonstra a necessidade da combinação 

entre liberalismo e democracia. 

Por fim, é importante destacar os entendimentos distintos do liberalismo 

possessivo e liberalismo desenvolmentista apontados Macpherson, pois o com o 

liberalismo do século XVII ocorre a inauguração de uma concepção de indivíduo 

racional e atômico, embasada em valores como a “vida”, a “liberdade” e a 

“propriedade”, vinculados à liberdade da natureza humana. O autor britânico, durante 

sua trajetória histórica, ainda incorporou outros elementos à teoria, especialmente no 

século XIX, período de superação do paradigma dos direitos naturais e concebida a 

ideia de “trocas compensatórias” (trade-off) – entendida pelo autor como o elemento 

central do liberalismo recente. 

                                            
84  BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 

Brasiliense, 1992, p. 44. 
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No século XIX, o indivíduo do liberalismo, além de racional e atomizado, 

transforma-se em calculador de custos e benefícios da maximização material, ou seja, 

os direitos humanos foram trocados pelo crescimento econômico, e como enfatiza 

Macpherson, no século XX, a dignidade humana foi totalmente esquecida em 

detrimento da expansão capitalista.85  

O liberalismo trouxe importantes avanços no âmbito das liberdades. Apesar 

disso, tal fenômeno foi palco de uma acumulação de capital espantosa advinda da 

dominação econômica pelos agentes privados. O Estado liberal “garantiu uma 

liberdade de ação quase ilimitada para as forças econômicas”, produzindo identidade 

entre os economicamente poderosos e os politicamente influentes.86  

A elaboração das constituições após o final da Primeira Guerra Mundial -  

dentre as quais se destaca a Constituição de Weimar de 1919 – surge o 

constitucionalismo social, o qual institucionalizou os direitos econômicos e sociais. 

Vale lembrar que as constituições das duas primeiras décadas do século XX possuem 

características comuns, como a declaração, ao lado dos tradicionais direitos 

individuais, dos direitos sociais ou direitos de prestação, ligados ao princípio da 

igualdade material e cuja concretização depende de prestações diretas ou indiretas 

do Estado.87 Assim, tais textos constitucionais objetivavam estabelecer 

 

[...] uma democracia social, abrangendo dispositivos sobre a ordem 
econômica e social, família, educação e cultura, bem como instituindo 
a função social da propriedade. As concepções sociais ou 
socializantes, assim como a determinação de princípios 
constitucionais para a intervenção estatal nos domínios social e 
econômico, são, assim, consideradas fundamentos do novo 
'constitucionalismo social’.88  

 

Com os direitos advindos do constitucionalismo social - direitos garantidos 

“através” ou “por meio” do Estado e, por isso, é corrente a ideia de que consistem no 

                                            
85  MACPHERSON, Crawford Brough. Ascensão e queda da justiça econômica e outros ensaios: 

o papel do Estado, das classes e da propriedade na democracia do século XX. Tradução Luiz Alberto 
Monjardim. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 69. 

86  BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de exceção permanente: atualidade de Weimar. 
Rio de Janeiro: Azougue, 2004, p. 129. 

87  BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de exceção permanente: atualidade de Weimar. 
Rio de Janeiro: Azougue, 2004, p. 129. 

88  Ibid., p. 25. 
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“reconhecimento jurídico institucional do princípio da igualdade.”89 - os indivíduos se 

tornam “credores” do Estado, pois se referem à obrigação de realizar ações concretas 

para garantir um mínimo de igualdade, bem estar e acesso aos bens materiais 

produzidos pela sociedade.  

Mesmo com o otimismo de que o mercado poderia regular a si mesmo, sem 

a intervenção do Estado e de mecanismos de controle da economia, mostra a história 

que as experiências liberais, com acentuado desenvolvimento do capitalismo, 

revelaram a precariedade desse modelo, pois sempre houve a necessidade de 

intervenção do Estado para auxiliar o mercado frente a suas crises. Segundo Eros 

Grau, possível dizer que o capitalismo não demanda efetivamente a minimização do 

Estado, mas sim que a atuação estatal esteja a serviço de seus interesses.90   

A esta desregulação, portanto, repousa a fraqueza do Estado como agente 

promotor do interesse social, pois, conforme Grau: 

 

[...] a desregulamentação – ou “desregulação” – importa benefícios 
para uns e perdas para outros, no caso sendo prejudicados os que são 
mais protegidos pelas regulações preexistentes, ou seja, os 
trabalhadores, as pequenas e médias empresas, as minorias, etc.91 

 

De outro lado, Ferrajoli afirma que: 

 

[...] O que se tem ocultado pela ideologia liberal é que a autonomia 
que embasa o mercado é um poder e que por isso o princípio da 
legalidade, que exclui a existência de poderes absolutos no estado de 
direito, exige que essa autonomia esteja sujeita a limites e vínculos na 
tutela dos direitos e dos bens fundamentais.92  

 

Ferrajoli desaprova categoricamente os processos de privatização, comuns 

especialmente nos países subdesenvolvidos, ocorridos nas duas últimas décadas. O 

autor entende as privatizações como processos de subtração à autonomia privada e 

                                            
89  BEDIN, Gilmar Antonio. Direitos humanos e acesso à justiça: aspectos nacionais e internacionais. 

In: MENEZES, Wagner. O direito internacional e o direito brasileiro. Ijuí: Unijuí, 2004, p. 191. 
90  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 2. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. 
91  Ibid. 
92  [...] O que se ha ocultado por la ideología liberal, hay que añadir, es que la autonomía negocial en 

la que se basa el mercado es un poder; y que por eso el principio de legalidad, que excluye la 
existencia de poderes absolutos en el estado de derecho, exige que también Ella, al igual que todos 
los poderes, esté sujeta a límites y vínculos en tutela de los derechos y de los bienes fundamentales 
sobre los cuales incide su ejercicio. (FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Teoría del derecho y de la 
democracia. Teoría de la democracia. Madrid: Editorial Trotta, 2011, v. 2, p. 246, tradução nossa). 
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à esfera do mercado de funções ou serviços até então reservados à esfera pública, 

pelo fato de incidirem sobre interesses gerais, ou seja, direitos fundamentais. 

 A reflexão sobre esses sistemas suscita várias questões. Dentre elas, a 

compreensão de qual tipo sociedade se pretende construir?  Quais vínculos existem 

nesta sociedade entre o Estado e a economia? Quais os valores que o direito de fato 

protege?  

É notório que o Estado contemporâneo aprimorou seu desempenho na 

atuação de agente regulador e interventor. Desse modo, o Estado fiscal prestador, ao 

possuir poder de tributar, tem a obrigação constitucional da utilização do imposto no 

cumprimento de sua função social, determinada pelo Estado Democrático de Direito. 

A execução dos serviços públicos imprescindíveis à garantia da condição 

humana na sociedade é dever deste Estado operacional, apesar da conhecida frase 

de Benjamim Franklin: “neste mundo nada está garantido senão a morte e os 

impostos”93 ou o seu carácter gravoso para os cidadãos como na expressão de John 

Marshall “o poder de tributar envolve o poder de destruir”94. De outro lado,  a célebre 

frase de Abraham Lincoln “acabem com os impostos e apoiem o livre comércio e os 

nossos trabalhadores em todas as áreas da economia passarão a servos e pobres 

como na Europa”95, é de chamar a atenção para o que os impostos representam para 

as liberdades de que usufruímos, e, para finalizar, para o tipo de Estado de que 

beneficiamos, a célebre afirmação de Olivier Holmes “os impostos são o que pagamos 

por uma sociedade civilizada”96 vem a calhar. 

                                            
93  Uma confissão que, para quem inventou o para-raios, não terá deixado de ter o sentido de uma 

resignação. 
94  V. o caso McCulloch v. Maryland (1819), onde foi relator. No texto estamos perante uma afirmação 

de manifesto alcance geral, muito embora, neste caso, a mesma tenha tido por objectivo obstar a 
que a União viesse a ser considerada sujeito passivo de impostos estaduais, ficando assim à mercê 
do poder de destruição dos Estados. 

95  Uma frase que ganha especial acuidade nos tempos que correm, em que, por força da globalização 
econômica, os Estados se vêem compelidos a entrar numa concorrência fiscal prejudicial e, por 
conseguinte, a suportar a diminuição drástica das receitas fiscais.  

96  Para uma visão do que têm sido os impostos ao longo da história, v. a excelente obra de Charles 
Adams, For Good and Evil. The Impact of Taxes on the Course of Civilization, 2ª ed., Madison Books, 
Lanham. New York. Oxford, 1999, em que o autor, com grande profundidade e uma louvável dose 
de humor, procura demonstrar, contrariando não raro ideias feitas com centenas de anos, que os 
impostos estiveram presentes nos acontecimentos históricos, bons e maus, mais importantes e 
marcantes da nossa civilização, quer como sua causa decisiva, quer como instrumento 
intencionalmente utilizado para atingir os objectivos mais hediondos. Assim e quanto ao primeiro 
aspecto, o autor imputa, de um lado, a más soluções fiscais acontecimentos como o colapso de 
Rodes (a Suíça do Helenismo), a queda da República e do Império romanos (às mãos, 
respectivamente, das societates publicanorum e do despotismo fiscal imperial), o afundamento do 
colossal império espanhol (em que o sol jamais se punha), o declínio da Holanda (e a ascensão da 
Inglaterra), as guerras civis inglesa e americana, a derrota de Napoleão, a queda de Margaret 
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Apesar do atual estado dos países contemporâneos desenvolvidos dispor de 

um estado fiscal, este nem sempre se tem apresentado como tal, havendo, pois, 

Estados que claramente configuraram (ou configuram ainda) verdadeiros estados 

proprietários, produtores ou empresariais. 

Em conclusão, após a análise desses Estados, pode-se entender que 

deveriam ser canalizadores dos interesses coletivos, protagonistas na esfera 

econômica, para a concretização da igualdade, mediante a materialização dos direitos 

sociais, o que não acontece, segundo a visão agambeniana com relação à vida 

contemporânea.  

 

  

                                            
Thatcher, etc., e de outro lado, a boas soluções fiscais os sucessos da Grécia antiga, de Rodes, de 
César Augusto (o estratega fiscal), da Idade Média (em que, na sua expressão, os contribuintes 
tinham Deus do seu lado), de Isabel I de Inglaterra (a Good Queen Bess), da Suíça (que, tendo 
nascido da luta contra a tributação e domínio austríacos, dirigida por Guilherme Tell, chegou à 
situação actual fundada no segredo bancário, cujo herói é, assim, o “No Tell”), etc. Por seu turno, 
no respeitante ao segundo aspecto, basta lembrar que a monstruosa “solução final” de Hitler foi, em 
larga medida, a continuação e o desenvolvimento de anteriores “soluções fiscais” para o problema 
judaico, pelas quais, de resto, Hitler começou com a sua reforma fiscal de 1934. V., sobre esta, 
Reimer Boss, Steuern im Dritten Reich. Vom Recht zum Unrecht unter der Herrschaft des 
Nationalsozialismus, Verlag C. H. Beck, München, 1995, esp. p. 135 e ss. 
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3 A NUDEZ DA PESSOA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

3.1 A BIOPOLÍTICA E O CONTROLE DOS CORPOS 

 

Foucault, a partir dos anos 70, inicia uma investigação aprofundada sobre o 

“poder” numa concepção não jurídica, isto é, concepção de poder não como lei ou 

direito centralizado no Estado, mas sim como relações de poder que funcionam como 

uma rede que atravessa todo o corpo social.  

Dito de outro modo, o poder que disciplina e rege a sociedade contemporânea, 

com a aceitação de todas as camadas sociais acerca desse poder, na maioria das 

vezes não é percebido pelos indivíduos. Esclarece ainda que não existe “o Poder” e 

sim, relações de poderes, ou seja, “formas díspares, heterogêneas, em constante 

transformação. O poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, 

como tal, constituída historicamente”.97 

A análise de poder feita por Foucault, parte dos níveis mais baixos da 

sociedade, dos micro poderes do Estado e sua relação com a sociedade, eis que: 

 

Trata-se [...] de captar o poder em suas extremidades, lá onde ele se 
torna capilar; 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 o delimitam, ele se prolonga, 
penetra em instituições, corporifica-se em técnicas e se mune de 
instrumentos de intervenção material, eventualmente violentos.98 

 

A intenção de Foucault é a demonstração de relações que ultrapassam o nível 

estatal e se ramificam por toda a sociedade, e discorda que durante a modernidade o 

Estado tenha sido o centro de controle e formação social, com a afirmação da 

existência de outros poderes coadjuvantes dessa dinâmica. Como exemplos desses 

controles sociais, ele traz instituições como a escola, as ciências, a fábrica, o quartel, 

o hospício, etc., responsáveis tanto quanto o Estado para a formação da racionalidade 

capitalista das massas. Segundo Danner, citando Foucault: 

                                            
97  MACHADO, Roberto. Por uma Genealogia do Poder. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 

Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. X. 
98  FOUCAULT, Michel. Soberania e Disciplina. In: Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979, 

p. 182. 
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Situar o problema em termos de Estado significa continuar situando-o 
em termos de soberano e soberania, o que quer dizer, em termos de 
Direito. Descrever todos esses fenômenos do poder como 
dependentes do aparato estatal significa compreendê-los como 
essencialmente repressivos: o exército como poder de morte, polícia 
e justiça como instâncias punitivas, etc. Eu não quero dizer que o 
Estado não é importante; o que quero dizer é que as relações de poder 
e, conseqüentemente, sua análise se estendem além dos limites do 
Estado. Em dois sentidos: em primeiro lugar, por que o Estado, com 
toda a onipotência do seu aparato, está longe de ser capaz de ocupar 
todo o campo de reais relações de poder, e principalmente porque o 
Estado apenas pode operar com base em outras relações de poder já 
existentes. O Estado é a superestrutura em relação à toda uma série 
de redes de poder que investem o corpo, sexualidade, família, 
parentesco, conhecimento, tecnologia, etc.99 

 

 O poder sendo uma prática e não uma coisa ou objeto, é considerado por 

Foucault como uma estratégia de dominação para relacionar-se socialmente. O autor 

ainda aponta que: 

 

Ora, o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido não 
seja concebido como uma propriedade, mas como uma estratégia, que 
seus efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma ‘apropriação’, 
mas a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a 
funcionamentos; que se desvende nele antes uma rede de relações 
sempre tensas, sempre em atividade, do que um privilégio que se 
pudesse deter; que se seja dado como modelo antes a batalha 
perpétua do que o contrato que faz uma cessão ou uma conquista que 
se apodera de um domínio. Temos, em suma, de admitir que esse 
poder se exerce mais do que se possui, que não é ‘privilégio’ adquirido 
ou conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas 
posições estratégicas – efeito manifestado e às vezes reconduzido 
pela posição dos que são dominados.100 

 

Dessa forma, para Foucault, o poder trata-se de um dispositivo funcional que 

percorre por toda a estrutura de uma sociedade. O autor ainda aduz que “o poder está 

em toda parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares”101, 

                                            
99  DANNER. Fernando. A Genealogia do Poder em Michel Foucault. In: MOSTRA DE PESQUISA DA 

PÓS-GRADUAÇÃO PUCRS. 4., 2009, Porto Alegre. Anais. Porto Alegre: EDIPUCR, 2009. 
Disponível em: <http://www.pucrs.br/edipucrs/IVmostra/IV_MOSTRA_PDF/Filosofia/71464- 
FERNANDO_DANNER.pdf>. Acesso em: 29 maio 2018. 

100  FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1975, p. 29. 
101  FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1976, 

p. 89. 



47 
 

 
 

que ninguém está livre do poder e que onde existe poder deve haver resistência. 

Segundo o pensador francês: 

 

[...] não existe [...] um lugar da grande Recusa – alma da revolta, foco 
de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim resistências 
no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, 
espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, 
irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou fadadas ao 
sacrifício; por definição, não podem existir a não ser no campo 
estratégico das relações de poder. [...] as resistências não se reduzem 
a uns poucos princípios heterogêneos; mas não é por isso que sejam 
ilusão, ou promessa necessariamente desrespeitada. Elas são o outro 
termo nas relações de poder; inscrevem-se nestas relações como o 
interlocutor irredutível.102 

 

Portanto, a rejeição de Foucault pela ideia de poder colocada no modelo 

econômico e a hipótese do modelo da guerra contra essas relações instaladas na 

sociedade moderna, encontram-se na maior parte de suas obras, porém, foi em uma 

palestra proferida no Rio de Janeiro, intitulada O Nascimento da Medicina Social103, 

que Foucault traz a o termo “biopolítica”, e partir daí publica obras104 com as quais 

aprofunda melhor esse conceito. 

Para Foucault, a partir do século XVIII ocorre uma transformação dos 

mecanismos de poder no Ocidente, onde o Poder Soberano, ditador do direito de 

causar a morte ou de deixar viver, é substituído por um poder que gere a vida. O autor 

ainda pontua que: 

 

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.105 

 

                                            
102  FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1976, 

91-92. 
103  FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Medicina Social. In: ______. Microfísica do Poder. Rio de 

Janeiro: Graal, 1979, p. 79-98 
104  A Vontade de Saber (1976) e cursos ministrados no Collège de France, intitulados Em Defesa da 

Sociedade (1975-1976), Segurança, Território e População (1977-1978) e Nascimento da 
Biopolítica (1978-1979). 

105  FOUCAULT, 1976, p. 134. 
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Assim, como o poder se incumbe da vida e pode controlar e modificar os 

processos biológicos de toda uma sociedade, Foucault se utiliza do termo biopolítica   

para definir o mecanismo de controle da espécie a partir da dimensão coletiva de toda 

uma população, vindo esta a ser o “novo corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras 

cabeças, se não infinito pelo menos necessariamente numerável”106. 

