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É com imensa alegria e satisfação que dispomos ao público interessado, 

em especial à comunidade acadêmica, este conjunto de magníficos 

trabalhos reunidos através da presente obra. Na forma que está 

consolidada, sua estruturação representa o produto final do esforço 

coletivo realizado em torno do “Congresso Internacional Biopolíticas no 

Século XXI”, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com o apoio do 

CDEA (UFRGS/PUCRS) – Centro de Estudos Europeus e Alemães, da 

Editora Fundação Fênix e da Editora Criação Humana, entre os dias 28, 

29 e 30 de setembro de 2020. 

Em meio a um mundo pandêmico, literalmente, reunimos nossa 

potência criativa para indagar nossa própria existência vital. Alçamos 

um convite profundamente correspondido pelos participantes para, 

através dos mais distintos vieses e contextos, meios e matizes, por em 

questão o crivo do qual emana nossa temática: a vida. A vida 

como sujeito/objeto sobre o qual e em torno da qual se age por meio de 

dispositivos de poder, por meio de ações crescentemente demarcadas 

por estratégias técnicas e políticas que a gerem e a administram.  

Agradecemos, vez mais, a todos os envolvidos de qualquer maneira pela 

realização desta Obra e deixemos que o leitor desfrute de sua 

excelência. 
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 Apresentação 
 
 

Os Organizadores 

É com imensa alegria e satisfação que dispomos ao público interessado, em 

especial à comunidade acadêmica, este conjunto de magníficos trabalhos reunidos 

através da presente obra. Na forma que está consolidada, sua estruturação 

representa o produto final do esforço coletivo realizado em torno do “Congresso 

Internacional Biopolíticas no Século XXI”, realizado pelo Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 

com o apoio do CDEA (UFRGS/PUCRS) – Centro de Estudos Europeus e Alemães, da 

Editora Fundação Fênix e da Editora Criação Humana, entre os dias 28, 29 e 30 de 

setembro de 2020. 

Em meio a um mundo pandêmico, literalmente, reunimos nossa potência 

criativa para indagar nossa própria existência vital. Alçamos um convite 

profundamente correspondido pelos participantes para, através dos mais distintos 

vieses e contextos, meios e matizes, por em questão o crivo do qual emana nossa 

temática: a vida. A vida como sujeito/objeto sobre o qual e em torno da qual se age 

por meio de dispositivos de poder, por meio de ações crescentemente demarcadas 

por estratégias técnicas e políticas que a gerem e a administram.  

Foi com esta intensidade e carinho que organizamos este livro. Na primeira 

parte, registramos os textos das conferências proferidas pelos professores 

convidados/pelas professoras convidadas, as quais ainda podem ser ouvidas em 

sua integralidade através do canal youtube/politicrim. Ademais, e principalmente por 

darem o tom plural e ao mesmo tempo único do Congresso, publicamos as dezenas 

de exposições apresentadas e debatidas largamente durante os mais diversos 

Grupos de Trabalho, coordenados pelos colegas que nominalmente fazemos 

questão de referir: Pablo Ornelas (UVV); Aknaton Toczek Souza (UNISECAL/UFPR) e 

Pedro Rodolfo Bodê de Moraes (UFPR); Vinicius Honesko (UFPR); Jonnefer Francisco 

Barbosa (PUC-SP); Eduardo Pellejero (UFRN); Acácio Augusto (UNIFESP); Cleide 

Calgaro (UCS); Deilton Ribeiro Brasil (Universidade de Itaúna/MG); Rosana Nora; 

Bárbara Parobé Mariano da Rocha; Márcia Junges (Unisinos); William Costa; Castor 



Ruiz (Unisinos) Rossano Pecoraro (Departamento de Filosofia e PPGENFBIO/UNIRIO) 

e Tania Valente (Departamento de Saúde Coletiva e PPGENFBIO/UNIRIO). 

Agradecemos, vez mais, a todos os envolvidos de qualquer maneira pela 

realização desta Obra e deixemos que o leitor desfrute de sua excelência. 

 

 

Os Organizadores.  

Porto Alegre, fevereiro de 2021. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I 

Conferências 

 



 



 

1. Los arcana imperii de la era telemática: la pandemia global y el destino 

teológico-político del signo 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424606.17-27  

 

Fabián Ludueña Romandini1  

 

1. 

En este mundo cambiante sobre el que ha caído una noche abrasadora de 

niebla, tengo un privilegio: el poder dirigirme a ustedes para hacerlos partícipes de 

mi humilde pero convencido parecer acerca del destino actual de Occidente. 

Debemos vislumbrar no ya al bíos ni a la zoé sino a la psyché como el nombre 

si no más antiguo al menos el conceptualmente más abarcativo (puesto que de 

ningún modo unitario) de la vida, seguramente anterior a las articulaciones más 

tardías de Aristóteles en su Política. Sostenemos que, a pesar de algunos estudiosos, 

no resulta inadecuado traducir el término pysché con un sentido primigenio de “vida” 

que luego iría restringiendo su significación hacia el de alma individual, puesto que 

no está ausente de las fuentes más antiguas el hecho de que los muertos puedan ser 

representados a partir de sus cuerpos errantes o bien transferidos a las formas de 

serpientes (creencia cuya raigambre remonta al Neolítico) y también figurados como 

un eidolôn o imagen.  De esta forma, la psyché como “vida” es vida viviente y post-

vida, vida-en-cuerpo y plus de cuerpo, fuerza metamórfica trans-humana que se 

difumina en el mundo de la animalidad y en el chamanismo de los sueños. En suma, 

la pysché produce, por su sola presencia, una hiper-corporalidad donde cuerpo 

interno y externalidad, vida y muerte se desagregan como efecto de un continuum de 

                                                      
1 Filósofo, doctor y magíster por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia. Es 
investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto 
de Investigaciones “Gino Germani” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires. Es profesor titular concursado de Filosofía en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). 
Autor de libros traducidos al inglés, italiano y portugués entre los que se cuentan Homo Oeconomicus. 
Marsilio Ficino, la teología y los misterios paganos (2006); La comunidad de los espectros I. 
Antropotecnia, (2010); Más allá del principio antrópico: hacia una filosofía del Outside, (2013); H.P. 
Lovecraft. La disyunción en el Ser (2014); Principios de Espectrología (2016), La ascensión de Atlas. 
Glosas sobre Aby Warburg (2017); Arcana Imperii. Tratado metafísico-político (2018) y Summa 
Cosmologiae. Breve tratado (político) de inmortalidad (2020). 

https://doi.org/10.36592/9786587424606.17-27
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lo existente. En este sentido, no debemos olvidar tampoco que, en los períodos 

arcaicos, la vida es un aspecto del ser. 

 

2. 

El ser humano era concebido, en los arcaicos tiempos homéricos, como un 

compuesto hecho del cuerpo y de las fuerzas vitales en un todo indisociable al menos 

hasta la muerte momento en que la psyché como imagen invisible cobra una 

existencia independiente. La filología posterior ha querido ver, sin embargo, un 

proceso más lento de constitución de esa unidad psico-física puesto que, tal vez, 

habría que observar en Homero una escisión entre vida animal (pysché) y alma-

espíritu (thumós). De hecho, en Homero no está tampoco ausente la distinción entre 

vida animal y vida calificada, como en la expresión “zóeis d’agathòn bíon” (HOMERO, 

Odisea, XV, 491), aún cuando la zoè puede aplicarse, asimismo, a la vida apacible de 

los dioses. 

La victoria del término pysché como vocabulario integral de la vida y el 

relegamiento de la noción de thumós al ámbito de la “bravura” (cuando antes estaba 

asociado al alma) sería más bien un proceso histórico que sobrepasa los tiempos 

homéricos. Aún así, ya sea que el sentido fuera originario o, más probablemente, el 

resultado de una constitución más tardía, la pysché de los griegos terminaría siendo 

el nombre del ser que designaría la vida en sus facetas indivisibles de un cuerpo y de 

un plus de cuerpo ilocalizable. Asimismo, comporta una máxima relevancia el 

carácter cósmico que la psyché revestía para los griegos como bien testimonian los 

fragmentos heraclíteos en los cuales es posible comprender a la pysché como un 

fuego cósmico y, por lo tanto, como una materialidad que excede los límites del 

propio sóma y existe fuera de los cuerpos. En este sentido, la propia psyché es un 

excedente (y no un resto) de todo cuerpo y se asimila con el Todo otorgándole a la 

vida un sentido eminentemente cosmológico.  

 

  3. 

Toda noción de lo político deriva, en consecuencia, de la psyché en su 

encarnadura corporal. En este aspecto, resulta imperativo considerar un pasaje 
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aristotélico que ha marcado de manera durable todo el camino de la metafísica 

occidental: 

Los sonidos emitidos por la voz (phoné) son símbolos de las pasiones del alma 

(pathêmata tês psychês) y las palabras escritas (ta graphómena) lo son de las 

palabras emitidas por la voz (tà en tê phonê). Y del mismo modo que la escritura 

no es la misma para todos los hombres, tampoco las expresiones vocales son 

las mismas. Sin embargo, las pasiones del alma de las cuales estas expresiones 

son los signos inmediatos resultan idénticas para todos como también sucede 

con las cosas de las cuales estas pasiones son semejanzas (homoiómata). 

(ARISTÓTELES, De interpretatione, 1, 16ª 2-9). 

 

Sobre este texto, Jacques Derrida ha oportunamente señalado que “las 

afecciones del alma” puede Aristóteles omitirlas del análisis por efecto de 

“transparencia” (DERRIDA, 1967: 22). Es un modo de expresar, para Derrida, que el alma 

no es una sustancia sino un efecto logológico o bien un presupuesto logo-

transcendental y, por ello mismo, sin valor ontológico. De esta forma, el 

“logocentrismo” (que es también “fonocentrismo”) es “solidario con la determinación 

del ser del ente como presencia” (DERRIDA, 1967: 23). De este modo, podríamos 

establecer una serie axiomática como sigue: 

1) Si la phoné simboliza a la psyché y a su vez la voz es simbolizada por la 

letra, debemos postular que en el acto de simbolizar se abre un abismo constitutivo 

entre ellas. La triplicidad “psyché-letra-voz” da cuenta de una relación disyuntiva 

entre sus elementos que, en el fondo, es la auténtica causa de la arbitrariedad de 

cualquier signo lingüístico. 

2) La voz y la letra pueden hendir la pysché y dividirla por un efecto de 

retroacción no contemplable en el marco de la metafísica aristotélica. La “eficacia” 

del signo consiste precisamente en la capacidad de la voz y la letra para atravesar el 

abismo y producir un salto de sutura de la disyunción originaria para lograr así 

anudarse en la psyché. La psyché no está estructurada como un lenguaje sino, al 

contrario, dividida por la letra para que “haga forma” según estructuras disyuntas. 

 



 
 
 
 
20 | Biopolíticas no Século XXI 

3) No hay psyché que no sea cuerpo o, mejor dicho, que no haya hecho del 

cuerpo su síntoma. De allí que el camino es inverso al esperado por la tradición 

filosófica: la voz y la letra no salen del cuerpo sino que entran a éste desde fuera y 

fabrican al sujeto como un efecto de superficie inscripto en el sóma.  

4) Los axiomas precedentes implican que la psyché no es ni una transparencia 

ni un fundamento negativo sino una realidad para-ontológica disyunta. Salvo que la 

letra-voz otorga agencia a un deseo que hiende al cuerpo y, en el mismo acto, no 

hace sino abrirlo hacia un Outside. Las voces que hablan y los lenguajes que se 

escriben pertenecen a la dimensión que los antiguos estimaban propia de los 

démones, es decir, de un estrato extra-humano.   

5) Es necesario cambiar radicalmente, entonces, el modo que Occidente ha 

asumido para pensar la política desde Aristóteles. Si el lógos no es lo esencial del 

animal político, esto se debe a que el lenguaje es una exterioridad alguna vez 

denominada tò daimónion. Por consiguiente, toda política está siempre en ex-tasis 

de lo humano que, en cuanto tal, no tiene lugar sino como efecto après-coup.  

6) En la misma dirección, cuanto se agrupa bajo el nombre de tò aóraton no es 

sino la expresión de una disyunción pura que no puede, por tanto, resultar 

aprehendida bajo las formas herederas de la política clásica pero tampoco bajo los 

principios del Ser.  

Habida cuenta de estos axiomas, ¿qué podría ser, entonces, una política que 

asumiese plenamente el des-anudamiento de la triplicidad psyché-phoné-grámma 

como la sutura aprés coup de una disyunción estructural? De la respuesta a este 

interrogante dependerá la política que aún no ha advenido pero cuyos nuevos 

contornos resulta necesario pensar en un momento, como el presente, en que  el 

antiguo anudamiento ha sido desatado. Las múltiples consecuencias de este hecho 

que marcan el colapso de una era se resumen en el hecho de que, en todo el orbe, la 

verdad (alétheia) vagabundea por intersticios vacíos, a la espera de alguna ocasión 

de advenir al ser-dicho aún (o especialmente) entre las intermitencias de la mentira 

como programa. 

4. 

Como ha sido demostrado hace mucho tiempo ya, la cuestión de lo verdadero 

y de lo falso sólo tiene, en nuestras sociedades, una importancia teórica, vale decir, 
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no tiene ninguna importancia en absoluto. De allí se deriva una mutación de 

envergadura inusitada en el esquema político del pensamiento occidental pues la 

verdad pierde su gravitación política (aunque no necesariamente ontológica) con el 

ascenso de los Póstumos y el afianzamiento de su cosmovisión omnicomprensiva. 

Un signo insoslayable lo ofrece el posicionamiento de los Póstumos frente al poder 

político. En la extinta era de Homo una reflexión insoslayable al respecto cabe 

atribuirse a Étienne de la Boétie. Según los dichos de Michel de Montaigne que 

podemos tomar como consumado testimonio que no amerita desmentida alguna, La 

Boétie no fue, precisamente, ningún agitador del orden público durante su vida. Esto 

no le impidió realizar algo que hoy resulta ya inverosímil a los habitantes del mundo: 

producir una reflexión sobre la paradoja aparente de que los seres humanos, nacidos 

libres, deciden someterse voluntariamente a la servidumbre de un orden político 

cualesquiera.  

Tanto más pertinente resulta recordar la indagación de La Boétie cuanto que 

este se encarga, precisamente, de señalar que los pueblos de todo el mundo 

descifran, tarde o temprano, los vicios de los poderosos y “les reprochan todas sus 

desgracias (malheurs), todas las pestes (pestes), todas las hambrunas (famines)” (LA 

BOÉTIE, Discours, 26). Y, sin embargo, la obediencia tiene lugar en plenitud a pesar de 

las antedichas contestaciones salvo, desde luego, en los períodos extraordinarios de 

las insurrecciones y revueltas. En cierta forma, La Boétie exhibe el mérito de ser, no 

ciertamente el primero, pero sí uno de los más destacados pensadores de la 

Modernidad que atribuyó a los poderes una connotación de sospecha y 

desconfianza.  

Después del Discours, nadie examinaría los meandros del Poder sin 

cuestionarlos al mismo tiempo. Lo contrario también es posible por efecto de 

contraposición estructural: nos hallaremos, en esos casos, ante los defensores del 

orden establecido. Las tradiciones humanísticas, en buena medida, habían heredado 

el punto de vista de La Boétie. Pero hoy en día, con las Humanidades ya extraviadas 

para siempre, se ha logrado un resultado más bien contrario. Es decir, los 

universitarios de todo el mundo, salvo excepción, han claudicado de cualquier 

espíritu de acribia frente a la Gran Transformación que los Póstumos llevan adelante 
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y que la pandemia que asoló al mundo a partir del año 2020 no ha hecho sino 

acrecentar.  

Podría decirse que, a partir del hecho histórico conocido como la pandemia 

mundial de Covid-19, la servidumbre voluntaria se transformó en completamente 

legítima dado que los habitantes de Gaia, una vez inducidos por los poderes a las 

tecnologías del distanciamiento social, los segundos no lo aplicaron con tanto 

encarnizamiento como los primeros. Son los pueblos los que transformaron en 

legítimas todas las medidas de desagregación social y las reforzaron hasta el 

paroxismo llevando la vida política y ética a su completo abismo. No es necesario 

resaltar que el gesto no ha sido unánime pero huelga también señalar que ha sido 

mayoritario y la inclinación por la servidumbre activa ha ganado la partida. La 

consigna de acatamiento a los Poderes se transformó, por así decirlo, en el canon 

dominante del pensamiento político de la universidad mundial y de las usinas del 

infotainment global. Para La Boétie, la obediencia no era natural ni legítima. Ahora se 

considera exactamente lo contrario. 

El hecho no puede pasar inadvertido a quien pretenda observar el derrotero del 

gnosticismo político occidental que, en la Era de los Póstumos, sufre una 

metamorfosis duradera. Podríamos decir, de esta forma, que se ha producido una 

suerte de diagrama de inversión de valencias en la matriz política de Occidente. En 

los tiempos presentes, la Naturaleza quiere ser considerada esencialmente buena 

(más allá de que el propio virus causante de la Covid-19 es un híbrido de origen 

natural pero de incubación económico-social). La premisa última de la bondad de la 

naturaleza, cabe argüir, se deja entrever en el afán de preservación de la vida 

biológica más allá de cualquier sacrificio de la ética política. La consecuencia se 

impone: la única soteriología aceptada por los Póstumos es la salvación del propio 

cuerpo entendido como sustrato anátomo-patológico. No sorprenderá, entonces, 

que los médicos sean los auténticos gnósticos de nuestro tiempo. Pero, como tales, 

no pueden sino invertir los valores: los cuerpos ya no son el tormento del alma (según 

la aporía precedente del gnosticismo político de la era de Homo) sino que, al 

contrario, la reivindicación de toda noción de pysché que exceda su completa 

identificación con las redes neuronales, es considerada la quimera última. Nada 

mejor que el cuerpo biológico entonces pues no hay valor externo que sugiera un uso 
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libre del mismo que merezca ser aceptado. La única libertad admitida para el cuerpo 

es su conservación bajo el régimen específico de la servidumbre voluntaria legítima. 

El corolario del proceso implica que ya no existe ningún Dios misericordioso oculto 

más allá de los Arcontes de este mundo que ahora son considerados insospechados 

y bien dispuestos: la arché se instituye como fuente de los Poderes que exigen la 

servidumbre legítima y la esperanza, revolucionaria o de cualquier otro tipo, antes 

punto de fuga del sistema, ahora ha sido definitivamente expulsada del conjunto de 

las equivalencias políticas. La obediencia legítima implica, de este modo, que el 

gnosticismo invertido es la religión política de los Póstumos cuyo designio no deja 

de estar marcado por una voluntad de determinismo absoluto sin ningún lugar, ni 

teórico ni práctico, para las libertades de los vivientes. De esta forma, la isotopía 

conceptual del gnosticismo político occidental mantiene los merismas pero, en la 

inversión posicional de su lógica, altera de modo irreversible la gramática de los 

vivientes de todo el orbe. Lo que en la lógica política es una transvaloración de las 

aglutinaciones conceptuales, en la Historia se traduce como un cataclismo epocal 

en cuyo estrépito está consolidándose la Nueva Era Póstuma. 

Dicho de otro modo, tomando en consideración lo aquí vertido, ante la 

equivalencia pysché (vida) = Ser, hay que admitir que nos hallamos, en los tiempos 

presentes, nada más y nada menos que en los umbrales de una mutación irreversible 

en el orden del Ser. Indudablemente, de una u otra forma, habrá un futuro para la 

Tierra como geohistoria ecosistémica y en cuanto cronología físico-acontecimental. 

Mucho más dudoso, sin embargo, es que vaya a existir un por-venir para los 

habitantes de nuestro mundo. Todos los vivientes en general están amenazados en 

grados diversos pero, particularmente, resulta hoy más difícil que nunca pensar un 

por-venir, esto es, un futuro habitable para los vivientes en Gaia.  

 

5. 

Derrida recuerda que la noción de Signo es un descendiente eminente de “ese 

logocentrismo que es también un fonocentrismo, vale decir, proximidad absoluta de 

la voz y del ser, de la voz y del sentido del ser, de la voz y de la idealidad del sentido” 

(DERRIDA, 1967: 23). Derrida sabía algo que suele ser pasado por alto en los debates 

político-filosófico-lingüísticos contemporáneos: el signo y la divinidad tienen el 
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mismo lugar y el mismo momento de nacimiento. La época del signo es 

esencialmente teológica. Con todo, dice Derrida que tal vez nunca termine. Sin 

embargo, su clausura histórica está esbozada. Dicha clausura permite intentar 

deconstituir la falla de la máquina teológico-política. 

Ahora bien, mientras Derrida escribía esas páginas, no dejaba de ser 

oscuramente consciente de que la máquina teológico-política estaba, ya entonces 

hace medio siglo, siendo amenazada por otra máquina, habría que decir las 

máquinas, de la cibernética. Un imperio de la telemática se estaba diseñando y las 

consecuencias podrían ser atroces. Derrida lo sabía pues él mismo señala que esa 

cibernética logrará deshacerse de todos los conceptos metafísicos: alma, vida, valor, 

elección, memoria. Creemos que hoy en día, precisamente, esa tarea está más cerca 

que nunca de su cumplimiento absoluto. Y, de hecho, los fabricantes de futuro, es 

decir quienes trabajan en contra de todo por-venir, están hoy muy cerca de proclamar 

su triunfo en el mundo que se está diseñando, ahora mismo, bajo nuestros pies, en 

el decurso de la pandemia mundial. Digo muy cerca porque sabemos de las voces 

disidentes pero no olvidemos tampoco que, al menos por ahora, son ciertamente 

minoritarias.  

Sea como fuere, hace medio siglo Derrida creía que la cibernética no podría, a 

pesar de todo, deshacerse de la noción de escritura, de huella, de grama o de 

grafema. No obstante, los asaltos no han cesado y esta última noción de la 

metafísica es hoy, precisamente, la que está puesta en entredicho por la 

digitalización planetaria. Estimamos que resulta pertinente y necesario interrogarse 

si no estamos en presencia, justamente, de una subversión de la noción misma de 

Signo en cuanto tal. Una nueva ateología del Anti-signo está en curso y tenemos para 

nosotros que está llamada a transformar, de cabo a rabo, todo cuanto hemos 

conocido hasta el momento como un mundo humano. Lo sé: el mundo del Hombre 

que está feneciendo no tiene, sobre todo en esta fase decreciente, nada que merezca 

precisamente elogios. Más bien todo lo contrario. El riesgo, con todo, es que hay 

quienes buscan reemplazarlo con una tiranía aún más despiadada, aún más 

pervasiva de los cuerpos. Quienes propugnan por ese futuro buscan deshacer el lazo 

teológico-político del Signo en nombre del Bit como operador de la desagregación de 

la vida como genoma: ya no las bodas del significante con lo viviente sino de la 
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configuración zoopolítica de lo viviente en lazo con el Bit en tanto elemento a-

humano, más allá de todo grafema. Si esto es cierto, podríamos estar en un alba que, 

tal vez, demore décadas o, incluso, un par de siglos (¿cómo saberlo?) antes de 

materializarse por completo: esto es, el final de la escritura. No albergamos duda 

alguna de que asistimos al momento en que muchos están intentando sentar las 

piedras fundacionales de dicho movimiento de largo alcance. 

Podemos inferir, dado que hemos sostenido que la escritura se enlaza con la 

psyché, que no es posible el final de la primera que no conlleve la ruina de la segunda. 

Disolver la pysché como entidad trans-material o como tópos de convergencia 

indistinta entre lo material y lo invisible o, mejor aún, como invisibilidad material, 

constituye uno de los designios del Eón presente. De allí que el final de la metafísica 

coincide con el final de la zoopolítica como último refugio de la ontología clásica. La 

categoría misma de vida carece de todas sus significaciones precedentes: ya no es 

ciertamente bíos, ni tan siquiera zoé. Mucho menos responde a las exigencias 

cosmológicas de la vida primordial que se cifraba en la cosmología de la pysché. En 

el tiempo póstumo al que estamos accediendo, los trastocamientos son tan 

profundos que atañen al modo mismo en que, hasta el presente, hemos pensado la 

historia milenaria del Ser.  

La gramática ontológico-política de Occidente ha sido completamente 

evacuada de toda inteligibilidad y lo que adviene aún no tiene nombre preciso 

aunque, preliminarmente, cabe denominarlo la era de la singularidad póstuma y su 

emergencia es uno de los hechos más contundentes que jamás se hayan presentado 

en la eco-historia de Gaia. ¿Qué será una humanidad desprovista de escritura y 

afectada de una psyché condenada al exilio? Es de esperar que pronto 

comenzaremos a intuirlo. Como hemos señalado, entendemos que a este proyecto 

se oponen otras fuerzas. De seguir siendo así, es posible que podamos, a pesar de 

todo y de lo ominoso que se presenta el panorama, acercarnos a lo que Derrida le 

gustaba llamar, enigmáticamente, “el resplandor más allá de la clausura” (DERRIDA, 

1967: 25). 

6. 

En una de sus más osadas afirmaciones, Sigmund Freud ha podido discernir 

que la espacialidad puede ser concebida como una proyección del carácter extenso 
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del aparato psíquico. Negando toda legitimidad a la estética trascendental de cuño 

kantiano, Freud postula que “Psique es extensa (Psyche ist ausgedehnt)” (FREUD, 

1993: 152). Aquí la extensión vale como otra denominación de la continuidad y que 

el aparato psíquico sea definido con su nombre propio mitológico no hace sino 

reconducir a Freud hacia el problema de las potencias demónicas que rigen a Homo 

y que él trató de conjurar en su obra, de diversas formas, bajo los ropajes de una 

ciencia de corte no pocas veces biologizante.  

No obstante, en estas postreras anotaciones de Freud, Psique retorna para 

reclamar sus derechos como potencia de lo Invisible rectora de los destinos 

humanos y configuradora fundante del ecosistema del mundo. Para entonces, ya era 

tarde. La secreta invocación para la conquista final de Psique con el objetivo de hacer 

de ella el territorio de lo discreto había dado comienzo y hoy se ha alcanzado el ápice 

de la despotenciación de lo Invisible. De allí que el encarnizamiento de los tiempos 

actuales se centre, precisamente, sobre la noción de psyché que, luego de milenios 

de existencia, corre el albur de ser erradicada de la faz de la Tierra al reducirla 

simplemente a una ilusión pretextada por la única existencia aceptable para los 

Póstumos: la materialidad de los enlaces neuronales. 

Por ello, en nuestros días, el auténtico sentido del final de la Historia no es, 

precisamente, otro que el fenecimiento del Espíritu (heredero de la Psyché 

enarbolado como Absoluto metafísico) del panorama de la existencia de los vivientes 

en Gaia. De allí que nuestra época sea, en todo aspecto, un experimentum stultitiae 

donde la forclusión de lo Invisible ha generado el efecto devastador a partir del cual 

los discursos masivos circulantes, en los sistemas telemáticos o fuera de ellos, no 

son sino una forma de delirium sin conciencia de sí mismo y que se expande bajo el 

irónico nombre de “nueva normalidad” transformándose en el Universal del Nuevo 

Orden Póstumo. De esta forma, no hay verdad que se pueda encontrar por fuera de 

la superficie misma del delirio planetario ni lenguaje que escape de su desquicio 

fundante para tomar la forma de un Evangelio de la discrecionalidad telemática. 

Con todo, la para-metafísica que defendemos sostiene que, a pesar de todo, 

Psique no ha desaparecido sino que, únicamente, ha abandonado el mundo de los 

Póstumos para supervivir, con sus propiedades fundamentales, en el nudo de la 
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disyunción del Ser que, más allá del continuo y del discreto, le permite todavía ser 

parte de la auténtica medida determinante del cosmos.  
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 1 O impensado 

  

Podemos pensar em algo assim como uma revolta? Temos pensado a 

revolta? Em que condições o pensamento poderia, eventualmente, compreender o 

que chamamos de revolta? E o que seria uma revolta? Antes de tudo, digamos que 

não é evidente que seja possível pensar a revolta e, sobretudo, que pensar equivale 

a essa disciplina acadêmica que comumente chamamos “filosofia”. Pensar a revolta 

nos levará a entender que esta não é mais que irrupção do pensamento. Quando as 

ruas estão povoadas de multidões e a gramática do poder começa a ser posta em 

questão, assistimos a uma tormenta do pensamento, uma dança de corpos que se 

transformam em outras formas de habitar: pensar a revolta significa que o 

pensamento mesmo acontece como revolta. 
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Columnista Diario Digital El Desconcierto. Actualmente es Director de Investigación de la Dirección de 
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No entanto, advertimos que a filosofia moderna, incluso em suas categorias 

mais democraticamente radicais, parece estar excedida pelo fervor da revolta. De 

fato, nessa filosofia que tem estado articulada pela noção de sujeito e, portanto, 

envolvida na questão da soberania, o processo constituinte é concebido a partir da 

dualidade conceitual de reforma ou revolução. Dualidade teológico-político que 

aponta para a constituição da forma estatal e que, embora implique uma estrutura 

temporal semelhante (no sentido de que ambas apontam a uma linearidade do 

futuro), diferencia-se em seu processo e aceleração. A filosofia moderna – em 

especial suas filosofias da história – tem concebido a reforma ou a revolução para 

gestar as transformações devidas ao poder constituinte, direcionando-o 

exclusivamente a tomada do poder do Estado. 

Na experiência da Primavera árabe surgiram várias reflexões sintomáticas 

deste problema: o politólogo iraniano Asef Bayat tem uma aguda observação do 

processo quando formula sua tese: a Primavera árabe seria “revolucionária” quanto 

ao seu “movimento”, posto que em suas praças se experimentaria uma communitas, 

mas “reformista” quanto a suas “demandas” (porque, diferente dos processos 

revolucionários dos anos 60 que apontavam a transformação do capitalismo, este 

último reivindica apenas demandas de direitos humanos e sociais). 

E então, pergunta Bayat, como caracterizar a Primavera Árabe? Foi reformista 

ou revolucionária? Apropriando-se de um termo formulado pelo politólogo Timothy 

Garton-Ash sobre a experiência revolucionária sandinista, Bayat disse que a 

primavera árabe se articulou em função de um híbrido que poderia qualificar-se de 

“refolução”. Apesar da hibridez do termo, o que Bayat não foi capaz de problematizar 

é a manutenção do horizonte filosófico clássico que emaranha os processos 

emergentes a partir da dualidade teológico-política de reforma-revolução. 