O liberalismo europeu dos séculos XIX e XX impôs uma nova racionalidade 

de governo e o mercado econômico, com a sua forma de produção da verdade, 

segundo Foulcault, passou a ser a justificação do poder. O filósofo acusa a economia 

– principalmente na Alemanha dos anos trinta – de ser a criadora da soberania do 

Estado e do Direito Público, pois, o enriquecimento individual, apoiado pela Igreja, 

passa a ser substituído pelo enriquecimento global, como sinal da adesão dos 

indivíduos ao Estado. Nas palavras do filósofo: 

 

A emergência da economia política, com a introdução do princípio 
limitativo na própria prática governamental, realiza-se uma 
substituição importante, ou melhor, uma duplicação, pois os sujeitos 
de direito sobre os quais se exerce a soberania política aparecem 
como uma população que um governo deve administrar.107 

 

A partir de então, surge a linha de organização de uma biopolítica que se 

utiliza da população como seu ponto de partida, antes desconhecido da Teoria do 

Direito. Sobre esse fenômeno, Foucalt aborda que: 

 

A teoria do direito, no fundo, só conhecia o indivíduo e a sociedade: o 
indivíduo e o corpo social que fora construído pelo contrato voluntário 
ou implícito dos indivíduos. As disciplinas lidavam praticamente com o 
indivíduo e com seu corpo. Não é exatamente com a sociedade que 
se lida nessa nova tecnologia de poder (ou, enfim, com o corpo social 
tal como o definem os juristas); não é tampouco com o indivíduo-corpo. 
É um novo corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não 
infinito pelo menos necessariamente numerável. É a noção de 
"população". A biopolítica lida com a população como problema 
político, como problemas a um só tempo científico e político, como 
problema biológico e como problema de poder, acho que aparece 
nesse momento. Segundo, o que é importante também – afora o 
aparecimento desse elemento que é a população – é a natureza dos 
fenômenos que são levados em consideração. Vocês estão vendo que 
são fenômenos coletivos, que só aparecem com seus efeitos 
econômicos e políticos, que só se tornam pertinentes no nível da 

                                            
106  FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 292. 
107  FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 35. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2008, p. 442. 
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massa. São fenômenos aleatórios e imprevisíveis, se os tomarmos 
neles mesmo, individualmente, mas que apresentam, no plano 
coletivo, constantes que é fácil, ou em todo caso possível, estabelecer. 
E, enfim, são fenômenos que se desenvolvem essencialmente na 
duração, que devem ser considerados num certo limite de tempo 
relativamente longo; são fenômenos de série. A biopolítica vai se 
dirigir, em suma, aos acontecimentos aleatórios que ocorrem numa 
população considerada em sua duração.108 

 

Desta forma, o enquadramento do indivíduo no sistema passou a ser o 

objetivo do Soberano, que para alcançar determinados fins, docilizará o corpo, e 

consequentemente, o sujeito, tornando a coletividade obediente e pacífica. 

A docilização dos corpos é característica do poder disciplinar, que arranca do 

sujeito o que lhe é mais característico, e por meio da divisão e separação, o torna 

membro de uma massa profundamente domada, que deve obedecer a qualquer 

ordem. Esse poder disciplinar permeia e se apropria da vida do indivíduo, a ponto de 

colocá-lo no lugar desejado para melhor adestrá-lo.   

Com a captura dessas vidas pelos dispositivos de poder, ocorre uma 

modificação no domínio do soberano sobre a vida, pois, por muito tempo, a 

caracterização do poder soberano se dava sobre o direito de vida e morte, que “sem 

dúvida, derivava formalmente da velha pátria potestas que concedia ao pai de família 

romano o direito de “dispor” da vida de seus filhos e de seus escravos; podia retirar-

lhes a vida, já que a tinha dado”.109 Nos teóricos clássicos, o direito de vida e morte é 

uma expressão bem atenuada desse poder, de modo que: 

 

Entre soberano e súdito, já não se admite que seja exercido em termos 
absolutos e de modo incondicional, mas apenas nos casos em que o 
soberano se encontre exposto em sua própria existência: uma espécie 
de direito de réplica. Acaso é ameaçado por inimigos externos que 
querem derrubá-lo ou contestar seus direitos? Pode, então, 
legitimamente, entrar em guerra e pedir a seus súditos que tomem 
parte na defesa do Estado; sem “se propor diretamente à sua morte” 
é-lhe lícito expor-lhes a vida: nesse sentido, exerce sobre eles um 
direito indireto de vida e morte. Mas se foi um deles quem se levantou 
contra ele e infringiu suas leis, então, pode exercer um poder direto 
sobre sua vida: matá-lo a título de castigo.110 

 

                                            
108  FOUCAULT, Michel. Em defesa da Sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). Tradução 

Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 292-293 
109  FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. 6. ed. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1988, p. 147. 
110  Ibid., p. 147. 
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Dito isso, o direito formulado como de vida e de morte surge, mais 

precisamente, na modernidade, e é quando Foucault relaciona esse domínio a um tipo 

de sociedade em que o poder se exercia como instância de confisco, apropriação de 

uma parte das riquezas, quando se praticava largamente a extorsão de produtos, 

bens, serviços e trabalho imposto aos súditos; nessa sociedade, “o poder era, antes 

de tudo, 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”.111  

Apesar disso, o pensador francês admite que houve uma profunda mudança 

nesse mecanismo de poder a partir da época clássica, quando o confisco passou a 

não ser mais basilar, abrindo espaço para uma técnica que possui como objetivo a 

produção e crescimento de forças dominantes. Segundo Foucault: 

 

O direito de morte tenderá a se deslocar ou, pelo menos, a se apoiar 
nas exigências de um poder que gere a vida e a se ordenar em função 
de seus reclamos. Essa morte, que se fundamentava no direito do 
soberano se defender ou pedir que o defendessem, vai aparecer como 
o simples reverso do direito do corpo social de garantir sua própria 
vida, mantê-la ou desenvolvê-la.112  

 

Considerando um dos exemplos de Foucault para demonstração da mudança 

dos mecanismos de poder, tem-se a pena de morte como sendo o castigo imposto 

pelo Soberano àqueles que desacatavam sua ordem, e aduz que “Os que morrem no 

cadafalso se tornaram cada vez mais raros, ao contrário dos que morrem nas guerras, 

mas foi pelas mesmas razões que estes se tornaram mais numerosos e aqueles mais 

raros”.113 A aplicação da pena de morte se tornou mais rara não devido aos 

sentimentos nobres ou humanitários, mas sim pelo fato de que seria uma contradição 

do poder em aplicar tal pena capital, sendo que seu intuito é gerir vidas. Como bem 

argumenta Foucault: “de que modo um poder viria a exercer suas mais altas 

prerrogativas e causar a morte se o seu papel mais importante é garantir, sustentar, 

reforçar, multiplicar a vida e pô-la em ordem?”.114 Sendo assim, o poder não poderia 

                                            
111  FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. 6. ed. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1988, p. 148. 
112  Ibid., p. 149. 
113  Ibid., p. 150. 
114  Ibid., loc. cit. 
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manter a pena de morte, salvo invocando a monstruosidade do criminoso com a ideia 

de proteção da sociedade pelo Estado, para então legitimar o ato de matar.  

A biopolítica, ao gerir a vida, se ocupa com os processos biológicos que 

possuem relação com o homem-espécie e assim, as estratégias do Estado e dos 

micro poderes regulam, controlam e docilizam essas vidas. Foucault aponta ainda que 

“O homem, durante muito tempo, permaneceu o que era para Aristóteles: um animal 

vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal, em 

cuja política, sua vida de ser vivo está em questão”.115 

 A partir de previsões e estatísticas é que a biopolítica atua no âmbito global, 

com o objetivo de implantar dispositivos reguladores que, “nessa população global 

com seu campo aleatório, vão poder fixar um equilíbrio, manter uma média, 

estabelecer uma espécie de homeostase, assegurar compensações”, isto é, vai se 

atentar em “instalar mecanismos de previdência em torno desse aleatório que é 

inerente a uma população de seres vivos” de forma a “otimizar [...] um estado de 

vida”.116 

Vale ressaltar a análise de Foucault quanto aos mecanismos de poder 

disciplinador e regulamentador, que ensinam, e malgrado não estarem no mesmo 

nível, se relacionam como processos de articulação e não de auto exclusão. O filósofo 

esclarece ainda, que as técnicas disciplinares de padronização dos corpos nas 

instituições ao longo dos séculos XVII e XVIII deram origem às sociedades de controle, 

estendendo-se nos séculos XX e XXI, onde a finalidade de tais mecanismos é a 

indução de comportamentos do indivíduo, padronizando-os para o consumo e 

fabricando subjetividades não autênticas.  

Foucault deixa claro que é a norma quem articula as duas formas de exercício 

de poder identificadas, visto que ela “é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se 

quer disciplinar quanto a uma população que se quer regulamentar”117, justamente 

pelo fato de que a sociedade de normalização é “uma espécie de sociedade disciplinar 

generalizada cujas instituições disciplinares teriam se alastrado e finalmente recoberto 

                                            
115  FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A vontade de saber. 6. ed. Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 1988, p. 134. 
116  FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975- 1976). 2. ed. 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 207.  
117  Ibid., p. 213. 
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todo o espaço”118, ou melhor, “uma sociedade em que se cruzam, conforme uma 

articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da  regulamentação”.119   

A partir desses mecanismos – disciplina e regulamentação – o poder, a partir 

do século XIX, passa a se responsabilizar pela vida, ou seja, “ele conseguiu cobrir 

toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do corpo à população, 

mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina, de uma parte, e das tecnologias 

de regulamentação, de outra”.120  

A partir do momento em que Foucault traz à baila a importante questão que 

diz respeito ao exercício do poder de morte em um sistema político centrado na 

biopolítica, acaba por indagar sobre “de que modo um poder viria a exercer suas mais 

altas prerrogativas e causar a morte se o seu papel mais importante é o de garantir, 

sustentar, reforçar, multiplicar a vida e pô-la em ordem?”121, ou seja, como conciliar o 

direito de matar com um exercício de poder preocupado essencialmente com a vida?    

Isto posto, Foucault explica que o mecanismo que vai permitir o exercício 

desse poder de morte em um regime de biopolítica é o racismo, percebido com base 

de uma dupla perspectiva: primariamente, o racismo pode ser visto como um meio de 

introduzir no domínio da vida gerida pelo poder, o limite entre o que deve viver e o que 

deve morrer.  

Disserta o filósofo: 

 

No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, 
a distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação de certas 
raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso 
vai ser uma maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o 
poder se incumbiu; uma maneira de defasar, no interior da população, 
uns grupos em relação aos outros. Em resumo, de estabelecer uma 
cesura que será do tipo biológico no interior de um domínio 
considerado como sendo precisamente um domínio biológico. Isso vai 
permitir ao poder tratar uma população como uma mistura de raças 
ou, mais exatamente, tratar a espécie, subdividir a espécie de que ele 
se incumbiu em subgrupos que serão, precisamente, raças. Essa é a 
primeira função do racismo: fragmentar, fazer cesuras no interior 
desse contínuo biológico a que se dirige o biopoder.122 

                                            
118  FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975- 1976). 2. ed. 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 213. 
119  Ibid., loc. cit.  
120  Ibid., loc. cit.  
121  FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

2012, p. 150. 
122  FOUCAULT, 2010, p. 214. 
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Em um segundo momento, Foucault ensina que a outra função do racismo 

será legitimar a morte do “outro” a partir de uma nova forma, adequada e compatível 

com a biopolítica, e a partir de então “a morte do outro, a morte da raça ruim, da raça 

inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai deixar a vida em geral mais 

sadia, mais sadia e mais pura.”123 O extermínio do perigo biológico evidenciado pelo 

outro torna-se legítimo, pois tem como argumento o fortalecimento da própria espécie 

ou da raça. 

A tese foucaultiana é caracterizada pelo esmero com que o filósofo analisa a 

forma encontrada pelo Estado para gerir vidas, ou seja, a biopolítica, e chama a 

atenção para a violência desse controle, gerada pela exigência contínua e crescente 

da morte em massa, mesmo possuindo o Estado a figura de garantidor de melhores 

meios de sobrevivência de uma determinada população. Na contradição instalada 

entre a exposição da população à morte e o poder de garantir a vida dessa mesma 

população, é que reside a angústia do filósofo, isto é, o princípio “poder matar para 

poder viver” se transforma no princípio de estratégia entre os Estados, com a 

particularidade de que “a existência em questão já não é aquela – jurídica – da 

soberania, é outra – biológica – de uma população”.124 

Em que pesem as considerações de Foucault sobre o poder de dominação 

das vidas nas sociedades relacionadas às estruturas de poder, o filósofo argumenta 

que toda biopolítica é também uma tanatopolítica125, pois a partir do momento em que 

                                            
123  FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975- 1976). 2. ed. 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 215.  
124  FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

2012, p. 149. 
125  Foucault desenvolve a teoria da tanatopolítica e chega à biopolítica. Na tanatopolítica, tem-se o 

cálculo que o poder faz sobre a morte, ao contrário da biopolítica, que é o cálculo que o poder faz 
sobre a vida. Para exemplificar a tanatopolítica, Foucault inicia a sua obra, História da Sexualidade, 
analisando a figura do pater família na Roma antiga, onde possuía um determinado tipo de poder, 
o pater potestas, que era o poder do pai, não apenas no sentido jurídico de pai de seus filhos, mas 
também pai de sua mulher, de seus escravos, e de todos que dele dependiam. Essa sujeição ao 
pai, ao poder, incluía também a vida e morte desses indivíduos dependentes dessa figura. O poder 
de decidir quem vive ou morre foi denominado como tanapolítica. Com a evolução das sociedades, 
o direito começa a questionar esse poder sobre a vida e morte dos indivíduos e anula a radicalidade 
dessa forma de poder para preservar a existência do outro. Foucault analisa o poder nas sociedades 
contemporâneas e chega à conclusão de que com o afastamento do poder de morte sobre o outro 
e para a manutenção do poder, esse lança-se sobre a vida. Logo, a partir da modernidade o poder 
encontra uma forma de dominação e passa a determinar os modos de vida dos sujeitos, em todos 
os âmbitos, tais como alimentação, saúde, vestimentas, trabalho. Essas estruturas de poder 
analisadas pelas lentes de Foucault, como já exposto no presente trabalho, é que ele vem chamar 
de biopoder ou biopolítica. (Nota da autora) 
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o biológico passa a refletir-se no político, toda forma de eugenia, de cisão entre o que 

é considerado “normal” e o que é considerado “anormal”, passa a ser justificado. Em 

razão da proteção da vida, a biopolítica encontra legitimidade para eliminação de toda 

a ameaça à vida da população.  

O que não se pode negar é a existência de um paradoxo entre a valorização 

da vida trazida pela biopolítica de Foucault e o controle do Estado sobre os indivíduos, 

no que tange ao reconhecimento constante de todos os tipos de direitos. Com esse 

reconhecimento irrefreável de direitos, o Estado acaba por manipular cada vez mais 

as vidas dos indivíduos.  

Articula-se um sistema estruturado entre discurso (verdade-valor), direito e 

poder126, que, girando no vácuo, permite o controle inteiro da sociedade, uma 

verdadeira máquina sacrificial na concepção agambeniana.127 

Legítimo o resgate de Agamben acerca da estrutura de inclusão-exclusão 

típica da biopolítica, utilizando o direito para gestão de corpos, pontuando 

idiossincrasias entre o homo sacer128 do direito romano e o homo lúpus do contrato 

social hobbesiano, seguindo o processo de maquinaria sacrificial até o presente 

momento. 

A democracia europeia nascente colocou assim, no centro da luta contra o 

absolutismo, não a bíos – vida qualificada do cidadão –, mas a zoé: a vida nua129 em 

                                            
126  FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 30. 
127  AGAMBEN. Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da economia e do governo: homo 

sacer, II. Tradução Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 78. 
128  O homo sacer é uma pessoa que perde seu status de cidadão e, não precisa ser respeitado como 

tal. Na Roma Antiga tais homo sacer poderiam ser assassinados, por qualquer um, a qualquer 
momento com a garantia de que o assassino sairia impune. Porém, o homo sacer não poderia ser 
morto em rituais religiosos, pois não era digno de ser oferecido à divindade. Questionamos esse 
processo crescente de desumanização, lembremos-nos da trágica morte do índio Galdino em 
Brasília e, tantos outros mendigos e moradores de rua que são espancados, torturados e queimados 
e até mesmo flechados como se tal conduta fosse absurdamente normal. Homo sacer é uma 
expressão em latim que significa literalmente homem sagrado, ou seja, homem a ser julgado pelos 
deuses. É, de fato, uma figura obscura do direito romano arcaico, que se refere à condição de quem 
cometia um delito contra a divindade, colocando em risco a pax deorum], a amizade entre a 
coletividade e os deuses, que era uma garantia de paz e prosperidade da civitas. (LEITE, Gisele. 
As novas configurações das relações humanas. Editora Plenum, Boletins. Disponível em: 
<https://www.plenum.com.br/boletins/detalhes/24027>. Acesso em: 30 out. 2018). 

129  "Vida nua" refere-se à experiência de desproteção e ao estado de ilegalidade de quem é acuado 
em um terreno vago, submetido a viver em estado de exceção – algo inerente ao Ocidente, como 
argumenta o filósofo, desde o homo sacer condenado à banição pelo direito romano até o presídio 
norte-americano de Guantánamo, em Cuba, passando pelos campos de concentração nazistas. Se 
encontram no espaço altamente artificial que as estruturas de poder geram ao excluir da proteção 
jurídica as formas de vida que não se submetam à sua ordem. (MELLO, Simone de. O que é a vida 
nua? Documenta Magazine, n. 2, 2007. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/o-que-%C3%A9-
a-vida-nua/a-2557758>. Acesso em: 28 maio 2018). 
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seu anonimato. Essa metáfora do corpus ao se tornar, como ensina Agamben, central 

na comunidade política, seja pelo Leviatã ou pelo Contrato Social, não perde em um 

só momento o seu liame com a vida nua. De modo que a grande simbologia do 

Leviatã, cujo corpo é formado por todos os corpos dos indivíduos, deve ser lida sob 

essa luz: “são os corpos absolutamente matáveis dos súditos que formam o novo 

corpo político do Ocidente”.130 

Foucault sugere uma libertação dos mecanismos de poder através de um 

domínio de práticas e teorias que viriam a formar um novo direito. Vale lembrar que, 

para o filósofo, a elaboração do pensamento jurídico nas sociedades ocidentais, 

desde a Idade Média, fez-se em torno do poder régio: “O direito no ocidente é um 

direito de encomenda régia”131, como pontua Márcio Alves Fonseca. Sobre o tema, 

pautado no pensamento de Foucault, Fonseca afirma que: 

 

Para o autor, afirmar que o problema da soberania foi o problema 
central do direito nas sociedades ocidentais significa reconhecer que 
o discurso e a técnica do direito tiveram por função maior “dissolver no 
interior do poder, o fato da dominação, para fazer que aparecessem 
no lugar dessa dominação, que se queria reduzir ou mascarar, duas 
coisas: de um lado, os direitos legítimos da soberania, do outro, a 
obrigação legal da obediência”. Daí uma análise sobre o poder que 
assume o modelo jurídico-discursivo da soberania deixar de 
considerar a dominação como um fato, em detrimento daquilo que faz 
aparecer em seu lugar: os direitos legítimos da soberania e a 
obrigação legal da obediência.132 

 

Foucault se recusa a analisar o poder “a partir do problema da sua 

legitimidade e da obrigação legal da obediência. A analítica do poder em Foucault 

propõe deixar a dominação valer como um fato, sendo que o direito será pensado, 

nessa perspectiva, como um dos instrumentos das múltiplas formas de dominação”.133 

As considerações de Foucault sobre a biopolítica passam a ser o embrião no 

qual Agamben se baseará para início da sua análise acerca da vida dos indivíduos na 

pós-modernidade. 

 

                                            
130  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2010. p. 

122. 
131  FOUCAULT apud FONSECA, Márcio Alves da. Michel Foucault e o Direito. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 238. 
132  FONSECA, op. cit., p. 239. 
133  Ibid., loc. cit. 



56 
 

 
 

3.2 O HOMO SACER E A VIDA NUA: O ABANDONADO 

 

De acordo com a história, a materialidade da acepção da biopolítica deu-se 

nos movimentos totalitários do século XX, que usando a expressão de Hannah Arendt 

“tempos sombrios” para designar o tempo do fascismo, nacional-socialismo e 

bolchevismo stalinista, que deixaram marcas de dor e vergonha em todo o Ocidente, 

gerando assim uma série de Declarações de Direitos que têm por finalidade proteger 

a pessoa humana das barbáries cometidas pelos Estados. Perante tais fatos, tem-se 

o liame entre os termos biopolítica e vida nua – expressão esta criada por Walter 

Benjamin e amplamente utilizada por Giorgio Agamben, que designa uma vida 

desprovida de direitos. 

Pautado no conceito de biopolítica de Foucault como sendo a chave para a 

compreensão de toda a sociedade moderna e contemporânea, é que Giorgio 

Agamben amplia as ideias centrais de seu estudo e desenvolve então o conceito de 

“vida nua” já presente nas reflexões filosóficas da Antiguidade Clássica, a qual se 

dividia em vida natural e vida qualificada, onde a primeira era excluída da dimensão 

política134, o que será abordado a seguir.  

Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua, possui relação direta com a obra 

Estado de exceção, ambas de autoria de Agamben. Na primeira obra, o autor introduz 

a noção do estado de exceção como sendo o dispositivo por meio do qual o poder 

soberano captura a vida nua (a mera vida no sentido biológico: a zoé). Já no início de 

Homo Sacer, o pensador italiano fornece a pauta e as coordenadas de sua 

investigação: 

 

Protagonista deste livro é a vida nua, isto é, a vida matável e 
insacrificável do homo sacer, cuja função essencial na política 
moderna pretendemos reivindicar. Uma obscura figura do direito 
romano arcaico, na qual a vida humana é incluída no ordenamento 
unicamente sob a forma de sua exclusão (ou seja, de sua absoluta 
matabilidade), ofereceu assim a chave graças à qual não apenas os 
textos sacros da soberania, porém, mais em geral, os próprios códices 
do poder político podem desvelar os seus arcanos. Mas, 
simultaneamente, esta talvez mais antiga acepção do termo sacer nos 
apresenta o enigma de uma figura do sagrado aquém ou além do 
religioso, que constitui o primeiro paradigma do espaço político do 
Ocidente. A tese foucaultiana deverá, então, ser corrigida ou, pelo 

                                            
134  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução Henrique Burigo. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 9-10. 
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menos, integrada, no sentido de que aquilo que caracteriza a política 
moderna não é tanto a inclusão da zoé na pólis, em si antiguíssima, 
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 progresso pelo qual a 
exceção se torna em todos os lugares a regra, o espaço da vida nua, 
situado originalmente à margem do ordenamento, vem 
progressivamente a coincidir com o espaço político, e exclusão e 
inclusão, externo e interno, bíos e zoé, direito e fato entram em uma 
zona de irredutível indistinção. O estado de exceção, no qual a vida 
nua era, ao mesmo tempo, excluída e capturada pelo ordenamento, 
constituía, na verdade, em seu apartamento, o fundamento oculto 
sobre o qual repousava o inteiro sistema político; quando as suas 
fronteiras se esfumam e se indeterminam, a vida nua que o habitava 
libera-se na cidade e torna-se simultaneamente o sujeito e o objeto do 
ordenamento político e de seus conflitos, o ponto comum tanto da 
organização do poder estatal quando da emancipação dele.135 

 

Se por um lado, propõe-se a inserir as bases para uma interpretação do 

estado de exceção como “condição preliminar para se definir a relação que liga e, ao 

mesmo tempo, abandona o vivente ao direito”, de outro lado, o estado de exceção 

será apresentado pelo autor como o paradigma da política contemporânea. 

 

A relação de exceção é uma relação de bando. Aquele que foi banido 
não é, na verdade, simplesmente posto fora da lei e indiferente a esta, 
mas é abandonado por ela, ou seja, exposto e colocado em risco no 
limiar em que vida e direito, externo e interno, se confundem.136  

 

Agamben reflete sobre o vínculo invisível do poder soberano com a vida 

desqualificada e, pautado na teoria schmittiana de que o poder soberano é quem 

decide sobre o estado de exceção, pois está dentro e fora do ordenamento jurídico, o 

indivíduo com vida natural (zoé sem bios)137 não teria a proteção desse ordenamento. 

Para a compreensão do estudo, Agamben traz a figura do homo sacer, que era aquele 

                                            
135  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução Henrique Burigo. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 116. 
136  Ibid., p. 35. 
137  O zoé grego retrata uma vida não qualificada, não superior e tinha como destino ficar oculto. Ficava 

oculto na moderação dos hábitos de vida: comer, beber, sexual, não violência. Embora não 
houvesse punções a quem não usasse de moderação. No entanto a moderação no zoé sinalizava 
para as outras pessoas que ele estava habilitado a exercer o bios político. No zoé há assim uma 
desqualificação do corpo (soma) na definição da vida. Sem amparo político, sem representação (era 
representada pela classe dos escravos gregos) mais sob o controle do bios político. O bios era a 
vida racional, própria a cada indivíduo e/ou grupo. A vida política era o bios político como uma vida 
qualificada. Um tipo de vida favorita ou admirável do homem pelas ações e pelas 
condutas. (MOURA, Eneide Pompiani de. Cultura Grega. Vida = Zoé + Bios. Olhar Filosófico, 4 
out. 2011. Disponível em: <http://olhar-filosofico.blogspot.com/2011/10/na-cultura-grega-vida-zoe-
bios.html>. Acesso em: 29 maio 2018). 
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indivíduo que foi julgado e condenado por um delito, mas que não poderia ser 

sacrificado, pois não merecia o aval dos deuses, porém, poderia ser matável sem a 

punibilidade de seu homicida: 

 

Soberano e homo sacer apresentam duas figuras simétricas, que têm 
a mesma estrutura e são correlatas, no sentido de que o soberano é 
aquele em relação ao qual todos os homens são potencialmente 
homines sacri e homo sacer é aquele em relação ao qual todos os 
homens agem como soberanos.138  

 

Dessa forma, Agamben se atenta, assim como Arendt, de que os helênicos, 

além de distinguir a zoé do bíos, ainda atribuíam a cada “vida” um local específico, 

sendo oikos, o âmbito privado, local próprio da zoé, e a polis, o âmbito público, local 

próprio do bios.   

Para um melhor entendimento da vida nua, é preciso retomar Aristóteles, que 

em sua obra A Política, o filósofo faz a distinção entre a vida na polis e no oikos, 

destacando que a vida meramente biológica, que diz respeito ao zoon politikon, e a 

vida política (bíos), seria o bíos politikon. Logo, o filósofo delimita aquilo que é próprio 

do bios politikon, qual seja, a possibilidade do discurso, da palavra, que difere o 

homem dos outros animais: 

 

A razão pela qual o homem, mais do que uma abelha ou um animal 
gregário, é um ser vivo político em sentido pleno, é óbvia. A natureza 
[...] não faz nada ao desbarato, e só o homem, de entre todos os seres 
vivos, possui a palavra [logos]. Assim, enquanto a voz [phoné] indica 
prazer ou sofrimento, e nesse sentido é também atributo de outros 
animais (cuja natureza também atinge sensações de dor e de prazer 
e é capaz de as indicar) o discurso, por outro lado, serve para tornar 
claro o útil e o prejudicial e, por conseguinte, o justo e o injusto. (Pol 
1253a7-1253a14) 

 

A relação entre o discurso (logos) e a voz (phoné) se faz importante para a 

reflexão sobre a esfera da polis, e dessa forma Hannah Arendt, em sua obra The 

Human Condition, comenta a respeito de que o que regia a esfera privada (oikos) era 

a necessidade e na esfera pública (polis) era a liberdade. Hannah Arendt consegue 

sintetizar de forma muito significativa esse ponto, em uma passagem na obra 

supracitada, na qual argumenta que a necessidade reinava sobre: 

                                            
138  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 

92. 
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[...] todas as atividades exercidas no lar. A esfera da polis, ao contrário, 
era a esfera da liberdade, e se havia uma relação entre essas duas 
esferas era que a vitória sobre as necessidades da vida em família 
constituía a condição natural para a liberdade na polis.139 

 

No oikos não há o desenvolvimento do logos, mas sim da phoné (voz), tendo 

em vista que somente a polis proporciona o exercício. Nessa linha, Arendt argumenta 

que: 

 

A companhia natural, meramente social, da espécie humana era vista 
como limitação imposta pelas necessidades da vida biológica, 
necessidades estas que são as mesmas para o animal humano e para 
outras formas de vida animal. Segundo o pensamento grego, a 
capacidade humana de organização natural cujo centro é constituído 
pela casa (oikia) e pela família. O surgimento da cidade-estado 
significava que o homem recebera, «além de sua vida privada, uma 
espécie de segunda vida, o seu bíos politikos. Agora cada cidadão 
pertence a duas ordens de existência; e há uma grande diferença em 
sua vida entre aquilo que lhe é próprio (idion) e o que é comum 
(koinon)». 140 

 

É a partir do pensamento desses filósofos que se abre caminho para a 

problematização da importância do logos do homem e o conceito de homem na polis 

atual, principalmente diante do fato da existência de indivíduos cujas vidas são 

destituídas de real valor. Esse despojamento aparece como vida nua, sujeita à morte, 

porém insacrificável. 

Importante salientar a impressão de Agamben quanto à afirmação aristotélica 

de que é o homem, um animal vivente e, além disso, capaz de existência política, e 

não como sendo a política necessária para o homem “viver bem”. Note-se que a 

existência política é uma consequência do viver humano, da vida nua, e não o 

contrário. 

A reflexão da filosofia política e das ciências sociais trazidas por Agamben, 

apontam que na atual sociedade ocorre a captura, ou seja, a inclusão quase que total 

da vida nua pelo poder estatal, e que dessa forma, todos podem ser considerados 

homo sacer diante da exceção do poder soberano. 

                                            
139  ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo e totalitarismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 40. 
140  Ibid., p. 33. 
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A zoé é incluída no pensar político para ser excluída do bem viver. É tornada 

vida nua porque não pode ser definitivamente excluída da polis, como não pode ser 

incluída, uma vez que é dela que a vida da polis emerge; só pode ser excluída em sua 

inclusão, em sua transformação em vida nua. Agamben leciona que: 

 

A fórmula singular gerada em vista do viver, existente em vista do viver 
bem‟ pode ser lida não somente como uma implicação da geração 
(ginoméne) no ser (oûsa), mas também como uma exclusão inclusiva 
(uma exceptio) da zoé na polis, quase como se a política fosse o lugar 
em que o viver deve se transformar em viver bem, e aquilo que deve 
ser politizado fosse desde sempre a vida nua. A vida nua tem na 
política ocidental este singular privilégio de ser aquilo sobre cuja 
exclusão se funda a cidade dos homens.141 

 

A inclusão-exclusão que Agamben explicita, vai além de considerações 

dialéticas, pois existe um resto entre zoe e bios, o que é chamado de vida nua e trazido 

por Mauro Rocha Baptista como:  

 

A vida nua, bios, ao ser excluída da polis se inclui nela, ou seja, ela 
não é zoé, é o que se forma quando se tenta incluir a zoé na polis, 
posto que originariamente ela não pertence a esse ambiente; assim, 
sua inclusão precisa ser feita por meio de sua exclusão, uma exclusão 
daquilo que nunca foi, de fato, incluído. A política procura realizar a 
promessa da forma-de-vida, mas se limita a decretar a inescapável 
prisão da vida em suas formas. A vida nua expõe a nudez da vida 
política que não pode se configurar a não ser nesse paradoxo, que 
não pode jamais se libertar em uma forma-de-vida e se limita a ser um 
estado de exceção permanente.142 

 

De acordo com Agamben, a vida nua assume o papel de evento fundante da 

política moderna porque, por intermédio dela, a clássica política do bem viver 

aristotélico é revelada como uma biopolítica, capaz de assumir o poder sobre a vida e 

a morte de cada indivíduo. 

Tem-se, dessa forma, que a tese de Foucault foi aprimorada por Agamben, 

no sentido de: 

 

                                            
141  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução Henrique Burigo. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 15. 
142  BAPTISTA, Mauro Rocha. Notas sobre o conceito de vida em Giorgio Agamben. Revista 

Profanações, Mafra, ano 1, n. 1, p. 53-74, jan./jun. 2014. Disponível em: 
<http://www.periodicos.unc.br/index.php/prof/article/viewFile/632/417>.  Acesso em: 29 maio 2018. 
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Aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a inclusão da 
zoé na pólis, em si antiguíssima, nem simplesmente o fato de que a 
vida como tal venha a ser u 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, 
e exclusão e inclusão, externo e interno, bios e zoé, direito e fato 
entram em uma zona de irredutível indistinção.143  

 

Dito de outro modo, enquanto Foucault pensava a vida nua como objeto 

excluído e capturado pelo ordenamento, caracterizando o estado de exceção, 

Agamben leciona que hoje, com a democracia moderna, a vida nua, além de objeto, 

passa a ser sujeito do sistema político atual.  

O desamparo do homo sacer, segundo Agamben, leva à compreensão da 

condição dos indivíduos na atualidade política e social e traz como paradigma os 

campos de concentração nazistas, afirmando que não foram criados pelo regime 

nazista, mas sim pelo regime socialdemocrata, pois os indivíduos encarcerados eram 

desprovidos de direitos e contra eles podia-se cometer todo ato possível.  

O homo sacer é aquele indivíduo cuja condição humana é minimizada pelo 

poder soberano a ponto de excluir da sua vida todos os seus direitos civis, sendo 

considerada tal vida “santa” de uma perspectiva negativa. A figura emerge despojada 

de qualquer direito e submetida ao poder que se apresenta como lei – Poder 

Soberano. Porém, a existência do homo sacer é ambígua pois apesar de emergir de 

dentro da lei, a sua existência se dá fora dela, encontrando-se assim dentro e fora da 

lei, criando um liame entre poder soberano e homo sacer.  

Tem-se que a vida no bando144 soberano é matável e insacrificável, e a 

produção dessa vida nua é, para Agamben, perpetrada pelo soberano, ocorrendo a 

captura e exclusão dessa vida.  

                                            
143  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 

16. 
144  Ao se referir ao bando, Agamben evoca a obra de Robertson Smith, o qual, em uma nota adicionada 

à segunda edição das Lectures on the religion of the Semites, de título Holyness, uncleanness and 
taboo, refere-se ao bando (herem) como uma notável usança hebraica “com o qual um pecador 
ímpio, ou então inimigos da comunidade e do seu Deus, eram votados a uma total destruição”. 
(BROCCO, Pedro Dalla Bernardina. Vida nua e forma-de-vida em Giorgio Agamben e Karl Marx: 
Violência e emancipação entre capitalismo e estado de exceção. Dilemas - Revista de Estudos de 
Conflito e Controle Social, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 65-90, jan. 2016. Disponível em: 
<https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7673/6184>. Acesso em: 29 maio 2018). 



62 
 

 
 

Com a análise da figura do homo sacer, o entendimento das estruturas 

“abandonado” e “bando” se faz necessário. Em função do paradoxo da inclusão-

exclusão de certos indivíduos na sociedade e a relação desse fenômeno com o estado 

de exceção Agamben ensina que: 

 

O relacionamento jurídico-político originário é o bando, não é apenas 
uma tese sobre a estrutura formal da soberania, mas tem caráter 
substancial, porque o que o bando mantém unidos são justamente a 
vida nua e o poder soberano.145  

         

Agamben entende que “abandono” se vincula ao termo “bandido”. O primeiro 

termo quer dizer “a mercê de...”, “a seu talante” (livre-arbítrio) e o segundo, é sinônimo 

de “excluído”, “banido”. Mesmo assim, os conceitos não possuem caráter contraditório 

para o autor, isto é, não são termos opostos. Eles se apresentam como uma zona de 

indeterminação, em que há certos indivíduos que não pertencem a lugar algum, sendo 

livres, porém, abandonados, banidos e excluídos.  

E assim Agamben dialoga com os modernos, mais precisamente com 

Hobbes, e ensina que o “estado de natureza” nada mais é que um “estado de 

exceção”, pois a cidade enquanto fundação “é continuamente operante no estado civil 

na forma da decisão soberana”.146 Essa constatação diz respeito à vida e não à livre 

vontade invocada por Hobbes. Trata-se da vida para fora da zoé ou do bios, 

constituindo uma zona de indeterminação entre o homem e a fera. 