Nessa mesma linha, o filósofo Alain Badiou caracterizou a Primavera árabe na 

formulação de uma “revolta histórica”. Uma “revolta histórica” dirá Badiou terá um 

caráter “pré-político”, transcenderá as fronteiras nacionais e convocará a uma 

multidão importante de trabalhadores e jovens estudantes. Mas, apesar da agudeza 

de suas observações, Badiou insiste no caráter pré-político da revolta porque 

entende que a política propriamente dita viria necessariamente com a revolução. 

Como Bayat, Badiou também segue pensando no interior do esquema moderno de 
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reforma-revolução, sub-rogando a “revolta histórica” que havia caracterizado a 

Primavera árabe a uma revolução em que a política poderá surgir. 

Apesar de suas diferentes aproximações, ambos os autores seguem uma 

mesma gramática que parece deixar impensada a noção singular de “revolta”. Trata-

se, talvez, de uma filosofia masculina que só pode pensar no registro da 

monumentalidade e na forma Estado. Uma filosofia do poder, por assim dizer, cuja 

gramática segue apegada a uma metafísica do “sujeito” e do seu “trabalho”. Mas o 

elemento em questão não passa por uma reforma ou uma revolução, mas por 

“revolta”, um devir menor que excede o dualismo moderno clássico a que aspira a 

metafísica do sujeito e do trabalho. 

 

2 O que é uma revolta? 

 

Às bordas da metafísica moderna explode a revolta. O egiptólogo ítalo-judeu 

Furio Jesi enfatizou que, ao contrário de uma revolução, uma revolta é definida pela 

“suspensão do tempo histórico”. Não se trata de um processo que aponte para algum 

futuro mediatamente garantido, seja com procedimentos definidos por etapas 

(reformismo) ou por um acontecimento radical que instaura uma nova ordem das 

coisas (a revolução), mas sim de um devir menor que, ao “suspender o tempo 

histórico” na fugacidade de um “agora”, o passado e o presente se cruzam 

epifanicamente. Seguindo Jesi, a revolta surge, então, desde já em outra cena no que 

diz respeito à metafísica do trabalho, posto que assalta a ordem constituída, 

desmontando-a e tornando-a radicalmente inoperante. 

Em um de seus últimos livros, Giorgio Agamben destacou uma noção tão 

decisiva que, talvez, permita pensar a singularidade legada pelo trabalho de Jesi: 

potência destituinte. O termo designa um tipo de ato político de caráter afirmativo 

em que ocorre um novo uso dos corpos. Como se sabe, Agamben desloca a noção 

de “ação” para de “uso” em que, longe de articular uma política sustentada no 

“trabalho”, o “uso” restitui a dimensão desenfreada da política. 

A revolta – que Agamben não problematiza, mas que podemos caracterizar no 

sentido que propõe – assume um caráter destituinte no sentido que suspende o 

tempo histórico em que os corpos mudam de cenário e assumem outro uso, ou então, 
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outro ritmo. No processo chileno, essa mudança assumiu um nome decisivo: evasão. 

Um nome que profanou sua noção jurídica e econômica tão típica das formas de 

impunidade da oligarquia e designou um novo uso dos corpos, a ritmicidade de outra 

forma de vida. 

Evadir converteu-se em sinônimo de destituir, política de revogação que 

suspende o tempo histórico em um “agora” repleto de possibilidades. Diferente da 

intelectualidade da ordem que, permanentemente vê na revolta o afã niilista da 

destruição, temos que ser capazes de diferenciar a destruição característica das 

vanguardas e a destituição cujo ethos se encontra em uma potência comum que 

clama seu caráter irredutível frente a qualquer vanguarda ou liderança que, sob a 

figura genealógica do pastorado, conduza as massas à redenção. 

Que a revolta assuma o caráter destituinte significa que sua aposta não passa 

pelo cumprimento de um fim determinado (a instauração de um novo regime), mas 

por sua capacidade de deslegitimar um regime determinado e habitar os meios 

puros. Com a revolta, o rei aparece com toda a sua nudez e, como diria Pasolini, o 

poder expõe sua estrutura inteiramente “anarquista”. 

Nesse sentido, a revolta não é trágica, mas cômica: tira a máscara não para 

revelar o que está “por trás” dela, mas para enfatizar que por trás dela não existe 

nada nem ninguém que possa saber algo sobre nós. Na multiplicidade de sua dança, 

a revolta não é mais que superfície porque sempre está carente de ser. Nem uma 

nova ordem que reproduza a operação da teologia política que vertebra o Estado e o 

capital, mas a irrigação de novos ritmos ou usos dos corpos sublevados. Inclusive, é 

possível acampar em lugares capturados pelo poder produzindo movimentos 

inéditos e diversas possibilidades estratégicas. Como cômica, zomba do poder da 

época, assim como este último – em virtude de sua estrutura teológico-política – 

sempre reprovará a revolta por ser nada mais do que uma tentativa niilista carente 

de sentido. 

Se há algo que toda revolta deve tensionar se não quer esgotar-se no frenesi 

dos acontecimentos é o aprofundamento do que Furio Jesi denominava 

“desmitologização”, isto é, o trabalho crítico permanente sobre os signos do poder 

para não os replicar e não reproduzir assim a própria lógica do opressor no seio dos 
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oprimidos. Desmitologizar significa exercer um trabalho crítico que ritme de outro 

modo a superfície dos corpos transtornando substantivamente a ordem das coisas. 

Como diria Henri Meschonnic, em sua distinção entre crítica e polêmica, se a 

crítica se refere ao próprio contexto da revolta, a polêmica, por outro lado, é a que 

grita forte, mas não transforma nada pois permanece funcional ao poder que 

consome seu espetáculo. Em nosso tempo, crítica e polêmica confundem-se. Diria 

que a segunda terminou por devorar a primeira. Mas só há crítica e, 

consequentemente “desmitologicação” quando destituímos os “falsos mitos” da 

gramática prevalente, quando interrompemos seu continuum histórico na irrupção 

epifânica da multidão. 

A revolta - que aqui tem assumido outro nome para designar o acontecimento 

– é um trabalho crítico, um motim em que o povo irrompe monstruosamente como 

pensamento. Por isso a revolta não necessita de uma “filosofia” que a dirija e que a 

conduza pastoralmente a seu destino, posto que ela é o instante em que o povo 

pensa verdadeiramente, exercendo a crítica que estava ausente. 

 

3 Marcadores Rítmicos 

  

Muitos “especialistas” – e isto ocorreu imediatamente desde que a Primavera 

árabe deu lugar a uma contrarrevolução gestada por movimentos islâmicos, 

potências ocidentais e oligarquias árabes – assinalam que a revolta não serve, que 

depois de seu fervoroso instante tudo parece ficar igual. Mas isso é apenas uma 

ilusão: porque, uma vez que a revolta irrompe em seu edifício, este perde sua 

roupagem, expondo como nua sua violência constitutiva. Para que serve uma 

revolta? 

Pergunta insensata. Uma revolta – pelo menos alguns levantes históricos que 

ocorreram, como a intifada palestina de 1987 e a de 2000, mas também a do 

movimento espartaquista – não “serve” a ninguém porque remete a uma lógica 

implosiva em que os povos são jogados de volta em sua imaginação. Algo se soltou, 

algo ficou flutuando, as palavras correm, os sinais naufragam; jamais vemos uma 

revolta, mas seu efeito que se faz sentir no fora de lugar que nos envia. 
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Uma revolta não se compõe jamais de um só “movimento”, mas de vários que 

convergem inesperadamente no mesmo motim: cada um é um marcador rítmico que 

pode irrigar uma temporalidade diversa e possibilitar mudanças de lugar na dança 

da multidão. Nisto consiste sua estratégia: não na planificação cartográfica tão 

característica do poder, mas na invenção melódica de um novo uso dos corpos. 

Até agora, nossa revolta chilena teve dois marcadores rítmicos chave: os 

estudantes secundaristas e os movimentos feministas, pivôs do devir do processo, 

ambos se revezaram no exercício destituinte que impugna o poder. Entre eles, 

assembleias de bairros, apropriação das praças e um sem número de novas formas 

de organização se articulam como suportes que catalisam a sublevação em curso. 

Agora, o que significa pensar a revolta? Utilizando uma analogia com a 

psicanálise, diríamos que, tradicionalmente, a filosofia seria a ingenuidade e 

tranquilidade da consciência como a revolta seria a escuridão e a inquietude do 

inconsciente. Mas quando a filosofia – ou qualquer outro saber ou outra prática – 

sai de si e experimenta a suspensão de sua própria episteme, de sua própria 

gramática, então o pensamento volta a abraçar a multidão. 

Não para conduzir o processo, mas para agenciar-se a ele. E isso significa que 

o pensamento não vai pensar um objeto desde uma posição externa (longe do mundo 

ideal), mas que está radicalmente envolvido com o acontecimento em curso, na 

medida em que ritmo e pensamento são dois nomes para uma mesma intensidade. 

Porque, em minha perspectiva, se há algo que está em jogo no 18 de outubro 

chileno (mas também o que esteve presente na Primavera árabe) é a impugnação da 

figura do poder pastoral, isto é, a matriz do poder sobre o qual descansa nossa 

República e que no mundo árabe remetia à estrutura “hipertrófica” do Estado – 

conforme extrai-se do trabalho de Nazih Ayubi. E, por isso, talvez não tenhamos 

podido experimentar a monstruosidade desta revolta se, no Chile, a Igreja não tivesse 

sido impugnada pela coragem daqueles que alguma vez foram seus devotos fiéis. A 

Igreja, matriz teológica da política estatal moderna, acaba destituída e com ela a 

onda do imaginário popular tornar-se imparável. Pensar a revolta significa, então, 

escutar ritmos, não simplesmente atribuir sentidos, experimentar corpos e não 

restituir signos. Como diria Meschonnic, a revolta traz consigo uma poética que se 

torna irredutível à liturgia teológico-política do Estado. 
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Desgarrar a incomensurabilidade entre ritmo e signo, entre corpo e lei, implica 

que eles jamais podem se tornar traduzíveis. O que é um ritmo senão a poética de 

toda a vida? Mas se não existe traduzibilidade possível entre ritmo e signo, entre 

corpo e representação sem recorrer à marca feroz da traição, como pensar a questão 

constitucional a partir da revolta, da infância de toda reforma e de toda revolução? 

Que sua imaginação acampe subitamente no lugar que não lhe pertence não significa 

que não possa incidir nela. Qual tem sido sua incidência? Justamente abrir um 

processo de características inéditas na história recente do Chile. Ela não tem sido 

outra coisa que a an-arquia de um começo, a abertura de uma potência cujo devir é 

absolutamente incerto e depois do qual tudo pode ser possível. 

A revolta nos ofereceu a força necessária para acabar com a Constituição de 

Pinochet e sua consequente episteme transicional. A estratégia consistirá em gerar 

as condições de sua traduzibilidade (entre a rua e o quadro institucional) em que o 

que se traduza não seja simples signos desprovidos de vida, mas ritmos que 

impregnem a totalidade do processo constituinte. Tudo passa pela noção que 

abrigamos de “tradução”: se esta segue reduzida à formalidade da língua jamais 

poderemos fazer o ritmo da revolta sobreviver. Não se trata de articular uma 

institucionalidade que feche a potência rítmica, mas que a catalise e a multiplique 

em todos os lugares. A traduzibilidade não significa, então, conciliar a irredutibilidade 

entre ritmo e signo, mas justamente por assumir esse abismo, única possibilidade 

que impede fechar o registro institucional sobre si mesmo. Com todas as armadilhas 

do meio, o referendum próximo – que frente à pandemia as forças da ordem 

lançaram para um segundo ou terceiro plano – haverá de ser uma forma de estar à 

altura de nossa revolta. 
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To understand neoliberalismo you have to start with the multitude. 
 (Hardt-Negri, Assembly: 155) 

 

No es mi intención proponer una interpretación última —auténtica o 

definitiva— del Cours que Michel Foucault imparte en el Collège de France entre 1978 

y 1979. Ni lo es intervenir en el marco de un debate —aquel sobre una supuesta 

«tentación neoliberal» o un «flirteo» de Foucault con el neoliberalismo (Zamora—

Behrent, 2016; Pestaña, 2011)— que muy a menudo se sostiene sobre referencias 

biográficas, testimonios indirectos y lecturas parciales de los textos foucaultianos. 

Trataré de proponer más bien un simple recorrido por algunos textos y destacar la 

que me parece la línea de desarrollo que atraviesa —coherentemente, tal y como 

procuraré argumentar— los últimos años de la producción teórica de Foucault. Para 

hacerlo, y para evitar entrar a fondo en una segunda cuestión metodológica, a saber, 

si Naissance de la biopolitique (Foucault, 2004), por el estatuto que lo caracteriza —

ser un curso de lecciones nunca finiquitado por el autor como un libro— puede ser 

considerado o no como parte, al mismo nivel que otros textos de su obra cuya 

publicación en cambio fue autorizada directamente Foucault; debo presentar de 

inmediato las dos opciones en las que se apoyan las páginas que siguen. La primera 

consiste en considerar a Foucault —lo sugiere Deleuze— como un conjunto (Deleuze, 

2007: 116). Para tratar de entender la línea de investigación emprendida tras la 
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publicación de Surveiller et Punir (1975) y de La volonté de savoir (1976) es necesario 

acceder a ella desde el conjunto de conferencias, entrevistas y textos que enmarcan 

los Cursos que Foucault imparte en el Collège de France y que, según el parecer de 

quien escribe, no pueden, estos últimos, ser leídos aisladamente. La segunda es que 

es del todo inútil valorar este conjunto, compuesto por los libros, por los otros textos 

publicados — que ciertamente pueden considerarse como una producción menor— y 

por las lecciones impartidas en el Collège de France, a la luz de un requisito de 

linealidad y de coherencia, que Foucault rehúye explícitamente. La lógica de un 

pensamiento, uso de nuevo las palabras de Deleuze, es el conjunto de las crisis que 

atraviesa, si lo que obliga a pensar es la emergencia, siempre diferencial, de aquello 

nuevo cuyo nombre filosófico es «actualidad», (Deleuze, 2007: 116; 119). La pregunta 

a partir de la cual avanzar, por lo tanto, no es el omnipresente requisito de 

uniformidad y de cohesión que los embalsamadores de un pensamiento —o quien 

pretenda apresuradamente desembarazarse de él— suelen plantear: sino el 

preguntarse, más bien, qué es lo que, al final de los años 70, pone de nuevo en 

movimiento la investigación foucaultiana.  

1. En 1978, el año en el que Foucault imparte el Curso sobre Naissance de la 

biopolitique, son publicados tres textos de la mayor relevancia, al menos en mi 

opinión, para comprender la dirección en la que Foucault se viene moviendo. El 

primero es la conferencia que imparte en el Instituto franco-japonés de Kansai, en 

Kyoto. En ella plantea el tema de las crisis que atraviesan los dispositivos de la 

sociedad disciplinaria. La desconexión, que él observa con respecto a las formas de 

organización y distribución del poder características de los últimos cinco siglos —

aquellos de la estatalización de las relaciones sociales—  de la historia occidental, se 

da entre el modo de proceder y de pensar de quien ejerce el poder, evidentemente 

planteado todavía en términos disciplinarios, y las relaciones que aquel poder debería 

ser capaz de formalizar en un orden y que, en cambio, se muestran esquivas 

precisamente porque están atravesadas por formas de subjetividad cada vez más 

autónomas e independientes. Para Foucault, el privilegio generalmente atribuido al 

«poder del Estado» como cúspide de los poderes sociales impide ver cómo en la red 

de circulación de estos últimos —dentro de la familia, en la relación entre los sexos, 

en el trabajo subordinado, en el código que distribuye lo normal y lo anormal— el 
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mantenimiento del dispositivo disciplinario es puesto en crisis y desafiado 

abiertamente (Foucault, 1978a: 533). 

Aquí se hacen evidentes al menos dos cosas. La primera es que lo que empuja 

la investigación foucaultiana es el problema de la herencia del 68. Este representa un 

movimiento antidisciplinario de alcance global que traza un umbral insalvable para 

las formas del poder que el Estado ha monopolizado, introduciéndose en la 

circulación de un dispositivo cuyas tecnologías son heterogéneas —un dispositivo 

que funciona en cuarteles, hospitales, colegios o prisiones, en cada uno de los cuales 

actúa según una forma específica—, pero cuya característica unívoca y fundamental 

es la de producir individualidades dóciles y útiles, funcionales a los dispositivos 

fordistas de acumulación de capital. La publicación del Curso que Foucault imparte 

en el Collège de France en 1972-73 (Foucault, 2013) hace explícito el marco marxiano 

en el que se sitúa Surveiller et punir: la disciplina —dispositivo en el cual se ponen de 

manifiesto las funciones productivas y no banalmente prohibitivas del poder— da 

cuenta de cómo la fuerza de trabajo debe ser fabricada incluso antes de que 

comience el proceso de producción (Legrand, 2004; Chignola, 2018a: 78) y de cómo 

forma-prisión y forma-salario deben ser consideradas como «formas históricamente 

gemelas» (Foucault, 2013: 72). La «disciplina» es la cifra unitaria —o el «tipo» de 

poder— que hace posible, que realiza y que administra, por decirlo en los términos de 

Marx, la subsunción real de la sociedad en el capital (Negri, 2017: 121). 

Ahora, a la altura de 1973, Foucault todavía puede asumir el hecho de que 

«nosotros vivimos en una sociedad de poder disciplinario» (Foucault, 2013: 240; 242); 

una sociedad «dotada de aparatos cuya forma es el secuestro» (se trata de prisiones 

o de fábricas), «cuyo fin es la constitución de una fuerza de trabajo y cuyo 

instrumento es la adquisición de disciplinas o de hábitos» (aquí el hábito expresa la 

normalidad del dominio y el «tejido» sobre el cual se reproduce socialmente); en 

cambio, solo pocos años después, señala como «más adelante» —y precisamente 

por la indocilidad de los sujetos que se sustraen a ella— será preciso separarla de las 

«actuales sociedades de disciplina» (Foucault, 1978a: 533). 

En un testimonio más fiel y menos interesado que el de François Ewald, traído 

a colación por otros como prueba de una supuesta conversión foucaultiana al 

liberalismo (Behrent, 2010), Gilles Deleuze pone a nuestra disposición algunos de los 
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elementos decisivos para comprender las razones del cambio de opinión de 

Foucault. En la lección del 28 de enero de 1986 del Curso dedicado a Foucault, 

Deleuze señala cómo el tránsito que nos interesa puede ser entendido solo si se 

sustrae a Foucault del juego de las comparaciones y de las inferencias en el cual, 

muy a menudo, se agota la historia de la filosofía (Foucault puesto en relación con 

las corrientes «filosóficas» de la fenomenología o del marxismo) y se valora más bien 

cómo, en aquellos años, interactúa con un ciclo de eventos y de propuestas teórico-

políticas que hacen problemática la referencia a la centralidad del dispositivo 

disciplinario. Los eventos a los cuales se refiere Deleuze son la liberación yugoslava 

y la insurrección de Praga, pero también la puesta en valor, en torno al 68, de 

experiencias que ponen en crisis, tanto en Estados Unidos como en Europa, el 

centralismo sindical y el pacto social fordista, indicando una transformación radical 

de la composición técnica y política de la clase obrera. En el plano teórico, Deleuze 

menciona tres grandes dispositivos en uso también en Francia y que son utilizados 

para plantear esta transformación —una transformación que se refiere tanto al 

capitalismo como a las formas de subjetividad que lo atraviesan—: el joven Lukács, 

la Escuela de Frankfurt y, de forma sin duda no sorprendente en opinión de quien 

escribe, el operaismo italiano (Deleuze, 1986a: Cours 28/1). El propio Foucault da pie 

esta interpretación. En otro texto de 1978, expresamente dedicado, una vez más, a 

problematizar la propia relación con el marxismo, explicita como su dificultad en este 

terreno no es tanto Marx, sino el efecto de bloqueo que, el marxismo en tanto que 

«filosofía de Estado», produce en relación a la posibilidad de los «nuevos imaginarios 

políticos» que luchas en desarrollo a escala global —en Japón, pero también, nos dice 

él, en Francia e Italia— expresan materialmente. Es un Marx más allá de Marx (Negri, 

1979), un Marx ubicado en el horizonte estratégico de luchas multilaterales y que 

exceden programáticamente el problema de la conquista del poder que, en cambio, 

los partidos comunistas en Occidente pretenden poner en practica por vía electoral 

y contra aquellas mismas luchas cuya «incidencia antagonista» es asumida por el 

potencial de innovación y de autonomía que en ellas se expresa, aquel al que 

Foucault no pretende renunciar (Foucault 1978b: 603; 606). 

De aquí se sigue la segunda cosa relevante. Foucault tendrá la oportunidad de 

explicitar, al mismo tiempo, tanto el modo en el que el Marx del segundo libro de El 
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Capital ha puesto a su disposición los instrumentos no solo para desmantelar la 

hipótesis, ampliamente difundida en la teoría crítica de la época, de que el Poder es 

uno y se encuentra firmemente sujeto, como una «cosa», a su supuesto detentador 

—una sociedad no es un cuerpo unitario sobre el cual se ejercería un único poder, 

sino una «yuxtaposición, una coordinación, una jerarquía» de poderes múltiples que 

se ejercen en regiones diferenciadas del tejido social y, sobre todo, el campo de 

inversiones y bloqueos siempre posibles, si la relación de poder expresa la inestable 

composición de un juego estratégico entre libertad y dominio—; como también para 

valorizar la potencia autónoma que se evidencia del lado de la subjetivación de clase 

(Foucault, 1981a: 1006; 1020). De allí a poco, en otro texto extraordinariamente 

importante, Foucault tendrá la oportunidad de subrayar cómo la reorientación 

impresa a la propia analítica del poder implica como un eslabón fundamental —a 

consecuencia del primado ontológico que la caracteriza (Revel, 2005: 204)— la 

asunción de que el punto de partida está en la resistencia y no en el poder mismo. La 

resistencia actúa como el «catalizador químico» capaz de visibilizar la de otro modo 

imperceptible circulación de un poder que Foucault entiende como completamente 

desmaterializado y como lo que permite señalar los lugares, las diferentes 

gramáticas y los puntos de aplicación específica sobre los cuales y con los cuales 

trabaja el poder. No se trata de analizar el poder desde el punto de vista de su 

racionalidad interna, sino más bien de analizar las relaciones de poder como 

relaciones estratégicas en las cuales se enfrentan, por decirlo con otro léxico, líneas 

de fuga y dispositivos de captura (Foucault, 1982: 1044). También en este caso, no 

se cuestiona simplemente un modelo teórico —en el Curso de 1976, por lo demás, 

Foucault había planteado aquella «inversión del principio de Clausewitz» que le 

habría permitido examinar el poder como una relación, es decir, como un 

enfrentamiento ininterrumpido que se reproduce en los muchos niveles de su 

circulación (Foucault, 1997: 16)—, sino más bien la evidencia de procesos reales que 

se habían liberado «en los últimos años» —subraya él— y que habían implicado 

resistencias al poder masculino y patriarcal, a la psiquiatrización o a la 

medicalización de la «población», en las rutinas con las cuales cotidianamente la 

administración impacta en la vida de los gobernados [«la manière dont la gent 

vivent»] (Foucault, 1982: 1045). Estas resistencias muestran características 
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peculiares y no pueden ser genéricamente reconducidas a una simple impugnación 

de la «autoridad». Deben, más concretamente, ser examinadas en su singularidad, 

precisamente porque entonces se pueden comprender los elementos comunes. Lo 

que Foucault obtiene de ellos son algunos datos que, tendencialmente, son de 

extrema importancia. Se trata efectivamente de luchas «transversales» (es decir no 

restringidas nacionalmente y que desbordan el marco de referencia tradicional que 

las trata como luchas «políticas» o como luchas «económicas», precisamente porque 

es otra cosa lo que en ellas se pone en cuestión, a saber, la problematización 

inmediata de aquella distinción de ámbitos); se trata de luchas «inmediatas» (porque 

enfrentan el poder en el nivel más próximo y más específico en el que lo encuentran 

sin reenviar a un futuro indefinido la realización, quizás definitiva, del proyecto de 

liberación encarnado por ellas); se trata de luchas que ponen en cuestión el estatuto 

del individuo (que asumen los aspectos diferenciales de la individualidad, pero que 

al mismo tiempo se oponen a las formas de aislamiento del «gobierno por 

individuación»); se trata de luchas que asumen como central la cuestión del sujeto, 

en la ambivalencia constitutiva del término: son procesos de subjetivación que 

materialmente se oponen a la moderna fábrica del sujeto (Foucault, 1982: 1045-

1046). En diversas entrevistas, Foucault no tendrá problema para captar en las 

luchas feministas o ecologistas, en la disidencia en los países del Este o en el 

movimiento de protesta contra la Guerra de Vietnam, el «signo característico», por 

decirlo con Kant, de este cambio de época. Si es verdad que nunca se da una relación 

de poder sin «resistencia» o sin «línea de fuga» [«échappatoire ou fuite»] —sin la 

inversión inmanente siempre posible (Foucault, 1982:1061) que la grilla estratégica 

que Foucault pone a trabajar a mediados de los años 70 impone a la analítica del 

poder—, es también verdad que el rasgo común antidisciplinario que expresan estas 

luchas implica un evidente descentramiento con respecto a los esquemas 

tradicionales de ejercicio del poder. Pero no solo eso: ellas imponen la torsión que 

hace de la filosofía —Foucault lo explicita al comentar la publicación de La volonté 

de savoir—  una inmersión sin resto en el presente: una filosofía «integralmente 

política» y descendida sobre el campo de inmanencia de la historia (Foucault, 1977a: 

266). 
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2. El segundo texto que me parece importante para comprender el marco en el 

que Foucault va colocando la propia analítica del neoliberalismo se publica también 

en Japón. Se trata de la conferencia pronunciada el 27 de abril de 1978 en el Asahi 

Kododi de Tokyo. Ella problematiza el estatuto de la filosofía en relación al ámbito 

político, partiendo de las tres figuras aurorales, o clásicas, que lo han definido: Solón 

(la filosofía que se hace cargo directamente de la tarea legislativa); Platón (el 

consejero que actúa como conciencia crítica del déspota); y los cínicos, figuras, vale 

la pena señalarlo, sobre las que la atención de Foucault se centra mucho antes del 

Curso de 1984, como la materialización de la constante sustracción de la filosofía 

con respecto a las fórmulas y a las prácticas de legitimación del poder y como burla 

y desafío permanente de este último (Foucault, 1978c: 537). Quizás valga la pena 

señalar que ya a estas alturas se hace perceptible como Foucault va 

problematizando el estatuto de la crítica: la filosofía no coincide con la normatividad 

de la teoría política —esto es, no organiza directamente la praxis, como tal vez ha 

pretendido hacer con resultados catastróficos—; no desempeña dentro de la relación 

de gobierno una simple función correctivo-integradora que le ha sido 

tradicionalmente reconocida (Chignola, 2018b), que terminaría acreditando esta 

última y siendo a su vez capturada por ella; tiende más bien a colocarse dentro y 

contra él, sin ceder a las ilusiones de pensarse como fija en el espacio exterior y 

protegida con respecto a las cosas. No solo esto, sin embargo, se señala en este 

texto. Antes bien, me parece decisivo el modo en el que Foucault trata la cuestión del 

poder. Si la filosofía puede asumir una tarea, una tarea que se pretende política, esta 

es precisamente la de «hacer visible» —redoblando así el papel histórico-político de 

la resistencia— el juego estratégico que se expresa en la relación de poder. No está 

en juego, aquí, una instancia de juicio —aquella de la que la crítica se pretende 

autorreferencialmente cargada y que, en cambio, no problematiza su propio 

estatuto— sino más bien la desencantada perspectiva que permite comprender el 

ejercicio cotidiano, no jurídico y relacional del dominio (Foucault, 1978c: 540). 

Foucault moviliza a dicho fin —creo poder decir que se trata, en este sentido, de un 

caso prácticamente único— la filosofía analítica del lenguaje. El problema no es la 

fundación del poder —su raíz teológico-política: el tema schmittiano de la decisión 

que lo instaura durante el estado de excepción (Schimitt, 2004: 13); ni su 
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reapropiación revolucionaria: hipótesis estas últimas que lo tratan en la forma 

privilegiada del derecho o de la soberanía— sino más bien el «uso cotidiano» que 

hace de él, como del lenguaje, una pura instancia de circulación. Analizar los «juegos 

de poder» del mismo modo en que Wittgenstein trata los «juegos de lenguaje» 

[«Sprachspiele»] —posibilidad, esta última, desde la que Foucault invierte el sentido 

general de la filosofía y de la crítica— significa no solamente tratarla según los 

diferentes conjuntos de reglas que la hacen posible (por lo tanto: escapar del hechizo 

que hace del Poder una instancia unitaria, terrible y definitiva), sino también liberarla 

de la referencia coercitiva que lo asigna a la unilateralidad de un ejercicio vertical (no 

existe dominado que no exprese, autónomamente, un poder) y desenmascarar las 

ilusiones del poder de las que, en cualquier nivel de su ejercicio, podamos 

desembarazarnos «de golpe, de forma masiva y por efecto de una ruptura radical». 

Las relaciones de poder —aquellas relaciones en las cuales consiste la trama de 

nuestra vida cotidiana»— son juegos que se deberían estudiar en términos de táctica 

y de estrategia, en términos de regularidad y de azar, en términos de retos y de 

objetivos (Foucault, 1978c: 542). 

De estos planteamientos se derivan al menos dos conclusiones relevantes. La 

primera es que Foucault puede reclamar como una puesta en práctica de esta 

metodología buena parte de la investigación desarrollada hasta ahora. Es decir, la 

decisión de tratar los poderes en el plano microfísico y múltiple que define la 

circulación y no según el tradicional —al menos para la filosofía política— esquema 

jurídico que refiere el poder a lo que Foucault llama el «gran juego del Estado». La 

segunda es que si esta decisión tiene una consecuencia inmediata, la de negar, a 

consecuencia del efecto especular que lo vincula al Estado, el juego igualmente 

importante de la Revolución («estamos quizás viviendo el final de un periodo 

histórico que, al menos desde 1972-73, ha sido dominado por el monopolio de la 

revolución, con todos los efectos despóticos que esto puede implicar», escribe él), 

sin embargo, esto no significa, vale la pena recordarlo dados los frecuentes 

malentendidos, que Foucault se disponga, con unos cuantos cambios, a «revalorizar 

el reformismo»: él mismo lo niega explícitamente. Al contrario, lo que el método 

analítico-político aquí propuesto y puesto en marcha debería más bien poner en valor 

—en este punto Foucault es del todo explícito— es la proliferación, la continuidad y la 
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importancia de las luchas que, precisamente por el hecho de combatir 

molecularmente el poder sobre sus niveles de ejercicio inmediato, han sido 

consideradas «marginales» (Foucault, 1978c: 547) hasta ahora. Pero no solo. Lo que 

aquí se pone en cuestión, y precisamente a partir de la particular fenomenología y 

caracterización de prácticas antagonistas completamente descentradas con 

respecto al Estado (tanto por no ser procesables con el filtro de la representación ni 

reductibles a la lógica identitaria del partido, como porque no están dirigidas a un 

objetivo final según la clásica imagen quiliástica de una toma del poder pensada 

como definitiva liberación), es la forma particular de poder con el que se comunican. 