A crítica de Agamben diz respeito à estigmatização de certos indivíduos e com 

isso a minimização da sua conditio humana, acarretando dessa forma a sua exclusão 

e exceção. Tem-se que o indivíduo nessas condições é morto, sem que para tanto se 

cometa homicídio ou outro crime. Com relação ao abandono Agamben leciona: 

 

A relação de abandono é, de fato, tão ambígua, que nada é mais difícil 
do que desligar-se dela. O bando é essencialmente o poder de remeter 
algo a si mesmo, ou seja, o poder de manter-se em relação com um 
irrelato pressuposto. O que foi posto em bando é remetido à própria 
separação, e juntamente entregue â mercê de quem o abandona, ao 

                                            
145  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 

108. 
146  Ibid.. loc. cit. 
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mesmo tempo excluso e incluso, dispensado e, simultaneamente, 
capturado.147  

 

Segundo Agamben, o bando é o lugar ao qual o abandonado pertence, pois 

este se liga àquele como sendo seu lugar de origem. Apesar da exclusão, o 

abandonado sempre pertencerá ao bando, estando à mercê daqueles que o 

abandonaram (excluíram). Isso também vale para aquele que baniu o indivíduo, pois 

malgrado a exclusão, sempre estarão ligados. O abandonado não será 

completamente livre, eis a ambiguidade da relação entre bando e abandonado, pois a 

exclusão deste o coloca em situação indeterminante. O simples fato do abandono não 

faz com que o banido/abandonado desapareça, ao contrário, o mantém ligado ao seu 

lugar de origem, e como já dito, em uma zona de indeterminação do indivíduo. 

Diante de tais considerações, a percepção sobre a figura do homo sacer fica 

ainda mais aguçada. A insignificância desse corpo deslocado de sua origem reflete o 

seu não pertencimento, não sendo nem bios e nem zoé, e essa vida nua do homo 

sacer padece de comunicação e lugar. Desse modo, pode-se dizer que o homo sacer 

possui ligação com a sociedade sem ao menos pertencer a ela. Agamben passa então 

à reflexão: 

 

[...] Ele foi excluído da comunidade religiosa e de toda a vida política: 
não pode participar do rito de sua gens, nem (se foi declarado infamis 
et intestabilis) cumprir qualquer ato jurídico válido. Além disto, visto 
que qualquer um pode matá-lo sem cometer homicídio, a sua inteira 
existência é reduzida a uma vida nua despojada de todo direito, que 
ele pode somente salvar em uma perpétua fuga ou evadindo-se em 
um país estrangeiro. Contudo, justamente por ser exposto a todo 
instante a uma incondicionada ameaça de morte, ele encontra-se em 
perene relação com o poder que o baniu. Ele é pura zoé, mas a sua 
zoé é capturada como tal no bando soberano e deve a cada momento 
ajustar contas com este, encontrar um modo de esquivá-lo ou de 

                                            
147 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 
2002, p. 116.  
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enganá-lo. Neste sentido, como o sabem os exilados e os banidos, 
nenhuma vida é mais “política” que a sua.148 

 

A indagação sobre o fenômeno do abandono desse indivíduo se faz presente 

nas obras de Agamben. O filósofo entende que a exclusão desse ser está ligada ao 

seu não-valor.  

A pergunta que se faz é: qual a construção simbólica da imagem do outro para 

que sejam tratados como meras vidas? Qual o parâmetro ou o limite para que 

determinadas condutas com o outro consiga despertar a humanidade – empatia – para 

com seu semelhante? Como populações, ideologias, governos e poderes que se 

consideram o mesmo em função da espécie, constroem a figura do outro como 

estranho, evitando assim reconhecer as diferenças entre os indivíduos sem causar a 

exclusão dos mesmos? 

A política hoje é muito mais o cálculo sobre a mera vida e isso é o que 

atrapalha a crença nos direitos humanos. O discurso é diferente das práticas reais 

desse direito positivo, que, conforme adverte Agamben e Foucault, se faz necessário 

pensar sobre o acobertamento dessas estruturas de dominação camufladas de 

democracia, para que então os indivíduos tenham uma vivência imune à captura pelos 

dispositivos de poder. 

Aliás, os campos de concentração, conforme narrado por Agamben, são 

espectrais149, ou seja, reproduzem-se nos guetos, favelas, cadeias, hospitais, onde os 

sujeitos, dignos e portadores de direitos fundamentais, são deixados ao léu, à própria 

sorte, e assim como homo sacer, mortos, sendo que os seus algozes sequer são 

criminalizados. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A NUDEZ NA PÓS-MODERNIDADE E ESTADO 

DE EXCEÇÃO PERMANENTE: UMA AMEAÇA AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Como já dito, o homo sacer e sua vida nua encontram-se em uma zona de 

indeterminação. A análise do homo sacer feita por Agamben, traz que essa vida é 

                                            
148  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 

189. 
149  AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo Sacer III). São 

Paulo: Boitempo, 2008. 
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matável, no bando soberano, porém insacrificável, conceito que, segundo Agamben, 

é insuficiente para decifrar a violência ocorrida na biopolílica moderna: 

 

O homo sacer é, de fato, insacrificável e pode, todavia, ser morto por 
qualquer um. A dimensão da vida nua, que constitui o referente da 
violência soberana, é mais original que a oposição 
sacrificável/insacrificável e acena na direção de uma ideia de 
sacralidade que não é mais absolutamente definível através da dupla 
(que, nas sociedades que conheciam o sacrifício, não possui nada de 
obscuro) idoneidade para o sacrifício/imolação nas formas prescritas 
pelo ritual.150 

 

Em outras palavras, nem mesmo o sacrifício cabe mais ao indivíduo na 

situação de homo sacer, pois seu assassinato não pode ser constituído de execução 

capital, mas apenas a mera matabilidade, que nas palavras de Agamben: 

 

Na modernidade, o princípio da sacralidade da vida se viu, assim, 
completamente emancipado da ideologia sacrificial, e o significado do 
termo sacro na nossa cultura, dá continuidade à história semântica do 
homo sacer e não à do sacrifício (daí a insuficiência das 
desmistificações, ainda que justas, hoje propostas por várias partes, 
da ideologia sacrificial). O que temos hoje diante dos olhos é, de fato, 
uma vida exposta como tal a uma violência sem precedentes, mas 
precisamente nas formas mais profanas e banais. O nosso tempo é 
aquele em que um week-end de feriado produz mais vítimas nas 
autoestradas da Europa do que uma campanha bélica; mas falar a 
propósito disto, de uma “sacralidade do garde-rail” é, obviamente, 
apenas uma definição antifrástica.151      

 

O filósofo italiano expõe ainda, que “a sacralidade é uma linha de fuga 

presente na vida contemporânea, se deslocando em direção a zonas cada vez mais 

vastas e obscuras, até coincidir com a própria vida biológica dos cidadãos”.152 

Dito isso, Agamben acredita que, como hoje não há mais uma figura 

predeterminável do homem sacro, todas as pessoas passam a ser virtualmente 

homines sacri, notadamente no momento atual, em que o estado de exceção tem se 

convertido em regra. 

Na mesma linha de pensamento, Zenni afirma que: 

                                            
150  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 

112. 
151  LA CECLA, 1993 apud AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo 

Horizonte: UFMG, 2010, p. 115. 
152  Ibid., p. 113. 
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Elegemos como condição do dever a manutenção e a tutela à 
liberdade, a garantia de direitos concernentes à edificação do ser do 
homem como pessoa humana, que não pode, nem em hipótese, ser 
confundida com o movimento neoliberal que assistimos na pós-
modernidade, mais aproximado de um neofascismo social, do 
contratualismo econômico, onde o ético cedeu à economia capitalista, 
gerando analfabetismo funcional, servilismo laboral, exclusão social, 
razão indolente, ideologia de escravidão consumista entre outros 
resultados nefastos do individualismo e da triste ruptura do homem 
com a comunidade e o valor.153 

 

A estrutura jurídico-política da contemporaneidade tende a ser dominada pela 

biopolítica e pode ser vista atualmente tanto nos campos de refugiados para 

imigrantes clandestinos na Itália, nas zones d'attente dos aeroportos franceses, nos 

campos de estupro étnico na ex-Iugoslávia e em diferentes espaços em que indivíduos 

se encontram totalmente à mercê do poder soberano.154 

De qualquer forma, a proposta de Agamben inclui a ideia da capacidade da 

democracia viabilizar formas de resistência efetiva às práticas biopolíticas. Por outro 

lado, não há de se duvidar que, nos espaços mais diversos da cena contemporânea, 

seja nos campos de refugiados para imigrantes ilegais na Europa, seja na periferia 

das grandes cidades do planeta, seja nos países do Terceiro Mundo, encontram-se 

vidas nuas permanentemente em perigo, e ensina: 

 

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 â 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.155156 

                                            
153  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. O Retorno À Metafísica Como Condição Para Concretização 

Da Dignidade Da Pessoa Humana. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, Maringá, v. 4, n. 1, p. 
5-14, 2004. 

154  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 
170. 

155  Outro tema que possui estreita ligação com o ideal democrático da visibilidade do poder é o da 
arcana imperi (autoridade oculta) que pode ser entendida, grosso modo, como as razões de Estado 
para manter o sigilo e assim se autopreservar. Segundo Bobbio, na categoria do arcana entram dois 
fenômenos: o do segredo de Estado e o da mentira lícita e útil. (PRESGRAVE, Ana Beatriz Ferreira 
Rebello; COSTA, Daniel; CAVALCANTI, Francisco Ivo Dantas. O Poder Invisível e a Democracia 
Representativa na Visão de Noberto Bobbio. Interface, Natal v. 10, n. 1, p. 103-121, 2013. 
Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/19246/1/PoderInvisivel 
Democracia_2013.pdf>. Acesso em 18 jun. 2018). 

156  AGAMBEN, op. cit., p. 14. 
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Isto posto, Agamben acredita que a produção de um corpo biopolítico seja a 

contribuição original do poder soberano, pois o “viver bem” aristotélico em nada 

remonta sobre a vida moderna, principalmente na política ocidental, que demonstra 

ser constituída de uma exclusão da vida nua. 

O que se verifica nestes últimos 100 anos que abarcam os séculos XX e XXI, 

compreendidos como séculos da ciência e conhecimento, é que existem inúmeros 

“campos” de vidas nuas, onde a figura do homo sacer, pautada na ambiguidade da 

sua existência, em toda a sua indeterminação, possui um locus especificado, e possui, 

para a sua insignificância na sociedade, um espaço, que Agamben denomina de 

“campo”. O “campo”, segundo o filósofo: 

 

É o espaço que se abre quando o estado de exceção começa a tornar-
se regra; [...] é um pedaço de território que é colocado fora do 
ordenamento jurídico normal, mas não é, por causa disso, 
simplesmente um espaço externo; [...] a estrutura em que o estado de 
exceção, em cuja possível decisão se baseia o poder soberano, é 
realizado normalmente; [...] é o próprio paradigma do espaço político 
no ponto em que a política torna-se biopolítica e o homo sacer se 
confunde virtualmente com o cidadão; [...] é o novo regulador oculto 
da inscrição da vida no ordenamento – ou, antes, o sinal da 
impossibilidade do sistema de funcionar sem transformar-se em uma 
máquina letal.157 

 

Os campos têm como origem o estado de exceção, e atualmente configuram-

se como “o espaço que se abre quando o estado de exceção começa a tornar-se 

regra. Nele, o estado de exceção, que era essencialmente uma suspensão temporal 

do ordenamento com base numa situação factícia de perigo, ora adquire uma 

disposição espacial permanente que, como tal, permanece, porém, estavelmente fora 

do ordenamento normal.158 

Os abandonados citados no tópico anterior do presente trabalho, aparecem 

agora como apátridas, refugiados, ciganos, índios, nômades, favelados, deficientes 

físicos e mentais, presidiários, prostitutas, pessoas desprovidas do padrão de beleza 

imposto pela sociedade, assim como indivíduos das mais diversas categorias.   

                                            
157  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 

165-170. 
158  Ibid., p. 165. 
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Para uma melhor definição do status dos abandonados da atualidade, 

importante trazer a análise feita por Hannah Arendt, a qual define que os abandonados 

são os verdadeiros “fora da lei”, sendo então considerados como anomalias que não 

são inseridos na estrutura legislativa das sociedades, pois não merecem pertencer ao 

bando e por isso são “abandonados”. A filósofa traz, como exemplo vivo, o sujeito que 

na condição de apátrida é criminalizado mesmo sem cometer crime algum e faz uma 

consideração importante: “Uma vez que ele constituía a anomalia não-prevista na lei 

geral, era melhor que se convertesse na anomalia que ela previa: o criminoso”159, ou 

seja, a zona de indistinção na qual se encontra um apátrida é cruel de tal forma, a 

ponto de deixá-lo desprovido de qualquer proteção estatal quanto à situação do 

indivíduo.  

Gilles Deleuze foi mais além, e ensina que o sofrimento dos homens jamais 

deveria ser um mero resíduo da política, afinal: 

 

O que resta então nessas vidas anônimas, que só se manifestam em 
choque com o poder, debatendo-se com ele, trocando com ele – 
palavras breves e estridentes – antes de voltar para a noite – “a vida 
dos homens infames” [...] devíamos respeitá-los em função de sua 
infelicidade, sua raiva ou sua incerta loucura. [...] Estranhamento, 
inverossimilhança: é essa infâmia, que ele próprio reivindica.160 

 

O exemplo é dos apátridas, porém pode-se perceber que a vida nua está 

inserida em todas as esferas da sociedade atual. Essa vida, por assim dizer, vai além 

do anonimato e, se encontrando deslocada, não pertence a nenhum lugar definido, 

constituindo-se os excluídos em “menos homens” que os demais pela falta de 

cidadania implicitamente atribuída pelos poderes dominantes. A perda de valor nestes 

indivíduos acaba por instalar uma culpabilidade de existência, o que os coloca na 

condição de excluídos e inimigos, ocasionando repulsa e indiferença para com essas 

vidas. 

Agamben analisa a exclusão desses indivíduos como consequência da 

retirada de seus direitos no estado de exceção e aprofunda ainda mais a sua teoria 

quando chega à conclusão de que para a aplicação desses direitos é necessário a 

suspensão dos mesmos, se tratando, então, de uma condição paradoxal no qual a 

                                            
159  ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo e totalitarismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 319. 
160  DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1998, p. 102. 
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exceção se torna a regra, que tem vigência soberanamente “um poder de decisão 

perante o qual toda vida é vida nua [...], vida matável e insacrificável, tal como na 

arcaica e enigmática figura do homo sacer no direito romano”.161  

A análise de Giacoia Junior sobre o estado de exceção permanente em que a 

sociedade se encontra, aborda sobre o que Agamben destaca como sendo o estado 

de “campo”, ou seja, o “campo” é agora “o novo regulador oculto [...] ou antes, o signo 

de que o sistema não pode funcionar sem transformar-se numa maquinaria 

mortífera”.162 

Para Agamben, o estado de exceção tornou-se regra. Esse processo de 

“evolução” do estado de exceção é evidenciado pelo filósofo italiano, que aponta: 

 

O que ocorreu e ainda está ocorrendo sob nossos olhos é que o 
espaço ‘juridicamente vazio’ do estado de exceção (em que a lei vigora 
na figura – ou seja, etimologicamente, na ficção – da sua dissolução, 
e no qual poderia portanto acontecer tudo aquilo que o soberano 
julgava de fato necessário) irrompeu de seus confins espaço-
temporais e, esparramando-se para fora deles, tende agora por toda 
parte a coincidir com o ordenamento normal, no qual tudo se torna 
assim novamente possível.163  

 

Agamben adverte para o fato de que o estado excepcional moderno é uma 

“criação da tradição democrático-revolucionária e não da tradição absolutista”164, isto 

é, trata-se de um problema originário das democracias contemporâneas ocidentais. A 

origem do moderno instituto se encontra, segundo Agamben, no decreto de 8 de julho 

de 1791 da Assembleia Constituinte da França. A noção de suspensão da constituição 

foi primeiramente introduzida na Constituição da primeira república francesa, que 

continha um artigo que previa a possibilidade de declarar uma cidade ou uma região 

hors la constitution, isto é, fora da constituição.165 

                                            
161  GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Prefácio. In: ZANOTI, André Luiz Depes. Ordenamento e exceção: 

uma relação necessária. São Paulo: LTr, 2010. 
162  GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Ética, direito e política em tempos de biopoder. In: GIACOIA JUNIOR, 

Oswaldo; RAMIRO, Caio Henrique Lopes; RICCI, Luiz Antonio Lopes (Orgs.). Responsabilidade e 
futuro: bioética, biopolítica, biopoder e os desafios para a reflexão e ação. São Paulo: LiberArs, 
2015, p. 14. 

163  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 
44. 

164  AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Homo Sacer, II, 1. Tradução Iraci D. Poleti. 2. ed. São 
Paulo: Boitempo, 2004, p. 16. 

165  Ibid., p. 16-17. 
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O inconveniente causado na vigência do estado de exceção é a característica 

de “plenos poderes” que trata da “ampliação dos poderes governamentais e, 

precisamente, à atribuição ao executivo do poder de promulgar decretos com força de 

lei”.166 

Dessa forma, Agamben alerta para as consequências no plano social, que 

podem ser radicais e irreversíveis, tendo em vista que tal prerrogativa – ou poderes 

excepcionais – pode até mesmo ser usada para dirimir conflitos e manifestações 

dentro dos limites do Estado, em nome ou sob a justificativa de manutenção da lei e 

da ordem. 

O que intriga o filósofo é o fato de que o estado de exceção serve como 

medicamento ao Estado democrático de direito, e essa relação possui o condão de 

tentar “sanar” eventuais situações excepcionais. Esse amparo excepcional é capaz 

de todas as medidas necessárias para conter os possíveis distúrbios.  