Se trata, nos dice Foucault, de tecnologías de poder no políticas y no jurídicas 

(precisamente porque no superponibles inmediatamente a los aparatos de Estado), 

pero ni siquiera de tipo económico (dado que las luchas con las cuales interactúan 

desbordan los límites de la fábrica, no pueden ser imputadas monopólicamente a la 

clase obrera como sujeto; no acotan el conflicto en el marco del  salario) o «étnico» 

(los conflictos considerados son conflictos que anticipan, podría quizás decirse así, 

composiciones interseccionales y que se refieren a la circulación en espacios 

transnacionales: no pueden por ello ser selectivamente resueltos sobre bases 

territoriales), y que sin embargo influyen en nuestra vida cotidiana con enormes 

«efectos estructurantes». De este poder, el poder que las nuevas formas de 

antagonismo liberadas a mitad de los años 70 asumen como referente polémico 

propio, visibilizando desafíos, campos de referencia y estrategias, Foucault nos dice 

que es un poder «de origen religioso»; un poder que toma a su cargo a los vivientes 

con una economía de detalle y durante todo el transcurso de su existencia individual 

(del nacimiento hasta la muerte, nos dice él, con una formula que remite 

evidentemente al «Informe» de Beveridge (Beveridge, 1969)); un poder que gobierna 

sus comportamientos con la función positiva de cuidarlos, de sostenerlos y de 

orientarlos.  

Se plantean aquí una serie de elementos ulteriores. Es decir, Foucault puede 

subrayar el entrecruzamiento que se producirá progresivamente, en la transición del 

siglo XVIII al siglo XIX, entre «maquinas disciplinarias» y, por usar una expresión que 

en este texto no comparece pero que pronto reencontraremos, la 

gubernamentalización del Estado; entre ciencias humanas y saberes en desinencia 
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estadística y actuarial. Las disciplinas producen, fijan y controlan la individuación, 

del mismo modo que las ciencias humanas permiten conocer y clasificar los sujetos 

individuales; la estadística, así como los dispositivos de asistencia o de seguridad 

social, analizan y cuantifican a nivel de masas los efectos inducidos por los 

«comportamientos individuales» y aseguran, respecto estos últimos, en particular 

por cuanto respecta a las trayectorias centrífugas que los caracterizan, la 

gobernabilidad. Es así que no solo el individuo y sus conductas, sino la «vida» y la 

existencia —de cada uno y de todos— son predeterminadas no solo como 

«pertinentes», sino, mucho más, como «elementos indispensables» para el ejercicio 

del poder en la «sociedad moderna». El pastorado encuentra así en el Estado, sin que 

esto signifique en modo alguno la desactivación de los dispositivos disciplinarios 

que, simplemente, reproducen el propio sistema de reglas como otro de los juegos 

que atrapan la relación entre los particulares y el poder, la estructura que le permite 

rearticular las propias lógicas una vez abandonada la matriz religiosa que implica, en 

origen, la genealogía (Foucault, 1978c: 551). El Estado, por este motivo, no coincide 

únicamente con la propia armadura jurídico-soberana: incorpora el pastorado, o sea 

un poder de cuidado y de conducción de las conductas que le es formalmente 

exterior, para implementar, por medio de dispositivos de gobierno, el marco de 

tecnologías que le pertenecen y para ampliar precisamente los campos de acción. 

Esto, obviamente, por lo que respecta al lado del poder. La conclusión de la 

conferencia, sin embargo, vuelve sobre el otro lado de la relación. Lo que una vez más 

le interesa destacar a Foucault es cómo aquellas luchas un poco más arriba definidas 

como “marginales” por quien se instala en el perímetro de la ciudadanía estatal y 

considera «político» solo lo que se dirige al Estado, están ahora afectando 

decididamente al dispositivo disciplinario-gubernamental. Aquellas que cita como 

formas de antagonismo sustraídas al mito de la Revolución, son las que confrontan, 

y con efectos disyuntivos que suponen inéditos procesos de politización, 

intervenciones de regulación sobre la «vida» (con otro léxico: son conflictos con 

desinencia «biopolítica») que conciernen a la relación entre los sexos, el ambiente, la 

salud (Foucault, 1978c: 551) y que se organizan según trayectorias irreductibles a las 

agendas sindicales o a los dispositivos de representación a través de los cuales 

había sido garantizado el pacto social fordista. 
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 Esta conclusión me parece decisiva. Foucault no solo introduce el tema del 

pastorado —es decir: de la conducción de las conductas— en relación a las 

específicas formas de conflicto que están implicadas y que arrastran las lógicas 

organizativas, sino que el descentramiento del problema de la revolución no afecta a 

la orientación de fondo que, en Foucault, empuja siempre el análisis en la dirección 

de una intensificación de las luchas, una vez que resulta posible identificar el centro 

de gravedad táctico-estratégico. No solo está en cuestión aquí la herencia del largo 

68, en particular por el modo en el cual se continúa en el 77 italiano o en las luchas 

ecologistas y antinucleares en Alemania, sino también la ubicación de la analítica del 

poder foucaultiana, por lo que se refiere específicamente a los procesos de 

subjetivación y de politización sobre cuyas huellas se ubica, en un debate francés 

que abarca por un lado la crítica mediática de los (sedicentes) nuevos filósofos al 

bloque de poder soviético y a las modernas ciencias humanas (Dews, 1979) —una 

crítica que proviene también, claramente sin connotaciones reaccionarias en este 

caso, de los países del Este (Bahro, 1978)— y que plantea por otro lado una discusión 

mucho más relevante sobre la irreductibilidad, en la época del neocapitalismo, de la 

composición de clase a las tradicionales figuras del proletariado industrial. Si es 

verdad que Foucault acepta discutir, a diferencia de Deleuze que tendrá la 

oportunidad de reprocharle severamente esta concesión (Deleuze: 1977), las tesis de 

Glucksmann (Foucault, 1977b), que mantiene una relación amistosa con Clavel, y que 

tendrá ocasión de confrontarse con Rancière sobre la noción neofilosófica de «plebe» 

(Foucault, 1977c); es también cierto que en la Francia de aquellos años no se 

abandona la noción de proletariado y, en tanto que vinculada a esta última, la de 

revolución (si revolución significa el hacerse Estado de los oprimidos y de los 

excluidos) precisamente desde una perspectiva neoliberal. Un año más tarde, 

inaugurando una discusión con la cual interactuarán muchas de las fracciones más 

avanzadas del neomarxismo europeo, André Gorz sí decretará «muerto» el 

keynesianismo en el marco de la revolución tecnológica cabalgada por las nuevas 

formas de acumulación y reconocerá definitivamente desplazada la centralidad 

históricamente adquirida por la clase obrera fordista, planteando como ineludible, 

para una izquierda capaz de presentarse como una opción futuro, la organización de 

una agenda teórico-política en torno a la abolición del trabajo, la renta básica 
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independiente del salario y la autonomía de las nuevas figuras del trabajo vivo; 

circunscribiendo el nuevo campo de tensiones entre libertad y dominio a la altura de 

la sociedad postindustrial (Gorz, 1980). 

3. No es casualidad que el tercero de los textos que menciono para 

contextualizar el Curso del 1978-79 se publique por primera vez en Italia. Aquí 

Foucault había sufrido, junto a Deleuze, el feroz ataque de los intelectuales próximos 

al Partido Comunista —que habían iniciado una operación reformista de liberación 

del vocabulario marxista y se estaban guarneciendo con una rehabilitación de Max 

Weber y de Carl Schmitt que les permitiese formalizar un concepto de autonomía de 

lo político en condiciones de compensar la ausencia de una teoría del Estado en Marx 

(Cacciari, 1977a; 1977b; AAVV, 1981; Foucault, 1978d)— y aquí, precisamente en la 

revista en la que había sufrido el ataque de Cacciari, opta por publicar la única lección 

extraída del Curso dedicado a Sécurité, territorie et population: «La 

gouvernamentalité». Es revelador que Foucault lo haga precisamente en los años en 

los que —tras la publicación de La microfísica del poder (Foucault, 1977d)— está 

abierto en Italia, especialmente en la izquierda más radical, el debate sobre el 

significado «político» de su obra. En medio del texto, Foucault plantea la cuestión del 

«gobierno». Lo hace, en particular, a partir de una obra, l’Oeconomique du Prince de 

La Mothe Le Vayer (1653) en la cual destaca particularmente lo que significa la 

introducción de lo económico al servicio del poder político (Foucault, 1978e: 642). 

Foucault pasa por la literatura antimaquiavélica sobre la razón de Estado 

desplazándose por las imágenes —una «representación anclada»: una imagen 

negativa conforme a la cual poner en valor una propuesta diferente— de Maquiavelo 

que son construidas polémicamente. El príncipe estaría caracterizado por la 

externalidad de su poder con respecto al territorio de vigencia de su dominio; 

precisamente por esto estaría constantemente amenazado por los enemigos que 

pretenden derribar su poder; precisamente por este intento ininterrumpido de 

reforzarlo, no como potenciamiento de la relación con sus súbditos y con los 

habitantes del principado, sino simplemente en la forma patrimonialista del 

dominium, esto es, como lo que ha «adquirido o heredado» (Foucault, 1978e: 659). 

Quizás podría decirse que lo que Foucault intenta poner de relieve de este Maquiavelo 

para subrayar la radical diferencia respecto a otros planteamientos, aunque con una 
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extensión evidentemente indebida de la categoría, es su forma icónica de encarnar 

las características de la soberanía. La Mothe Le Vayer sirve exactamente para esto. 

Para plantear, contra la extrinsicidad del poder del príncipe, su establecimiento de la 

frontera entre amigo y enemigo, su uso de la fuerza como constante y precaria 

recomposición de una relación, de otro modo inexistente, con sus súbditos, la 

especificidad de un auténtico «arte de gobierno» cuya característica fundamental 

consiste en transmitirse como la forma de vínculo que une los muchos niveles de su 

ejercicio y que puede considerarse un gobierno «bueno» en la medida en la que no 

aísla, como ámbito principal de referencia, la zona jurídica con los conceptos que la 

definen. Un principado bien gobernado lo está gracias a la continuidad ascendente 

según la cual quien gobierna, se gobierna ante todo a sí mismo (moral), a la propia 

«familia» (economía) y finalmente a aquellos que están más ampliamente sujetos a 

su gobierno (política); y conforme a la continuidad descendente —aquella que en el 

contexto de la historia de las instituciones se llama «Police»— por la cual si un 

territorio está bien gobernado, los padres de familia saben gobernar bien a la propia 

familia, los propios bienes y, como individuos, están en posesión de aquella forma de 

sabiduría práctica gracias a la cual saben comportarse con prudencia o, por decirlo 

de otro modo, como se debe (Foucault, 1978e: 641). 

Centrales, de cara a la identificación foucaultiana del gobierno con una 

modalidad «económica» del ejercicio del poder —«l’art de gouverner c’est 

précisément l’art d’exercer le pouvoir dans la forme et selon le modèle de 

l’économie», escribe (Foucault, 1978e: 642)— son, me parece, tres elementos. El 

primero relativo al sentido más antiguo, pero históricamente persistente por mucho 

tiempo, del término: oikonomia alude, en Aristóteles y en el aristotelismo latino, al 

«gobierno de la casa» por parte del oikodespotēs y se refiere al sistema de relaciones 

«amplias» por medio de las cuales el oikos se reproduce: relaciones maritales y 

parentales, relaciones productivas y comerciales, relaciones clientelares (Brunner, 

1968). El gobierno no es una función «económica» en un sentido técnico-moderno y 

desempeña, también dentro del oikos, una función ético-política, dado que se refiere 

a relaciones «vivientes» y a una, más general, pragmática de la relación (Chignola, 

2015). El segundo elemento apunta a la semántica naval del término gobierno: 

gobernar significa timonear, orientar la navegación de un complejo definido de 
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hombres y de cosas; el cual abarca desde la tripulación hasta las mercancías. La 

Perrière, citado por Foucault, habla del gobierno como de la «droite disposition des 

choses des quelles l’on prend charge pour le conduire à un fin convenable» (La 

Perrière, 1567: 46). «Droite disposition» es una fórmula que concierne al arte de la 

navegación: se refiere, principalmente, a la estabilización de la carga; pero es «fin 

convenable», la expresión decisiva. Foucault señala como «convenable», adjetivo que 

remite a la especificidad y a la singularidad de la situación, a una naturaleza 

totalmente indisponible a quien gobierna y que impide a este último, para legitimar la 

propia acción, recurrir a la abstracta noción de perfección formal (el «bien común») 

que es propia de las teorías del derecho. Es desde las relaciones que se gobiernan, 

desde su resistencia o no a la acción de quien gobierna, que se obtiene la medida 

económica del «buen» gobierno (Foucault, 1978e: 645-646). El tercer elemento se 

refiere a la intersección que va desde la moral a la política pasando, precisamente, 

por el gobierno. Gobernar significa valorar la estrecha conexión entre los tres puntos 

de articulación de una tecnología —el individuo, sus intereses y las formas de relación 

que incluyen al uno y a los otros— que trabaja a contrapelo de la escisión entre 

público y privado según la cual se pone en marcha la operatividad de las modernas 

teorías de la soberanía y del derecho. 

La hipótesis de Foucault es que esta doctrina del gobierno sufre un proceso 

de disminución —mantiene, podría decirse, una existencia cárstica— con la 

emergencia de las teorías mercantilistas y con el refuerzo del dispositivo estatal. La 

distinción entre público y privado expande el espacio y las competencias formales 

de la soberanía y las técnicas de gobierno abandonan el micronivel de las prácticas 

internas a la familia, revistiéndolas con un papel fundamentalmente moral. Serán 

procesos de expansión demográfica y de incremento de la masa monetaria, junto a 

la creciente relevancia de los saberes con desinencia estadístico-administrativa, los 

que determinarán el «desbloqueo» [«déblocage»] que permitirá, en el curso del siglo 

XVIII, injertar saberes y técnicas de gobierno en la ciencia política (Schiera, 1968; 

Senellart, 1996; Napoli, 2003): la «población», un concepto cuya relevancia no puede 

ser subestimada, sustituye a la «familia» como zona de referencia, precisamente 

porque los procesos que la atraviesan y que requieren ser gobernados —no solo las 

tasas de nacimiento y de mortalidad, las curvas epidemiológicas que ponen de 
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manifiesto los gradientes de normalidad o de anormalidad y la exposición a factores 

de riesgo, sino también los procesos generales de la reproducción de la fuerza de 

trabajo en cuanto tales (Zanini, 2010: 71)— describen una zona de referencia que no 

puede ser recogida y contenida solo por las estrategias disciplinarias o jurídico-

formales del derecho. 

Me parece importante subrayar dos cosas de esta hipótesis foucaultiana. La 

primera es que no es la economía en sentido moderno —producción del valor y 

circulación de las mercancías— lo que más interesa a Foucault, a pesar de las 

muchas objeciones que le hayan sido dirigidas precisamente por esto (Amariglio, 

1988; Grenier-Orlean, 2007; Tellmann, 2009). La implantación del paradigma 

económico en el marco de las ciencias del Estado se refiere a las formas de 

regulación que afectan a la población como objeto excedente, categoría y marco del 

derecho, para materializarla más bien como el colectivo singular de las conductas, 

de las preferencias y de las trayectorias de los agentes individuales. Un «sujeto», este 

último, sobre el que se puede actuar solo mediatamente y asumiendo el ambiente en 

el cual se determinan los procesos que lo implican como básicamente indisponible 

a la territorialización de la acción directa del soberano. La segunda es que Foucault 

nunca ha pretendido sugerir que el proceso de gubernamentalización del Estado se 

incorpore sin resto en las tecnologías disciplinarias o soberanas. Estas suponen, por 

el contrario, una significativa rearticulación. Lo que interesa a Foucault es «el vínculo 

histórico profundo» que se produce entre el movimiento que recupera y hace surgir 

en primer plano ––dada la centralidad que van adquiriendo las decisiones del 

gobierno–– las constantes de la soberanía, y las técnicas y los saberes que las 

sostienen en el enfrentamiento cotidiano con las elecciones y la libertad de los 

gobernados. Y esto se refiere, una vez más, a la actualidad. No solamente porque los 

movimientos anteriormente citados están desafiando la «sobrevalorización del 

Estado» con la cual todavía se entretiene aquella parte del pensamiento crítico, 

impotente precisamente porque se muestra incapaz de sustraerse a la idea de que 

los aparatos de Estado están monopolizando el dominio e irreductiblemente 

vinculada al Estado porque considera que solo con la toma del Estado se puedan 

realizar las premisas de la liberación colectiva, pero también porque el Estado no ha 

tenido nunca en el curso de su historia —y ciertamente no la posee ahora— la unidad 
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o la rigurosa e íntimamente coherente estructura funcional que le es atribuida 

(Foucault, 1978e: 654-656). Lo que caracteriza a la actualidad no es un proceso de 

expansión del Estado sobre la sociedad —aquella que algunos de los intelectuales 

más próximos a Foucault denunciaban como la «alemanización» del Estado, es decir, 

como el giro autoritario que creían que se estaba imprimiendo sobre sus 

instituciones—, sino más bien el proceso de lo que Foucault llama una progresiva 

«gubernamentalización» del Estado (Foucault, 1978e: 656; Lemke, 2002: 59). Es 

bastante significativo, en mi opinión, que en el informe, preparado solo un par de años 

antes por Crozier, Huntington y Watanuki para la Comisión Trilateral, un texto que 

Foucault conoce, el «exceso» que enciende dinámicas inflacionarias respecto al 

gobierno [«overloading of government»] sea imputado a la falta de autoridad del 

Estado y, dato mucho más significativo, al exceso de «claims» y de reivindicaciones 

que, en el curso de un proceso de politización total que afecta a nuevos sujetos y 

nuevas tácticas de movilización, invierte la democracia representativa reproduciendo 

su crisis (Crozier-Huntington-Watanuki, 1975: 163-164). El informe muestra cómo la 

creciente importancia del gobierno depende de formas de subjetivación y de agendas 

reivindicativas —a menudo por parte de jóvenes, mujeres, minorías—que le imponen 

ámbitos y cuestiones de intervención en un contexto de profunda desconfianza hacia 

el sistema de partidos y hacia la representación política y que, precisamente por esto, 

reclaman una tecnificación de la decisión. En el vocabulario de Foucault, la 

«gubernamentalización» del Estado marca no solo un proceso por medio del cual la 

serie disciplina, soberanía, gestión se reconfigura como respuesta a estas dinámicas, 

sino una nueva configuración, capaz de totalizar siempre en forma precaria los 

efectos que produce, dado que, porque debe necesariamente circular por la 

individualidad que la interpela, nunca alcanza la estabilidad a la que aspira. La del 

gobierno es el área transicional y en disputa en la cual se afrontan, sin poder 

separarse, inéditos procesos de subjetivación política y nuevas tecnologías 

predispuestas por su captura, orientación y conducción. 

Toda la última producción de Foucault elabora este espacio de tensión: en el 

bienio 1977-1979 con los dos cursos dedicados a la genealogía de la 

gubernamentalidad; después, con los cursos dedicados al pensamiento griego 

antiguo —allí, evidentemente, observa el hecho de que en griego no hay una palabra 
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para individuo y que, en el pensamiento griego antiguo, la conducción pastoral de las 

conductas sobre el completo transcurso vital no tiene cabida— y a la que Foucault 

llama «parresía del gobernado». Es decir, la posibilidad de una crítica inmanente de 

los dispositivos del biopoder inmediatamente capaz de deshacer el malentendido 

que, en la moderna idea de crítica, le asigna dignidad solo si es capaz de un realismo 

que la haga capaz de asumir una posición análoga —en el fondo: la misma— a la del 

soberano (Foucault, 1984: 1552-1553). Sin embargo todavía hay más. Concluyendo 

una entrevista para el «Sunday Times», Margareth Thatcher usa una formulación 

tajante y decisiva para describir a su interlocutor el proyecto neoliberal: «economics 

are the method; the object is to change the hearth and soul» (Thatcher, 1981). 

Evidentemente no es una casualidad que Foucault, cuyo completo recorrido de 

investigación se desarrolla en el marco de la problemática de la subjetivación, o sea 

en el «pliegue» que insiste, como recurso de libertad, entre la serie de los poderes y 

la de los saberes (Deleuze, 1986b: 107), asuma el tema de la hermenéutica del sujeto 

como prolongación de la investigación sobre las tecnologías neoliberales de 

conducción de las conductas –juega aquí la cruda alternativa weberiana entre 

católica dirección de la conciencia y «ascesis intramundana» protestante, vale la 

pena recordar al lector unas páginas dedicadas por Foucault a la noción estoica de 

askesis (Gordon, 1987: Chignola 2018a: 194)––; ni lo es el hecho de que la más 

amplia prosecución de las investigaciones sobre la gubernamentalidad se determine 

en países en los cuales el paso de Reagan y Thatcher otorga concreción inmediata a 

las hipótesis foucaultianas sobre la revolucionaria e impactante densidad 

institucional del neoliberalismo (Donzelot-Gordon, 2008). En la estela de una 

investigación sobre la «gubernamentalización del Estado», sobre la producción de 

individualidad a la altura de las transformaciones que ella introduce y sobre el cambio 

de paradigma que marca el liberalismo como tecnología post-soberana de gobierno, 

el Curso del 1978-79 trata de acumular elementos de investigación y de evidenciar 

nodos problemáticos. El objetivo sigue siendo para Foucault el de reinventar la 

izquierda a la altura del giro provocado por el neoliberalismo (Lagasnerie, 2012: 18). 

 4. A primera vista debe explicitarse una cosa. Naissance de la biopolitique 

forma con Il faut défendre la société y con Sécurité, territoire e population un tríptico 

respecto al cual —no importa mediante qué operación crítica— pueda ser aislado. He 
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intentado anteriormente exponer las razones que sostienen esta posición mía. Se 

trata ahora de analizar algunos elementos que marcan los aspectos de innovación 

del Curso del 1978-79. Foucault introduce las propias lecciones retomando el 

término «gubernamentalidad» —el neologismo «bárbaro pero inevitable» que Barthes 

toma de la prensa como decorativo de la «eficacia» del gobierno (Barthes, 1957: 

203)—; lo que sin embargo le interesa plantear ahora es como la desestatalización 

liberal de la instancia de gobierno disuelve toda ambigüedad residual respecto a la 

relación entre gobernantes y Estado: lo que justifica el tránsito a las teorías 

neoliberales es cómo el mercado emerge como lugar de veridicción —es decir, la libre 

cooperación o el libre intercambio entre los sujetos— asignando el propio límite, 

cambiando los perfiles tradicionales del derecho público y el poder del Estado 

(Foucault, 2004: 41). La que Foucault denomina «república fenoménica de los 

intereses» no es, como en la doctrina jurídica alemana del siglo XIX, un espacio de 

relaciones hecho posible por la autolimitación del Estado —como en cambio lo es, 

por ejemplo, en Jellinek (Jellinek, 1914: 326)—, sino que impone a la plena autonomía 

de este último una cruda limitación que modifica integralmente los perfiles del Estado 

(y del derecho). Es el libre juego de los intereses el que impone al gobierno la 

obligación de justificarse de acuerdo con la utilidad, o a la falta de esta, que él es 

capaz de ofrecer en relación a aquel mismo juego. Lo que se convierte en decisivo es 

el «valor de utilidad» del gobierno y de su acción en un contexto en el cual «es el 

intercambio el que determina inmediatamente el valor de las cosas» (Foucault, 2004: 

48). El liberalismo se pone en cuestión mediante esta forma particular de reinvención 

del principio de legitimidad. Son por tanto diversos elementos los que merece la pena 

subrayar. El primero se refiere a la radical modificación que interviene aquí en 

relación al principio y a las prácticas de legitimación. En el marco de la democracia 

formal —el marco iuspublicista del Estado—, una decisión política, con evidente 

referencia al pasado, se dice legítima en función de los procedimientos según los 

cuales se ha formado. La legitimidad de una práctica de gobierno, con una 

significativa inversión del eje temporal, podrá en cambio ser constatada solo 

después de que haya producido el propio efecto y haya sido evaluada su eficacia 

(Chignola 2018b: 92). Esto explica por qué, en la genealogía del pastorado, Foucault 

subraya cómo el libre movimiento del rebaño es siempre seguido de su guardián 
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(Foucault, 1981b: 964-965). Evidentemente, ello inscribe un mecanismo inmanente 

de crítica constante en el corazón de la relación de gobierno; y es este el segundo 

elemento relevante. Además, en tercer lugar, el principio de utilidad que es evocado, 

y que actúa como criterio para juzgar performativamente la eficiencia del gobierno, 

prevé que haya un principio adaptativo actuando como punto de articulación entre 

los individuos, el mercado, el gobierno y sus instituciones: todos los términos de la 

relación deben interactuar dentro de una secuencia, la del intercambio, en la cual 

deben, por tanto, ser compatibilizados. De aquí el cuarto elemento: la libertad que 

necesita la razón gubernamental, dado que se entreteje en el libre juego de la oferta 

y la demanda, en la libertad sobre la cual se sostiene el mecanismo del intercambio, 

el libre flujo de informaciones y, en su paradigma puro, la propia formación de los 

precios, debe ser constantemente reconstruida. De esto se deriva una conclusión 

decisiva a ojos de Foucault: el liberalismo no es una doctrina del derecho natural, ni 

desarrolla un modelo universal (de aquí, quizás valga la pena señalarlo, la 

inconsistencia de la crítica que imputa a Foucault lagunas en la reconstrucción de su 

paradigma: Tribe, 2009: Behrent, 2009). El liberalismo es de por sí una tecnología 

gubernamental, dado que no asume al hombre como libre, sino que lo «produce» en 

cuanto tal, adaptándolo a la forma del mercado en el cual ambos —el individuo y el 

gobierno— actúan («ce n’est pas le “sois libre” qui formule le libéralisme. Le 

libéralisme formule ceci, simplement: je vais te produire de quoi être libre» (Foucault, 

2004: 65)). 

Es la «estatofobia» —liberal sí, pero pasión compartida por los movimientos 

post-68— la que permite quitar el velo a la indefensa desnudez del «monstruo 

terrible» que había encantado al pensamiento crítico. El Estado no es más, este es el 

punto prospectivo que Foucault gana con el análisis microfísico de los poderes, que 

«el efecto, el perfil, el recorte móvil» realizado por múltiples e infinitesimales 

transacciones entre sujetos y poderes que multiplican los centros de decisión; que 

identifican caso por caso los puntos, las modalidades y las ocasiones de inversión; 

que hacen problemática la relación entre autoridades locales y poder central, que 

inquietan y tornan volátiles los flujos del capital financiero. Lo que se hace evidente 

a la mirada anatomopatológica de Foucault —y tanto más en cuanto una 

conflictualidad difusa e irreductible demuestra la insostenibilidad del pacto social 
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fordista y erige como blanco sus puntos clave— es que el Estado no posee una 

esencia, «no tiene interior» [«n’a pas d’entrailles»] y no es otra cosa, materialmente, 

que un régimen de prácticas y de regímenes de «gubernamentalidad» múltiples 

(Foucault, 2004: 79). El neoliberalismo —uso aquí en un sentido muy genérico esta 

expresión— reorganiza prácticas económicas e instituciones, incorporando en 

muchos aspectos las críticas que había recibido por parte de los movimientos 

sociales de los años 60-70, las formas de control y de jerarquización propias del 

Estado-plan y pone en valor, capturándolas y organizándolas de otro modo, aquella 

autonomía y aquella dependencia que ellas habían reivindicado contra él (Boltanski-

Chiapello, 1999). Es esta transformación, que renueva radicalmente y de forma 

inédita, categorías, conceptos y prácticas de la política, lo que interesa analizar para 

señalar los desafíos estratégicos. 

De aquí la decisión de ocuparse —Foucault lo hará durante una buena parte de 

las lecciones del Curso— del ordoliberalismo alemán. Son por lo menos dos, creo que 

podría decirse, las razones que justifican la decisión. La primera es que el 

ordoliberalismo alemán responde tanto a la primera —es una doctrina del 

«liberalismo positivo» o «constructeur», por retomar las expresiones que empleará 

Rougier con ocasión del Coloquio Lippmann (Reinhoudt-Audier, 2018: 74)—, como a 

la segunda (es un liberalismo «estatofóbico», ajeno a las políticas de plan y sus 

efectos catastróficos, que tras la guerra mundial puede desarrollar un proyecto 

institucional propio a partir del mercado, pero con un mercado, evidentemente, por 

construir (Senellart, 2003: 43)) de las dos premisas enumeradas más arriba. Con él, 

y es esta la segunda de las razones que mencionaba poco más arriba, se hace 

evidente la inversión que a Foucault le interesa destacar: el problema que se plantea 

el neoliberalismo es el de hacer valer la política inmediata —y por lo tanto: la 

superficie de lucha que la caracteriza— del plano intermedio que se abre entre la 

acción individual y el Estado. La cuestión no es la del liberalismo clásico, efecto de 

su racionalidad abstentiva, es decir la petición de restringir la invasividad del 

soberano en relación a los circuitos sociales del mercado, sino, al contrario, la de 

imponer un criterio de legitimidad material —la libertad en las elecciones y en las 

opciones de los individuos como principio autónomo de institucionalización— en el 

sistema de prácticas y de tecnologías que las gobiernan (Foucault, 2004: 95-96). 
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Concebir y formar el orden jurídico como constitución económica, como es 

reivindicado explícitamente, significa reconocer la politicidad directa del mercado y 

de sus actores, pero al mismo tiempo reconocer entre las funciones de mando del 

gobierno el papel de afirmarla con las medidas y con las decisiones de las cuales 

este último sepa hacerse cargo (Ricciardi, 2017: 14). Volver a centrarse en el «plano» 

de la economía —y la política de esta— significa, en la operación neoliberal, reclamar, 

sobre la base de una suerte de constante antropológica, la autonomía y la 

indisponibilidad de los «planos» individuales —cada individuo planifica la propia 

acción con vistas a la maximización de la propia utilidad—, pero también para 

valorizar, según los objetivos de su gobierno, la distancia que se determina entre los 

efectos previstos al emprender la acción y aquellos, en cambio, realmente derivados 

de las decisiones que la han dirigido. A diferencia de las políticas de plan, que 

anticipan el propio resultado en la medida en que lo proyectan y que resultan por lo 

tanto estructuralmente vinculadas a la abstracción del modelo, la actuación de lo que 

se define como «homo œconomicus» —auténtico «interfaz» entre individualidad y 

gobierno (Foucault, 2004: 258)— puede ser por lo tanto encuadrada dentro de la 

temporalidad de un proceso, cuya variación histórica y cuyos márgenes de riesgo 

son objeto de las políticas económicas que lo orientan (Bilger, 1964: 59 ss.). De esto 

se sigue una doble consecuencia: es sobre aquella desviación, siempre posible, que 

el neoliberalismo afirma la propia «pedagogía» —el «homo œconomicus» es un 

referente teórico, pero el hombre de carne y hueso es el que debe ser «persuadido» 

para pensarse como tal y para valorar las propias opciones según el principio de 

maximización de la utilidad: de ahí la relevancia que desde el Coloquio Lippmann se 

asigna a la psicología y a la propaganda para combatir la fascinación de las masas 

por el Estado-providencia (Reinhoudt-Audier, 2018: 101)—; y es exactamente en 

estos términos, justo en el interfaz entre individuo real y funciones de gobierno, por 

así decirlo, que aquel indicador teórico, el «homo œconomicus», puede adquirir la 

materialidad operativa de una auténtica «Realfiktion» (Hutter-Teubner. 1994: 115). 

La grilla analítica liberal vacía íntegramente el referente antropológico de la 

acción (Dilts, 2011: 136). Son constantes las actividades y las iniciativas individuales 

dirigidas a la maximización de la utilidad y de la superficie sobre la cual se contabiliza 

su coste social. Es sobre este recorte que Foucault construye el propio referente 
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«neoliberal». Por un lado un sujeto integralmente indexado en la valorización —

«capital humano» y haz de inversiones: empresa en la cual se elimina la pasividad 

tradicionalmente adscrita, en el paradigma de la economía política, al trabajo 

(Foucault, 2004: 229)—; por otro una función de coordinación de las iniciativas 

individuales que reproduce las condiciones de base para que el juego de la 

competencia, esto es, la identificación del sujeto en su actividad, pueda repetirse. Un 

sujeto mínimo y una regulación que lo subsume, con materialísimos efectos 

jurídicos, políticos y económicos en relación a su formalización como elemento 

interno a él, bajo la forma de la operatividad del propio dispositivo. Foucault subraya 

en este sentido la originaria intención «sociológica» que mueve —la enuncia Röpke 

en el Coloquio Lippmann (Reinhoudt-Audier, 2018: 73); y Müller-Armack considera 

que aquella debe imponerse como una «Gesellschaftspolitik»— al ordoliberalismo 

alemán: se trata de intervenir sobre la sociedad «en su trama y en su espesor» 

(Foucault, 2004: 151) para implantar en ella el mercado como regulador general 

mediante un indicador, el «homo œconomicus», que lleva a cabo la función de 

estabilizador por la mediación que hace posible, en el plano de la 

«gubernamentalidad», entre motivos psíquicos individuales (elección, opciones, 

preferencias) y conductas sociales complejas (Hutter-Teubner, 1994: 114). 

De aquí la ruptura epistemológica que el neoliberalismo produce respecto al 

liberalismo clásico. La «Realfiktion» en cuestión permite de hecho una doble 

operación: en primer lugar, una política social por completo diferente a la del Welfare 

State y caracterizada por una retirada de las funciones compensatorias y de 

asistencia que lo han caracterizado históricamente. Una política social que quiera 

integrarse en las lógicas del mercado no puede actuar como compensación general 

de los desequilibrios producidos por los procesos propios de estas últimas. El «homo 

œconomicus», definido por la valorización potencial del capital humano que 

individualmente posee, cultiva e invierte, y por las opciones que lo hacen diferente de 

los otros proyectos y de otras actividades individuales, es la representación 

inmediatamente operativa de la deslegitimación del concepto de igualdad sobre el 

que el derecho moderno ha construido su nivel de referencia específico. Asegurarse 

contra los riesgos se convierte en una tarea individual, del mismo modo en que lo es 

invertir el propio capital; y gobernar quiere decir simplemente realizar una 
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distribución mínima de los recursos que permita a cualquiera poder hacerlo 

(Foucault, 2004: 148-149). Pero hay otra operación que la «Realfiktion» del «homo  

œconomicus» hace posible: ella actúa como anclaje de un proyecto político —el 

neoliberalismo no es, esta es la fuerza de la argumentación foucaultiana, una simple 

retórica o una doctrina— que se esfuerza por construir una realidad social sugiriendo 

que esta es, de hecho, ya existente (Lemke, 2001: 203). Adoptar medidas orientadas 

al mercado y modelos emprenditoriales —en particular, sobre el plano de la actividad 

individual de un sujeto de otra manera vacío— apunta a una reestructuración general 

de las tecnologías gubernamentales (Bröckling-Kransmann-Lemke, 2011: 10). El 

éxito global de este modelo a finales de los años 70 está determinado por la potencia, 

que le es propia y que expresa, a la hora de subsumir en el modelo empresarial el 

rechazo al trabajo y a la fábrica social fordista teorizado y practicado, en particular, 

por el operaismo italiano y expresado por los movimientos sociales más radicales de 

aquellos años. 

Es una «mecánica bizarra» [«bizarre mécanique»], pero por supuesto: producto 

de determinadísimas decisiones políticas de las cuales puede llevarse a cabo la 

genealogía; la que vuelve a endosar al «homo œconomicus» la responsabilidad de 

las propias decisiones. Estas actúan como meras puntuaciones individuales de 

intereses dentro de un marco complejo que este no controla y que sin embargo 

determina la racionalidad de sus decisiones. La opacidad —la «incognoscibilidad de 

la totalidad del proceso»— es la premisa fundamental tanto del vaciamiento del 

sujeto, simple asignación estratégica de opciones proyectadas sobre el diagrama de 

las actividades y de los «planos», como del soberano, al cual se sustrae la posibilidad 

misma de ejercer un control sobre dinámicas empujadas por móviles de acción que 

le son del todo indisponibles (Foucault, 2004: 285). Este doble vaciamiento —cuyo 

efecto es también el de determinar el fin del conflicto entre Poder y Contrapoder 

revolucionario— es la operación teórico-política realizada por el liberalismo 

(Foucault, 2004: 286). Sus efectos son múltiples: por un lado subsumir en 

tecnologías innovadoras, el disciplinamiento y la producción de la subjetividad 

(Biebricher, 2011: 174) —no son los cuerpos, en este caso, los que son puestos a 

trabajar: el abandono de los dispositivos de acumulación fordista implica que hay 

que moldear la autopercepción de los individuos, atravesada íntegramente por 
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estrategias de gobierno y por dispositivos jurídicos que dan valor a la capacidad de 

iniciativa, a la disposición a la movilidad y al riesgo; que incitan al cinismo a la hora 

de captar las ocasiones, de cooperar y de interactuar con el éxito de la operación 

neoliberal—, por el otro reestructurar integralmente, en clave gubernamental, el 

sistema de las relaciones político-sociales desde una perspectiva radicalmente 

diferente a la keynesiana (Lazzarato, 2009). 

Foucault, vale la pena recordarlo, hace la propia travesía por el ordoliberalismo 

y el neoliberalismo americano en el marco de una analítica del poder que parte de la 

centralidad de la resistencia: la operación liberal de vaciamiento de la soberanía y del 

sujeto tiene su reverso. Por un lado, la posibilidad de pensar y de practicar la 

subjetivación de otro modo —cómo sustraer el «alma» mencionada por Margareth 

Thatcher de las tecnologías de gobierno que la asumen como objetivo se convierte 

en el desafío de los Cursos que Foucault impartirá en los años sucesivos en el Collège 

de France y de muchas de las intervenciones, conferencias y seminarios que nos 

proporcionan su contexto—; por otro lado la de exponer los dispositivos que 

sostienen aquella operación, en la inmanente y constante crítica por parte de los 

gobernados. El soberano es pensado por la teoría política moderna como irresistible; 

la resistencia es en cambio componente irreductible del Gobierno. Es esta doble 

posibilidad —liberarnos de la máquina de individuación neoliberal y practicar la 

política de otra manera— la que Foucault pone a nuestra disposición para lograr una 

política a la altura de la actualidad.  
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4. A Polícia Militar e sua forma de atuação no enfrentamento ao comércio de 

substâncias psicoativas ilícitas 

 

The Military Police and their form of action in facing the trade in illicit psychoactive 
substances 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424606.69-92  

Gusthavo Ribeiro Bacellar1 

Resumo 

A partir da percepção de que indivíduos ingressam na prática do comércio de 

substâncias psicoativas ilícitas por razões que se assemelham ao que motiva 

qualquer jovem a optar por atividades formais de obtenção de renda e da 

constatação da desproporcionalidade e inadequação do atual formato de 

tratamento, pelo Estado, da questão do comércio de substâncias ilícitas, analisamos 

neste artigo alguns relatos obtidos junto a entrevistados residentes na Grande 

Vitória/ES e condenados por este crime acerca da forma de atuação da polícia militar 

para lidar com o comércio de substâncias psicoativas ilícitas e os efeitos do tipo de 

atuação percebido, baseado em um processo de incriminação preventiva de jovens 

moradores de localidades periféricas.   

Tráfico de drogas. Polícia militar. Incriminação preventiva. Corrupção. Violência.  

 

Abstract 

Based on the perception that individuals enter the practice of trading illicit 

psychoactive substances for reasons that are similar to what motivates any young 

person to opt for formal income earning activities and the disproportionality and 

inadequacy of the current treatment on the issue of the trade in illegal substances by 

the State, we analyze in this article some reports obtained from interviewees residing 

in Grande Vitória / ES and convicted of this crime about the way the military police 

act to deal with the trade in illegal psychoactive substances and the effects of the 

type of action perceived, based on a process of preventive incrimination of young 

people living in peripheral locations. 

                                                      
1 Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo (ano de conclusão 2020); 
gusthavobacellar@hotmail.com 

https://doi.org/10.36592/9786587424606.69-92


 
 
 
 
70 | Biopolíticas no Século XXI 

Drug trafficking. Military police. Preventive incrimination. Corruption. Violence 

 

Introdução 

 

Em pesquisa realizada por meio de entrevistas semiestruturadas junto a 

indivíduos condenados por crimes patrimoniais ou tráfico de drogas no Estado do 

Espírito Santo, percebeu-se dos relatos obtidos junto aos condenados por comércio 

ilícito de entorpecentes uma ampla variedades de informações de arbitrariedades, 

atos de corrupção e violência por parte de policiais militares em suas atividades 

cotidianas nos locais de residência desses entrevistados, predominantemente 

regiões periféricas da Grande Vitória/ES. 

Os relatos permitiram entrever uma polícia militar que age baseada, ainda, em 

grande medida, em um processo de incriminação preventiva, em que os indivíduos 

são abordados e investigados menos pelo que fizeram e mais em razão de suas 

qualidades pessoais, a partir de um controle moral do comportamento de uma 

parcela específica da população. 

Verificou-se, então, a partir da pesquisa realizada entre o final de 2018 e 2019, 

que a estratégia de ‘guerra à drogas’ traçada pelo Estado brasileiro têm destinatário 

certo, quais sejam os grupos sociais de onde se originam os entrevistados, em um 

processo conhecido como criminalização da pobreza, o que tem contribuído com a 

elevação do quantitativo de mortes tanto deste público como de policiais envolvidos 

nas trincheiras desta batalha estéril.  

 

Do perfil e modelo de atuação da Polícia Militar ao combater o comércio ilícito de 

substâncias entorpecentes  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, aprovada por Assembleia 

Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988, definiu, em seu art. 5º, inciso XLIII, 

que o tráfico de drogas seria considerado por lei crime inafiançável e insuscetível de 

graça ou anistia, equiparando-o aos crimes hediondos, terrorismo e tortura. 

Ao assim dispor, a Constituição Federal estabeleceu as bases a partir das 

quais o Estado trataria a questão do comércio de substâncias psicoativas ilícitas, o 



 

 

 

 
Gusthavo Ribeiro Bacellar | 71 

 

que levou a uma prioridade no enfrentamento a este tipo de crime por parte dos 

órgãos policiais, independentemente da consideração a respeito da efetiva gravidade 

deste comportamento, que em grande parte dos casos ocorre sem o emprego de 

arma, o envolvimento de crianças e adolescentes ou a participação do agente em 

organizações criminosas.  

O comércio de drogas, então, conduta cuja prática envolve via de regra jovens 

residentes em localidades periféricas, que recorrem a tais práticas para satisfazer o 

interesse por bens e serviços comuns a jovens de qualquer classes social, passa a 

receber uma reação do Estado desproporcional à natureza de suas práticas, que 

comumente envolve pessoas maiores e capazes que negociam substâncias em 

relação às quais o Estado, de forma relativamente arbitrária e com base em critérios 

questionáveis, entendeu por considerar ilícitas.  

E na linha de frente desta política de ‘guerra às drogas’ se encontra a polícia 

militar. 

É elemento essencial da noção de Estado a possibilidade do emprego de força 

física, de maneira exclusiva, contra seus cidadãos para exigir o cumprimento de uma 

decisão pública oficial, compreendida esta a partir da noção contratualista iniciada 

por Thomas Hobbes no século XVII e acompanhada, de diferentes formas, por 

diversos pensadores, a exemplo de Jean Jacques Rousseau. 

Este monopólio do uso da violência física é exercido no Brasil de maneira 

preponderante, pela instituição da Polícia Militar. 

O Estado contemporâneo seria, então, conforme noção de Weber (1967, p. 56), 

uma comunidade humana que, no âmbito de certo território, reivindica, para si, o 

monopólio do uso legítimo da violência física.  

E o monopólio do uso desta violência, a partir de certo momento, passou a 

contar com uma lógica militar de controle dos corpos e das mentes, de adestramento 

e disciplinamento da população.  

Para Foucault: 

 

A Era Clássica viu nascer a grande estratégia política e militar segundo a qual as 

nações defrontam suas forças econômicas e demográficas; mas viu nascer 

também a minuciosa tática militar e política pela qual se exerce nos Estados o 
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controle dos corpos e das forças individuais. “O” militar – a instituição militar, o 

personagem do militar, a ciência militar, tão diferentes do que caracterizava 

antes o “homem de guerra” – se especifica, durante esse período, no ponto de 

junção entre a guerra e os ruídos da batalha por um lado, a ordem e o silêncio 

obediente da paz por outro. O sonho de uma sociedade perfeita é facilmente 

atribuído pelos historiadores aos filósofos e juristas do século XVIII; mas há 

também um sonho militar da sociedade; sua referência fundamental era não ao 

estado de natureza, mas às engrenagens cuidadosamente subordinadas de uma 

máquina, não ao contato primitivo, mas às coerções permanentes, não aos 

direitos fundamentais, mas aos treinamentos indefinidamente progressivos, não 

à vontade geral, mas à docilidade automática. (2014, p. 165) 

 

Com o propósito de extrair maior utilidade da atividade dos homens, o 

disciplinamento de suas ações e comportamentos se constituiu em um mecanismo 

importante a partir da Era Clássica, conforme asseverado por Foucault (2014), o que 

acabou também por gerar um maior controle moral de suas ações.  

A sociedade disciplinar, conforme Foucault (2014), passou a se expressar, em 

grande medida, por meio de instituições militares, passando a contar mais 

recentemente com a atuação da polícia militar, que assumiu função relevante para 

sua implementação.  

Conforme Zaccone: 

 

O governo dos homens, a arte de governar, será exercido através do controle das 

atividades dos homens, à medida que essas atividades possam constituir um 

elemento diferencial no desenvolvimento das forças do Estado. Surge então a 

ideia de utilidade pública a partir do fazer dos homens, e, para isso, um grande 

conjunto tecnológico denominado “polícia” se desenvolverá a partir do século 

XVII, com um significado distinto daquilo que denominaria o sentido desta 

palavra do final do século XVIII até os nossos dias. (2015, p. 279)  

 

Zaconne, então, nos demonstra como a polícia se insere nesta lógica de 

controle das atividades dos homens, e especialmente de homens de classes mais 

baixas.  
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A sociedade disciplinar avança, então, e se depara com o desenvolvimento do 

capitalismo, momento em que os crimes patrimoniais passam a prevalecer em 

detrimento de delitos mais violentos, fruto de desavenças familiares e de convívios 

sociais mais cotidianos. Neste contexto, então, o disciplinamento e o controle das 

atividades dos homens, em grande medida exercido pela polícia militar, passa a ser 

direcionado de forma predominante para as classes mais baixas, a partir da lógica 

de desigualdade socioeconômica incrementada pelo avanço do capitalismo. 

Interessa, também, perceber que a polícia, e mais especificamente a militar, 

cuja atuação ora nos interessa, é formada em um contexto onde haveria, de acordo 

com Lima, uma ideologia formal igualitária coexistindo com uma ordem social 

hierarquizada. (2019, p. 49).  

Uma normatização que preconiza a igualdade formal entre os cidadãos 

entraria em choque com uma sociedade constituída em bases hierarquizadas, que 

permitiria que houvesse, segundo Souza, “[...] num contexto formalmente 

democrático, aberto e pluralista, a constituição de cidadãos de primeira e de segunda 

classe.” (2006, p. 38) 

Pessoas profundamente impregnadas destes valores passaram a ingressar e 

constituir a instituição Polícia Militar. “As instituições, portanto, não apenas são 

resultados de contingências histórico-políticas, engendradas, em grande medida, 

pelos contextos culturais de seu surgimento e evolução, como também constrangem 

a forma de agir de seus membros, conformando-os a partir de seus traços 

institucionais mais marcantes.” (BACELLAR, 2018, p. 04).  

Tanto a instituição Polícia Militar sofreu influência deste contexto 

hierarquizante, como conformou a atuação de seus membros levando em 

consideração a existência, mesmo que em um contexto formalmente democrático, 

de cidadãos de primeira e segunda classe.  

Inicialmente combatendo crimes contra a propriedade e o patrimônio e 

entrando, a partir dos anos 80, na trincheira da ‘guerra contra as drogas’, conforme 

diretriz constitucional, a polícia militar cada vez mais foi assumindo uma posição de 

opressão das classes mais baixas, o que se agravou com o advento das facções e 

consequente aumento da violência urbana, que se alimentou da disseminação e mais 

fácil acesso às armas de fogo.  
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O combate a esses crimes, então, passou a ocorrer por meio do emprego da 

violência, influenciando o padrão de atuação da polícia militar, que se tornou mais 

truculento, arbitrário e agressivo contra uma classe de pessoas que se passou a 

supor ser constituída por criminosos violentos, os inimigos do estado. 

A identificação dos indignos de vida, conforme Zaccone (2015), está, então, 

delimitada racial, social e territorialmente. São os moradores do morro, da favela, 

negros e pobres os matáveis, indivíduos cuja vida não tem valor e são, via de 

consequência, descartáveis.  

E isso foi percebido em nossa pesquisa na medida em que constatamos que 

a maioria dos relatos negativos em relação à atuação da polícia militar era oriundo 

de pessoas que haviam se envolvido no comércio de substâncias psicoativas ilícitas, 

crime que possui um aspecto territorial relevante, qual seja a boca de fumo e seus 

arredores.  

O assaltante, que sai de seu local de residência para roubar, sofre muito menos 

o efeito desta forma de atuar mais arbitrária, violenta e corrupta, eis que essa atuação 

ocorre com mais frequência na favela e nos locais de moradias populares e de baixa 

renda, onde o comércio de substâncias psicoativas ilícitas está presente.  

A estratégia de ‘guerra às drogas’, além de não ter contribuído para a redução 

dos índices de violência, tem levado ao acirramento da relação entre policiais e a 

população mais periférica, com elevado número de mortes para ambos os lados.  

O entrevistado Vítor, condenado por tráfico de drogas e residente no município 

da Serra/ES, pertencente à região metropolitana de Vitória/ES, trouxe informações 

graves a respeito da atuação da polícia militar em seu bairro, relatando inicialmente 

agressões que sofreu: 

 

Aí eles chegaram lá, o policial falou que a minha família tava me ligando, caçando 

meu nome. Só que ele já tinha batido, já tinha pocado minha cabeça, tudo, com a 

chave. Aí eles “começou” me bater, batendo, batendo, apanhei mais. Falei “ah, 

parceiro, vão me matar”, apanhei mais de três horas direto. É uma coisa que eles 

queriam que eu falasse, eu não falei, apanhei mais de três horas. 
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Em seguida relatou que presenciou a polícia militar se apossando de drogas 

encontradas em uma diligência e executando pessoa com quem trocou tiros: 

 

polícia até vai lá no mato, pegou um monte de droga, jogou dentro do carro deles 

e racharam fora. Eu já vi isso aí também, é isso que eu falo... (...) Pegou o menino 

e a droga. Soltou o menino, pegou a droga, jogou no carro, pro outro no carro, 

caiu dentro do carro, eles racharam fora. (...) Polícia eu já vi um monte, a polícia... 

atirou no menino lá, a polícia baleou ele, dava pra ter levado ele pro hospital 

porque trocou tiro com eles, pegou, deu uma pegada na cabeça do menino, botou 

ele no carro e deixou o menino morrer ainda.  (...)  é, ele, não aconteceu nada com 

ele, ele baleou um menino, aí com raiva, terminou de matar. (...) os policial lá é 

chato, tudo é corrupto. Eles entram na casa, se tiver droga, eles levam a droga, se 

tiver arma, levam a arma, leva preso não. (trecho de entrevista concedida por 

Vítor, Vitória/ES, 09/08/19). 

 

Foram muito comuns, também, relatos de que os policiais haviam atribuído a 

alguns entrevistados a propriedade de drogas que, em verdade, não eram deles, a 

exemplo da fala de Eder: 

 

rapaz, tem policial que... que ele age certo, entendeu? Não pela lei, mas sim pelas 

atitudes dele, mas tem muito polícia na rua aí que não tá trabalhando certo não. 

Já chega metendo a porrada em qualquer um, vê um cara com tatuagem, 

cordãozinho, lá na rua lá, quando você passa, não sei se você vê, todo mundo 

quer usar um cordãozinho, um relógio, andar bem arrumado. Aí vê o pessoal na 

rua, já aborda, faz passar vergonha na frente dos outros. Às vezes pega droga de 

outra pessoa, não prende a pessoa, pega a pessoa a droga e bota em outra 

pessoa que vai, que vai, às vezes a pessoa tá mexendo com droga, aí para de 

mexer com droga, mas só que os “policial” conhece ele como que tava mexendo 

com droga, aí fica fazendo o cara passar vergonha ali no meio da rua. Aconteceu 

muito isso lá fora lá, entendeu. Subornando, pegando as coisas, entendeu. 

Querendo arma, querendo droga de qualquer jeito. Nem levando preso tá levando. 

Tá acontecendo muito... (...) levei eles na minha casa, e quando chegou na minha 

casa eles “botou” outras drogas que não estavam lá, entendeu? Eu tinha o meu 

uso de maconha, que eu fumava, tinha um tanto de maconha lá dentro, que eu 
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usava esse tanto de maconha, entendeu? Aí eles “pegou” outras drogas que nem 

lá em casa tava e botou, entendeu? Aí eu acabei ficando no tráfico mesmo, 

entendeu? Sendo que o meu caso era outra coisa. Meu caso era negócio de 

família. Que eu discuti com a família da minha esposa por causa da minha filha, 

no começo disso tudo, entendeu? (trecho de entrevista concedida por Eder, 

Vitória/ES, 09/08/19) 

 

João contou que uma pessoa que ele conhecia “[...] foi preso por causa de 

dezesseis pedras de crack, e nem era dele. A polícia que colocou nele.” (trecho de 

entrevista a mim concedida por João, Vitória/ES, 16/08/19), enquanto Caio relatou 

que “[...] no meu caso eles me forjaram, oito buchas de maconha.” (trecho de 

entrevista concedida por Caio, Vitória/ES, 23/08/19). 

Renato, sobre agressões que sofreu de policiais militares, contou que “[...] nós 

“tava” correndo. Aí deixei os meninos irem, eu fiquei, os meninos ‘levou’ tudo, eu 

fiquei. Aí como os meninos tinham fugido, me pegou com nada, só me quebrou 

mesmo. E deixou lá. Quase me matou, mas me deixou lá.”. Também relatou sobre 

policiais que incriminavam pessoas indevidamente: “Tinha uns caras que vinha com 

droga quando não encontrava ninguém com nada e colocava no lugar e levava. Era 

desse jeito.” (trecho de entrevista concedida por Renato, Vitória/ES, 13/09/19).  

O entrevistado Júlio, sobre propina que pagava a policiais militares para que 

pudesse continuar comercializando substâncias psicoativas ilícitas, relatou: “Então 

só ir lá, pegava o que tinha que pegar mesmo, pá. Pegava um dinheiro. Aí dava um 

dinheiro eles lá e metia o pé. [...] ah, quando eles ia lá pegasse o dinheiro e deixava a 

droga, eles ‘nogoçava’ lá, pegava o dinheiro e iam embora.” (trecho de entrevista 

concedida por Júlio, Vitória/ES, 16/08/19). 

Sobre a polícia militar do interior da Bahia, período em que morou nesta região 

e comercializava substâncias psicoativas ilícitas, Guilherme relatou: 

 

tem polícia lá que, que nem a tal da RONDESP. Não tem nem gaiola atrás. Ela já 

mata já e já joga o corpo em cima do... da carroça atrás e leva lá pro... pra 

delegacia e fala ‘aí, oh, tá aí’. [...] Os ‘policial’ falam... quando é pra trazer vivo já 

vai outro, quando é pra trazer morto... quem vai é as KM. [...] policial de lá gosta 

de matar. (trecho de entrevista concedida por Guilherme, Vitória/ES, 23/08/19) 
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Como se pode ver, foi possível obter diversos achados a respeito da forma de 

atuação da polícia militar em localidades onde o crime, especialmente o comércio de 

substâncias psicoativas ilícitas, ocorre de forma mais disseminada.  

Tal circunstância torna a relação polícia x público desviante muito mais tensa, 

sendo frequente agressões e até execuções por parte da polícia contra suspeitos. 

Surgiu em diversas entrevistas, como apontado acima, relatos de uma polícia 

corrupta, que recebe quantias para fazer ‘vista grossa’ e permitir a continuidade do 

comércio de substâncias psicoativas ilícitas em locais onde atua, além de atos de 

incriminação indevida de agentes, ‘plantando’ drogas e armas no contexto do 

flagrante para gerar a responsabilidade daquela pessoa que eles consideram inimigo 

e que pretendem retirar de circulação.  

Vítor disse, referindo-se ao fato de ter apanhado de policiais, que “dá raiva 

porquê acontece comigo, aí você não vai conseguir olhar pro outro polícia com... sem 

lembrar daquilo que já aconteceu, né, assim” (trecho de entrevista concedida por 

Vítor, Vitória/ES, 09/08/19). Indica, portanto, que uma arbitrariedade ou ilegalidade 

cometida por um policial gera efeitos na relação com outros policiais, estabelecendo, 

a partir daí, uma relação tensa, conflituosa e negativa, o que pode ser responsável 

por uma espiral de violência e desrespeito mútuos. No mesmo sentido a fala de Eder 

sobre arbitrariedades que sofreu: “mas aí em vez de ficar no lado da justiça ele já não 

vai apoiar o lado da justiça, porque bandido não oprime ninguém dentro da favela, 

dentro do bairro, nem nada.” (trecho de entrevista concedida por Eder, Vitória/ES, 

09/08/19) 

Eder falou que a polícia: 

 

já chega metendo a porrada em qualquer um, vê um cara com tatuagem, 

cordãozinho, lá na rua lá, quando você passa, não sei se você vê, todo mundo 

quer usar um cordãozinho, um relógio, andar bem arrumado. Aí vê o pessoal na 

rua, já aborda, faz passar vergonha na frente dos outros. (trecho de entrevista 

concedida por Eder, Vitória/ES, 09/08/19) 

 

Eder indica, então, a forma estigmatizante de atuação da polícia. 

Simplesmente porque a pessoa possui tatuagem, cordão do pescoço e está em um 
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local considerado suspeito pela polícia recebe abordagem como se fosse criminoso, 

deixando evidenciado, assim, o processo de sujeição criminal, definido por Misse 

(2010), segundo o qual o sujeito é fruto de determinada estrutura de poder, havendo 

formas de subjetivação que levam a formação de um agente desprovido de 

perspectivas democráticas, como aquele comumente denominado bandido, 

decorrente de um processo de acumulação social da violência resultado, por 

exemplo, da intervenção da polícia. 

Prossegue Eder dizendo que “às vezes a pessoa tá mexendo com droga, aí 

para de mexer com droga, mas só que ‘os policial’ conhece ele como que tava 

mexendo com droga, aí fica fazendo o cara passar vergonha ali no meio da rua”. 

(trecho de entrevista concedida por Eder, Vitória/ES, 09/08/19) 

 O processo de incriminação preventiva, então, se opera na prática policial 

cotidiana, com abordagens não em razão da existência de indícios do cometimento 

de algum delito, mas a partir da conduta de vida do abordado. O indivíduo, uma vez 

envolvido com ilícitos, está indefinidamente sujeito a abordagens policiais 

humilhantes e que o expõem a vergonha e constrangimento público, contribuindo 

com a sua permanência naquele contexto de vida marginal e desviante.  

É a profecia auto-realizável se cumprindo. Conforme Zaccone, “[...] o que 

menos importa são os fatos, mas sim o que se espera dos fatos.” (2015, p. 182). A 

expectativa sobre uma situação motiva comportamentos que contribuem com que 

aquela crença se concretize. O jovem que procura mudar de vida e se afastar 

daquelas práticas que o levaram à prisão passa a ser constantemente abordado de 

forma vexatória a partir de uma crença de que ele é bandido, uma qualidade que se 

incorpora e se impregna em seu eu de tal forma que ele não consegue se livrar dela. 