Efetivamente, por meio do estado de exceção, o soberano cria e garante uma 

situação da qual o direito tem necessidade para a sua própria vigência. Em outros 

termos, Agamben ensina que: 

 

A exceção é uma espécie de exclusão. Ela é um caso singular, que é 
excluído da norma geral. Mas o que caracteriza propriamente a 
exceção é que aquilo que é excluído não está, por causa disto, 
absolutamente fora da relação com aquela na forma da suspensão. A 
norma se aplica à exceção desaplicando-se, retirando-se desta. O 
estado de exceção não é, portanto, o caos que precede a ordem, mas 
situação que resulta da sua suspensão. Neste sentido, a exceção é 
verdadeiramente, segundo o étimo, capturada fora (ex-capere) e não 
simplesmente excluída. Que o ordenamento jurídico-político tenha a 
estrutura de uma inclusão daquilo que é, ao mesmo tempo, expulso, 
tem sido frequentemente observado. [...]167 

 

Gilberto Bercovici também argumenta que a evolução do movimento de se 

recorrer constantemente a medidas excepcionais no decorrer do século XX vai da 

“violência aberta, como o fascismo, à sutil e recente elaboração de uma constituição 

desvinculada do Estado e do poder constituinte do povo, mas instituidora e garantidora 

da ordem do mercado”. Assim, o autor ensina que, mais do que o argumento da 

garantia ou prolongamento da vida do regime político, “o estado de exceção passou a 

                                            
166  Ibid., p. 17. 
167  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 

24. 
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ser empregado na garantia da constituição e agora consolida-se o modelo da garantia 

do capitalismo”.168  

 Doravante, como a finalidade do presente estudo não seja propriamente 

sobre a exceção no aspecto de violência jurídica trazida por Agamben, há que se 

retomar a questão dos direitos fundamentais e a exceção em que o sujeito de direito 

vive. Para continuação da discussão, importante observação de Zenni, quando ensina 

que: 

 

Sob o auspício dos direitos humanos, convertidos em direitos 
fundamentais pelo fenômeno da constitucionalização dos direitos, 
esses corpos dóceis são insacrificáveis vez que protegidos por 
liberdades públicas e seus desdobramentos em inúmeras gerações, 
entrementes no sítio da realidade não passam de seres matáveis por 
olvido do próprio Estado. A biopolítica contemporânea imprime uma 
conduta soberana curiosa em que se faz viver e se deixa morrer nos 
ensinamentos de Foucault (2005).169 

 

E é essa vida nua que se encontra protegida por uma barreira que impede de 

ver a pessoa que ali está, o que ocorreu com ela, com sua vida pessoal e também em 

que condições concretas pode viver. Na mesma toada, Zenni acrescenta que tal vida 

é: 

 

Uma vida nua e descomprometida com os fins essencialmente 
humanos se afigura ideal para o controle do soberano, dando 
dimensão contemporânea do homo sacer, ou seja, o moderno que 
seculariza o homem e no lugar da deidade excogita de um Estado que, 
precedendo o pacto de confiança, fixa a lei implacável e a definição do 
bem comum, também retira da práxis humana a eudaimonia na 
política, a participação na praça pública e a liberdade participativa, 
fazendo-o ser indiferente aos destinos da Polis.170 

 

Dito isso, é fácil entender como as estruturas consolidadas de controle e 

manutenção dos indivíduos de uma sociedade refletem exatamente a existência de 

uma biopolítica baseada na exclusão-inclusão do sujeito vivente. A inclusão se 

                                            
168  BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do constitucionalismo. São 

Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 46. 
169  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. O sentido da existência e o papel do direito no projeto de vida. 

In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 25., Curitiba, 2016.  Filosofia do direito I [Recurso 
eletrônico on-line]. Florianópolis: CONPEDI, 2016. Disponível em: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/i4l30ayo/15Dc62nI988Gve0L.pdf>. Acesso 
em: 30 out. 2018, p. 163. 

170  Ibid., p. 164. 
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confunde com a exclusão, uma vez que este sujeito destituído de vida plena, da biós, 

da vida que valha a pena ser vivida, é incluído no seio de uma exceção excludente, 

gerada pelo controle do Estado sobre esta vida destituída de significado, vida 

fisiológica.  

 Diante da ausência de medidas efetivamente garantidoras de Direitos 

Humanos, surge a constatação de que há uma realidade avassaladora que nos 

permeia, e esta realidade se solidifica cada vez mais embasada em instrumentos de 

controle e de garantias da permanência desta subcidadania.171 Como consequência, 

quem não segue “o jogo” imposto pelo Soberano é deixado à margem da sociedade 

e esta vida no abandono é uma vida sem valor remetida ao horror de um Estado que 

governa fora da lei, pela exceção, “malgrado blindada pela Constituição que a galga 

à sacralidade, sem vedar que o Estado-Poder deixe morrer ou faça viver quando 

houver conveniência ao equilíbrio sistêmico”.172 

 

 

  

                                            
171 GONTIJO, Lucas; ARCELO, Adalberto. A Biopolítica nos Estados Democráticos de Direito: A 

Reprodução da Subcidadania sob a Édige da Constitucionalização Simbólica. In: CONGRESSO 
NACIONAL DO CONPEDI, 18., São Paulo, 2009. Anais... Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, 
p. 5898. 

172  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. O sentido da existência e o papel do direito no projeto de vida. 
In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 25., Curitiba, 2016.  Filosofia do direito I [Recurso 
eletrônico on-line]. Florianópolis: CONPEDI, 2016. Disponível em: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/i4l30ayo/15Dc62nI988Gve0L.pdf>. Acesso 
em: 30 out. 2018, p. 167. 
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4 O RESGATE DA VIDA PARA ALÉM DO POLÍTICO-JURÍDICO 

CONTEMPORÂNEOS 

 

4.1 INOPEROSIDADE: A POTÊNCIA DO NÃO - O NÃO AGIR POR IMPULSO 

 

O homo sacer atual é sujeito de direito, malgrado seja estimulado a consumir 

e produzir conforme os ditames da tecnologia político-jurídica, muitos deles são 

abandonados à morte pois já não sustentam o modelo do homo faber.  

 Dito isso, Nascimento afirma que “o homem contemporâneo está exposto à 

violência sem precedentes”, dado que “nunca antes do século vinte os homens foram 

expostos à morte de forma tão corriqueira e trivial, com o agravante de não se saber 

sê-lo”173, e cita alguns exemplos da realidade brasileira, tais como os moradores de 

ruas das grandes cidades, as crianças submetidas ao trabalho escravo, os doentes 

mentais em hospitais psiquiátricos e manicômios judiciários, os presidiários em 

ambientes superpovoados e insalubres, os doentes nas filas dos hospitais 

aguardando pelo atendimento do sistema único de saúde e os trabalhadores dos 

campos de cultivo e extração da cana-de açúcar.  

Por consequência, o que se vê são guerras em nome da defesa de todos e 

não mais em defesa do soberano. O argumento usado para a gestão da vida e da 

sobrevivência dos corpos e das raças passa então a ser utilizado pelos regimes 

políticos para instauração de guerras que causem mortes em massa.  

Através da percepção de Foucault sobre o poder disciplinador e normatizador 

é que Rago e Veiga considera que “o que se produz por meio da atuação específica 

do biopoder não é mais apenas o indivíduo dócil e útil, mas é a própria gestão 

calculada da vida do corpo social”174. Desta forma, observa-se uma mudança no lócus 

do modo de poder após o surgimento do biopoder, onde antes o poder do soberano 

era o de morte e vida, mas “[…] agora, era o próprio direito de matar que se encontrava 

subordinado ao interesse em fazer viver mais e melhor, isso é, em estimular e 

                                            
173  NASCIMENTO, Daniel Arruda. Do fim da experiência ao fim do jurídico: percurso de Giorgio 

Agamben. São Paulo: LiberArs, 2012. 
174  DUARTE, André. Foucault e as novas figuras da biopolítica: o fascismo contemporâneo. In: VEIGA, 

Alfredo; RAGO, Margareth. Para uma vida não-fascista. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 41. 
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controlar as condições de vida da população”175 e isto fez com que se pudesse impor 

a violência, a escolha de quem vai viver melhor ou pior: 

 

Foucault descobriu que tal cuidado da vida trouxe consigo a exigência 
contínua e crescente da morte em massa, visto que é apenas no 
contraponto da violência depuradora que se podem garantir mais e 
melhores meios de sobrevivência a uma dada população. Assim, a 
partir do momento em que a ação do soberano foi a de fazer viver, isso 
é, a de estimular o crescimento da vida e não apenas a de impor a 
morte, as guerras se tornaram mais sangrentas e os extermínios se 
multiplicaram dentro e fora da nação […].176 

 

Foucault, quando da análise dos sistemas totalitários, observou que a 

aparelhagem da biopolítica se pautava na utilização do preconceito para o extermínio 

de minorias de forma a conscientizar para a sobrevivência de um dado grupo, sendo 

necessário que certas populações sejam contidas e que o fascismo na 

contemporaneidade vinha disfarçado entre os sistemas liberais e neoliberais. De 

acordo com Rago e Vieira: 

 

A preservação da qualidade de vida de uns está fundada na 
impossibilidade da vida de outros muitos, de modo que biopolítica e 
tanto política continuam a remeter-se mutuamente. Eis aí alguns dos 
vetores de disseminação do novo fascismo, que poderíamos 
denominar como o fascismo viral, que atua por contaminação 
endêmica, espalhando-se silenciosamente pelo planeta como 
enfermidade crônica que precisa ser continuamente combatida177 

 

Portanto, o biopoder continua se aplicando de modo conveniente com o 

contexto social vigente, não mais de forma clara como foi no século XX, e não mais 

como no fascismo ou em outro sistema totalitário. 

Dito isso, o homem, em sua atual dimensão, curva-se ao poder de diferentes 

formas de disciplina e, dominado, considera natural ser subjugado. O poder produz o 

real e por possuir essa eficácia produtiva, o poder volta-se para o corpo do indivíduo, 

não com a intenção de reprimi-lo, mas de adestrá-lo. Os dispositivos de captura do 

indivíduo gerencia a vida e não mata. Assim, a biopolítica não se apropria da vida com 

                                            
175  VEIGA, Alfredo; RAGO, Margareth. Para uma vida não-fascista. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

p. 41. 
176  Ibid., p. 41. 
177  Ibid., p. 50. 
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o intuito de eliminá-la, mas sim para administrá-la e dessa forma a potência da vida 

humana é aproveitada pelo Estado, para que seja produtiva como força de trabalho. 

Baseado na questão de desarticulação dos dispositivos de poder, é que 

Agamben apresenta o termo Inoperosidade178 e a partir daí, o pensador parte para o 

debate da possibilidade de uma potência para o agir ético em nossa sociedade 

contemporânea. O filósofo busca apontar também, a partir da definição de 

Inoperosidade, a libertação do indivíduo de todo o destino biológico ou social e 

qualquer projeto predeterminado às sociedades em nível de “política e arte”, “violência 

e direito”, “cultura e conhecimento”. Para Agamben, Inoperosidade é um conceito 

estratégico para desarticular os dispositivos de controle biopolíticos contemporâneos 

e seus processos de subjetivação, fazendo emergir a dimensão da ação humana que 

deverá constituir a política que vem. 

A indagação de Agamben se faz sobre a relação entre o poder e a Glória, ou 

seja, entre o exercício do poder e as formas gloriosas em que se manifesta. Se é 

imperioso que tal poder faça uso da força ou das técnicas de governo e através destes 

meios é que ele se compreende e legitima, por que o poder necessita de tantas formas 

ritualísticas, cerimoniais e formas de glorificação? A questão central que Agamben se 

propõe explorar é por que o poder necessita de Glória? 

Para obter uma resposta a essa indagação, e percebendo que nem a filosofia 

e nem a sociologia clássicas não perceberam o nexo “fundamental” que vincula os 

rituais ao poder - porque o aparato conceitual comumente utilizado, de corrente do 

racionalismo jurídico não consegue captar os elos ocultos do poder com seus rituais - 

Agamben precisou recorrer à teologia, como discurso conceitual, para vislumbrar a 

                                            
178  Segundo leitores assíduos das obras do filósofo italiano, o conceito de Inoperosidade foi trazido por 

Agamben a partir de 2001, com a publicação do livro A comunidade que vem. A obra retrata a ideia 
de uma política que ainda não se fazia presente em nossa sociedade, mas que estava para surgir. 
No entanto, com a publicação da obra o Reino e a Glória, em 2007, publicada no Brasil em 2011, é 
que o conceito de Inoperosidade apareceu com maior clareza e é apresentado em três fases. Na 
primeira, o autor traça um paralelo entre a monarquia humana e a monarquia divina para entender 
a constituição do poder político vigente. Na segunda fase, o descreve como a Inoperosidade reflete 
tanto na monarquia divina, quanto na monarquia humana, em seus referidos atributos. Na terceira 
fase surge a necessidade de abertura, da nossa parte, para pensarmos um novo conceito de 
Inoperosidade que vai nos ajudar no descobrimento de novas possibilidades políticas. (MEDEIROS, 
Andrezza Lima de. Inoperosidade, vita activa e a busca pela leveza: um olhar sobre a sociedade do 
desempenho. Profanações, Mafra, ano 5, n. 1, p. 107-121, jan./jun. 2018. Disponível em 
<http://www.periodicos.unc.br/index.php/prof/article/view/1752/864>. Acesso em: 20 ago. 2018). 
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conexão radical que vincula a oikonomia179 com a Glória na maquinaria 

governamental do Ocidente, cuja discussão não se aproveitará no presente trabalho. 

Em um primeiro momento, o autor compreende que a herança Aristotélica 

herdada pela teologia ocidental preservou e defendeu a Inoperosidade divina e então 

procura compreender como este movimento está cristalizado na figura do rei, 

fundamentado na idealização da figura do monarca. 

De acordo com o filósofo italiano, Aristóteles, no Tratado Sobre o Mundo, 

apresenta a oposição entre Essência (ousía) e Potência (dynamis) como o paradigma 

para a distinção entre o Ser e o Agir divinos: 

 

Os antigos filósofos que afirmaram que todo o mundo sensível é pleno 
dos deuses, enunciaram um discurso que convém não ao ser de Deus, 
mas à sua potência. Enquanto Deus reside, em verdade, na região 
mais alta dos céus, a sua potência ‘se difunde por todo o cosmos e é 
causa da conservação de todas as coisas que estão sobre a terra’. [...] 
Ele ‘não trabalha cansativamente por si próprio, mas faz uso de uma 
potência indefectível, mediante a qual domina até mesmo aquelas 
coisas que parecem muito longe dele.180 

 

O texto do filósofo grego foi a base de toda a discussão filosófica medieval, 

sustentáculo da relação natural de causalidade com a ação primeira do Motor 

Imóvel.181   

                                            
179  Junto com os princípios de reciprocidade e simetria, características gerais das comunidades antigas, 

emerge outro princípio específico da polis. Trata-se, utilizando a própria terminologia aristotélica, da 
administração doméstica. Os gregos se referem a ela como oikonomía, e justamente daqui deriva o 
termo ‘economía’. Polanyi diz, sobre este princípio: “La necesidad del comercio o de los mercados 
no es mayor que en el caso de la reciprocidad o redistribución. [...] Aristóteles insiste en que la 
producción para el uso em contra de la producción para la ganancia es la esencia de la 
administración doméstica propiamente dicha: sin embargo, alega, la producción accesoria para el 
mercado no tiene por qué destruir la autosuficiencia de la administración doméstica mientras la 
cosecha sembrada con propósito de ganancia también lo hubiera sido para el sustento, como 
ganado o grano”. POLANYI, K. 1947. La gran transformación. Buenos Aires: Ed. Claridad.  
Tradução: A necessidade de comércio ou mercados não é maior do que no caso de escambo ou 
partilha [...] Aristóteles afirma que a produção para consumo próprio é a essência da administração 
doméstica, e argumenta que, a produção de mercado não tem que destruir a autossuficiência da 
administração doméstica, pois a colheita plantada com fins lucrativos também integra o sustento 
doméstico, assim como criação de gado e plantio de grãos.   

180  AGAMBEN, Giorgio. Opus Dei: arqueologia do ofício. Homo sacer, II, 5. Tradução Daniel Arruda 
Nascimento. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 85. 

181  Para Aristóteles este primeiro motor é o causador de todas as causas, desta forma, esta primeira 
causa é o puro ato de ser, é a primeira causa do movimento, não às mutabilidades. A imobilidade 
do primeiro motor levou o Estagirita afirmar que este primeiro movimento está em puro ato, pois, 
caso contrário, se moveria. Portanto Aristóteles coloca que este primeiro motor tem que estar em 
ato, o segundo momento é a potência que levaria a um terceiro e assim por diante. O primeiro motor 
não é movido, somente move. Para o Estagirita o ato move como causa final, ou seja, não cria o 
universo, que é eterno, pois nem o conhece, conhecendo-se algo fora de si implicaria atualização 
de uma potência, sendo assim, imperfeito e incompleto. Este ato é perfeito e completo, move em 



77 
 

 
 

 No livro XII de sua Metafísica, Aristóteles expõe os fundamentos necessários 

para que os teólogos consigam distinguir entre reino e governo, entre o ser de Deus 

e sua ação no mundo. Posto isso, a ação do Primeiro Motor Imóvel origina o 

movimento ontológico, ou seja, toda a relação de causalidade presente na natureza, 

tais quais potência e ato182. O filósofo associa a ação do Primeiro Motor Imóvel com a 

ação divina, como sendo o princípio e caracteriza o ser divino como eterno, anterior, 

imóvel, inalterável, imaterial, atualidade pura, necessário, autossuficiente, indizível, 

uno e separado do sensível. 

As controvérsias trazidas ao longo dos séculos pela teoria aristotélica sobre o 

paradigma da imobilidade e mobilidade, direciona Agamben a dar maior ênfase ao 

capítulo décimo da obra grega, pois aí encontra-se a célebre fundamentação da 

passagem da transcendência para a imanência, isto é, a relação entre o poder divino 

e o poder humano. Sendo assim, Agamben conclui que: 

 

Em última instância, o motor imóvel como arché transcendente e a 
ordem imanente (como physis) formam um único sistema bipolar e, 
malgrado a variedade e a diversidade das naturezas, a casa-mundo é 
governada por um princípio único. O poder – todo poder, seja humano 
ou divino – deve manter juntos estes dois polos, deve ser, isto é, 
igualmente reino e governo, norma transcendente e ordem 
imanente.183 

 

Dito isso, o filósofo ensina que com relação ao monarca terreno, a 

transcendência da sua realeza se fundamenta em algo mágico-religioso e associa a 

                                            
um segundo momento, a potência, que seria incompleta, pois estaria em movimento. O primeiro 
movimento não pode ser entendido como final, mas como princípio de onde provém o movimento, 
segundo Aristóteles o movente está junto com o movido, ou seja, não tem intermediários entre 
ambos, pois está em comum tanto movido e o movente. A evidência desta relação entre ambos está 
relacionada em que o movente está em si mesmo e o movente é movido por este, ou seja, o movente 
que está em si mesmo não sofre alterações e move, desta forma, isto mostra que nada há em 
intermediário entre ambos. O primeiro movente (ato puro de ser) tende a uma eternidade, sendo 
assim, não sofre alterações, pois movendo algo possibilita de vir a ser, levando assim a um terceiro 
movimento. Motor Imóvel - Primeiro Motor Aristotélico - Deus Criador Tomista. (SILVA, Pedro 
Henrique Ciucci. Filosofia da Natureza. Revista Pandora Brasil, n. 46, set. 2012. Disponível em: 
<http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/filosofia_natureza/motor.pdf>. Acesso em: 23 
ago. 2018).  