Conforme dito por Eder, “às vezes você tá querendo sair fora, mas você só vai ter paz 

se você sair dali de dentro. Sendo que é o lugar que você cresceu, que você viveu.” 

(trecho de entrevista a mim concedida por Eder, Vitória/ES, 09/08/19). 

Uma escolha errada lá no passado, ou muitas vezes uma condenação injusta, 

gera efeitos perversos e permanentes na construção da personalidade e na 

continuidade da socialização daquele jovem. Para reverter este processo, só “se você 

sair dali de dentro.” Caso contrário, ele não “vai ter paz”.  Mas paradoxalmente é o 

local onde ele cresceu, onde viveu. Para escapar daquela condição de 



 

 

 

 
Gusthavo Ribeiro Bacellar | 79 

 

estigmatização permanente será necessário abdicar de seus vínculos, dos laços com 

suas origens, com seu passado e sua história. Esta são as opções abertas para 

aquele indivíduo, eis que ao permanecer naquele local já estará indefinidamente 

selado como bandido e, assim, sujeito a toda sorte de arbitrariedades e atos de 

violência.  

Caio trouxe um relato interessante a respeito dos critérios utilizados pela 

polícia militar para realizar abordagens: 

 

eu acho que pelo fato de que eu andar com... tipo assim, o vínculo de amizades, 

não tem? Por exemplo, você é trabalhador, mas eu sou traficante e tem um monte 

de traficante aqui, mas você tem amizade com nós. (...) pô, sou morador do 

bairro. Eu acho que a Polícia Militar, em conjunto total tinha que entender que o 

quê? Os traficantes do bairro, são tudo morador do bairro, e todo criado ali dentro. 

Nascido e criado ali dentro, são os traficantes. Se eu sou morador, nascido e 

criado ali, é certo que eu joguei bola com eles. É certo que eu brinquei de polícia 

e ladrão, brinquei de peão, hoje não esse peão, né, ioiô, não tem mais. Mas é certo 

que eu fiz isso, realmente. Tanto que, tipo assim, aí eu vou ver um amigo meu, 

pelo fato dele ser traficante eu vou parar de andar e mandar ele almoçar lá em 

casa? Sendo que minha mãe conhece, meu pai conhece. Uma família conhece a 

outra. Então, tipo assim, é uma coisa que... eu acho que eles deviam ver com 

outros olhos, não tem? (trecho de entrevista a mim concedida por Caio, 

Vitória/ES, 23/08/19) 

 

Caio afirmou que os policiais ‘forjaram’ oito buchas de maconha em seu poder, 

o que levou à sua condenação por tráfico de drogas. Além disso, critica o fato de ser 

constantemente abordado pelo fato de andar na companhia de pessoas que 

comercializam substâncias psicoativas ilícitas, sendo que grande parte de seus 

amigos pratica esta atividade. Questiona que tipo de comportamento deve assumir, 

já que seus amigos de infância comercializam substâncias psicoativas ilícitas e que 

isso ‘não é sua culpa’. Diante disso, ele deve deixar de se relacionar com eles?  

É interessante como esse relato demonstra uma realidade inexorável que é o 

fato de pessoas da periferia inevitavelmente conviver com praticantes de delitos. São 
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as pessoas de seu convívio, seus vizinhos, amigos de infância, e isso não significa 

que estão também envolvidos.  

Isso demonstra os graves problemas daquilo que Lima chama de “[...] a 

sistemática ‘contaminação’ das técnicas de investigação pelas técnicas de 

vigilância.” (2019, p. 131).  

A polícia exerce a função de investigar a prática de delitos, o que é a atribuição 

precípua da polícia civil, e de exercer vigilância, como dito acima, função esta 

desempenhada de forma predominante pela polícia militar.  

Os relatos indicados demonstram exatamente esta contaminação. A função 

de investigar crimes, que deveria ocorrer mediante diligências específicas para a 

obtenção de meios de prova sobre determinado fato, é substituída pela técnica de 

vigilância. A conclusão a respeito do envolvimento de certo indivíduo no comércio de 

substâncias psicoativas ilícitas ocorre a partir da vigilância de seu comportamento, 

seus hábitos, seu local de residência, cor, classe social, exercício ou não de trabalho 

lícito etc.  

Os policiais concluíram que Caio comercializava substâncias psicoativas 

ilícitas em razão dele não desempenhar trabalho formal e ser visto, com frequência, 

andando em veículos distintos, o que ele confirmou, já que fazia ‘bicos’ lavando 

carros de parentes. Além disso, tal conclusão foi alcançada porque ele andava na 

companhia de envolvidos nestas práticas, seus amigos de infância, o que ele 

confirmou questionando sobre quais comportamento deveria adotar, já que estes 

eram seus amigos de infâncias, seus vizinhos, pessoas de sua convivência.  

O que está em jogo, então, não é a ação que o agente praticou, mas um 

controle moral sobre seu estilo de vida, seus hábitos e comportamentos, mais do que 

uma contaminação, quase que uma substituição da técnica de investigação pela 

técnica de vigilância.  

Uma questão interessante que surgiu na pesquisa foi o fato de que as 

informações mais graves relacionadas à polícia militar foram oriundas de 

entrevistados que haviam se envolvido com o comércio de substâncias psicoativas 

ilícitas, conforme já dito. Dentre os entrevistados envolvidos com roubo, surgiram 

algumas informações de ameaças e vias de fato em abordagens, predominando, 

entretanto, opiniões positivas sobre a polícia militar.  
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Estes achados demonstram que a forma como o Estado tem tratado este 

delito, enveredando nas trincheiras de uma ‘guerra às drogas’, têm tornado a relação 

entre a polícia militar e o público envolvido no uso e pequeno comércio de drogas 

excessivamente tensa e violenta, além de contribuir para o próprio envolvimento de 

policiais nessas práticas, que muitas vezes se tornam sócios do comércio de 

substâncias psicoativas ilícitas. 

É importante perceber que o próprio agente tem uma percepção diferenciada 

quanto ao seu envolvimento no comércio de substâncias psicoativas ilícitas e no 

roubo. Quanto a este último, o autor, via de regra, mantém a percepção do erro de 

seu comportamento e, quando é perseguido e preso por policiais, tal situação não 

altera a avaliação que possui sobre a função e atuação da polícia militar, tanto que a 

relação assaltante x polícia militar não é significativamente tensa, salvo em 

momentos de perseguição policial e quando há oposição dos envolvidos. A tensão, 

então, pode estar no momento da ocorrência, não se estendendo, em regra, para 

momentos posteriores da vida do agente envolvido no ilícito.  

No caso do comércio de substâncias psicoativas ilícitas, tudo funciona de 

maneira distinta. Primeiramente o próprio agente não vê sua conduta com o nível de 

gravidade que é dado pela legislação e pela moralidade pública dominante. Na 

prática, quando se trata de um comerciante de drogas que age sem armas e não 

pratica violência, seu comportamento em pouco se diferencia, ontologicamente 

falando, de um ambulante que vende latas de cerveja.  

A venda de entorpecentes para maiores de idade, que procuram livremente o 

uso de tais drogas, se choca com o tratamento desproporcionalmente repressivo por 

parte dos órgãos policiais, que delimita territorial, social e racialmente o inimigo a ser 

caçado.  

O envolvido no comércio de drogas passa, então, a ser perseguido no local 

onde nasceu, cresceu e viveu, como dito pelo entrevistado Eder, que, mesmo tendo 

deixado essas práticas consideradas ilícitas e pretendendo mudar de vida, seguia 

sendo perseguido de forma estigmatizada, concluindo que “só vai ter paz se (...) sair 

dali de dentro”.  
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Optando por permanecer no local onde “cresceu, que (...) viveu”, o agente 

passa inevitavelmente a estabelecer uma relação cada vez mais tensa com os 

policiais que atuam naquela localidade, abrindo ensejo para mortes e prisões ilegais.  

Situação totalmente diferente ocorre quando o envolvido no comércio de 

substâncias psicoativas ilícitas vive em local de classe média ou alta. O entrevistado 

Luís, de família de classe média de Vitória/ES e que realizou por alguns anos 

significativo movimento de comércio de drogas, tendo pessoas que trabalhavam 

para ele e mantendo um apartamento alugado para guardar as drogas, afirmou que 

nunca foi abordado por policiais e não possuía ou utilizava armas.  

A análise do relato de Luís em comparação com as entrevistas de Eder, João, 

Caio, Renato, Júlio e Guilherme demonstra a forma absolutamente distinta e seletiva 

com que o Estado trata as diversas formas e circunstância da prática do comércio 

de substâncias psicoativas ilícitas. Caso esta ação ocorra em localidades nobres, o 

Estado pouco age para repelir esta prática. Luís relatou que foi preso quando 

retornava de Manaus com uma carga grande de cocaína em razão de uma delação 

de um desafeto para a polícia federal, não tendo ocorrido nenhum tipo de 

investigação ou diligência por parte das polícias militar ou civil locais.  

Diferentemente, caso o comércio de substâncias psicoativas ilícitas ocorra em 

localidades periféricas, a ação policial passa a ser prioritariamente direcionada para 

os grupos e indivíduos envolvidos na venda de drogas e todos os esforços 

operacionais são focados para as abordagens e prisões dos suspeitos de praticar o 

comércio de drogas nestes locais, bastando a mera suspeita para suas prisões, 

inclusive com drogas e armas ‘plantadas’ para incriminá-los.  

É nítido, então, que a tão propalada ‘guerra às drogas’ tem uma concepção de 

hierarquização social muito mais ampla e profunda. De acordo com Zaccone, “[...] ao 

longo do processo de depuração de nossas elites e suas disputas inerentes à 

construção do poder, o medo em torno do levante ‘dos de baixo’ possui papel 

definidor.” (2015, p. 218).  

No processo de formação da sociedade brasileira esta perspectiva de 

segmentação e diferenciação social teve papel marcante, impregnando-se 

fortemente em nossa cultura e moldando as instituições, dentre as quais a polícia 
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militar. Analisando o contexto do movimento conhecido como Balaiada, ocorrido no 

Maranhão em meados do século XIX, Zaccone coloca: 

 

No bojo da construção desse discurso oficial, os documentos de expedições 

legais identificam os balaios como “classes inferiores”, sem princípios, 

assassinos ferozes, ladrões e cultivadores de toda sorte de vícios. Outro aspecto 

bastante evidenciado em relatórios dos expedicionários legais é o fato de serem 

homens de cor: “índios, negros, mestiços de toda a espécie”.  

Fica evidente o processo de construção do inimigo a partir das sensações de 

insegurança associados a critérios racistas. O direcionamento dos discursos de 

criminalização do inimigo recaía diretamente sobre os balaios, enquanto os 

liberais, oriundos dos setores médios e proprietários, sofreram apenas 

acusações no campo da política institucional e da disputa da opinião pública. Em 

nome de uma ordem que temia a revolta dos pobres contra os ricos e, sobretudo 

dos “não brancos” contra os brancos, eram justamente nos negros, mestiços, 

índios e insubordinados em geral que se construía o inimigo a legitimar a 

repressão à Balaiada. (2015, p. 220) 

 

Perspectivas racistas estiveram, como é possível perceber, na base da 

repressão a este movimento, além de estar dominada por interesses econômicos das 

elites locais:  

 

A paz militar nunca esteve associada à melhoria da qualidade de vida de 

população, tampouco à superação dos dramas sociais vividos pelos sertanejos. 

Em verdade, a pacificação estava diretamente ligada aos fatores econômicos de 

desenvolvimento dos negócios das elites locais, agora fortalecida pela 

unificação dos liberais e cabanos em torno da coroa de Pedro II. (ZACCONE, 2015, 

p. 233) 

 

Toda essa perspectiva racista, de discriminação social e ênfase nos 

interesses da burguesia então ascendente moldou a instituição da Polícia Militar, 

características estas que ainda persistem em suas formas de atuação, conforme foi 

constatado na pesquisa realizada.  
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Moradores de localidades pobres são o alvo preferencial da atuação policial, 

que age contra indivíduos mesmo ausentes elementos que confirmem seus 

envolvimentos em crimes. São incriminados previamente e taxados de bandidos por 

características físicas, como cor da pele, vestimentas, modos e movimentos 

corporais compartilhados, além de uma identificação territorial acerca de quem são 

os inimigos a serem retirados de circulação.  

De acordo com Westley: 

 

Uma das diferenciações mais significativas que o policial faz é entre a maneira 

como as pessoas nas áreas prósperas e as nas favelas devem ser tratadas para 

que a polícia seja eficaz. Assim, um policial afirma que “nos melhores distritos o 

objetivo é fazer amigos e fazê-las gostar de você. Se você reagir bruscamente 

com eles, naturalmente eles o odiarão.” Outro afirma que, com as pessoas em M, 

uma área residencial melhor, “você passa a hora do dia com elas. Mas com esses 

caras da colina você tem que falar rudemente com eles para se fazer entender”.2 

(1970, p. 98).  

 

O histórico de Luís, residente de bairro de classe média de Vitória/ES, nunca 

tendo sido abordado por policiais ou utilizado armas de fogo, diferentemente da 

forma como o comércio de substâncias psicoativas ilícitas era praticado por Eder, 

João, Caio, Renato, Júlio e Guilherme, residentes de localidades periféricas, bem 

comprova esta diferença trazida por Westley.  

Ao realizar uma pesquisa junto a policiais e obter achados sobre sua ética, 

Westley (1970) percebe como de fato sua atuação é direcionada à classe mais baixa. 

Os policiais não veem sentido em prender pessoas de elevado nível social porque 

estes possuem influência política, eles necessitam de sua aprovação e porque estas 

pessoas não se encaixam naquela categoria pré-definida de criminoso: 

 

                                                      
2 One of the most significant differentiations that the policeman makes is between the way people in 
the well-to-do áreas and people in the slum áreas should be treated in order that the police may be 
effective. Thus, one policeman states  that “in the better discricts the purpose is to make friends out 
of the people and get them like you. If you react rough to them, naturally they will hate you.” Another  
states that with the people in M, a better residential area, “you just pass the time of day with them. But 
with these hill billies you got to talk rough with them  to make yourself understood to them”. 
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A distinção indica que, para os mais afluentes e com melhor educação, o policial 

acredita que a atitude amigável é a correta, que se deve usar uma abordagem 

educada e nunca ser grosseiro, e que "esse é o caminho para fazê-los respeitar 

você". “Classe melhor de pessoas”, então, são aqueles que não gostam de 

violência, que pensam no policial como um servo e que reagem positivamente 

apenas à abordagem humilde, positiva e educada. No entanto, o policial não 

considera esse grupo com a mesma tolerância que exibe em relação à criança. 

Ele sente que a maioria deles o despreza e está pronta para defini-lo no papel de 

um criminoso. Ele se ressente da atitude paternalista deles; ele gosta de prendê-

los, se puder. No entanto, ele reconhece que eles têm influência e, em sua 

necessidade de aprovação e em sua sensibilidade ao desdém, sente-se forçado 

a desempenhar o papel que eles lhe atribuem; isto é, agir em relação a eles de 

maneira a obter sua aprovação. Ele vê essas pessoas como dentro da lei - isto é, 

como estando dentro da proteção da lei - e em seu tratamento em relação à elas, 

como um grupo com o qual ele deve observar a letra da lei. O poder deles o força 

a fazê-lo. Por outro lado, não há distinção específica a ser obtida com a 

apreensão de tal pessoa. Essencialmente, eles não se enquadram na categoria 

de criminosos em potencial.3 (1970, p. 98)  

 

Diversamente, os policiais veem os moradores de áreas pobres como 

desprovidos de moralidade, prontos para cometer um crime e desconhecedores da 

lei. E esta forma de atuar seletiva, quando alcança consequências extremas, como a 

execução do ‘suspeito’, não recebe dos demais órgãos estatais a adequada apuração 

e punição.  

                                                      
3 The distinction indicates that for the more afluente and better educated the policeman believes that 
the friendly atitude is the proper one, that one should use a polite approach and never be rough, and 
that “that is the way to make them respect you.” The “better classe of people”, then, are those who 
dislike violence, who think of the policeman as a servant, and who react positively only to the humble, 
the positive, and the polite approach. However, the policeman does not regard this group with the  
same tolerance that he displays toward the child. He feels that most of them look down on him and 
are ready to define him in the role of a racketeer. He resents their patronizing atitude; he likes to arrest 
them if he can. Nevertheless, he recognizes that they have influence, and in his need for approval and 
his sensitivity to disdain he feels forced to act the role  they assign to him; that is, to act toward them 
in such a manner as to obtain their approval. He sees these people as within tha law – that is, as being 
within the protection of the law – and in his treatment of them, as a group with which he has to observe 
the letter of the law. Their power forces him to do so. On the other hand, there is no particular 
distinction to be  obtained from the apprehension of such a person. Essentially, they do not fall into 
the category of potential criminals.  
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Misse et al (2013) realizou importante trabalho em que analisou o 

processamento dos chamados Autos de Resistência, que tem por objetivo apurar as 

circunstâncias das mortes ocorridas em confronto com a polícia. 

O autor constata que os inquéritos policiais instaurados para apurar tais 

mortes são desenvolvidos, em verdade, para “[...] investigar os mortos [...]” (2013, p. 

78), havendo elevada ênfase na investigação sobre a conduta de vida de quem 

morreu em detrimento das condições da ocorrência da morte. Para Misse et al: 

 

Os casos de “autos de resistência”, em geral, não são vistos como prioridade 

pelos policiais, por envolverem, em sua maioria, pessoas de baixa renda, 

moradores de favelas e, sobretudo, por terem como autores policiais militares ou 

civis que trabalham na área, com quem os investigadores não desejam se 

“indispor”, como nos revelaram em entrevistas. (2013, p. 70) 

 

Misse et al, então, sem desprezar o peso de uma cultura de violência, excessos 

e arbitrariedades presente nas instituições policiais, enfatiza, neste trabalho, o peso 

da falta de eficiência dos órgãos de fiscalização: 

 

Tal observação ilumina um aspecto importante dos resultados de pesquisa aqui 

apresentados: a precariedade dos instrumentos de fiscalização do trabalho 

policial foi e ainda é central na consolidação de um modus operandi violento e 

arbitrário fundado numa lógica discriminatória. Formulamos a hipótese de que a 

política de manutenção da alta incidência de “autos de resistência” não poderia 

vigorar sem a cumplicidade de todas as instituições do Sistema de Justiça 

Criminal e ficou comprovada a baixa qualidade dos controles sobre a atuação 

dos policiais e da apuração dos homicídios por eles cometidos. É insuficiente 

atribuir a responsabilidade por estas mortes a uma “cultura policial”, sendo 

imprescindível avaliar a eficácia dos controles legais externos às polícias sobre 

os casos desse tipo, em especial daqueles exercidos pelo Ministério Público e o 

Tribunal de Justiça. (2013, p. 179)   

 

Além de constatar, na pesquisa, que “[...] para além de uma obrigação moral, 

o ‘matar bandido’ aparece como uma obrigação funcional do policial, enquanto 
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‘cidadão cumpridor de suas atribuições’, operando certa manutenção de posições de 

poder” (2013, p. 67), Misse et al ressalta a significativa importância e peso das 

ineficiências do sistema de apuração dessas mortes como determinante para a 

continuidade dessas práticas.  

Além do consenso sobre a legitimidade da morte de bandidos, Misse et al 

constata que: 

 

A crença na impunidade vinculada ao fantasma da violência urbana (Misse, 1999) 

e ao descrédito na capacidade punitiva do Estado fundamenta o apoio de 

significativa parcela da população à prática do extermínio de criminosos, 

expresso no lema “Bandido bom é bandido morto”. (2013, p. 162)  

 

É interessante, também, como há o processo de internalização e incorporação 

desta característica (matável) ao ponto de o próprio agente acreditar que as coisas 

de fato devem acontecer como ocorrem. Para Misse et al pode ocorrer uma condição 

em que o próprio agente haja internalizado “[...] uma classificação criminal que os 

torna pessoas legitimamente ‘matáveis” (2013, p. 165). Renato afirmou: 

 

Já vi, assim, acontecer, tipo, tá eu mais uns quatro. Aí escolhe, entendeu? E leva. 

Agora quando também o policial, quando a gente tá tranquilo e o policial chega 

querendo “ah, que não sei o quê blá...”, e já enquadra a gente, joga a gente na 

parede, já coloca a gente no chão, dá tapa na cara, também é... é tenso né, mas 

fazer o quê?! A gente tá na vida errada, então... 

 

Este é o processo de sujeição criminal exposto por Misse (2010), percebido na 

pesquisa. E esse processo de incriminação preventiva ultrapassa o indivíduo e 

alcança um território, atingindo todos aqueles vinculados àquele local. O local da 

morte, conforme percebido por Misse et al (2013) e por Zaccone (2015), se constitui 

em um importante fundamento para o arquivamento dos ‘autos de resistência’ sobre 

essas mortes, ou esses mortos.  

Percebe-se na forma de atuação da polícia militar a função dos impositores 

de regras, conforme Becker (2008), que agem pragmaticamente para aplicar as 

regras que justificam a sua função, despendendo boa parte de seus esforços no 
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desempenho de sua atividade para exigir respeito do público a que sua atividade está 

destinada preferencialmente, que, no caso da polícia militar, é a população mais 

pobre. Tal situação também foi percebida por Westley, segundo o qual o “[...] policial 

está preocupado com o reconhecimento adequado de sua autoridade. Um ataque à 

sua autoestima levará rapidamente a ações punitivas.”4 (1970, p. 08) 

Westley, diferentemente de nossa pesquisa, realiza uma imersão no cotidiano 

da atividade de policiais, analisando suas motivações, valores e angústias.  

Este autor percebe que a polícia, além de agir preocupada com a imposição de 

respeito, vê o bandido, aquela figura definida aprioristicamente, como alguém cuja 

prisão legitima sua atividade, agindo, portanto, com esse objetivo: 

  

O criminoso é uma fonte de justificativa pública para a força policial e uma fonte 

de prestígio pessoal para cada policial. Como resultado, a polícia tende a dedicar 

muita atenção ao criminoso desproporcionalmente ao efeito que ele tem sobre a 

Comunidade. O policial define o criminoso como o bandido e o crime como uma 

ação ilegal na qual um indivíduo tira vantagem de outro. Eles vêem o criminoso 

como um produto infeliz do acaso. Isso não gera simpatia, no entanto, pois o 

criminoso é muito importante para os fins da polícia. Essa importância gera uma 

tendência de sentir que pegar e condenar o criminoso é de tal importância que o 

fim justifica os meios. Assim, a polícia encontra no criminoso outra legitimação 

para o uso ilegal da força, para a brutalidade. A apreensão do criminoso é, para o 

policial, talvez a fonte mais importante de gratificação no trabalho.5 (WESTLEY, 

1970, p.90) 

 

                                                      
4 The police officer is concerned with the proper recognition of his authority. An assault on his self-
esteem will lead quickly to punitive action. 
5 The criminal is a source of public justification for the police force, anda a source of personal prestigie 
for the individual policeman. As a result, the police tend to devote na amount of attention to the 
criminal well out of proportion to the effect he has on the Community. Policemen define the criminal 
as the felon and the crime as na ilegal action in which one individual takes advantage of another. They 
see the criminal as an unfortunate product of chance. This does not generate sympathy, however, for 
the criminal is too importante to the ends of the police. This importance gives rise to a tendency to 
feel that catching and convicting the criminal is of such importance that the end justifies the means. 
Thus, the police find in the criminal another legitimation for the ilegal use of force, for brutality. The 
apprehension of the criminal is, for the policiman, perhaps the most importante source of gratification 
on the job.  
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A prisão daquele definido como bandido é, então, relevante para que a 

atividade e função da polícia esteja legitimada.  

E esta ação da polícia seletiva, atuando de forma direcionada contra aqueles 

definidos de forma antecipada como os inimigos a serem eliminados, dá início a um 

ciclo de conflitos, que tem como reação comportamentos também hostis, que 

alimentam uma espiral de violência, conforme Westley: 

 

O público está preparado para interpretar as ações policiais como más e 

ameaçadoras; a polícia está preparada para ver as ações do público como hostis, 

suspeitas, depreciativas e não cooperativas. Estes, então, formam os quadros de 

referência nos quais cada uma das partes agirá e interpretará as ações da outra. 

Eles formam a substância do conflito.6  

 

Assim, o tratamento do comércio de drogas ilícitas de forma 

desproporcionalmente severa se comparado com a natureza de boa parte de suas 

práticas, o que se constitui na atual política de ‘guerra às drogas’, aliado à função 

dada à polícia de uma função normalizadora de condutas e disciplinadora de corpos 

e mentes, dentro de um contexto de hierarquização social, desigualdade econômica 

e discriminação racial, está na base da maioria das tensões e conflitos sociais 

responsáveis pelos elevados índices de violência verificados nas últimas décadas.   

 

Considerações finais  

 

A pesquisa realizada permitiu perceber que entre policiais militares e 

comerciantes de drogas ilícitas há um nível de tensão bastante elevado e 

significativamente superior àquele constatado, por exemplo, entre estes policiais e 

assaltantes. 

Tal constatação nos leva a questionar a forma de enfrentamento, por parte do 

Estado, da ocorrência do comércio de substâncias psicoativas ilícitas, a partir da 

                                                      
6 The public is prepared to interpret police actions as evil and theatening; the police are prepared to 
see the public´s actions as hostile, suspicious, derogatory, and uncooperative. These, then, form the 
frames of reference in which each of the parties will act and interpret the actions of the other. They 
form the substance of conflict. 
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verificação de um excessivo rigor no combate a uma prática que, em grande parte 

das ocasiões, não ostenta elevada gravidade, pois cometida sem o emprego de arma 

de fogo, o envolvimento de crianças e adolescentes ou a participação do agente em 

organizações criminosas. 

Esta política equivocada se encontra estruturada em um específico perfil de 

atuação da polícia militar, característica esta que, no dia-a-dia da prática policial, 

tem contribuído para um elevado número de mortes, não só de pessoas envolvidas 

em crimes, como de policiais. 

Diante deste contexto, abre-se espaço para se pensar a respeito do modelo de 

polícia adequado para nossa realidade. Se este modelo fundado numa lógica 

repressiva ou se uma polícia com um perfil mais ligado à administração de conflitos, 

com ênfase na atuação comunitária.  

Conforme foi possível verificar na pesquisa realizada, a polícia militar com 

frequência é vista de forma negativa pela comunidade onde atua, estando presente 

exclusivamente para abordar e prender aqueles que considera criminosos, os 

inimigos da sociedade. A pergunta que se faz, no entanto, é de que sociedade 

estamos falando?  

Esse território de atuação da polícia também pode ser considerado parte 

dessa sociedade, ou é algo que está fora dela? Lá se encontram pessoas que a 

sociedade não considera como cidadãos e que merecem, em razão disso, repressão, 

opressão e sofrimento? 

Na definição a respeito do padrão de atuação da polícia militar, do perfil 

desejado para esta instituição, estas são perguntas necessárias.  

Todos estes questionamentos podem subsidiar a realização de novas 

pesquisas, a exemplo de análises de projetos pedagógicos de cursos de formação 

de policiais militares, feitos ao longo de nossa pesquisa de forma exploratória.  

Ao ter contato com o teor de documentos como o Projeto Pedagógico do 

Curso de Habilitação para Sargentos da PMES do ano de 2017 e a Diretriz de 

Organização do Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD, é 

possível perceber significativos avanços na formação dos policiais militares do 

Estado do Espírito Santo no sentido de uma transição de um perfil mais focado no 

policiamento repressivo para a predominância de um viés de policiamento 
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comunitário, a exemplo da prioridade de que o policial trabalhe sempre no mesmo 

bairro; ser conhecido da comunidade e participar das ações desta; ser proativo; ser 

chefe da polícia local, a partir de uma iniciativa de ações descentralizada;  ter o seu 

pensamento criativo incentivado; ser informado por cidadãos engajados e 

estabelecer laços de confiança; solucionar problemas por meio da integração ativa 

e receber da comunidade as necessidades que esta possui. 

A prática, no entanto, ainda nos indica que estes documentos, de nítido caráter 

progressista, ainda se encontram muito distantes de serem colocados em prática e 

impactar de forma significativa na cultura do policiamento de rua.  

Percebe-se da atuação cotidiana da polícia militar que uma atuação que não 

seja baseada no policiamento repressivo, através do domínio territorial, não se 

encontra efetivamente dentre suas prioridades.  

Uma polícia militar mais ligada a administração de conflitos, que 

progressivamente tem sido sua função quando atua em casos de violência 

doméstica, por exemplo, ainda encontra forte oposição nos quadros da polícia, 

predominando opiniões de que a função principal da polícia militar deve mesmo se 

basear no policiamento repressivo e em seguir engajada nesta política de ‘guerra às 

drogas’ que a cada ano torna policiais e civis vítimas desta luta fadada ao fracasso.  
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Resumo 

As políticas educacionais de avaliações em larga escala implementadas no Brasil, 

tem reduzido as crianças em mercadorias treináveis para a empregabilidade, agindo 

sobre a sua conduta e sua subjetividade, apesar de toda retórica da formação para a 

cidadania, presente na maioria dos documentos oficiais. Partimos da problemática 

de compreender como as crianças têm participado das avaliações oficiais presentes 

na escola pública, definidoras da possível qualidade educacional e sua 

responsabilização no alcance de metas. Nesse sentido, o conceito de 

governamentalidade desenvolvido por Michel Foucault, tornar-se essencial para 

entender o papel das avaliações oficiais e suas implicações na constituição da 

cidadania das crianças em um Estado governamentalizado, que se utiliza de um 

aparato de táticas de controle dos indivíduos. 

Palavras-chave: Governamentalidade. Cidadania.Avaliações em Larga Escala.  

 

Iniciando a discussão 

 

As reformas educacionais, que foram elaboradas a partir da década de 1990 na 

política educacional, possuem a intenção de garantir a inserção e a permanência dos 

estudantes no sistema público de ensino, com qualidade educacional e social. Estas 

mudanças envolvem desde a organização de referenciais curriculares nacionais e a 

formação de professores, até investimentos financeiros para amplos programas em 

âmbito nacional e a nível local, destinados a cada escola de cada município do país.  
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Nesse sentido, podemos observar que a gestão das políticas educacionais no 

Brasil, desde a década de 1990, tem incorporado a lógica do novo gerencialismo 

público nas práticas de gestão dos sistemas de ensino e das escolas nas três esferas 

administrativas da federação. O modelo está alicerçado na busca de melhoria da 

qualidade na educação, entendida como objeto mensurável e quantificável em termos 

estatísticos e que poderá ser alcançada a partir de inovações incrementadas na 

organização e na gestão do trabalho na escola.  

Ao analisarmos a dinâmica das políticas públicas, é possível perceber que os 

estudantes, para as quais essas políticas são destinadas, no nosso caso, em 

particular as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, não têm tido um 

reconhecimento, em termos de considerar sua participação ativa no processo, bem 

como do seu direito à infância, dentro do sistema escolar, enquanto sujeitos de 

direitos.  

As crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental têm tido um papel 

relevante na implementação e avaliação das políticas públicas educacionais, pelo 

fato de sua participação ter importância nos resultados dos indicadores de qualidade 

da educação. São elas que devem fazer as avaliações da Prova Brasil.  

A noção de governamentalidade pode ser uma ferramenta potente para 

compreender a relação que a infância assume como espaço estratégico para a 

constituição de sujeitos “participativos no exercício da sua cidadania”, diante da 

implantação das políticas públicas educacionais neoliberais. Torna-se, portanto, 

essencial para pensarmos a forma que as crianças estão sendo chamadas a 

participar e, dessa forma, sendo também formadas como sujeitos de direitos em um 

Estado governamentalizado, que se utiliza de um aparato de táticas para garantir que 

essa participação ocorra de determinadas formas, nem sempre democráticas. 

Destarte, almejamos neste trabalho problematizar como as crianças têm 

participado das avaliações oficiais presentes na escola pública, em especial a Prova 

Brasil, definidoras da possível qualidade educacional e sua responsabilização no 

alcance de metas. 
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1 Notas conceituais e teóricas sobre a governamentalidade a partir dos estudos 

foucaultianos 

 

O conceito de governamentalidade é crucial para podermos entender como 

vêm se dando as articulações entre a administração estatal e as instituições 

educativas. Na medida em que as leis, as regulamentações, as diretrizes 

governamentais, as instituições educativas, os saberes especializados voltados para 

a infância visam produzir determinados modos de ser, pode-se perceber como tais 

propósitos se conectam com uma racionalidade política que atravessa a Modernidade 

(MARCELLO; BUJES, 2011, p. 60). 

A governamentalidade desenha-se claramente nos estudos de Michel 

Foucault, no seu curso no Collège de France nos anos de 1977-1978, iniciada 

especificamente no dia 1º de fevereiro de 1978, depois publicada especificamente 

em sua obra Segurança, Território, População (1978). 

Foucault (2008, p.143) elabora três afirmações para definir o que ele nomeou 

de governamentalidade: 

 

1) o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, 

cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e 

complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a 

economia política e os instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de 

segurança. 2) a tendência que em todo Ocidente conduziu incessantemente, 

durante muito tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar 

de governo, sobre todos os outros – soberania, disciplina, etc. – e levou ao 

desenvolvimento de uma série de aparelhos específicos de governo e de um 

conjunto de saberes. 3) o resultado do processo através do qual o Estado de 

justiça da Idade Média, que se tornou os séculos XV e XVI Estado administrativo, 

foi pouco a pouco governamentalizado. 

 

O termo “governo” remete a uma racionalidade política que centra sua atenção 

na “conduta da conduta” ou em outros termos, na previsão de um campo de 

possibilidades para a ação dos outros (Foucault, 1990), e para a ação do sujeito sobre 

si próprio.  
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Bert (2013), afirma que a governamentalidade é um poder incitativo, cuja ação 

é orientar e regular os comportamentos coletivos, mobilizando novos conhecimentos 

sobre a sociedade e sua evolução. 

Na medida em que o governo pode ser definido enquanto técnica de condução 

das condutas, a governamentalidade deve ser entendida como regime de poder e 

como um campo estratégico permeado por relações de forças, no qual se 

entrecruzam ao tempo em que também se articulam práticas de governo, ou ainda; 

de regularização e estabilização das condutas. “A governamentalidade 

contemporânea supõe, então, que o Estado dê conta politicamente do todo e de cada 

um, o que implica em estratégias macro e micro políticas” (PRADO FILHO, 2006, p. 

82). 

Nesse sentido, a governamentalidade é a “arte de governar”. Ou seja, são tipos 

de racionalidade que envolvem conjuntos de procedimentos, mecanismos, táticas, 

saberes, técnicas e instrumentos destinados a dirigir a conduta dos homens.  

De acordo com Temple (2013), a governamentalidade é constituída por meio 

de um tripé de problematizações: soberania, disciplina e população, ou ainda, lei, 

disciplina e população. A autora pontua ainda que a arte de governar compõe o 

conjunto de técnicas e estratégias instituídas e aplicadas ao governo dos homens. 

As estratégias de poder são racionalizadas não apenas para a sujeição e objetivação, 

mas para atender aos desejos dos indivíduos, particularmente de como estes querem 

ser governados. 

Contudo, a governamentalidade é definida como o conjunto de práticas e 

estratégias que os indivíduos livres utilizam para controlar ou governar a si mesmos 

e outras pessoas. Diz respeito a criticar, problematizar, inventar, imaginar e mudar a 

forma de pensar. Mas não é só isso, a governamentalidade não se limita a apenas 

técnicas disciplinares, mas repousa também sobre aparatos específicos de governo, 

de instrumentos e de dispositivos de segurança, verdadeiros instrumentos de 

regulação, mais importantes do que as leis do aparato jurídico e as disciplinas 

produzidas pelas instituições, entre elas; a escola. (SANTOS,2018). 

Gallo (2015) apresenta o conceito de governamentalidade como:  
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[...] um conjunto de ações, articuladas numa maquinaria de poder, que consiste 

em exercer um controle sobre os indivíduos, através do trabalho sobre as 

populações nas quais esses indivíduos estão inseridos, de modo que eles se 

acreditem cidadãos livres, participativos e peças centrais no jogo democrático (p. 

337). 

 

A governamentalidade opera com técnicas e métodos que garantem a 

condução dos homens e as orientações para a ação de governamento do Estado 

sobre a população, almejando arregimentar artefatos de manutenção do próprio 

Estado. A população nesse sentido acaba por se tornar o fim e instrumento do 

governo, para que se possa governar de forma racional e refletida. 

 

2 As Políticas Públicas Educacionais e a governamentalidade da escola 

 

A década de 1990 é marcada por reformas no sistema educacional brasileiro, 

submetidas à nova ordem internacional e aos processos de globalização, atendendo 

a uma lógica que visa acolher apenas os interesses econômicos do mercado e 

produzindo, dessa forma, várias formas de exclusão social, propondo políticas que 

garantam a inserção e permanência de crianças no sistema público de ensino, sem 

uma preocupação real com uma qualidade educacional e social.  

A gestão das políticas educacionais no Brasil tem conduzido mudanças nos 

aspectos gerenciais das políticas públicas, recomendando a adoção de critérios de 

racionalidade administrativa como meio de resolução dos problemas, com políticas 

focalizadas e programas compensatórios dirigidos exclusivamente aos grupos 

pobres e vulneráveis para compor o núcleo da estratégia de reforma social (OLIVEIRA, 

2010).  

O modelo está alicerçado na busca de melhoria da qualidade na educação, 

entendida como objeto mensurável e quantificável em termos estatísticos e que 

poderá ser alcançada a partir de inovações incrementadas na organização e na gestão 

do trabalho na escola.  

Segundo Peroni (2003, p.59), 
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A administração pública gerencial tem, como estratégias, a definição precisa de 

objetivos e a autonomia do administrador para gerir recursos humanos, materiais 

e financeiros. Mas essa autonomia é cobrada através de resultados, verificando-

se se foram ou não atingidos os objetivos propostos no contrato. 

 

Esse modelo, portanto, vem promovendo mudanças marcadas 

predominantemente pelos aspectos quantitativos, em detrimento dos qualitativos, 

que tendem a ignorar os diferentes contextos da realidade educacional, favorecendo 

o controle social através da competitividade. Sarmento (2001) aponta que: 

 

[...] as pulsões neoliberais propõem-se mudar a escola através da introdução de 

uma lógica concorrencial de mercado, com a abertura do espaço institucional 

público a formas privadas de gestão e a uma dinâmica de disputa dos “melhores” 

resultados, dos “melhores” alunos, pelas “melhores” escolas. Num caso e noutro, 

são excluídos todos aqueles que se distinguem dos padrões dominantes, 

gerando-se dessa forma novas e mais flagrantes desigualdades escolares e 

sociais. (2001, p. 24). 

 

De acordo com os autores Peters, Marshall e Fitzsimons (2004, p. 89), “As 

verdadeiras especificações para a liberdade do indivíduo, que são proporcionadas 

pelas formas gerencialistas de educação, então não são nada mais do que um 

momento em um processo individualizante e totalizante, a governamentalidade”.  

Os autores ainda ampliam a discussão do conceito de governamentalidade e 

sua relação com a educação afirmando que o novo gerencialismo funciona como uma 

tecnologia de governança emergente e cada vez mais racionalizada e complexa, que 

opera em diversos níveis: o individual (do estudante autogerido e professor), a sala de 

aula (técnicas de gestão da sala de aula), o programa acadêmico (com a promoção 

explícita dos objetivos de autogestão) e a escola ou instituição educacional 

(instituições autogeridas). 

Para Veiga-Neto (2013, p.39):  

 

[...] a governamentalidade neoliberal intervirá para maximizar a competição, para 

produzir liberdade para que todos possam estar no jogo econômico. Dessa 
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maneira, o neoliberalismo constantemente produz e consome liberdade. Isso 

equivale a dizer que a própria liberdade transforma-se em mais um objeto de 

consumo. 

 

Sendo assim, o Estado é mínimo, quanto à sua intervenção no mercado 

econômico e financeiro, mas é onipresente e onipotente, como investidor de políticas 

– principalmente educacionais. Os sujeitos precisam ser educados dentro de 

determinados preceitos, que ressaltem o empresariamento de si, exigindo dedicação 

e formação para empreender-se e entrar no jogo econômico. 

Para Foucault (2008), as modificações interpeladas pelas práticas de governo 

exigiram, de alguma maneira, novas modalidades de organização e de produção de 

determinados tipos de saber. 

Com a governamentalidade, pode-se, por exemplo, compreender melhor por 

que a educação escolar tornou-se, ao mesmo tempo, objeto e objetivo centrais para 

o Estado moderno. E, na medida em que a escola se tornou a instituição capaz de 

melhor e mais vigorosamente articular a genealogia do sujeito com a genealogia do 

Estado, também se compreende que a escola tem um papel preponderante nas 

transformações do mundo contemporâneo (VEIGA-NETO; TRAVERSINI, 2009). 

A ampliação da noção de governamentalidade nos permite pensar que as 

práticas educativas e pedagógicas se encontram vinculadas aos dispositivos de 

governo das populações, mas também às práticas de governamento de si mesmo, daí 

poder-se-ia dizer que os discursos educativos e pedagógicos produzem e articulam 

formas políticas e formas éticas de governamento (MARÍN, 2011). 

Há um governo que observa, vigia e controla a criança, conduzindo-a para que 

a sua vontade não seja contrária à sociedade, almejando que cada um e todos sejam 

governáveis. É um governo que reconhece certa naturalidade dos comportamentos 

infantis, no entanto, são necessárias práticas disciplinares para alcançar o 

autogoverno dos indivíduos. 

Garcia (2010, p. 450) afirma que, contratos, metas, indicadores (como o IDEB) 

e os bancos de dados que resultam dos exames nacionais, por exemplo, currículos 

prescritos, políticas de avaliação e auditoria garantem o governo à distância, a 
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responsabilização individualizada dentro de metas e estratégias definidas 

centralmente. 

Ao analisarmos a dinâmica das políticas públicas educacionais, é possível 

perceber que os estudantes, para as quais essas políticas são destinadas, no nosso 

caso em particular as crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, não têm tido 

um reconhecimento, de um lado de sua participação ativa no processo e de outro, do 

seu direito à infância dentro do sistema escolar, enquanto sujeitos de direitos. Há uma 

resistência em reconhecer e dar visibilidade para a condição de direitos das crianças, 

limitando a infância ao assistencialismo. No entanto, as políticas públicas reduzem 

as crianças e adolescentes em mercadorias treináveis para a empregabilidade, o 

controle e o disciplinamento, agindo sobre a conduta e sua subjetividade, 

transformando o seu eu em um ser passivo, apesar de toda retórica da formação para 

a cidadania, presente na maioria dos documentos oficiais. (SANTOS, 2018). 

O que temos observado é um crescente modelo de educação liberal, 

conservador e despolitizado em nome de uma qualidade que está sendo a todo tempo 

negociada com os estudantes e os pais (comunidade escolar) para se obter 

desempenhos específicos de forma contratual, afim de cumprir as tarefas delegadas, 

sendo a escola um instrumento do mercado, que faz uso de técnicas que se distancia 

do conteúdo político da cidadania, preocupando-se com o ideário de consumo. 

 Em uma sociedade desigual e heterogênea como a brasileira, as políticas 

públicas educacionais devem desempenhar um papel relevante na formação do 

cidadão que vá além de torná-lo competitivo e consumidor frente à ordem mundial 

globalizada. 

 

3 As avaliações em larga escala e a Prova Brasil 

  

No bojo das reformas educacionais da década de 1990, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB), as avaliações em larga escala foram centrais. 

Nesse período se desenvolvem programas de avaliação que visam determinar 

parâmetros de qualidade educacional quantitativos para todo o território nacional.  

Gradativamente foram implantados modelos de avaliação, aos quais, as unidades 

escolares e os sistemas de ensino, assim como docentes e discentes do país, foram 
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testados com vistas à obtenção e análise de seus desempenhos. A Prova Brasil foi 

uma dessas iniciativas, passando a integrar um sistema avaliativo. Este fenômeno 

também ocorreu em outros países da América Latina2. 

O Sistema Nacional de Educação Básica (SAEB) foi criado em 1995, pelo 

Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (MEC). 

Inicialmente tinha como foco o estabelecimento de escalas de proficiência em 

Língua Portuguesa e Matemática, realizando testes por amostragem de cada 

unidade da federação das escolas públicas e privadas do Brasil. Em 2005 é 

reestruturado, criando-se a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), conhecida como Prova Brasil. 

De acordo com informações no sítio online do INEP 3 , a Aneb manteve os 

procedimentos da avaliação amostral (atendendo aos critérios estatísticos de no 

mínimo 10 estudantes por turma) das redes públicas e privadas, com foco na gestão 

da educação básica que até então vinha sendo realizada no SAEB. A Anresc (Prova 

Brasil), por sua vez, passou a avaliar de forma censitária as escolas que atendessem 

a critérios de quantidade mínima de estudantes nos anos finais de cada etapa do 

Ensino Fundamental (5º e 9º anos) avaliadas, permitindo gerar resultados por escola, 

publicizando informações sobre o ensino oferecido em cada município e em cada 

escola, culminando em indicadores da educação.  

Os dados coletados no portal do Ministério da Educação4, sobre a Prova Brasil, 

define que é de caráter universal, homogênea e padronizada, tendo como objetivo 

auxiliar os governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos e 

financeiros, assim como a comunidade escolar, no estabelecimento de metas e na 

implantação de ações pedagógicas e administrativas, visando melhorar a qualidade 

do ensino.  

Em 2007, é criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

como parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O indicador analisa o 

fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações, sendo estes entendidos 

                                                      
2 Honduras (1990); Colômbia (1991); República Dominicana (1992); Argentina e El Salvador (1993); 
México (1994); Costa Rica, Paraguai e Venezuela (1995) e Bolívia (1996) (FERRER, 2000 in: FARIA & e 
CUNHA FILGUEIRAS (2007).  
3 http://www.inep.gov.br/ 
4 http://portal.mec.gov.br/prova-brasil 
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como indicadores da qualidade da educação. É calculado com base no desempenho 

dos estudantes no SAEB/Prova Brasil e em taxas de aprovação. Ainda de acordo com 

o site do MEC, para que IDEB de uma escola ou rede pública alcance a meta 

estabelecida, é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de 

aula. O discurso governamental é que até 2022, bicentenário da Independência do 

País, a “qualidade” da Educação Básica será garantida para todos os brasileiros.  

Arroyo (2011, p. 35) aponta que: 

 

As recentes políticas de avaliação centralizada quantitativa se dão por 

desempenhos, por etapas, para quantificar progressos, sequencias de ensino-

aprendizagem reforçarem lógicas progressivas, sequencias rígidas, aprovadoras, 

reprovadoras de alunos e mestres.  

 

A partir do exposto, a avaliação da educação escolar foi base estratégica da 

reforma educacional iniciada na década de 1990, tendo uma ênfase no discurso da 

qualidade, fundamentado nos famosos três “E” – eficiência, eficácia e efetividade. 

Qualidade esta, vinculada ao desempenho dos discentes do ensino fundamental, 

através de testes que medem suas proficiências, sendo a avaliação um instrumento 

de controle do trabalho escolar, promovendo um falseamento de uma noção de 

meritocracia, que invisibiliza as desigualdades existentes.  

 Oliveira e Feldfeber (2011) contribuem com a discussão afirmando que:  

 

Tais avaliações têm servido em muitos casos, como instrumento de avaliação e 

controle do trabalho docente por meio da premiação aos professores cujos 

alunos apresentam desempenho satisfatório e o contrário, maior pressão e 

cobrança daqueles cujos alunos não apresentam bom desempenho (p. 29). 

 

As avaliações em larga escala geram uma racionalização voltada apenas para 

os resultados, que desconsideram os condicionantes intra e extraescolares, que 

influenciam diretamente na aprendizagem dos discentes. O que se observa é o foco 

em publicizar apenas resultados que se materializam através do rendimento ou 

desempenho dos alunos nas avaliações. 
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Desta forma, o poder indutor das avaliações pode cooptar os alunos que 

apresentam melhores desempenhos cognitivos ou ainda, excluir no processo de 

matrícula ou até mesmo no dia da aplicação da prova, os alunos com alguma 

deficiência ou que revelam dificuldades de aprendizagem, para evitar possíveis 

resultados ruins que a escola venha a apresentar. 

Há uma ênfase por avaliação de resultados (e produtos) e 

consequentemente, desvaloriza-se a avaliação dos processos, como é o caso dos 

exames nacionais que reduzem a complexidade do processo educativo apenas ao 

que é mensurável. É preciso definir se a avaliação será instrumento de controle ou 

de desenvolvimento, de promoção do ser humano e da escola (SOUZA, 2014). 

As avaliações e os que avaliam tensionam o currículo planejado pelos/as 

docentes, forçando-os/as a seguir os conhecimentos que caem na prova, tornando-

os o currículo oficial imposto às escolas. Por sua vez, o caráter centralizado das 

avaliações tira dos docentes o direito a serem autores, sujeitos da avaliação do seu 

trabalho. A priorização imposta de apenas determinados conteúdos para avaliação 

reforça hierarquias de conhecimentos e consequentemente de coletivos docentes. 

Há um controle sobre a conduta dos docentes, a partir das políticas de 

avaliação nacional. Como bem afirma Arroyo (2011, p. 49), “a política nacional de 

avaliação faz parte de uma ressacralização conservadora dos conteúdos, sobretudo 

daqueles reduzíveis a competências e habilidades mensuráveis, condicionantes do 

progresso da nação.” 

Ainda segundo o autor, as políticas neoliberais com sua ênfase no treinamento 

e no domínio de competências e nas avaliações e classificações de alunos e mestres 

por domínios de resultados, voltam a expatriar a educação dos seus territórios, as 

escolas, os currículos e a docência (ARROYO, 2011). 

De acordo com Santos (2018), a vida dos sujeitos (estudantes) não importa no 

processo avaliativo, ignorando a diversidade de suas experiências e delimitando 

alguns conhecimentos como válidos e universais. Assim, as avaliações nacionais 

acabam sendo um produto abstrato e descontextualizado da vida dos sujeitos. 

Reduzindo seu direito de ser criança, ao domínio de habilidades de leitura, escrita e 

matemática, desconsiderando seu desenvolvimento humano. Esse modelo de 

avaliação tende a se tornar formas de cooptação, forjando uma nova modalidade em 
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ser criança no contexto escolar, contrário a uma perspectiva que visa destacar o seu 

reconhecimento enquanto sujeitos ativos e afirmativos de direitos.  

A avaliação educacional está implicada em um jogo de interesses no qual 

expressa o projeto educacional do Estado. As avaliações em larga escala, acabaram 

tornando-se indicadores de sucesso ou fracasso das políticas educacionais, que 

muitas vezes são classificatórias e seletivas. Os resultados apresentados por estas 

avaliações conduzem gestores, a provocar mudanças qualitativas nos sistemas 

púbicos de ensino. Como argumenta Sousa (2014), a partir de uma categoria 

elencada em seu trabalho: 

 

Interpretação dos resultados obtidos pelos alunos nas provas como a principal 

evidência da qualidade de uma dada rede de ensino ou instituição. Ao se enfatizar 

os produtos em detrimento dos processos, bem como, ao não se considerar, nas 

análises dos resultados das provas, os contextos de produção e reprodução dos 

saberes escolares, difunde-se uma noção restrita de qualidade (p. 411). 

 

A partir do exposto, o que se observa é a redução da qualidade do ensino ao 

desempenho dos estudantes nas avaliações em larga escala, controlando os 

resultados obtidos por cada escola deste país, selecionando as melhores, 

provocando um rankeamento entre elas. Os testes acabam controlando também o 

currículo, limitando as disciplinas a serem ministradas, e no caso específico da Prova 

Brasil, dando uma maior visibilidade para Língua Portuguesa e Matemática. 

 

Os desempenhos dos alunos nas avaliações de larga escala, como expressão de 

qualidade, pouco a pouco vêm subsidiando diversas iniciativas de gestão das 

redes, que se apresentam em nome da promoção dessa qualidade. Sob o 

argumento da transparência, vêm se inserindo nos programas e planos 

governamentais, mecanismos que visam dar ampla visibilidade aos resultados 

das avaliações e, em alguns casos, responsabilização de profissionais ou da 

escola por esses resultados, traduzida na implantação de incentivos simbólicos 

ou monetários, com vistas à indução de mudanças. A alocação de recursos 

diferenciados para as escolas, como meio de premiação por bons resultados, 

revela a crença de que se a competição no interior das redes de ensino induz a 
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melhores resultados. O mesmo pressuposto está presente em iniciativas de 

incentivos monetários aos profissionais das escolas. A busca por melhores 

resultados pode levar a escola [ou, talvez, já esteja levando] a investir mais 

intensamente nos alunos julgados com maior potencial de obtenção de melhores 

pontuações nas provas externas, mesmo que isso resulte em iniquidades 

(SOUSA, 2014, p. 412). 

 

Sendo assim, não se pode limitar a qualidade da educação, exclusivamente ao 

quantitativo da proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática, 

desconsiderando aspectos internos e externos do contexto escolar e de vida dos 

sujeitos, responsabilizando escola, professores, estudantes e família por tais 

resultados.  

Destarte, é necessário repensar o papel da avaliação, colocada como 

instrumento de desenvolvimento e promoção de supostos padrões universais de 

qualidade e problematizar que tipo de estudante, de cidadão, pode estar em jogo, no 

controle de suas condutas diante das avaliações em larga escala. 

 

Considerações finais 

 

As políticas públicas educacionais incorporam avaliações em larga escala, 

como mensuração e comprovação da eficácia da qualidade da educação. No tocante 

ao ensino fundamental, a Prova Brasil e sua ligação com o IDEB, tem sido este vetor 

de qualidade, propagada nos discursos governamentais, promovendo nas escolas 

públicas, uma série de estratégias para um bom desempenho de seus estudantes e 

alcance das metas estabelecidas pelo IDEB. 

Nesse sentido, esta responsabilização por resultados satisfatórios, induz as 

condutas das crianças, famílias, professores e gestão escolar, criando estratégias de 

assujeitamento às determinações burocráticas e discursos oficiais para um 

desempenho satisfatório na Prova Brasil.  

Para as crianças dos 5º anos do ensino fundamental, participantes e 

envolvidas diretamente com tais resultados, há um investimento em suas 
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subjetividades, sendo submetidas às estratégias de governo, controle e 

assujeitamento.   

Na contemporaneidade, a concepção de cidadania necessita ser 

problematizada para entender como estes processos são constituídos nas escolas 

públicas brasileiras. Uma cidadania na qual relaciona qualidade da educação, com 

sucesso de resultados, responsabilizando as crianças como definidoras de 

resultados universais e padronizados, que para isso, são elaboradas uma série de 

táticas e discursos oficiais com efeitos de verdade, que sujeitam, formam 

subjetividades e objetivam os estudantes infantis. 
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Resumo 

 O objetivo geral desta pesquisa é de interpretar os programas de ciclovias 

recreativas como tecnologias políticas no agenciamento da mobilidade ativa 

sustentável. As ciclovias recreativas são programas operados pela gestão pública 

em conjunto com a iniciativa privada para a promoção massiva de diversas práticas 

corporais com o fechamento temporário de vias públicas para o transito do 

transporte motorizado. Esta proposta se justifica na compreensão das 

convergências e divergências discursivas dos atores membros da Red de Ciclovías 

Recreativas de las Americas (Red-CRA), organização social composta por 87 

entidades de países do continente americano atuando no fomento à participação 

cidadã na política institucional de planejamento das cidades entendida neste 

contexto como uma forma de racionalidade neoliberal inserida no campo da 

mobilidade urbana com benefícios para a saúde ambiental coletiva.  

Palavras-chave: ciclovias recreativas; mobilidade ativa; planejamento de cidades; 

governamentalidade neoliberal; saúde ambiental coletiva. 

 

Abstract 

The  general  objective  this research interpreting recreational open streets programs 
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 as political technologies in the management of sustainable active mobility. Open 

streets are programs operated by public management in conjunction with the private 

initiative for the massive promotion of various bodily practices with the temporary 

closure of public roads for the transit of motorized transport. This proposal justified 

understanding discursive convergences and divergences of the actor’s members of 

the Red de Ciclovías Recreativas de las Americas (Red-CRA), social organization 

composed of 87 entities from countries in the American continent working to promote 

citizen participation institutional policy city planning understood context neoliberal 

rationality inserted in the field urban mobility with benefits for collective 

environmental health. 

Keywords: open streets; active mobility; city planning; neoliberal governamentality; 

collective environmental health. 

 

Introdução 

 

A problemática global das mudanças climáticas é causada em grande parte 

pelo desenvolvimento estrutural do sistema de transporte nas principais decisões 

políticas que influenciam o planejamento urbano das cidades com consequências 

ainda mais complexas para os países periféricos (SALDIVA, 2018). Essa afirmação 

está contextualizada nos informes World Cities Report (WCR) (UN-HABITAT III, 2016) 

e do Secretário Geral da Organizaçao das Naçoes Unidas (ONU) sobre transporte 

sustentável (UN-SG, 2016) para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (UN-SDS, 2016) ao incentivar a mobilidade ativa sustentável em seus 17 

objetivos. 

Neste projeto de pesquisa, abordaremos os programas de ciclovias 

recreativas (SARMIENTO et al., 2010; TORRES et al., 2013; MEISEL et al., 2014; 

TEUNISSEN et al., 2015; CASTILLO et al., 2016; BARRADAS et al., 2017; SARMIENTO 

et al., 2017) como tecnologias políticas para a promoção de práticas corporais no 

espaço público. Entendemos o conceito de mobilidade ativa sustentável 

(principalmente caminhar e pedalar) quando o cidadão têm a capacidade de se 

movimentar livremente, inclusive uma característica motriz humana parcialmente 

valorizada entre os gestores públicos de grandes centros urbanos devido a 
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limitações ambientais, corporais e simbólicas (TRONCOSO & PUTTINI, 2018). Por 

outro lado, GRANADOS (1998) afirma sobre as externalidades negativas do tráfego 

motorizado como a mortalidade e a incapacidade causada por lesões em acidentes, 

a incidência de doenças causadas pela poluição do ar, sedentarismo e obesidade, a 

infraestrutura rodoviária que consome enormes recursos públicos prejudicando a 

rentabilidade de modos alternativos de mobilidade que contribuem para diminuir o 

efeito estufa. 

Apesar das cartas de compromisso da Organização das Nações Unidas e da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) indicarem conceitualmente a promoção de 

mobilidade ativa sustentável, as políticas governamentais atuais são baseadas em 

um discurso que estimula as práticas corporais, mas que na realidade, estas operam 

principalmente em espaços fechados de academias devido a uma tendência 

disciplinar performativa exclusiva para certos indivíduos ou, até mesmo, em parques 

públicos como lazer contemplativo. Por outro lado, há uma evolução de mentalidade 

por parte de autoridades em algumas localidades com destaque para a organização 

institucional no trabalho de gestão com atividades recreativas do Programa Ciclovía 

do Instituto Distrital de Recreação e Esportes (IDRD) - Bogotá, Colômbia (TRONCOSO, 

2019), política pública caracterizada pelo fechamento parcial temporário de vias 

urbanas por um ou mais 

dias da semana para o transporte motorizado com a formação de um circuito 

adaptado de ruas e avenidas interligado com parques públicos denominada ciclovia 

bogotana. 

Segundo ESTRADA et al., (2009) as ciclovias recreativas são programas 

operados pela gestão pública em conjunto com a iniciativa privada realizados em 

espaços públicos para recreação que oferecem diversos fatores positivos, dentre 

eles, recupera as ruas para convivência, oferece oportunidades de emprego, gera 

pertencimento local e favorece hábitos de vida saudáveis com a promoção de 

exercícios físicos. Em 2005, foi organizada a Primeira Conferência Internacional 

sobre Ciclovias Recreativas (atualmente está na décima quarta edição) e, ao final do 

evento, foi elaborada a Declaração de Bogotá:  
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Observamos el desarrollo de las ciudades americanas marcado por el 

crecimiento de infraestructuras destinadas para el transporte sin reflejar la 

movilidad de peatones, ciclistas y discapacitados. Consideramos fomentar 

desde las instituciones públicas y privadas, la planeación y construcción de 

ciudades saludables a través de la promoción de la movilidad activa sustentable, 

la defensa de los espacios públicos, promoción de actividad física, recreación y 

programas que promuevan la interacción y cohesión social. Saludamos las 

iniciativas de usos temporales en vías destinadas al tránsito motorizado para 

caminantes, ciclistas, patinadores y personas con discapacidad, de todas las 

edades, sexo y condición social. Apreciamos que, las actuales ciclovías y 

ciclopaseos gozan de una gran acogida y apoyo popular. En promedio, 2.400.000 

ciudadanos de las Américas salen a las calles cada domingo y días feriados. 