182  Para Aristóteles, o ato significa a manifestação atual do ser, aquilo que ele já é (por exemplo: a 
semente é, em ato, uma semente), enquanto que a potência é a possibilidade do ser (capacidade 
de ser), aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser (por exemplo: a semente é, em potência, a 
árvore).  O filósofo conclui que todas as coisas são formas e matéria, podendo mudar de forma e 
permanecer na mesma matéria. Desta forma, o movimento constitui-se em ato e potência, isto é, 
aquilo que as coisas são, e a potência é a possibilidade que elas podem vir a ser. 

183  AGAMBEN. Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da economia e do governo: homo 
sacer, II. Tradução Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 96. 
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figura como aquele que traz segurança aos desprotegidos e que luta contra as 

adversidades mundanas. O vínculo entre inoperosidade e glória reforça a tese em que 

se associa a monarquia ao modo inoperoso de ser. Para essa compreensão, recorre-

se a imagem da glória, tanto na tradição cristã, quanto na tradição judaíca que lhe 

precede, e traz à memória um Deus inoperoso, paradigma similar à ocupação do 

monarca de seu trono em solo terreno.  

A inoperosidade é manifestada na Sagrada Escritura, em especial a partir da 

Lei Antiga, sendo proibido exercer qualquer atividade produtiva em dia de sábado. A 

preocupação com a inoperosidade também se encontra na promessa de vida eterna, 

com o fim de praxis terrestre, até a litúrgica, para o repouso eterno. Na Carta aos 

hebreus contida na Sagrada Escritura, a inoperosidade aparece como a beatitude que 

aguarda o povo de Deus. Nesse pensamento é que Agamben se refere a Paulo, que 

percebe a inoperosidade como promessa e condição para a entrada dos crentes no 

reino de Deus, com a consequente glória eterna.184 O autor termina a sua obra com a 

apresentação da fundamentação da contemplação e inoperosidade trazida pela 

filosofia ocidental e conclui que: 

 

A prática propriamente humana é um sabatismo que, tornando 
inoperosas as funções específicas do ser vivo, abre-as em suas 
possibilidades. Contemplação e inoperosidade são, neste sentido, os 
operadores metafísicos da antropogênese que, liberando o vivente 
homem do seu destino biológico ou social, o consigna àquela 
indefinível dimensão que estamos habituados a chamar de política. 
[....] O político não é nem uma bios, nem zoé, mas a dimensão em que 
a inoperosidade da contemplação, desativando as práticas linguísticas 
e corpóreas, materiais e imateriais, incessantemente abre e confere 
ao ser vivo. Por isso, na perspectiva da oikonomia teológica, cuja 
genealogia traçamos aqui, nada é mais urgente que a inclusão da 
inoperosidade nos próprios dispositivos.185  

 

 

E essa inoperosidade é necessária, justamente pelo fato de que, para 

Agamben, o que caracteriza a glória é seu caráter aclamativo. Como bem colocado 

pelo filósofo Castor M. M. Bartolomé Ruiz: 

 

                                            
184  AGAMBEN. Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da economia e do governo: homo 

sacer, II. Tradução Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 97-264. 
185  Ibid., p. 274. 
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A glória é a aclamação do poder, o poder que se legitima pela 
aclamação. Para Agamben, as sociedades contemporâneas 
promoveram uma identificação entre a forma oikonomica de governo 
e as técnicas aclamatórias de legitimação do poder. Uma identificação 
entre oikonomia e Glória, ou glorificação do poder, conduz, 
inexoravelmente, a um tipo de democracia aclamatória em que a 
legitimação do poder se efetiva pela aclamação das massas, pelos 
consensos massivos ou das maiorias. A genealogia dessa glorificação 
do poder não está nos tratados clássicos da política, nem nos manuais 
jurídicos tradicionais; ela se encontra nos áridos manuscritos 
medievais e barrocos de teologia e governo do mundo.186 

 

Tal explanação é fundamental para a compreensão de que a inclusão da 

inoperosidade pelos indivíduos nos dispositivos de controle das sociedades poderá 

neutralizar qualquer espécie de domínio. A inoperosidade não no sentido de inércia, 

mas sim de um movimento de renovação da atual situação política, jurídica e social.  

Com base no pensamento aristotélico é que Agamben aborda a problemática 

da “potência de não” na conferência “A potência do pensamento”187 de 1987 na cidade 

de Lisboa. O filósofo chega à conclusão de que a potência é um “ter de uma privação”, 

uma “presença privativa”. “Ter uma potência, ter uma faculdade significa: ter uma 

privação” e que essa potência se define pelo seu não-exercício.188 “Assim, o arquiteto 

é potente na medida em que pode não construir, e o tocador de cítara o é porque, ao 

contrário daquele que é dito potente só no sentido genérico e que simplesmente não 

pode tocar citara, pode não-tocar cítara”189. Dito isso, Agamben ensina que “O homem 

é, por conseguinte, o ser vivo que, existindo sob o modo da potência, pode tanto uma 

coisa como o seu contrário, trate-se de fazer ou de não fazer”.190  

E é nessa potência191 do não que Agamben repousa a sua tese de que o não 

agir serviria como remédio para o combate ao sistema controlador da 

contemporaneidade. Como bem ensina Zenni: 

 

Agamben assinala com a potência do não, ao recordar a metafísica 
aristotélica lida por Averrois, (AGAMBEN, 2015), quando no 
personagem de um escritório em Wall Street o escrevente, em sua 
posição de não agir, dispositiva (dispõe, desconecta) as ordenações 

                                            
186  RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. Giorgio Agamben, liturgia (e) política: por que o poder necessita da 

Glória? Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 108, jan./jun. 2014, p. 191. 
187  AGAMBEN, Giorgio. A potência do pensamento: ensaios e conferências. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2015.  
188  Ibid., p. 245. 
189  Ibid., p. 246.  
190  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução Henrique Burigo. 2. 

ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 58. 
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recebidas, não não sendo, como se evidenciasse um poder de não 
fazer algo, postura ética sintomática para enfrentar as questões 
contemporâneas à servilidade sistêmica.192  

 

Ao considerar a inclusão da inoperosidade nos dispositivos para 

consequentemente tornar esses dispositivos inoperosos, Agamben propõe uma nova 

forma de se fazer política e esse movimento preconizado pelo filósofo italiano se trata 

de uma possível transformação substancial das condições de realidade. Esse tempo 

é designado pelo autor como “tempo messiânico” pois, na tradição judaíca, viver 

plenamente o repouso sabático, ou seja, a inoperosidade sabática antecipa a vinda 

do Messias. Partindo dessa ideia Agamben disserta: 

 

Viver o tempo messiânico significa revogar e tornar inoperosa, a todo 
instante e em todo aspecto, a vida que vivemos [...] e a inoperosidade 
que aqui tem lugar não é simplesmente inércia ou repouso, mas é, ao 
contrário, a operação messiânica por excelência.193 

 

 

4.2 KAIRÓS: A VALORIZAÇÃO DO TEMPO QUE RESTA 

 

A reflexão do presente tópico aborda sobre a vida contemporânea entre um 

tempo qualificado, denominado pelos gregos de kairós194 e um tempo cronometrado, 

o kronos.195 Na diversidade da mitologia grega, essas duas possibilidades de 

                                            
192 ZENNI, Alessandro Severino Vallér. O sentido da existência e o papel do direito no projeto de vida. 

In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 25., Curitiba, 2016.  Filosofia do direito I [Recurso 
eletrônico on-line]. Florianópolis: CONPEDI, 2016. Disponível em: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/i4l30ayo/15Dc62nI988Gve0L.pdf>. Acesso 
em: 30 out. 2018 

193 AGAMBEN, Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da economia e do governo: homo 
sacer, II. Tradução Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 271. 

194 kairos simboliza um tempo que, ao contrário de Kronos, é irredutível e transcorre de uma forma 
relativa à presentificação de cada um que o percebe e o vivencia. Na realidade, é a representação 
do tempo subjetivo, que pode ser a eternização do momento pela presentificação em sua 
elaboração. Significa também o momento oportuno, a oportunidade agarrada. Era representado por 
um jovem atlético, com asas nos pés, que tinha como principal característica transitar em velocidade 
vertiginosa por todo o mundo de forma aleatória, sendo, assim, impossível se prever um encontro 
com ele. (RIBEIRO, Joaquim Chaves. Vocabulário e fabulário da mitologia. São Paulo: Livraria 
Martins, 1962). 

195  kronos pertencia à raça dos Titãs (a segunda geração de governança da criação) e era retratado 
como um ser que devorava os filhos tão logo estes nasciam. Esse comportamento retrata a 
característica de um tempo destruidor, até mesmo de suas próprias criações. Mitologicamente, 
justificava-se pela profecia de que ele próprio seguiria a sina do pai: um de seus filhos iria matá-lo 
e assumir seu lugar como senhor da criação. Assim, temeroso dessa sina, buscava eliminar o perigo. 
É da palavra grega kronos que derivam cronômetro, cronológico, cronograma etc.; todas revelam o 
aspecto de um tempo que é controlado e que se finda. (MARTINS, José Clerton de Oliveira, et al. 
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compreensão do tempo são trazidas no atual contexto, para se entender o que é o 

tempo com a duração controlada - contabilizável, quantificável, comum e previsível, 

que pode ser mensurada e dividida em anos, meses, dias, horas minutos e segundos, 

um tempo universal e que serve de norteador para vários processos sociais - e o 

tempo do momento certo ou oportuno - tempo não racional, qualificável, pessoal, 

imprevisível e mutável, que não pode ser compartilhado com o outro, que, mesmo 

sendo enunciado, só pode ser entendido plenamente por aquele que o vive. 

Dito isso, é importante esclarecer que o período que antecede a Revolução 

Industrial não era pautado no tempo cronológico, pois diferentemente do que se faz 

hoje, não existiam tempos dedicados a certas ações. O que se observa, é que na 

Antiguidade, a organização das atividades cotidianas era feita de forma que qualquer 

ação constituía todo o processo de existir compartilhado, pois todos participavam de 

tudo e, por isso, eram sujeitos atores de seus tempos. O tempo com duração 

controlada desse período era aquele relacionado aos rituais ou festividades de cada 

grupo, fora isso, todo ato cotidiano era coexistente com outro ato, como por exemplo: 

“alimentava-se ao mesmo tempo que se educava; brincava-se enquanto se caçava ou 

se cuidava dos recém nascidos”196, e assim por diante.  

A passagem temporal entre as sociedades pré-históricas197, civilizações 

hidráulicas198, Período Arcaico (século VIII a.C.)199, dirigismo estatal200, sistema 

                                            
De kairós a kronos: metamorfoses do trabalho na linha do tempo. Cadernos de Psicologia Social 
do Trabalho, v. 15, n. 2, p. 219-228, 2012. Disponível em: 
<http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/20877/1/2012_art_cabaquino.pdf>. Acesso em: 09 ago. 
2018). 

196  Ibid. 
197  O homem das sociedades mítico-eróticas, ou das chamadas sociedades pré-industriais, não 

possuía uma definição para trabalho. Estudos realizados em tribos que viviam em uma sociedade 
de coleta e caça cujos membros não diferenciam o que comumente se considera trabalho de outras 
atividades diárias e rotineiras. (DONKIN, Richard. Sangue, suor & lágrimas: a evolução do 
trabalho. São Paulo: M. Books do Brasil, 2003).  

198  Foi sobre esse cenário de sedentarização que o homem conheceu a possibilidade de um aumento 
tal na produção de bens de subsistência, que permitiu um grande crescimento populacional e, 
consequentemente, um sistema cada vez mais avançado de trocas. É a partir desse ponto que se 
desenvolveram sociedades à margem dos rios (principais pontos de terra fértil). (MARTINS, José 
Clerton de Oliveira, et al. De kairós a kronos: metamorfoses do trabalho na linha do tempo. 
Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v. 15, n. 2, p. 219-228, 2012. Disponível em: 
<http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/20877/1/2012_art_cabaquino.pdf>. Acesso em: 09 ago. 
2018). 

199  Com a queda da atividade agropastoril e das propriedades comunais, observa-se grande utilização 
de escravos. A propriedade privada, o desenvolvimento dos mercados e da produção e a escassez 
de suprimentos (o que forçava uma demanda maior de trabalho) deram condições para o surgimento 
da escravidão em uma proporção nunca antes vista. (DONKIN, op. cit). 

200  Com a diminuição das guerras (principal fonte de captação de mão de obra escrava), o sistema 
escravista ruiu por volta do século II AD e foi dando lugar, de forma gradativa, a um sistema que 
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dominical201, feudalismo202 e sistema comercial203 mostra que o indivíduo, a partir das 

transformações em consequência de uma economia em desenvolvimento, passou a 

ser escravo do tempo, e, consequentemente, kairós perdeu espaço para kronos, pois 

o tempo valorizado até os dias atuais, é o tempo que pode ser vendido como força de 

trabalho para sustentar o sistema social contemporâneo. 

 A partir disso, entende-se que, apesar das evoluções acima registradas, o 

sujeito se dobra às premências de kronos, e é nessa perspectiva contemporânea, que 

Agamben chama a atenção para uma reflexão sobre a necessidade de se ter um 

tempo autogerido, ou seja, um tempo na perspectiva kairológica. 

 Importante a observação de que a forma de tempo kairós não possui natureza 

espacial. Passado e futuro se encontram no presente, e, segundo Benjamin, este 

presente não deve ser visto como uma lacuna entre passado e futuro, e sim, como 

uma temporalidade que se dilata e se imobiliza “explodindo o continuum catastrófico 

da história: a revolução prenhe de estilhaços messiânicos, não como meta final na 

                                            
tinha como principal ponto de atuação a intervenção dos governantes, mas deixando inalterada a 
relação entre trabalho manual e liberdade. Isso se dava principalmente nos trabalhos com a terra: o 
homem que a cultivava era teoricamente livre (por não ser escravo), entretanto estava preso à terra 
que trabalhava, não podendo abandoná-la. Os trabalhos de manufatura passaram a ser executados 
em larga escala por artesãos, e estes, juntamente com os comerciantes, deveriam estar afiliados a 
corporações e prestar serviços voluntários ao Estado. (REZENDE FILHO, Cyro de Barros. História 
econômica geral. 3. ed. São Paulo: Contexto, 1997). 

201  As transformações sofridas pelo sistema agrícola do Baixo Império Romano e as novas condições 
sociais e políticas vindas da difusão do cristianismo e da penetração germânica deram origem aos 
domínios, isto é, grandes propriedades agrárias trabalhadas basicamente por mão de obra 
dependente. (FRANCO JUNIOR, Hilário; CHACON, Paulo Pan. História da economia geral. São 
Paulo: Atlas, 1986, p. 47). 

202  Neste sistema, os senhores de terra passaram a se apropriar do resultado da produção camponesa 
com taxas cada vez maiores, e os artesãos fecharam-se cada vez mais em suas corporações de 
ofícios, o que obrigava os camponeses a buscar meios alternativos de renda – entre eles, o trabalho 
assalariado e a fabricação caseira de artesanato. O trabalho assalariado ganhou força, mas a gestão 
de contrato entre empregador e empregado era feita individualmente, não existindo regra sobre 
tempo e serviço ou remuneração. No feudalismo, existiam os contratos estabelecidos, mas não 
havia uma lei que unificasse a contratação de mão de obra. Cada contrato era feito de forma 
individualizada, no sentido de que em um mesmo estabelecimento existiam pessoas com a mesma 
função, mas com tempo de trabalho diferente, ou com salários que não eram uniformes. (MARTINS, 
José Clerton de Oliveira, et al. De kairós a kronos: metamorfoses do trabalho na linha do tempo. 
Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v. 15, n. 2, p. 219-228, 2012. Disponível em: 
<http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/20877/1/2012_art_cabaquino.pdf>. Acesso em: 09 ago. 
2018). 

203  Historicamente, o que se define como saída da Idade Média (sistemas dominial e senhorial e, 
consequentemente, feudalismo; os dois primeiros são classificados como sistema econômico 
funcional) e ingresso na Idade Moderna foi resultado principalmente de três fatores: (a) a crescente 
onda comercial que fez declinar o sistema dominial e modificou a base do sistema econômico, 
obrigando-o a voltar-se para o mercado de comércio em função da crescente monetarização forçada 
por um ingresso de mão de obra livre e assalariada; (b) a contínua expansão do próprio sistema 
funcional; (c) crises – agrária, monetária e demográfica – que aconteceram no período. (Ibid.). 
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travessia mortal do progresso, mas no tempo-de-agora (Jetztzeit), na vida que resta, 

na interrupção do tempo [...]”.204 

Para o debate sobre a hipótese do tempo kairós, Agamben inicia um estudo 

aprofundado das primeiras palavras da Carta de Paulo aos romanos.205 A obra teve 

como sustentáculo as discussões suscitadas durante seminários ministrados pelo 

autor, onde o primeiro deu-se no Collège International de Philosphie de Paris, 

realizado em 1998, sendo que os seguintes ocorreram na Itália e nos Estados Unidos, 

em 1999. 

E é na teoria política de Agamben que se encontra a proposta de desativação 

das ações comportamentais sociais através de uma nova forma de viver, nesse tempo 

de agora – o tempo messiânico – sendo assim definido pelo filósofo: 

 

[...] ele é o tempo que o tempo leva para acabar – ou, mais 
exatamente, o tempo que empregamos para fazer acabar, para 
concluir a nossa representação do tempo. Ele não é nem a linha – 
representável mas impensável – do tempo cronológico nem o instante 
– igualmente impensável – do seu fim; mas não é tampouco 
simplesmente um segmento extraído do tempo cronológico, que vai da 
ressurreição ao fim do tempo: é, antes, o tempo operativo que urge no 
tempo cronológico e o trabalha e transforma a partir do interior, tempo 
do qual precisamos para fazer findar o tempo – nesse sentido: tempo 
que nos resta.206  

 

A partir dessa definição do tempo messiânico, entende-se que o tempo que 

resta, é aquele para o qual não há mais salvação vindoura, pois nele já se está salvo 

(ou irreparavelmente perdido). Não é um tempo além do tempo cronológico, mas neste 

se contrai; é o instante do presente que não captura representações e que apenas é 

                                            
204  BARBOSA, Jonnefer Francisco. Limiares da Política e do Tempo na filosofia de Giorgio 

Agamben. 2012. Tese (Doutorado em Filosofia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, mar. 2012. Disponível em: 
<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/11597/1/Jonnefer%20Francisco%20Barbosa.pdf>. 
Acesso em: 10 ago. 2018.  