Estas iniciativas pueden crecer si se promuevan medidas para mayor 

participación ciudadana en su gestión, mejoramiento y ampliación de las 

condiciones físicas, técnicas y de servicios de las ciclovías. Consideramos 

realizar campañas de comunicación para promover las ventajas individuales y 

colectivas de la recuperación de espacios públicos, transporte colectivo, uso de 

la bicicleta y actividades recreativas. Por esas razones, hemos constituido 

grupos de trabajo creando la Red de Ciclovías Recreativas de las Américas, una 

asociación de entidades y personalidades público-privadas interesadas en el 

intercambio de información con el fin de fortalecer las ciclovías y ciclopaseos en 

continente Americano (Red-CRA, 2005). Siguiendo los pasos de la ciclovía 

bogotana, 87 otras organizaciones dos países Colombia, México, Perú, Ecuador, 

Chile, Bolivia, Brasil, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Porto Rico, Canadá, 

Uruguai e Guatemala, colaboraran con esa iniciativa que representa una 

respuesta maciza e eficiente de salud ambiental colectiva generadora de 

concientización sobre la ocupación del espacio público (Red-CRA, 2020). 

 

Evidencia-se que os discursos sobre o fenômeno mobilidade ativa sustentável 

como tecnologia política têm pouco apoio institucional em relação à integração 

administrativa e programática, o que corrobora o apoio de cartas de compromisso 

internacionais que responsabilizam a gestão pública pela promoção da saúde e 

prevenção de doenças degenerativas crônicas. Dada a eficácia dos programas de 

ciclovias recreativas para a convivência humana, perguntamos: Quais são os 
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discursos que compõem a política pública que promove a mobilidade ativa 

sustentável? Ou, quais são as perspectivas dos agentes culturais envolvidos nesse 

contexto social? 

Como o mercado de transporte motorizado gera grande parte dos impostos 

para o poder público, além do lobby da indústria automobilística, torna-se um desafio 

a sua implementação. Aqui, vale observar a distinção entre disciplina e segurança 

para Foucault (2007) que, ao considerar as diferentes formas de espacialidade como 

resultado de um problema de estrutura, a cidade disciplinar movida entre destinos, 

têm seu planejamento interno operado a partir da arquitetura logística que responde 

à ordem da construção constituinte individualizada separando o corpo social do 

motorista com seu entorno, o que o converte em quantidade e intensidade diante da 

regulação monótona do ato de dirigir que exige a liberação dos espaços viários de 

circulação e passagem como forma de regulação da fluidez e da velocidade. Dessa 

forma, a conquista efetiva de compartilhar um modo de vida válido para o bem 

comum nas cidades latino-americanas tem coerência nos movimentos de cidadãos 

que respondem a essa hegemonia reivindicando na política institucional, uma 

abertura convergente para o poder público atender às demandas da sociedade civil 

organizada.  

O contraponto desta questão no território latino-americano está na 

comparação com países nórdicos como Dinamarca, Holanda e Alemanha que, no uso 

massivo da bicicleta, têm uma demanda existencial com a superação dos conflitos 

por já terem passado por múltiplos protestos que serviu para formar uma identidade 

capaz de aglutinar múltiplas agências discursivas. Essa demanda foi necessária 

para que a administração pública trabalhasse para formatar o conteúdo das ações 

de infraestrutura para mobilidade não motorizada, por isso o significado dessas 

estruturas se situa na proximidade de relações dialógicas entre “representantes 

representados” para construção de consenso passo que nas cidades latino-

americanas, apesar de atingir o limite físico (poluição ambiental urbana) e social 

(sedentária), há uma impossibilidade ética de comparar essas realidades devido a 

diferentes processos históricos cujo paradigma de mobilidade ativa sustentável 

ainda é em uma etapa recreativa. 
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Portanto, pretendemos estabelecer um conjunto relacional de argumentos 

com base nos seguintes termos: a) como o fenômeno da mobilidade ativa 

sustentável interage entre os campos da mobilidade urbana e da saúde coletiva; b) 

caracterizar a formação de programas de ciclovias recreativas; c) analisar a 

mobilidade ativa sustentável em relação à participação do cidadão na política de 

planejamento institucional das cidades. 

 O objetivo desta pesquisa será de interpretar os programas de ciclovias 

recreativas como tecnologias políticas para a promoção da mobilidade ativa 

sustentável. Como objetivos específicos, compreender a organização social das 

experiências de gestão público-privada contextualizada a Red de Ciclovías 

Recreativas de las Américas (Red-CRA) e analisar as convergências e divergências 

discursivas do agenciamento cultural relacionada ao trabalho de promoção da 

mobilidade ativa sustentável. 

 

2 Construção do problema de pesquisa 

 

No livro "Segurança, Território, População", FOUCAULT (2006) apresenta o 

conceito de biopoder definido por um conjunto de mecanismos pelos quais a espécie 

humana constitui seus traços biológicos fundamentais que, desde o século XVIII, 

emergiram como estratégia de poder, onde as sociedades ocidentais modernas 

levarão em conta o fato fundamental sobre sua constituição como espécie humana 

(p.15). O biopoder está relacionado à segurança como uma função operacional dos 

mecanismos legais (sanção de uma lei com partição binária), dos mecanismos legais 

(lei enquadrada para vigilância e correção) e dos mecanismos disciplinares (ato 

legislativo que estabelece a lei) para a regulação econômica coletiva a partir do 

binômio “repressão-delinquência”, com o território como espaço de soberania 

exercitando os limites no desenvolvimento do corpo social e com a população como 

um conjunto de processos imersos em uma dinâmica controlada por técnicas 

governamentais de intervenção na cidade, fundamento moral do Estado. Para LOREY 

(2016), Foucault aponta com esse conceito dois aprendizados fundamentais, ou seja, 

que o sujeito ocidental coerente deve aprender a ter um corpo que é determinado por 

diversas condições influentes em sua existência e que deve desenvolver um 
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relacionamento consigo mesmo criativo e produtivo adaptado à precariedade 

vinculativa da individualização em relação ao outro. HARDT & NEGRI (2000) afirmam 

que a sociedade disciplinar contém o domínio social construído em torno de uma 

rede ramificada de dispositivos que registram costumes, hábitos e práticas, 

garantindo obediência por meio de instituições que oferecem uma lógica estruturada 

por parâmetros que limitam o pensamento a prescrever os componentes normativos. 

Para BOTICELLI (2016), o biopoder opera por meio de uma dinâmica regulatória para 

a administração coletiva de energia vital, tornando-a mais segura e regular. Essas 

relações de poder têm alcance imediato sobre os corpos caracterizados como uma 

força de produção cuidadosamente organizada através das complexas relações da 

vida urbana moderna (MARTINS, 2011). 

Para FOUCAULT (2006), governamentalidade pode ser definida como o 

conjunto de instituições, procedimentos, análises e cálculos para exercer controle 

sobre a população, a economia política e o instrumento técnico usado por uma 

tendência ocidental de soberania e disciplina que desenvolveu uma série de aparatos 

e conhecimentos específicos do governo, cujo resultado é o Estado de Justiça da 

Idade Média, que gradualmente se tornou um estado administrativo 

"governamentalizado": 

 

A governamentalização do Estado é um fenômeno efetivo, devido aos problemas 

das técnicas governamentais que se tornaram o único espaço real da luta e das 

rivalidades políticas dentro e fora do Estado, definindo em todos os momentos o 

que é público e público. o que é privado em sua sobrevivência e seus limites 

entendidos a partir das táticas do governo (Foucault, 2007, p. 214). 

 

MARTINEZ (2014) afirma que a governamentalidade era assumida como uma 

forma específica de poder, baseada nas relações entre segurança, população e 

território no âmbito de um modelo de governo historicamente rastreável, além de se 

tornar um esquema de pensamento cuja capacidade interna está em permanente 

transformação. Para ROMANUTTI (2014), sua forma analítica se opõe a uma 

microfísica de técnicas disciplinares com a produção de sujeições a uma macrofísica 
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soberana que, baseada no modelo da lei, é incapaz de explicar a complexidade da 

modernidade. 

No livro "O nascimento da biopolítica", Foucault refletiu o surgimento dessa 

mentalidade identificada como uma tecnologia disciplinar geral ou mesmo uma 

racionalidade política cuja arte de governo é direcionada à legitimação do Estado na 

administração da vida humana através de cálculos probabilísticos configurados a 

partir do campo de ação do indivíduo (FOUCAULT, 2007). RODRIGUÉZ & GIORGI 

(2007) afirmam que a vida se tornou além da subjetividade, excedendo os limites do 

indivíduo, acentuando violentamente sua linguagem, reconfigurando seus modos de 

produção que, nessa área entre as tecnologias biológica e social, intervêm modernas 

e coloniza de uma nova maneira que o corpo como instanciação do ser vivo se torna 

matéria política. Para LAZZARATO (2000), a biopolítica é composta de um conjunto 

disciplinar de normas que organizam a população relacionada às estratégias 

comportamentais de dominação institucional por meio de técnicas instrumentais. 

Bazzicalupo (2010) afirma que em nossas cidades há vidas de menor valor que 

outras, então a política se torna a luta entre a definição da natureza do ser humano 

e o domínio técnico do governo, que assume uma função normativa seletiva. 

Para SAAD-FILHO & JOHNSTON (2005), o neoliberalismo opera a partir de uma 

ideologia de controle que valoriza o consumo, colocando o mérito do sucesso e o 

peso do fracasso estritamente acima do indivíduo. Dessa forma, a 

governamentalidade neoliberal representa uma realidade de interseção entre poder 

e técnica, conforme normas legais, a constituição de indivíduos consigo mesmos, ao 

longo do tempo, com a família e com o meio ambiente, produzindo uma subjetividade 

proclamada a partir da lógica dos negócios que gerencia princípios dinâmicos 

competitivos em um aspecto aparentemente "gratuito" (DARDOT & LAVAL, 2013). 

SANTIAGO GÓMEZ (2010) afirma que a responsabilidade moral do neoliberalismo é 

propor um modelo de interação entre o mercado e o Estado como uma estrutura de 

ação ao tentar criar condições formais de jogo entre indivíduos "livres". ENERGICI 

(2016) afirma que esse tipo de pensamento analítico é organizado por uma série de 

tecnologias de dominação projetadas para direcionar o comportamento dos 

indivíduos com base nos processos de subjetivação para a regulação populacional. 

Para MARTINEZ & MUÑOZ (2018), essa forma de controle governamental afeta 



 

 

 
 

Leandro Dri Manfiolete Troncoso;  Carlos Jose Martins | 117 

 

historicamente o indivíduo da responsabilidade individual pela normalização do 

conceito de risco que, ao formar um complexo de subjetivação, acaba interferindo 

em suas decisões. O neoliberalismo para AMBROZIO (2018) opera desde que a 

regulamentação do mercado é implantada como um "local de veredicto" ao assumir 

que a mobilização do desejo de consumir para alcançar felicidade momentânea 

define um modo de existência e representação coletiva que promove a competição 

por que "todos" participam do jogo econômico baseado em eleições baseadas em 

cálculos de dívida, um dispositivo de dominação normativa. YORY (2011) entende 

que esse regulamento chamado “acordos sociais dos cidadãos” faz parte de uma 

estratégia governamental de sociedades liberais avançadas para autogestão social 

com o próprio governo de vitalidade. ARAYA (2014) afirma que a produção do eu 

opera para a promoção discursiva do empoderamento que, ao aparecer como uma 

reivindicação, é um processo no qual o sujeito decide e age por suas próprias 

habilidades, adaptadas às condições sociais de competição com o indivíduo na 

formação de uma nova figura generalizada. 

No livro “Políticas de la vida. Biomedicina, poder y subjetividad en el siglo XXI”, 

ROSE (2012), traça uma descrição histórica do conceito de vitalidade que começa 

nos séculos 18 e 19 como uma política de saúde preocupada com as taxas de 

mortalidade epidemias, da vigilância de água e alimentos para a vitalidade dos 

habitantes que agora se aglomeram nas cidades. Durante a primeira metade do 

século XX, esse interesse pela saúde da população foi misturado com uma 

concepção particular de herança pela constituição biológica e suas consequências 

na reprodução diferencial das populações, mas a política vital de nosso século não é 

delimitado pelos polos de saúde e doença, mas pelo controle de administrar, 

modificar, redefinir e modular as próprias capacidades vitais dos seres humanos 

como criaturas vivas em si (ROSE, 2012, p.25). Para Foucault, enquanto o corpo é 

uma realidade biopolítica, a medicina se torna uma estratégia de atenção à saúde 

pública baseada no fenômeno da saúde e no controle da força de trabalho por meio 

da medicalização que tem como mecanismo central a normalização disciplinar para 

incorporar as energias dos sujeitos no ciclo produtivo (SAIDEL, 2018). Essas 

racionalidades de governo são caracterizadas por uma diversidade de forças 

heterogêneas operadas por órgãos reguladores, nas quais as pessoas sofrem 
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constantes modificações enfatizadas pela responsabilidade individual, tendo em 

vista a percepção de que experimentamos a influência de técnicas biomédicas, maior 

capacidade modificar a engenharia da vida a partir da existência como princípio 

organizador da vitalidade (MILLER & ROSE, 2012). 

ROSE (2012) afirma que, a partir da segunda metade do século XX, a saúde foi 

convertida como um valor fundamental do mundo desenvolvido, com base no 

aumento da economia no setor da saúde, com a participação de organizações 

médicas e filantrópicas em campanhas educacionais e Além disso, sustentando 

suas demandas por autoridades políticas, além disso, esse processo histórico é o 

resultado da demanda de pacientes que se tornaram "consumidores conscientes" ao 

escolher sua forma de medicamento, a fim de maximizar sua própria vitalidade, até 

propensos a apelar para canais legais Para o autor, a saúde agora é entendida como 

um imperativo categórico para maximizar o potencial vital, ou seja, é uma ética 

prática negativa julgada por aqueles que não adotam um relacionamento ativo com 

o próprio futuro, que a atitude do cidadão considera ter. adquiriu o direito de imputar 

responsabilidade moral ao outro exigindo compensação por suas fraquezas. Dessa 

maneira, no século XXI, a biomedicina procurará mudar nossa relação “saúde-

doença” injetando a crença somática expressa em nossa existência corporal como 

um local privilegiado de experimentação consigo mesmo. ROSE (2012) enfatiza que 

essa economia moral denominada ethopolítica é definida como uma tentativa de 

governar o comportamento humano, agindo sobre valores que fornecem os meios 

possíveis para conectar o autogoverno do indivíduo às relações com a comunidade; 

é uma ética de como devemos conduzir a competência conformada como nova 

forma de autoridade onde a vitalidade é o resultado do poder pastoral que define os 

julgamentos de valor compartilhados pelas famílias sobre nossa identidade 

biológica.  

Assim, os padrões contemporâneos de educação em saúde incorporam as 

diversas ideias sobre as responsabilidades dos cidadãos diante da crescente 

importância das práticas de identidade, mas esse tipo de análise deve levar em conta 

a esfera individual organizada por uma condição somática compartilhada chamada 

biocidadania informacional. Para VACCARO (2017), o sujeito moderno parece 

dissolver-se na centrifugação de forças no campo econômico do jogo entre 
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genealogia e liberdade quando surge uma evidência comportamental de 

subjetivação biopolítica que, a partir do movimento disciplinar de objetivação é 

favorecida por uma subjetivação modelada a partir da separação do sim, passando 

pela prática do sim até a própria transfiguração, fases que compõem o processo de 

individuação que força os governados a se dirigirem ao governante. Nos últimos 

anos, vários países lançaram iniciativas culturais destinadas a educar os indivíduos 

a participarem ativamente dos debates sobre os vários dilemas preventivistas 

introduzidos pelo progresso científico e tecnológico como parte constitutiva do 

treinamento para a cidadania, cujo resultado é o interesse da saúde individual pois 

uma vez informado, o sujeito é autonomamente obrigado a ter hábitos responsáveis 

à luz de sua constituição biomédica atual e futura (ROSE, 2012). 

 

3 Metodologia 

 

Para esta pesquisa, serão utilizadas as seguintes forma de arquivos 

históricos:  

a) O “Manual para implementar y promocionar la ciclovía recreativa” ESTRADA et al. 

(2009) elenca oito bases operacionais para organização do evento ciclovia 

recreativa: 1) vontade política em assumir decisões que geram conflito inicial 

devendo incluir do executivo às autoridades técnicas encarregadas do trânsito para 

aceitar o desenvolvimento da atividade, 2) viabilidade técnicas determinando as ruas 

viáveis a serem fechadas levando em consideração as características das estradas, 

a presença de instalações que geram excesso de veículos com alternativas de desvio 

durante o evento; 3) viabilidade econômica que envolve investimentos desde a 

compra de itens, contratação de serviços e pagamento para quem trabalha na 

atividade; 4) elaboração do projeto tem de obter a aprovação dos organismos 

correspondentes indicando o circuito da atividade, sinalização, pessoal disposto 

com sua localização e funções, além de medidas de mitigação para a circulação de 

veículos e campanha de divulgação; 5) planejar a realização de atividades por 

usuários com a oferta de água ou fruta e empréstimo de rodados; 6) o treinamento 

para seleção de funcionários com o compromisso de salvaguardar a segurança 

durante o desenvolvimento das atividades; 7) realizar contratos de suprimentos e 
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serviços para a aquisição de elementos de segurança, uniformes, transferência de 

materiais, gestão de seguros e disseminação de mídia; 8) manutenção da atividade 

com horário de montagem e supervisão do pessoal em relação a circulação de 

veículos motorizados. 

b) A produção acadêmica interdisciplinar sobre o fenômeno mobilidade ativa 

sustentável têm no fenômeno das ciclovías recreativas, uma propriedade capaz de 

atuar como tecnologias políticas na organização de eventos recreativos público bem 

como na conexão da descrição determinada do objeto (bicicleta ou outros tipos de 

rondas) a fim de gerar interações mediadas para perpetuar o comportamento entre 

os indivíduos cujos valores sociais propostos são peculiares ao nosso tempo em que 

a ecologia humana se tornou uma questão central para o planejamento urbano 

alienado ao modelo de saúde expandido como um direito e responsabilidade moral 

ao considerar o ambiente urbano para a formulação de políticas públicas 

intersetoriais, aqueles que reafirmam o poder pastoral do Estado para o cumprimento 

do serviço preventivo de saúde. 

c) Os discursos dos promotores de ciclovias recreativas: pretendo realizar 

entrevistas em diversos países latino-americanos que promovem as ciclovias 

recreativas, por exemplo, Brasil, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Panamá e México, 

com pelo menos cinco entrevistas por país com agentes públicos e da iniciativa 

privada. 

No sentido de analisar as configurações dessas redes de governamentalidade 

biopolítica na aplicação de programas de ciclovias recreativas como tecnologias 

políticas, estamos inspirada numa abordagem genealógica a qual procura produzir 

uma ruptura de evidencia, buscando os nexos de saber-poder e seguir as linhas de 

ruptura de sua emergência. (MARTINS, 2000). Para Martins & Jimenez (2019) a 

perspectiva teórica de Michel Foucault identifica o conhecimento e as tecnologias 

políticas estão atuantes nos indivíduos para o disciplinamento dos corpos e a 

regulação das populações como contraponto analítico das liberdades formais e 

jurídicas modernas amplamente divulgadas, ou seja, o autor enfatiza que a 

arqueologia e genealogia das técnicas de governo, conhecimento biomédico e 

medicina revelam sua papel biopolítico na constituição de nossa herança moderna. 

Dessa maneira, a genealogia resulta na busca das circunstâncias nas quais essas 
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coisas nasceram sob as quais se desenvolveram, pois no interior de uma luta de 

forças, certos discursos prevalecem e outros são apaziguados configurando práticas 

de verdade: 

 

Fazer genealogia é propor uma metodologia investigativa que observa a 

descontinuidade, os acasos, os acontecimentos, as experiências, os 

intempestivos de tal forma que: investiga os ditos e os não ditos, fazendo emergir 

saberes soterrados pelas malhas do poder; busca compreender os motivos pelos 

quais certos discursos emergem e outros desaparecem, compondo toda trama 

discursiva de tal forma a compreendê-la dentro das relações de força na procura 

compreender suas condições de emergência, transformações e apropriações 

naquilo que é dito ou não. (MORUZZI & ABRAMOWICZ, 2011, p. 179). 

 

Partindo do pressuposto que os programas de ciclovias recreativas operam 

como tecnologias políticas no interior de uma governamentalidade biopolítica, 

compreender o problema descrito situado no interior de uma rede de forças 

relacionais ondeatravés dos discursos dos agentes culturais, das cartas de 

compromisso mundiais com a saúde coletiva e das produções acadêmicas, 

buscaremos diagnosticar as racionalidades governamentais para a promoção da 

mobilidade ativa sustentável. 

 

Considerações finais 

 

Como forma de aproximar-se ao fenômeno investigado, tive a oportunidade 

durante dois meses para intercâmbio acadêmico em Colômbia no ano de 2015, 

pedalar entre as cidades de Medellín e Bogotá para conhecer pesquisadores, 

professores, cicloativistas, mecânicos de bicicleta, ex-atleta de renome internacional 

e gestor público. Especificamente à administração pública de atividade física, 

esporte e recreação, entrevistei Jorge Maurício Ramos Martinez, coordenador geral 

no período 2003-2013 do Programa Ciclovía do IDRD onde em sua fala, as categorias 

analíticas “participação social”, “gestão da política pública” e “organização 

institucional” como eixos fundamentais de ações governamentais para a promoção 
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e prevenção da saúde, uma referência reconhecida mundialmente (Troncoso, 2019). 

Esta iniciativa que remonta à 1974 com mobilizações cicloativistas por mais espaço 

para bicicleta na cidade, atualmente é considerada um patrimônio cultural bogotano 

que, adequada à análise arqueo-genealógica foucaultiana de Cortéz (2017), traduz-

se em uma forma de governamentalidade neoliberal que, têm na publicidade, uma 

ferramenta de gerenciamento dos sujeitos para que se encarreguem de sua própria 

imagem corporal aprendendo a se venderem como ativos e saudáveis, no caso, o 

Programa Ciclovía age como uma tecnologia de governo estruturado a partir de uma 

rede de subjetivações que exercem um poder pastoral em um espaço público 

recreativo que, ao manter ordens disciplinares, sua arte de conduzir a conduta dos 

indivíduos está situada numa pedagógica que ensina normas de comportamento 

para serem bons cidadãos. 

Nesse sentido, se fizemos uma comparação a realidade brasileira adequada 

ao ciclismo urbano, logo percebemos que a atividade do pedalar está situada 

hegemonicamente através da modalidade spinning praticada nos espaços fechados 

de academia de ginástica tendo como efeito de performance do corpo humano 

individual. Ao contextualizarmos a importância da política pública bogotana no 

agenciamento da mobilidade ativa sustentável com o ciclismo recreativo tendo o 

sujeito certa liberdade de se manifestar nas vias públicas com bicicleta, seja com as 

bicicletadas durante o período noturno ao longo da semana, bem como a 

possibilidade de levar a família para um passeio através de uma parque linear de 128 

km com vias interrompidas para o transporte motorizado, torna-se um incentivo 

massivo essencial para a promoção do ciclismo utilitário, inclusive evoluindo para 

as ciclovias emergentes com espaços segregados parcialmente para o transito de 

bicicleta, as ciclovías recreativas cumprem seu rol de estratégia educativa para 

sensibilização da população sobre as consequências da escolha individual-coletiva-

governamental no campo da mobilidade urbana e suas consequências para a saúde 

ambiental coletiva.  

Dessa maneira, torna-se necessária ampliar a discussão sobre o 

planejamento da cidade adequado ao agenciamento da mobilidade ativa sustentável 

com benefícios para a comunidade, como exemplo, o controle estrito da velocidade 

de deslocamento do transporte motorizado resulta na diminuição de mortes e 
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agravamento de lesões em acidentes no transito, a discussão urgente sobre a 

legitimidade dos estacionamentos de bens privados em vias públicas porque nesses 

locais se dá a possível implantação de infraestrutura cicloviaria devido as dimensões 

das vias públicas adequadas a fluidez e comodidade da figura do motorista que 

transporte pessoas e mercadorias em detrimento das outras formas de sujeito que 

se mobilizam naquele espaço-tempo. Mas para que essa visão ampla da diversidade 

humana que se mobiliza com seu corpo próprio tenha maior amplitude discursiva no 

debate sobre a política pública, é dever de todas as instituições públicas envolvidas 

na organização do espaço pública, a maior efetivação de campanhas educativas, 

debate legislativos e eventos massivos aos finais de semana no tempo de lazer da 

população bem como a promoção da prática social ciclismo urbano em ambientes 

escolares com práticas discursivas cujos efeitos têm consequências no cotidiano da 

população, o que significa visualizar o espaço público como potencial produtor de 

subjetividades em que os diversos conflitos de interesse entre agentes privados, 

impedem uma valorização do patrimônio natural e das práticas culturais locais em 

detrimento do lobby das industrias com a reprodução de maiores ganhos do modo 

sedentário do consumidor (farmácia, supermercado e posto de combustível) 

contemporâneo. 
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7. O Consumo e suas Interfaces com a Democracia em Busca de um 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Consumption and its interfaces with democracy in search of social-environmental 

development 
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Resumo 

O consumo possui duas dimensões principais: a biológica e a social.  Elas podem 

romper a harmonia socioambiental se não forem adequadamente organizadas. O 

problema: para que se possa firmar uma sociedade democrática e ambientalmente 

adequada, como o consumo deve ser norteado? A justificativa: com o aspecto 

biológico, sem a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência e, com o 

aspecto social do consumo, onde o hiperconsumismo está voltado para uma 

sociedade consumocentrista, as explosões sociais e a insustentabilidade ambiental 

são inevitáveis. Uma sociedade democrática e ambientalmente adequada à 

qualidade de vida pressupõe a satisfação das necessidades biológicas e o 

estabelecimento de um consumo social voltado ao desenvolvimento da qualidade da 

vida humana e dos demais espécimes. Sobre esta ótica, o consumo passa a ser um 

meio e não um escopo.    
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Abstract 

Consumption has two main dimensions: biological and social. They can disrupt 

social and environmental harmony if they are not properly organized. The problem: in 

order to establish a democratic and environmentally adequate society, how should 

consumption be guided? The justification: with the biological aspect, without 

satisfying the basic needs of survival, and with the social aspect of consumption, 

where hyperconsumism is directed towards a consumer-centric society, social 

explosions and environmental unsustainability are inevitable. A democratic society 

and environmentally adequate to the quality of life presupposes the satisfaction of 

biological needs and the establishment of social consumption aimed at the 

development of the quality of human life and of other specimens. From this point of 

view, consumption becomes a means and not a scope. 

Keywords: Consumption; Development; Democratic society; Socio-

environmentalism. 

 

Introdução 

   

No presente artigo se tem como problemática estudar como se pode firmar 

uma sociedade democrática e ambientalmente adequada e como o consumo deve 

ser norteado, na sociedade atual, para se atingir a referida sociedade. 

 Entende-se que a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência do 

ser humano num aspecto biológico é diferente do aspecto social de consumo, o qual 

traz no seu bojo o hiperconsumo que se volta a criação de uma sociedade 

consumocentrista. Esse tipo de sociedade acaba tendo o consumo como marco 

principal e essencial, que dessubjetifica o cidadão transformando em um simples 

consumidor e que não se preocupa com as questões ambientais, onde se cria uma 

exploração exacerbada dos recursos naturais tornando a insustentabilidade 

socioambiental inevitável.  
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 O método utilizado é o analítico, tendo como base o estudo da doutrina e de 

materiais atinentes ao trabalho, visando solucionar a questão formulada e posta à 

discussão. Questão essa que se refere ao ser humano que merece qualidade de vida 

e não o adestramento advindo da sociedade de consumo. Numa preocupação 

ambiental deve-se proteger a natureza pelo seu valor intrínseco, ou seja, é preciso 

entender que os recursos naturais são finitos e devem ser preservados, não somente 

para o ser humano, mas também para os não humanos. 

 Há necessidade de se buscar uma sociedade que seja democrática e 

ambientalmente preocupada com a qualidade de vidas das pessoas, sendo que, 

nesse contexto, o consumo não pode ser o ponto essencial da sociedade. Também 

há necessidade de se preocupar com os ciclos vitais da natureza, onde a mesma seja 

respeitada pelo seu valor intrínseco. 

 

1 Sociedade consumocentrista moderna 

 

Na atualidade se tem uma sociedade, que se vem denominando de 

consumocentrista, visto que, o consumo passou a ser o centro da mesma, ditando 

as regras dessa sociedade e fazendo com que as pessoas sejam dessubjetificadas 

em sua cidadania e massificadas no âmbito consumista. Desta forma, a vida dos 

cidadãos/consumidores gira em torno do status quo do consumo, visto que as ações 

se pautam na conquista de bens que levam à efêmera felicidade. Felicidade essa 

atrelada a um modo de consumo criado e que determina o que é bom, ou não para o 

indivíduo.   

Essa felicidade acaba sendo paradoxal, porque ao mesmo tempo em que 

começa, termina, gerando mais infelicidade, ou seja, é algo que é momentâneo e sem 

sentido, provocando incertezas e incompreensão. O ser humano acaba se 

satisfazendo a partir do momento em que compra, mas essa compra não é para a 

sua real necessidade de sobrevivência, ou seja, não para satisfazer as necessidades 

biológicas e sim, apenas, para uma satisfação social. Nesse sentido o consumo 

passa a ser a “alma” desse novo ser consumidor. Na visão de Pereira et.al., um dos 

impulsionadores deste contexto seria a publicidade que, no século XX, se 

transformou no meio de transmissão desse modus vivendi. Isso quer dizer que: 
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A base de toda a sociedade se tornou o consumo. A população passou a ser 

envolvida por publicidades – inicialmente escritas, depois pela fala por meio de 

rádio, seguindo-se a imagem do cinema e da televisão e, agora, num misto de 

tudo, pela internet. Esse contorno publicitário que se manifestou e se manifesta 

de diversos meios, implícitos e explícitos, torna a vida do cidadão manipulada 

para o consumo. Tudo isso, sem que o indivíduo perceba, e assim, colabore para 

que o sistema pré-organizado decorra conforme jogo já jogado. (PEREIRA et. al., 

2009, p.13) 

 

Com base nisso o hiperconsumo atinge, de forma negativa, não só o âmbito 

do meio ambiente, mas também a própria sociedade, fazendo, como já se afirmou, 

com que o cidadão seja dessubjetificado e assume o papel que a sociedade 

consumocentrista dita ao mesmo. Para Pereira et. al. as pessoas ainda querem 

consumir mais, pois nessa sociedade se não consumirem elas não existem aos olhos 

das demais, ou seja, o consumo acaba sendo caracterizado como status social: 

 

No aspecto social, também se configuram problemas graves vinculados a esse 

modo de vista hiperconsumista: embora a modernidade tenha prometido a todos 

a felicidades por meio do consumo, é indiscutível que nem todo têm acesso aos 

produtos colocados no mercado, surgindo populações excluídas dessa 

economia: populações que desejam os produtos, mas jamais os terão. 