205  A obra O Tempo que Resta é o estudo aprofundado sobre as 10 primeiras palavras da Carta de 
Paulo aos romanos. Cada uma delas é objeto de um comentário erudito que se alimenta das mais 
diversas fontes: da própria Escritura, da filosofia, dos midrashim judaicos, do direito romano, da 
leitura, etc. Ao tomar como ponto de partida essas fontes, o autor reforça sua tese acerca dessa 
nova construção de tempo, que não passa por uma sucessão linear ou circular, "mas um tempo que 
resta, que se contrai para abrir o presente à sua dimensão mais íntima". (SALES, Iracema. Uma 
busca pelo tempo que resta. Diário de Nordeste, Caderno 3, 18 jun. 2016. Disponível em: 
<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/uma-busca-pelo-tempo-que-resta-
1.1568450>. Acesso em: 10 ago. 2018).  

206  AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à Carta aos Romanos / Giorgio Agamben; 
Tradução Davi Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horiznte: Autêntica, 2016, p. 85. 
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vivido naquele que o vive. Em síntese, aquele que vive o tempo e se confunde com o 

próprio tempo, é o tempo.  

Dito isso, conclui-se que não existe adição de outro tempo; impossível tal 

possibilidade de se adicionar ao tempo cronológico um tempo ulterior, um diferir do 

tempo. Tendo como paradigma o tempo operativo, o tempo messiânico é o tempo da 

parousia.207 O que existe na realidade, é um tempo que cumpre o tempo cronológico, 

ou seja, kairós cumpre kronos e por isso não está fora dele, porém, não o representa.  

Com a profundidade do estudo da contração, ou seja, da recapitulação desse 

kairós, é que Agamben identifica a abolição feita pelo Messias208 da separação entre 

o tempo profano e o tempo sagrado, judeus e não-judeus, Lei e anomia inserida nos 

escritos de Paulo. 

A confirmação das inversões contidas no messianismo se dá quando da 

leitura de 1Cor, 7:29-32, em uma das passagens das cartas de Paulo que expõe a 

condição mais rigorosa dos indivíduos no tempo messiânico209: 

 

Isso então vos digo, irmãos: o tempo se contraiu; o resto, é de modo, 
que aqueles que têm esposa, sejam como não [hos me] possuidores; 
e os que choram, como não choradores e os que têm alegria, como 
não tendo alegria e os compradores, como não detentores e os 
usuários do mundo, como não abusadores. A aparência deste mundo, 
de fato, passa. Quero que estejais sem preocupação. 

 

O [hos me] significa “como não”, sendo esse o modelo da vida messiânica. O 

surgimento do como não implica, portanto, na re-novação, na re-vificação do velho, o 

velho no presente, o fim do tempo cronológico da história humana, o momento do 

tempo-que-resta, conforme ensina Agamben: 

 

                                            
207  Parousia significa em grego simplesmente: presença (para-ousia, literalmente: estar ao lado; no 

presente o ser está, por assim dizer, ao lado de si mesmo). Tal presença não indica nem um 
complemento, que se acrescenta a alguma coisa para torná-la completa, nem um suplemento, que 
se acrescenta ulteriormente sem jamais chegar à conclusão. Paulo se serve do termo para designar 
a íntima estrutura unidual do evento messiânico, enquanto composto de dois tempos heterogêneos, 
um kairós e um chronos, um tempo operativo e um tempo representado, unidos, mas não 
adicionáveis. A presença messiânica está ao lado de si mesma, porque, sem nunca coincidir com 
um instante cronológico e sem se acrescentar a ele, no entanto o apreende e leva a partir do interior 
ao seu acabamento. (Ibid., p. 88). 

208  Cada leitura e cada nova tradução do texto paulino deve começar pela advertência de que christós 
não é um nome próprio, mas é, já nos Setenta, tradução grega do termo hebraico masiah, que 
significa “o ungido”, isto é, o messias. (Ibid., p. 27). 

209  AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à Carta aos Romanos / Giorgio Agamben; 
Tradução Davi Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horiznte: Autêntica, 2016, p. 37. 
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A vocação chama a nada e em direção a nenhum lugar: por isso, ela 
pode coincidir com a condição factícia na qual cada um se encontra 
chamado; mas, exatamente por isso, ela a revoga completamente. A 
vocação messiânica é a revogação de toda vocação. Nesse sentido, 
ela define a única vocação que me parece aceitável. O que é, de fato, 
uma vocação, senão a revogação de toda concreta vocação factícia? 
Não se trata, naturalmente, de substituir uma vocação menos 
autêntica por uma mais verdadeira: em nome do que se decidiria por 
uma de preferência à outra? Não, a vocação chama a própria vocação, 
é como uma urgência que a trabalha e escava do interior, nulifica-a no 
próprio gesto no qual se mantém nela, habita nela. Isso – e nada 
menos que isso – significa ter uma vocação, viver na klesis 
messiânica.210  

 

Na sua obra Reino e Glória211, o autor italiano explicita que viver no messias, 

nada mais é que a revogação e inoperosidade de todo o instante em todo o aspecto 

da vida do indivíduo, ou seja, a vida messiânica é a zoé e não a bios.  

Assim como o tempo cronológico é transformado pelo tempo messiânico, a 

partir de “dentro”, na kartagein212, a vida messiânica revoga toda a vocação para 

então se desdobrar a um novo propósito: “como se não”. Agamben propõe então, a 

partir da inoperosidade, o cumprimento da potência messiânica:    

 

Como a potência messiânica se realiza e age em forma de fraqueza, 
ela tem efeito sobre a esfera da lei e das suas obras não simplesmente 
negando-as ou aniquilando-as, mas desativando-as, tornando-as 
inoperantes, não-mais-em-obra. Esse é o sentido do verbo kartagéo: 
assim como, no nomos, a potência da promessa foi transposta em 
obras e em preceitos obrigatórios, de modo correspondente, agora, o 
messiânico torna essas obras inoperantes, as restitui à potência na 
forma da inoperosidade e da inefetividade. O messiânico é não a 
destruição, mas a desativação e a inexecutabilidade da lei. [...] O que 

                                            
210  AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à Carta aos Romanos / Giorgio Agamben; 

Tradução Davi Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horiznte: Autêntica, 2016, p. 37. 
211  AGAMBEN. Giorgio. O reino e a glória: uma genealogia teológica da economia e do governo: homo 

sacer, II. Tradução Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2011. 
212  A verdadeira escatologia talvez não seja outra coisa que a transformação da experiência das coisas 

penúltimas. Já que as realidades últimas têm primeiro lugar dentre as penúltimas, estas – contra 
toda radicalismo – não podem ser simplesmente rejeitadas; mas – pela mesma razão e contra toda 
possibilidade de compromisso – as coisas penúltimas não podem ser consideradas como últimas. 
É com o verbo "katargein" – que não quer dizer "destruir", mas sim tornar inoperante, literalmente 
"des-operar" – que Paulo expressa a relação entre o que é último e o que não é. A realidade última 
desativa, suspende e transforma a realidade penúltima, mas é, porém, no seu interior que ela entra 
em jogo inteiramente. (AGAMBEN, Giorgio. Cristianismo como religião: a vocação messiânica. 
Discurso na catedral de Notre-Dame, em Paris, em março de 2009. Tradução Moisés Sbardelotto. 
Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/174-noticias/noticias-2010/567993-cristianismo-como-
religiao-a-vocacao-messianica-artigo-de-giorgio-agamben. Acesso em: 20 ago. 2018).  
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é desativado, obrigado a sair da enérgeia, não é por isso, anulado, 
mas conservado e mantido firme para o seu cumprimento.213 

 

Conforme aponta o filósofo Glauco Barsalini, o tempo-que-resta é o tempo 

messiânico, isto é, o “tempo operativo”214 - o lapso de tempo que transcorre no ato de 

pensar -  pois o pensamento é em si mesmo livre215, assim como livre é o tempo, o 

instante, que nele decorre. Posto isso, só se pode ser livre no tempo-que-resta entre 

o pensamento e a linguagem, ou a voz, que a essa se prende.216 Ainda, o tempo-que-

resta pode ser chamado como: 

 

O tempo da liberdade, o tempo da boa nova, o tempo messiânico é, 
portanto, o tempo-que-resta, a antítese do tempo convencional (ou 
cronológico), o tempo do fim, portanto, o tempo real, o tempo que os 
seres humanos podem efetivamente ter, não enquanto dominium, mas 
enquanto usus [...].217 

 

E desse modo, o tempo-que-resta anunciado por Paulo faz-se o tempo do 

presente, completo, íntegro e verdadeiro. O apóstolo, como mediador desse tempo 

divino, anuncia a “boa nova”, a revolução, não importando quanto tempo dure, mas é 

o tempo de (re) descobrimento da integralidade do indivíduo, e consequentemente, o 

(re) descobrimento da justiça, que, segundo Agamben, livrará o homem de seu estado 

sacrificial e é nesse sentido que Zenni sugestiona:  

 

A proposta de um direito clássico, compondo-a ao humanismo jurídico 
[...] com perspectivas de restituição de justiça, pessoalidade, e 
ordenação sob as perspectivas da derivação e determinação, onde se 
vincula desenvolvimento humano e social à juridicidade.218 

 

                                            
213  AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à Carta aos Romanos / Giorgio Agamben; 

Tradução Davi Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horiznte: Autêntica, 2016, p. 115-116. 
214  Agamben se utiliza de uma definição de Guillaume, que chama de “tempo operativo”, porém essa 

imagem-tempo “apresenta um tempo já construído, mas não nos mostra o tempo no ato de produzir-
se no pensamento.” (Ibid., p. 83). 

215  “Aquilo que foi dito, poder-se-á dizer novamente. Mas o que foi pensado não mais poderá ser dito. 
Da palavra pensada, despede-te para sempre”. (AGAMBEN, Giorgio. A linguagem e a morte: um 
seminário sobre o lugar da negatividade. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 147). 

216  BARSALINI, Glauco. Vida nua, profanação e o fim do sacrifício dos homens. Revista de Filosofia 
Aurora, Curitiba, v. 24, n. 35, p. 583-595, jul./dez. 2012. Disponível em: 
<https://periodicos.pucpr.br/index.php/aurora/article/view/598/7265>. Acesso em: 10 ago. 2018, p. 
587. 

217  Ibid., p. 588. 
218  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Pessoa e Justiça: questão de Direito. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris Editor, 2018, p. 14. 
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Em outras palavras, a proposta citada libertará o homem das amarras do 

sistema político-jurídico, para que os direitos fundamentais, malgrado a proteção 

apresentada nos textos constitucionais da atualidade, sejam de fato exercidos. Para 

isso, necessário se pensar em um novo direito, abordagem do próximo tópico. 

 

4.3 FRANCISCANISMO: IMUNIDADE AOS DISPOSITIVOS DE PODER 

 

O direito possui como atributo o poder de se fazer justiça. A relação entre o 

indivíduo e o direito é reforçada constantemente, ou seja, o “indivíduo não escapa ao 

Direito tal qual o homem não escapa à linguagem”. Em outras palavras, Walter 

Marquezan Augusto afirma que: 

 

[...] é a possibilidade de a qualquer momento a vida poder ser 
submetida na ordem jurídica através de um status jurídico – uma 
pessoa pode ser tanto simplesmente “maior, capaz”, quanto “eleitor”, 
“brasileiro nato”, “contratante”, “réu” e etc.. O paradoxo emerge 
quando percebemos que o indivíduo continua incluído no 
ordenamento mesmo quando não satisfaz nenhum desses quesitos, 
unicamente pelo fato de ser vivente.219 

 

Com essa afirmação baseada na tese de Agamben, o autor supracitado 

discorre que: 

 

O Direito amparado na soberania é, sobretudo, forma de lei, potência 
perfeita, e é neste sentido que deve ser compreendido o seu conceito 
de “estado de exceção”. A indefinição da soberania, a possibilidade de 
indistinção do que está dentro e o que está fora, esse é o sentido do 
estado de exceção (virtual/estrutural) que vivemos. É Benjamin quem 
abre o caminho para pensar outra possibilidade frente à potência de 
uma lei que vige sem significar. A figura enigmática de uma “violência 
divina” ou o convite emblemático a um “estado de exceção efetivo”, 
surge como a contraposição possível. [...]O confrontar-se com essas 
possibilidades se impõe como a tarefa que “toda investigação sobre o 
relacionamento entre vida e direito em nosso tempo deve hoje 
voltar”.220 

                                            
219  A não ser, talvez, a custo de sua morte, para as duas situações. O que ainda assim seria passível 

de controvérsia, uma vez que podemos dizer de alguém que “está morto”, bem como, juridicamente, 
o “morto” também pode ser considerado um “status jurídico”. (AUGUSTO, Walter Marquezan. 
Desativar o Direito: um caminho a partir da obra de Giorgio Agamben. 2014. 140 p. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. 
Programa de Pós-graduação em Direito. Florianópolis, 2014). 

220  AGAMBEN, 2010 apud AUGUSTO. Walter Marquezan. Desativar o Direito: um caminho a partir 
da obra de Giorgio Agamben. 2014. 140 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 
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A observação pertinente ao presente trabalho, não é discutir sobre a questão 

da legitimidade dos meios que constituem a violência. Por isso, a partir de agora, a 

ênfase será dada à discussão sobre a forma de se fazer justiça através do Direito 

natural, em que “vida”, afirmada em sua autonomia, é pautada no sistema do “uso”, 

desafiando a lei, para ao mesmo tempo, emancipar-se desta.   

Agamben inspira-se na vida dos franciscanos para lançar a sua tese. Essa 

forma-de-vida abdicou de regras e de sistemas para uma efetiva vivência baseada em 

uma vida comum, ou seja, uma vivência baseada em uma vida que não é doutrina, 

nem conselho, nem moral, nem ciência, nem lei, porém, que funciona como cânone 

para uma comunidade. 

 O filósofo parte do princípio de que a lei é posta para capturar a vida e, sendo 

assim, como impedir essa captura? Qual o melhor caminho a ser seguido e que, 

consequentemente livraria o indivíduo do destino triste e cruel da inclusão-exclusão 

por parte do Estado, ou mesmo, por parte dos sutis dispositivos de poder? Tais 

questões podem ser suscitadas em sua obra Altíssima Pobreza, onde o filósofo traz à 

baila a vida nos monastérios, vida essa que: 

 
[...] se constitui como forma além do direito, a vida que se regula pelo 
direito conseguiu dar-se um modo próprio de viver, senão que está 
formatada pela norma, a lei ou a exceção. Em todos os casos, o direito 
inibe a vida, a verdadeira vida se vive além do direito.221 

 

O filósofo explica que a regra no monacato não é classificada como dispositivo 

legal e se opõe ao dispositivo jurídico que produz a vida nua. Porém, importante 

destacar sobre a pena imposta ao “infrator” dessa forma-de-vida. O autor aponta que 

em Bento de Aniane222 geralmente ela é a excomunhão (excommunicatio) da vida 

comunitária por um determinado período, pois fala a regra: 

 

                                            
Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-graduação em Direito. 
Florianópolis, 2014. 

221  CRUZ, Daniel Nery da. A inibição da vida pelo jurídico e a proposta de Agamben de desativação do 
direito. Revista Espaço Acadêmico, n. 196, set. 2017, p. 70. 

222  Conselheiro de imperadores, esse Santo restaurou a pureza do espírito e da regra de São Bento 
como Abade Geral dos mosteiros beneditinos do Império Carolíngio, além de ter sido um paladino 
da ortodoxia. (SOLIMEO, Plinio Maria. São Bento de Aniane. 2002. Disponível em: 
<http://catolicismo.com.br/materia/materia.cfm/idmat/182/mes/Fevereiro2002>. Acesso em: 30 set. 
2018).  
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Se um irmão for flagrado com culpas leves, seja proibido de participar 
da refeição comum [a mensae participatione privetur] {...}, no oratório 
não entoe com os outros nem um salmo nem uma antífona, e não 
recite a leitura até a expiação. Alimente-se sozinho, após a refeição 
dos irmãos [...] até que obtenha o perdão com uma penitência 
adequada.223 

 

A penitência tratada aqui, é entendida por Agamben como uma punição de 

caráter moralizante e não de caráter jurídico, pois: 

 

A conclusão a que chega após amplo exame do texto das regras, tanto 
orientais quanto ocidentais, é que elas “não eram verdadeiras leis ou 
preceitos no sentido estrito do termo”, e, no entanto, também não eram 
redutíveis a “meros conselhos, que deixavam aos monges a liberdade 
de as seguir ou não”. Tratava-se, segundo Mazon, de normas de 
caráter eminentemente diretivo”, cujo objetivo não consistia tanto em 
“impor” obrigações, mas em “declarar e mostrar aos monges os 
compromissos que eles haviam assumido, tendo em conta o tipo de 
vida que haviam professado.224 

 

 A relação entre regra e vida e a análise de que a exceção é a forma originária 

do direito, faz com que o filósofo questione se é possível pensar uma vida além desse 

direito.  

Nessa toada é que o conceito de inoperosidade trazida em tópico anterior se 

faz tão importante. Entender a desativação dos mecanismos de poder para que o 

indivíduo não seja capturado e caia em operações e interesses de regimes 

totalizantes, ficando à mercê do sistema como mero fantoche de uma vida (des) 

qualificada, é a principal discussão da filosofia agambeniana. Infelizmente, observa-

se que a vida dita como qualificada pelo simples fato do indivíduo possuir a 

denominação de cidadão, na verdade, conforme expõe Sandro Chignola, é uma vida 

provida de: 

 

[...] “nudez”, de animalidade, e que não pode ser desconstruída, 
porque qualquer processo “constituinte”, qualquer alegação de 
direitos, qualquer pretensão de “dar forma” à liberdade levariam 
novamente à repetição de uma infinidade má, à mesma operação e à 
mesma captura. Somente uma profanação desta lógica do sagrado – 
o sagrado da soberania, da propriedade e dos bens – poderia 
desativar o código por meio do qual gira o funcionamento dos 
dispositivos. Profanar significa, no direito romano, devolver ao uso 

                                            
223  AGAMBEN, Giorgio. Altíssima pobreza. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 41.   
224  Ibid., p. 45. 
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comum o que foi previamente separado na esfera do sagrado. No 
sentido mais amplo, desaplicar a lei e a soberania.225  

 

Se é verdade que há tempos a vida está capturada e o mundo e a política 

encontram-se na separação absoluta entre ato e potência, que privilegia o ser em ato 

e desconsidera a potência de não ser, um novo pensar ocidental clama pela urgência 

no sentido de desarticulação da concepção restritiva do ser. A partir dessa ideia, é 

que Zenni aponta a importância do humanismo: 

 

O ser humano, entrementes, além de estar sub judice de uma lex 
aeterna17 também se vê imantado por leis de sua natureza, e mesmo 
conubiado aos instintos, a sua racionalidade, traduzida como 
liberdade, o instiga ao cumprimento da lex naturalis porque é bom à 
sua natureza, aos seus fins, ou seja, no curvar-se às virtudes morais 
preenche-se de maior humanidade.226 

 

 Ao resgatar o filósofo francês Chaim Perelman227, Zenni lembra que a 

prudência é fundamental para a criação de uma medida pautada na ética e na justiça, 

e ensina: 

 

Portanto, conhecer o ser da natureza humana é, ao mesmo tempo, 
conhecer-lhe o fim, seu devir, e numa metodologia experimental que 
segue o antropologismo realista, tendo como fiel da balança a 
moderação, ciente da relatividade da ciência humana, os clássicos, 
repristinados na idade média pelo Aquinate, não admitem a proscri-
ção do justo, porquanto é a virtude característica do homem razoá-
vel.228 

 

O autor parte da ideia de que todo o ser humano é possuidor de bondade e 

justiça, ou seja, tais valores são imanentes do homem, e afirma que: 

 

O que é bom ao ser humano não se pode traduzir como algo agressivo 
e ou incompatível à sua natureza, de maneira que o imperativo 
primeiro está no querer o bem e evitar o mal, seguintemente preservar 
a vida, ainda o amor ao próximo, inclinação ao justo, honesto e não 
lesivo, notabilizando-se que em qualquer ser que age nessa 
conformidade, há uma base moral objetiva que transcende, mesmo, o 

                                            
225  CHIGNOLA, Sandro. Sobre o dispositivo. Foucault, Agamben, Deleuze. Cadernos IHU Ideias, v. 

12, n. 214, 2014, p. 17.  
226  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Pessoa e Justiça: questão de Direito. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris Editor, 2018, p. 24.  
227  PERELMAN, Chaim. Droit, Morale et Philosophie. Paris: Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1968, p. 11-12. 
228  ZENNI, op. cit., p. 24. 
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âmbito cultural de um povo, estando arraigada à natureza das coisas 
humanas.229 

 

A partir da premissa de que o bom e o justo são atributos intrínsecos de todo 

e qualquer indivíduo, a indagação que se faz é: qual a justificativa da humanidade 

padecer de tantos sofrimentos? Conforme já exposto, e seguindo a linha de 

pensamento de Foucault e Agamben, a conclusão que se chega é de que a derrocada 

humana se deu através da criação do contrato social, e corroborando tal pensamento, 

é que Zenni pontua: 

 

Ora, vincando-se a postulados antípodas à natureza humana, e 
desprezando a tradição jurídica, o Estado moderno, criação racional, 
esvazia a pessoa, mesmo lhe oferecendo a promessa de dignidade, 
em um discurso idealista frio e estático que não supera uma doutrina 
já consagrada, ao menos, no foro, de realização da existencialidade 
mínima, desde que conexa à dotação orçamentária e ou reserva do 
possível, em um critério de proporcionalidade. Nada mais reducionista 
e material para um conteúdo jurídico de dignidade, mas interessante 
do ponto de vista sistêmico político ou utilitário pragmático.230 

 

Mas como inverter valores tão arraigados após séculos mantidos pelo mesmo 

sistema político? Retoma-se então a ideia inicial do presente tópico, ou seja, repensar 

a situação política do Ocidente voltando os olhos para as origens do monacato cristão 

e sua experiência dos cenóbios e a vida em comum, cujo maior objetivo era viver fora 

do direito e da propriedade, criando uma vida que desse a si própria a sua norma, 

resistindo à tentativa institucionalizante de capturar a vida cristã pelo império romano, 

naquele caso. Para isso, Agamben aborda a ousadia da ordem de Francisco, que tem 

como cerne dois dos principais pilares da Modernidade: o Direito e a Economia.  

A ousadia dos franciscanos foi a concepção de uma forma de vida na qual a 

regra era dada justamente pela vivência do cotidiano, longe da positividade jurídica 

capturada pelas leis e normas, para além dos códigos e formulações que o Direito não 

suspende, com o intuito de legitimar e legislar. A recusa desses indivíduos à 

propriedade provocou uma grande polêmica na Igreja pois, naquela época, esta 

detinha um grande e sólido poder econômico. 

                                            
229  Ibid., p. 36. 
230  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Pessoa e Justiça: questão de Direito. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris Editor, 2018, p. 47. 
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 Os franciscanos, ao abdicar (profanar) da propriedade, fazendo apenas uso 

das coisas, escaparam da captura do sistema. Tal transgressão teve como 

consequência a libertação das garras da sociedade e da Igreja, sendo essa a proposta 

de Agamben para a neutralização dos dispositivos atuais.  

Ao contrário do que se pensa, a sociedade atual não é livre e cidadã, e 

somente um movimento radical faria com que os indivíduos pudessem de fato gozar 

de uma vida livre e qualificada. Como bem disserta Marcia Junges: 

 

A potência do não, conceito agambeniano oriundo do pensamento de 
Aristóteles, nos parece ter sido o mote através do qual os franciscanos 
preferiram “não” ser proprietários dos bens, e apenas deles fazer uso, 
bem como viver para além de um direito que os enclausuraria na 
obrigatoriedade de normas que ditariam como deveria ser a vida a ser 
vivida. Insurgiram-se, e pela potência do pensamento desativaram 
ambos os dispositivos. E pagaram um alto preço por isso.231 

 

Dito isso, desativar os dispositivos que capturam e apequenam o indivíduo, é 

a proposta do filósofo italiano. Isto posto, a proposta de Agamben para o desafio da 

política que vem, sugere uma vida baseada no franciscanismo, onde a vida e regra 

são indivisíveis, ou seja, o indivíduo, além de não obedecer a regra, vive a obediência, 

pois “é a vida que deve ser aplicada à norma, e não a norma à vida”.232  

Embora a definição da vida dos minoritas seja de Altíssima Pobreza, o que se 

observa é uma “tentativa de realizar uma vida e uma prática humanas absolutamente 

fora das determinações do direito”.233 O sentido de pobreza observado na comunidade 

franciscana, diz respeito a separação da propriedade com relação ao uso das coisas 

e não propriamente no sentido de escassez ou miséria.  

A forma-de-vida criada pela Altíssima Pobreza é algo distinto de qualquer 

outra, pois tem como finalidade a prática de uma vivência alegre, pois ao escolher 

uma vida baseada no uso e não na propriedade, cria uma pobreza diferente, vivida 

com alegria, capaz de gerar um modo de viver inseparável da sua forma-de-vida. Para 

Agamben, a prática franciscana é a de um uso que não toma posse dos objetos 

usados: 

 

                                            
231  JUNGES, Marcia. A forma-de-vida e a política que vem, em Giogio Agamben. Controvérsia, São 

Leopoldo, v. 10, n. 1, p. 12-19, jan./abr. 2014, p. 17.  
232  AGAMBEN, Giorgio. Altíssima pobreza. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 70. 
233  Ibid., p. 116. 
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É dupla a finalidades das riquezas: uma intrínseca e principal, que é a 
de usar as coisas como próprias, e outra extrínseca e menos principal, 
pela qual cada um usa as coisas ou pelo próprio prazer, como faz o 
intemperante, ou pelo bem-estar e pela perfeita sustentação da 
natureza, como faz a temperante, ou pela sustentação necessária da 
vida, como faz o pobre evangélico, como convém a sua condição. É 
evidente, no casso do avaro, que ama sumamente as riquezas, que o 
uso de algo para o próprio prazer (ad delectationem) não constitui, em 
si, o fim de quem ama a riqueza, contudo ele não a usa para o próprio 
prazer, aliás quase nem ousa comer, e quanto mais nele cresce o 
amor pelas riquezas, tanto mais diminui o uso que delas faz, porque 
ele não as quer usar, mas conserva e acumula como próprias [quia eis 
non vult uti, sed consevare ut proprias et congregare] [...] Usar as 
coisas para o prazer não é, portanto, o fim para qual a propriedade por 
si está ordenada e, consequentemente, quem renuncia à propriedade 
não renuncia necessariamente também a isso segundo uso.234 

 

Nesse sentido, Zenni faz uma importante consideração a respeito das 

consequências que o Direito formal produziu ao longo da história e por essa razão se 

faz necessário pensar em um Direito capaz de reerguer a humanidade trazendo à tona 

o sentimento do que é verdadeiramente justo pois: 

 

[...] a história comprova, pois nenhuma doutrina jurídica conseguiu até 
agora fazer com que os fracos e oprimidos deixassem de sê-lo; e o 
mundo está aí, com suas guerras, com o subdesenvolvimento e a 
fome, com a exploração dos pobres, indivíduos e povos, a coisificação 
da pessoa, com a dominação de uma parte do mundo por alguns 
Estados, isso tudo em nome da liberdade, da dignidade e do respeito 
pela pessoa humana, e ultimamente em nome dos direitos 
humanos.235 

 

Assim sendo, a ideia de Agamben baseada na “pobreza” franciscana para 

tornar inoperante o sistema de captura do indivíduo, pois este não mais se curvará às 

regras impostas pela sociedade, deve ser pensada e considerada como proposta de 

uma vida livre, vida de não propriedade e sim de uso, enfim, vida isenta das amarras 

do sistema social contemporâneo.  

 

  

                                            
234  AGAMBEN, Giorgio. Altíssima pobreza. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 132-133. 
235  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Pessoa e Justiça: questão de Direito. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris Editor, 2018, p. 159. 
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5 CONCLUSÃO  

 

 

A observação que se fez frente ao trabalho apresentado, é que a condição 

humana da contemporaneidade está à mercê do poder soberano do Estado, que 

estabelece qual vida pode ser vivida ou não, sendo esta última - fadada à morte - é 

eliminada sem que haja punibilidade para o homicida.  

A vida nua dependente deste poder do soberano, acaba por se tornar uma 

vida desprovida de valor e de sentido político, permanecendo apenas em seu sentido 

fisiológico, isto é, um corpo com mero funcionamento metabólico e biológico, 

exemplificado pelo homo sacer romano, insacrificável, porém matável, sem punição 

do homicida, conforme exposto na pesquisa. 

Ao se reportar à figura do Direito Romano, Agamben chamou a atenção sobre 

a importância do aporte político-filosófico para o estudo sobre o homo sacer na 

atualidade, notadamente no momento em que o estado de exceção – que, 

antigamente fora concebido como uma medida essencialmente temporal – converteu-

se em regra, como técnica usual de governo. 

Acerca desses conceitos da atualidade, pode-se concluir que os indivíduos 

deixaram de ser sujeitos de direito e passaram a ser um corpo espécie, isto é, “corpos 

trazidos pela mecânica do vivente limitados a seu estatuto vital”, conforme expõe 

Foucault, ao dissertar sobre a biopolítica.  

Desse modo, aquilo que era previsto nos ordenamentos jurídicos para ser algo 

temporário, se torna o modelo de Estado preponderante na contemporaneidade, com 

a ampliação exacerbada do poder soberano sobre a vida dos seres desprovidos de 

vida. Isso decorre do fato de que a desconsideração do fundamento ontológico da lei 

se estende no entendimento do que seja justiça.  

Visto que a pós-modernidade acabou por politizar integralmente a vida 

humana, a indagação sobre qual tipo de organização seria eficaz para assegurar uma 

vida digna, se faz presente nos debates contemporâneos. Desta forma, deduz-se que 

as políticas tradicionais não possuem efetividade necessária para que a vida seja 

desfrutada de forma a integrar liberdade, igualdade e solidariedade. 

A presente pesquisa reflete a ideia de que o cidadão não é mais autor de seu 

processo histórico e sim, consequência do capitalismo. A troca do “ser” pelo “ter” fez 
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com que o ser humano abdicasse da noção de sua característica fundamental, 

respeitada pelo próprio Criador – a liberdade. Com a pirâmide de valores invertida, o 

homem deverá, dentro do possível, resgatar a humanidade que lhe foi tirada, andando 

na contramão do sistema político-jurídico da atualidade, que está pondo a perder a 

humanidade. 

A crítica do estudo apresentado se concentra na discussão sobre a abstenção 

do ser humano a uma vida de plenitude, mais precisamente a partir da criação do 

Estado Moderno, período em que a humanidade perdeu o interesse na investigação 

do fundamento ontológico do ser, e caminha à mercê da positividade das leis, 

caracterizando em parte as sociedades ocidentais contemporâneas.  

Os eventos atuais espelham uma sociedade líquida e massificada, escrava da 

operação do trabalho e consumo, com a contribuição do Direito como pilar de 

sustentação desse preocupante panorama. Mas não teria o Direito a tarefa de fazer 

valer a dignidade, liberdade e igualdade que tanto se põe a defender? Nota-se que a 

causa do problema da ineficácia dos direitos ocorre devido à errônea associação que 

se faz de lei e justiça, pois dessa forma, multiplicam-se as normas para a afirmação 

dos direitos civis, sociais, políticos e individuais da pessoa, com o objetivo de reparar 

todas as injustiças sociais históricas. 

Com a teoria dos direitos fundamentais, no pós-guerra, o direito passou a 

instrumentalizar e reduzir as pessoas a corpos docilizados, ansiosos por poder e 

consumo, sem a noção de que a liberdade, agora está vigiada. A falsa sensação de 

que seus direitos estão protegidos pela nova ordem, alavanca uma inércia do ser, 

acompanhada de caos e desordem íntima. 

 Consequentemente, constituições são formuladas com o intuito de tutelar os 

direitos dos cidadãos, notadamente no plano teórico, abrandando a ansiedade da 

sociedade em ver os seus direitos conquistados. No entanto, as normas 

programáticas seguem como mera ideologia, pois não alcançam a realidade dos fatos. 

Observa-se que o racionalismo exacerbado da sociedade, financiado por um 

direito tecnológico, traz à tona valores distorcidos de uma sociedade doente, 

degenerando a raça humana, tanto pela ambivalência das normas, proibido-permitido, 

como pela hermenêutica ideologizada. 

O trabalho trouxe o estudo de que a atual função do Estado é gerir a vida, e, 

com o falso status de inviolável, essa vida é marcada por um paradoxo que escapa 



96 
 

 
 

ao Direito, mesmo capturada por esse dispositivo. Essa inclusão-exclusão do sujeito 

acaba por provocar uma “vida nua”, desprovida de direitos, porém, ligada à norma e 

ao Estado por meio da exclusão, ou seja, incluída pela exclusão, conforme afirma 

Agamben.   

Observou-se na pesquisa, que o estudo de Agamben revela que o estado de 

exceção passou a ser regra, mesmo nas sociedades democráticas - instituídas após 

o nazismo devido à preocupação com os direitos fundamentais - que tanto priorizam 

a liberdade dos indivíduos.  

 Desse modo, é tempo de se pensar em uma modificação das sociedades 

atuais, para romper com a sistematização que vitimiza os indivíduos sem que tenham 

tal consciência dos mecanismos de exceção da atualidade, os quais produzem a vida 

nua – corpos que caminham sem proteção – onde o sistema de “justiça” caminha de 

acordo com a vontade do Soberano.  

No decorrer da pesquisa, foram apresentadas algumas chaves de 

interpretação para o conceito de Inoperosidade em Agamben - como uma potência 

para o agir ético em nossa sociedade contemporânea. Do mesmo modo, demonstrou-

se que Inoperosidade é um conceito estratégico para desarticular os dispositivos de 

controle biopolíticos e seus processos de subjetivação.  

Nesse contexto, a abordagem da filosofia de Agamben traz a reflexão para 

uma possível libertação das potencialidades da ação por meio da Inoperosidade, ou 

seja, “como se não” é uma forma de buscar a desativação dos dispositivos pelo “não 

agir”. Como diria Paulo: “Vivemos no mundo, mas não somos do mundo”, o que, para 

o Apóstolo, seria renunciar as condições impostas pela sociedade, apenas fazendo o 

uso das coisas.  

O conceito de Inoperosidade se torna mais claro quando se reporta à obra 

Altíssima Pobreza, em que Agamben, ao analisar a situação dos primeiros cristãos 

que aderiram à nova concepção de fé, acaba por apresentar a doutrina do uso. A 

investigação do filósofo parte do monastério avançando à época do franciscanismo 

no século XIII. Os franciscanos estabeleceram uma forma de vida própria, fora e além 

do direito, onde vida e regra se contemplam em uma mesma liturgia.  

O modelo de vida do franciscanismo resgatado por Agamben, introduz a ideia 

de que talvez essa filosofia do uso seja uma forma de viver eficaz para livrar o 

indivíduo de qualquer captura ou controle de vida, qualificando seu tempo para um 
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“bem-viver” em liberdade.  

Diante do exposto, verifica-se que Agamben não revela uma saída definitiva 

e não apresenta uma forma concreta de se viver dignamente, no entanto, sugere, em 

todos os seus textos, que a forma da sociedade atual não é e nem será o modelo de 

sociedade justa e fraterna.   

A conclusão sobre a problemática trazida na pesquisa, é de que o filósofo 

italiano sinaliza na interpretação da lei sob a ótica Paulina, uma lei destituída de seu 

caráter normativo, o que leva a crer que a lei vivenciada à luz da fé, há de libertar o 

ser para uma vivência plena, contemplativa, livre dos dispositivos de controle, 

seguramente, o mal maior das sociedades contemporâneas.  
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