Populações estas que, pela subjetividade, acreditam ser capazes de, em algum 

dia consumir. Em outras palavras, acreditam, que em algum dia, poderão existir 

já que em nossa sociedade, quem não consome não existe. (PEREIRA et. al., 2009, 

p.16) 

 

Portanto, nesse tipo de sociedade, o ato de comprar acaba sendo confundido 

com o “existir”, pois como dito se criam estratificações sociais as quais determinam 

quem pode e o que pode consumir. O indivíduo, que antes era considerado como 

cidadão, na atualidade é simplesmente um consumidor, não pensando nas 

consequências ao meio ambiente que advém da produção, utilização e descarte dos 

produtos e, também, não refletindo nas consequências sociais que são negativas e 

que surgem de uma vida voltada para o consumo. Na visão de Pereira et. al.: 
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Torna-se indiscutível que esse sistema utilizado na sociedade moderna não faz 

sentido algum, pois o caos ambiental fica fácil de ser visualizado. Dentro desse 

sistema linear, a sociedade afundará no próprio lixo-rebotalhos humanos criados 

pela exclusão social e montanhas de entulhos e rejeitos produzidos – criado pela 

sociedade de consumo. (PEREIRA et. al., 2009, p. 26). 

 

Desta maneira, o meio ambiente e a própria sociedade estão cada vez mais 

degradados pelo consumocentrismo: o meio ambiente, pelos resíduos do consumo 

que não conseguem ser absorvidos pela natureza, sendo que os ciclos vitais da 

mesma não são respeitados e a exploração e a expropriação dos recursos são cada 

vez mais prementes e assustadoras. 

 Além disso, no âmbito social, verifica-se cada vez mais, a exclusão daqueles 

que não conseguem ser hiperconsumidores. Têm-se, no mundo atual, pessoas que 

não conseguem satisfazer suas necessidades básicas, não possuíndo o mínimo 

existencial e que buscam o enquadramento no status de consumidoras. Esse último 

aspecto dá ensejo ao aumento da violência, transfigurada na forma de inserção no 

âmbito consumista.   Geram-se desse modo, os problemas socioambientais onde a 

qualidade de vida dos humanos e não humanos é deixada de lado em nome do poder 

e do consumo. A vaidade é algo tão forte na sociedade consumocentrista que cega 

o indivíduo, fazendo com que o mesmo não perceba o que acontece ao seu redor. 

 Para Pereira et. al: “O meio ambiente é deixado de lado, o que importa é 

produzir e consumir. Danos são problemas criados pelos denominados, 

pejorativamente, de “ecochatos”. Ou seja, se está diante de uma produção sem ética 

social e, muito menos, ambiental.  (PEREIRA et. al., 2009, p. 19). Esses problemas 

acabam sendo globalizados nas sociedades, na visão de Lemos 

 

É de se reconhecer que a natureza sempre proporcionou ao homem condições 

de vida, de alimentação e de continuidade da espécie. Entretanto, hoje vivemos 

um momento de inversão. A utilização excessiva dos recursos naturais, o grande 

desenvolvimento tecnológico e o consumismo exacerbado, dentre outros fatores, 

geraram o desgaste do meio ambiente natural. (LEMOS, 2014, p.78). 
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A produção de lixo e de resíduos que são jogados no meio ambiente é cada 

vez maior e gera uma série de problemas socioambientais, os quais precisam ser 

resolvidos sob pena de o planeta entrar em colapso, levando junto toda a 

humanidade.   

Quando se pensa sobre o consumocentrismo, verifica-se que o mesmo acaba 

transformando o cidadão em consumidor alienado, adestrado e docilizado, 

induzindo-o, cada vez mais, a aquisição de produtos novos, deixando os produtos 

antigos – que ainda podem ser utilizados - em desuso, isso sem que haja 

necessidade.  

Por outro lado, ainda pode-se falar da obsolescência programada. Nesta 

configuração de produção, as empresas projetam o tempo de vida dos produtos, 

diminuindo cada vez mais esta vida para que sejam adquiridos produtos novos e, 

com isso, acabam produzindo mais lixo que causará mais danos ambientais, além 

do que acaba excluindo pessoas que não tem condições de comprar e se inserir 

nesse mercado.   

Todo esse contexto revela o afastamento do consumo vinculado aos aspectos 

biológicos da necessidade humana. Abandona-se, portanto, a satisfação das 

necessidades básicas de sobrevivência e se vai em busco do aspecto social 

vinculado ao consumo. Este é o sentido de uma sociedade consumocentrista, onde 

o hiperconsumismo faz parte inseparável desta que pouco se importa com as 

explosões sociais e a insustentabilidade ambiental que acabam sendo inevitáveis 

nesta sociedade moderna consumocentrista.  

Deste modo é preciso pensar a forma de consumo efetuada dentro da 

sociedade consumocentrista, a fim de não prejudicar o cidadão e sua qualidade de 

vida, bem como não prejudicar o meio ambiente, pois a natureza e os seus ciclos 

vitais devem ser preservados. 

A seguir se busca analisar essa sociedade e como é possível se ter uma 

democracia e a busca de uma preocupação socioambiental para uma vida adequada 

e sadia ao cidadão. Porém, para isso, é importante se pensar a partir de uma nova 

racionalidade que permita a preservação da natureza em seu valor intrínseco, onde 

seus ciclos vitais sejam respeitados. 
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2 Por uma sociedade democrática e ambientalmente adequada: a busca de um 

socioambientalismo moderno 

 

Quando se busca um meio ambiente sadio e uma boa qualidade de vida se 

afirma isso com base na ideia de que ser humano e meio ambiente possam ter uma 

interrelação sistêmica. A Constituição Federal de 1988 em seu art. 225 denota que 

todas pessoas possuem direito a um meio ambiente que seja ecologicamente 

equilibrado e que é um bem de uso comum do povo, sendo essencial à sadia 

qualidade de vida, visto que o Poder Público e à coletividade possuem o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com base nisso é 

preciso pensar como se quer essa qualidade de vida? Se o meio ambiente é somente 

um meio ou um fim, cujo seu valor deve ser preservado de forma intrínseca? 

É preciso pensar se a visão do constituinte não se pauta numa ideia de 

preocupação com a natureza e, sim, somente com o ser humano, deste modo e ao 

pensar sobre as questões se verifica uma visão antropocêntrica, a qual se observa 

que o ser humano está no centro das atenções, mas não percebe que as grandes 

corporações e o poder econômico o objetifica. Isso porque o mesmo está submetido 

ao consumo e fica vislumbrado através dessa objetificação, sendo que a natureza e 

seus recursos também acabam objetificados e expropriados para que se satisfaça a 

necessidades de cunho, unicamente, vinculadas aos status social. 

Esse bem ambiental que é, por um lado, objetificado pelo dito “bem de uso 

comum”, visto que as pessoas, de um modo particular, e a sociedade, de um modo 

geral, podem dele dispor, possui uma ressalva importante que deve ser destacada: 

“de que o Poder Público e à coletividade possuem o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações”. Este aspecto demonstra que o constituinte 

afastou-se da visão antropocêntrica. Desta maneira Weschenfelder afirma que “a 

palavra equilíbrio tem significado de igualdade de força entre duas ou mais coisas 

ou pessoas, grupos.” (2012, p. 38-39). Adiante para Butzke o: 

 

Meio ambiente ecologicamente equilibrado não significa meio ambiente não-

alterado. O termo equilibrado incorpora a ideia de altos e baixos; a ideia dos 

pratos de uma balança que buscam, em seu movimento de sobe-e-desce seu 
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ponto de inércia; um pêndulo em movimento que oscila entre períodos positivos 

e negativos em torno de um ponto médio em busca da estabilidade. A expressão 

ecologicamente equilibrado incorpora a noção de equilíbrio fluente, isto é, m 

equilíbrio dinâmico que se mantém graças a contínua e permanente ruptura do 

equilíbrio. Na expressão ecologicamente está implícita a lei de sobrevivência da 

selva. As relações intra e interespecíficas, harmônicas e desarmônicas estão 

contempladas neste contexto. [...] O termo autossustentável incorpora a 

segurança de que o potencial biótico de uma determinada espécie da 

biodiversidade agredida pelo homem tenha, no número suficiente de indivíduos 

(espécimes) remanescentes, a capacidade reprodutiva suficiente para que, 

apesar da resistência ambiental, garanta a continuidade da espécie no tempo e 

no espaço por ela já colonizado.  (BUTZKE, 2002 p.122) 

 

Portanto, em nome do consumocentrismo, a sociedade moderna demonstra-

se paradoxalmente configurada quando se analisa o meio ambiente e a qualidade de 

vida do ser humano. Por um lado, traz à discussão a sadia qualidade de vida das 

pessoas; por outro, destrói o meio ambiente de uma maneira insustentável e 

destruindo dessa forma dispõe-se para a diminuição da qualidade de vida, senão 

para a destruição total da humanidade.   

Não basta trazer a visão da sustentabilidade nas democracias, é preciso que 

se concretize, sendo que os seus três pilares devem ser observados e seguidos. O 

pilar ambiental. onde os ciclos vitais da natureza devem ser preservados; o pilar 

econômico, o qual as grandes corporações e o poder econômico devem preservar o 

meio ambiente e as pessoas, dando acesso a bens a todos e se preocupando com 

os ciclos vitais da natureza; e, por fim, o pilar social, que deve se preocupar com o 

capital humano, porque é inadmissível se ter pessoas que vivem em pobreza extrema 

numa sociedade que se diz democrática.  

Essa visão consumocentrista traz o hiperconsumo como o status de elemento 

fundamental e principal da sociedade, sendo que a democracia, muitas vezes, acaba 

ficando submersa ao mesmo. Existe a necessidade de se assegurar uma nova 

racionalidade, a qual venha a trazer um novo entendimento sobre os problemas 

socioambientais.  Leff (2006, p.19) afiança que a racionalidade ambiental formula 

novas ideias que visam uma ação solidária e pode construir saberes que levem o ser 
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humano a viver o enigma da existência e a conviver com os demais.  Continua 

afirmando que essa racionalidade ambiental “inaugura um novo olhar sobre a 

relação entre o real e o simbólico uma vez que os signos, a linguagem, a teoria e a 

ciência se tornaram conhecimentos e racionalidades como um mundo-objeto e uma 

economia-mundo”. (LEFF, 2006, p.20).  

Portanto, a racionalidade ambiental leva a uma nova cultura de saberes, visto 

que o ser humano percebe que não é o único no mundo (abandonando a visão 

antropocêntrica) e, que precisa de tudo o que o cerca, possuindo assim uma visão 

sistêmica de vida. Mas para que essa racionalidade possa ser efetivada requer-se 

uma transformação, pois o social e o ambiental devem se interligar, buscando a ideia 

de sustentabilidade e, a partir disso, uma visão sistêmica de mundo e sociedade.  Leff 

(2006, p.214-242) afirma, ainda, que a visão da racionalidade ambiental: 

 

(...) é um processo político e social que passa pela confrontação e concertação 

de interesses opostos; pela reorientação de tendências (dinâmica populacional, 

crescimento econômico, padrões tecnológicos, práticas de consumo); pela 

ruptura de obstáculos epistemológicos e barreiras institucionais; pela inovação 

de conceitos, métodos de investigação e conhecimentos e pela construção de 

novas formas de organização produtiva. O saber ambiental, mesmo em suas 

construções teóricas e conceituais mais abstratas, emerge do questionamento 

de uma racionalidade insustentável, como o objetivo prático de solucionar 

problemas e de elaborar política de desenvolvimento sustentável. 

 

Ainda com Leff (2016) vê-se que o desafio da sustentabilidade seria refletir as 

singularidades locais e construir uma racionalidade capaz de integrar diferenças, 

assumindo sua incomensurabilidade, sua relatividade e sua incerteza, o Autor 

entende que é necessário retomar uma racionalidade ambiental, que está na cultura 

indígena, dos povos nativos, voltada na diversidade e preocupação com o local.   

A democracia pode ser um caminho para que se mude a racionalidade e que 

se permita a participação de todos no entendimento de mudança da forma 

consumocentrista que existe atualmente. A qualidade de vida e o respeito à natureza 

devem ser observados a fim de que haja uma sociedade melhor e mais cooperativa. 
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Considerações finais 

 

A sociedade precisa se voltar a um viés de cooperação e de democracia 

efetiva, pois somente a partir dessa nova racionalidade é que se conseguirá 

vislumbrar um novo caminho para a visão consumocentrista. Uma sociedade 

democrática e ambientalmente adequada à qualidade de vida pressupõe a satisfação 

das necessidades biológicas e o estabelecimento de um consumo social voltado ao 

desenvolvimento da qualidade da vida humana e dos demais espécimes. Sobre esta 

ótica, o consumo passa a ser um meio e não um escopo, sendo que os pilares da 

sustentabilidade - social, ambiental e econômico – podem ser vislumbrados para o 

benefício de todos. 

Não basta usar o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade como 

bandeira mercadológica em nome do consumo, é preciso que realmente se busque 

uma eficiência e uma efetivação do mesmo, sob pena da humanidade ser fadada ao 

insucesso. 

Também existe a necessidade de uma visão sistêmica de mundo, sendo que 

o ser humano e o meio ambiente devem andar juntos numa interconexão, pois sem 

ela será impossível consolidar uma sociedade ambiental e socialmente sustentável. 

A participação democrática pode ser um instrumento para essa mudança de 

paradigma, visto que, com a valorização do espaço local, as pessoas sentirão maior 

confiança e sentimento de pertencimento o que permitirá que possam participar dos 

rumos da vida pública, social e ambiental. 

Os problemas socioambientais também devem ser resolvidos e minimizados. 

É preciso solução para as crises climáticas que assolam o planeta e interferem na 

vida humana e não humana, pois o respeito a natureza, nossa casa comum é 

essencial. Além disso, há a necessidade de retirar as pessoas da pobreza e diminuir, 

senão acabar com a desigualdade social, dando azo à melhoria de condição de vida, 

formando uma sociedade realmente livre, justa e solidária.  

A vida vai além do consumo, ela precisa de cooperação e interconexão entre 

humanos e não humanos, pois sem isso se estará indo em rota trabalhando, 

unicamente para se ver o fim da raça humana e da vida como ela é agora no planeta 

Terra. 
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 8. Da responsabilidade ambiental pelo viés do hiperconsumismo 
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Resumo 

O presente artigo pretende refletir a relação mútua do homem com a natureza, em 

torno das interferências recíprocas entre a conservação dos recursos naturais diante 

dos problemas ambientais ocasionados pelo consumo inconsciente devido ao 

crescimento do sistema capitalista que está enraizado na sociedade. Analisando o 

comportamento humano diante da ideia de antropocentrismo frente a sua 

responsabilidade ambiental pelo viés do hiperconsumismo, tendo o capitalismo 

como principal fator de influência para aquisição de bens materiais efêmeros que se 

tornam obsoletos, e devido as consequências do descarte incorreto desses objetos 

que acabam provocando um desequilíbrio no ecossistema. Para tanto, utilizou-se do 

método qualitativo, tendo como técnica de pesquisa, a exploração bibliográfica e das 

ferramentas disponibilizadas na rede mundial de computadores. A partir dessa 

análise, é possível compreender as ações cotidianas dos hábitos de consumir, a fim 

de verificar as mudanças necessárias do comportamento humano frente suas 

considerações com a Natureza, uma vez que fomentar esse debate é uma ação 

urgente, sobretudo no sentido de repensarmos o modo pelo qual fazemos uso da 

errônea maneira de hiperconsumo frente nossa relação com a diversidade de 

ecossistemas existentes. 

Palavras-chave: consumo inconsciente, meio ambiente, hiperconsumismo, 

capitalismo. 

 

 

                                                      
1  Graduada em direito pela Universidade de Caxias do Sul. Pesquisadora vinculada ao Grupo de 
Pesquisa CNPQ “Metamorfose Jurídica”, da Universidade de Caxias do Sul. E-mail: 
andressacsb@hotmail.com 
 

https://doi.org/10.36592/9786587424606.143-158


 
 
 
 
144 | Biopolíticas no Século XXI 

Abstract 

This article intends to reflect man’s mutual relationship with nature, around 

reciprocal interference between the conservation of natural resources in the face of 

environmental problems caused by unconscious consumption due to the growth of 

the capitalist system that is rooted in society. Analysing of all human behaviour in 

the face of the idea of anthropocentrism in the face of its environmental responsibility 

for the bias of hyper-consumerism, with capitalism as the main factor of influence 

for the acquisition of ephemeral material goods that become obsolete, and due to the 

consequences of the incorrect disposal of these objects that end up causing an 

imbalance in the ecosystem. To this end, the qualitative method was used, using as 

a research technique, the bibliographic exploration and the tools made available in 

the worldwide computer network. From this analysis, it is possible to understand the 

daily actions of the habits of consuming, in order to verify the necessary changes of 

human behavior in front of its considerations with Nature, since fostering this debate 

is an urgent action, especially in the sense of rethinking the way in which we make 

use of the erroneous way of hyperconsumption in our relationship with the diversity 

of existing ecosystems. 

Keyword: unconscious consumption, environment, hyper-consumerism, capitalism. 

 

Introdução 

 

A imersa problemática quanto a forma de consumo devido ao crescimento 

exacerbado do capitalismo, e a forma da visão e da relação que o homem tem com a 

natureza, com a visão ideológica antropocênica, e a delimitação do tema do artigo 

reside no estudo do comportamento humano frente a sua responsabilidade 

ambiental pelo viés do hiperconsumismo. 

A partir dessa pesquisa, em termos gerais de abordagem o objetivo geral se 

coaduna à preocupação de repensar no modo de vida adotado hoje em especial as 

atitudes consumistas e os impactos humanos responsáveis pelas degradações e 

escassez dos recursos da natureza.  

Em relação a técnica de pesquisa adotada e metodologia qualitativa utilizada, 

se fez necessária consulta em sítios eletrônicos, livros e periódicos científicos 
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especializados, a fim de identificar ações do comportamento humano frente ao 

hiperconsumismo e a relação com o meio ambiente. 

 

Desenvolvimento 

 

Baudrillard (2008), destaca a sociedade como “sociedade cultura de 

consumo”, pois a mercadoria se transformou em signo, “já não consumimos coisas, 

somente signos”, ou seja, não consumimos o produto e sim sua idealização. O valor 

de um determinado objeto é dado por pertencer a um grupo que ostenta o luxo, os 

produtos tornam-se obsoletos a fim de forçar a aquisição. Para o autor, o consumo 

constitui uma ordem social, e é por meio dos objetos de desejos que a sociedade de 

consumo se organiza.  

 

Nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso), os objetos manipulam-

se sempre como signos que distinguem quer filiando-o no próprio grupo tomado 

como referência ideal quer demarcando-o do respectivo grupo por referência a 

um grupo de estatuto superior. (BAUDRILLARD, 2008, p.66) 

 

Essa visão consumista intensificada no sistema capitalista ao longo do século 

XX, já está tão enraizada, que tudo se tornou mercadoria. Mas isso já é tão natural, 

que as pessoas são estimuladas todos os dias pelo consumo e nem percebem, ou 

pior, têm essa noção, mas não se dão conta que isso afeta o meio ambiente ao longo 

dos tempos. O sentido e objetivo de viver hoje é o acúmulo de capital. Nas palavras 

de Calgaro, 

 

 o consumocentrismo é a dinâmica desse sistema e impõe ao sujeito a disciplina 

da alimentação, da cultura, da vestimenta, entre outras. Assim, o mesmo 

caracteriza-se pelo ciclo das mercadorias, que é efêmero, quando o sujeito 

precisa consumir para se sentir pertencente à sociedade contemporânea. (2018, 

p.14) 
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Conforme exposto na Constituição Federal brasileira todos são iguais perante 

a lei, mas se observarmos desde os primórdios, a forma real de organização da 

sociedade se divide pela diferenciação das classes sociais. Embora essa divisão não 

ocorra apenas pela condição material, é isso que influencia na construção do sujeito 

social e define o status que passará a ocupar perante os demais. Dessa forma, a luta 

por pertencer a uma classe dominante e o anseio em ter uma vida capaz de ser o 

parâmetro, impulsionam até hoje a produção de bens em enormes escalas. Assim, 

Canclini, diz que, 

   

 o consumo é um lugar onde os conflitos entre classes, originados pela desigual 

participação na estrutura produtiva, ganham continuidade através da 

distribuição e apropriação de bens. Consumir é participar de um cenário de 

disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo. 1997.p 54. 

 

Portanto, a fim de fomentar o consumo, novos produtos são apresentados a 

todo o momento, para que as pessoas anseiem pelos objetos de desejos, e comprem, 

motivadas pelo impulso. Na visão do sociólogo Zygmunt Bauman (2008), o consumo 

é a nova forma de vida. Tudo se resolve com ele, inclusive a busca por uma felicidade 

imediata, e por isso, as pessoas acabam comprando cada vez coisas 

desnecessárias, configurado pelo hiperconsumismo. 

Pelo mesmo caminho, Baudrillard, de forma análoga, afirma a grande 

importância e sentido da felicidade influenciada pelo consumo, in verbis:  

 

Todo o discurso sobre as necessidades assenta numa antropologia ingênua: a 

da produção natural para a felicidade. Inscrita em caracteres de fogo por detrás 

da menor publicidade para as Canárias ou para os sais de banho, a felicidade 

constitui a referência absoluta da sociedade de consumo, revelando-se como o 

equivalente autêntico da “salvação” (BAUDRILLARD, 2008, p.85). 

 

Quando do advento da era industrial, se pensava apenas no grande 

desenvolvimento e progresso da indústria e tecnologia. Não se colocava em pauta a 

rápida possibilidade de escassez da natureza, e com isso, produtos para facilitar a 

vida do consumidor, como a modernização de acessórios facilitadores usados no dia 
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a dia, foram se inovando até que chegar à ideia de produtos descartáveis. O tempo é 

o recurso mais valioso almejado pelas pessoas e por isso, elas pretendem gastá-lo 

fazendo algo para sua felicidade individual. Porém, e como consequência, acabam 

por usar algo mais prático mesmo que isso não ajude de forma alguma a natureza. 

Um bom exemplo disso, são os produtos descartáveis, como plásticos em geral e 

fraldas descartáveis. 

Para Weber e Silva (2013), o advento da era industrial trouxe os mais variados 

tipos de produtos, a fim de saciar vontades, atingindo o maior número de pessoas, 

que, por conseguinte, aspiram melhor qualidade de vida. Contudo, essa significativa 

interferência e antropocentrismo, gerou desarmonização ambiental, e quem perdeu 

sua qualidade, foi a natureza. 

Já a subjetividade das relações de consumo e necessidade tem outro 

significado, a vida útil das mercadorias que são culturalmente programadas para não 

durar,  

Mantém-se certamente como instância universal e como referência ideal e tanto 

mais quanto se encontra a caminho de perder a sua substância de sentido (assim 

como também nunca se exaltou tanto a natureza como depois de estar já 

destruída por todos os lados): na sua realidade, porém em virtude do modo de 

produção, encontra-se submetida à mesma vocação de <<atualidade>> que os 

bens materiais. (BAUDRILLARD, 2008, p.127) 

 

 A indústria da moda, por exemplo é a segunda que mais polui o meio 

ambiente. As roupas não são mais compradas por necessidade, e sim, porque isso 

influencia na identidade das pessoas. 

 Nessa linha, Pierre Bourdieu (1983), expõe que o consumo é uma forma de 

distinção, pois não escolhemos alguns estilos de vida necessariamente porque 

gostamos, mas sim para pertencer a um grupo social, para que sejamos vistos como 

queremos. 

Em um primeiro momento, cabe pensar na real necessidade de posse de todas 

as mercadorias que são anunciadas a cada minuto e se realmente usaremos tudo o 

que compramos. 
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Para muitos, isso não faz sentido, pois não entendem a ligação imediata da 

comercialização com o equilíbrio ao ecossistema. Todavia, para aumentar a oferta e 

reduzir dos preços dos produtos, o meio ambiente é diretamente afetado. Para 

Danowski, 2014) o sistema capitalista industrial globalizado não vai mais conseguir 

aguentar por muito tempo. 

Apesar de importantes avanços para preservação do planeta, a 

conscientização ainda é supérflua. Todo ato de consumo deixa rastros, e para 

justificar a ajuda ao meio ambiente, rotula-se “consumo consciente”. O erro é achar 

que isso vai salvar o mundo. No entanto, lutar por um desenvolvimento sustentável 

não é se opor ao desenvolvimento humano. 

 Assim, resta evidente a preocupação das pessoas do desígnio sustentável 

quando não há desperdícios dos produtos naturais, contando com uma efetiva 

compreensão ecológica, desde o início da fabricação até o destino final, usando 

produtos que possam ser reutilizados. 

No entanto, ainda há dificuldade em diminuir as práticas consumistas e adotar 

padrões menos nocivos ao meio ambiente. E, por isso, se faz necessário visar ações 

que contribuam com o fim do atual cenário de danos ambientais ocasionado pelos 

impactos decorrentes de toda cadeia que forma o hiperconsumismo. O foco na 

reciclagem, por exemplo, minimizaria o desperdício dos recursos naturais e 

consequentemente geraria uma economia em matérias-primas, e assim, recuperaria 

materiais já usados para transformá-los em novos produtos. Mesmo que exista tal 

possibilidade, para que um produto tome forma, não há como fugir da utilização de 

insumos que tenham como base produtos petrolíferos, por exemplo. Mas ainda 

assim, é o caminho mais eficaz para a economia de matérias-primas como água e 

energia. Contudo, o processo de reciclagem não se torna interessante para grandes 

indústrias, pois no Brasil; o custo em manter todo o procedimento de reciclagem é 

muito alto. 

Outro problema presente em reaproveitar materiais, é que as pessoas não 

querem usar algo reciclado, ou seja, algo que um dia já foi “lixo”. A mentalidade e 

cultura instalada na modernidade, faz com que a procura por esses produtos seja 

muito menor. 
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Nesse seguimento, para Giacomini (2012), o impacto que o consumismo 

causa é facilmente percebido, pois, está ligado diretamente ao fomento da indústria 

que utiliza recursos naturais, retirando as matérias primas da natureza de maneira 

incompatível com a recuperação do ecossistema. 

Vale lembrar que, não são só os humanos que estão sujeitos ao direito ao meio 

ambiente constitucionalmente defendido, e sim, a natureza junto com todos os seres 

vivos, que necessitam do equilíbrio e proteção. 

Nesse sentido, como estabelece a própria Constituição Federal de 1988, bem 

como, assevera a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, podemos usar do 

meio ambiente, mas acima de tudo, por ser um bem comum de todos, devemos 

preservá-lo e defendê-lo, para manter um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Vejamos: 

 

Art. 225 da CF/88, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações. 

Art. 250 da CERS, o meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a manutenção 

de seu equilíbrio é essencial à sadia qualidade de vida. 

 

Sabe-se que o objetivo do Estado é recolher tributos. Por mais que na CF/88 

tenha a previsão de cuidar do meio ambiente, quando grandes empresas, não muito 

preocupadas com as questões ambientais, agem de forma contrária ao meio 

ambiente e infringem leis ambientais, muitas vezes são sancionadas ao pagamento 

de multas e, se possível, à reparação ambiental. E assim, o Estado acaba por “resolver 

o problema”, restando evidente o desvio de olhar direto para o equilíbrio ambiental. 

Todos nós temos a responsabilidade de zelar e manter o equilíbrio ecológico, mas se 

torna difícil quando o sistema influencia e coloca a busca pelo capital como principal 

importância social, antes mesmo do interesse pelo equilíbrio ecológico. 

Desta maneira, se faz necessário pensar em uma abrangência maior para 

reparação dos danos sofridos, ainda que a indenização pecuniária seja convertida à 

recomposição dos danos, nem sempre essa restauração é possível. E por isso, a 
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conscientização e a preocupação em construir um ambiente mais sustentável, são 

de extrema importância para manter uma melhor qualidade de vida, tanto para a 

presente quanto para as futuras gerações.  

Em vista disso, o Estado ao exercer seu poder de polícia, deve cumprir 

fielmente seu papel, no tocante às providências que devem ser adotadas, quanto a 

fiscalização das ações que degradam o meio ambiente, a fim de manter o controle 

das atividades potencialmente poluidoras. Dessa forma, o dever das autoridades na 

proteção ambiental é de fundamental relevância para que toda sociedade seja 

beneficiada. 

O processo de valoração ao consumo conscientemente está a cada dia mais 

escasso, pois os olhos da consciência se fecham, quando um novo produto posto no 

mercado é admirado. Dessa forma, sem hesitar, apenas descartamos o que não serve 

mais ao invés de reutilizar. A ideia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

não é deixar de consumir, mas sim, ter respeito pelo ecossistema. 

 É essencial entender que a divisão homem e natureza existe apenas para 

fortalecer o consumo, porque na verdade um constitui o outro e o meio ambiente não 

é só mais um setor. A natureza não está para nos servir e as consequências já estão 

aparecendo. 

 Para que haja possibilidade de existir um futuro harmônico dos seres 

humanos com o meio ambiente, sem deixar de lado o tão desejo de progresso 

tecnológico, o consumo deve ser reduzido ao máximo, desde já. 

A própria pandemia causada pela Covid-19, alterou o cenário ambiental do 

mundo todo. Com o objetivo de conter a propagação do vírus, a necessidade de 

paralisações gerais fez com que diversas empresas suspendessem suas produções, 

uma vez que essas empresas são as maiores responsáveis pela emissão de 

hidrocarbonetos. Somado à atitude de bilhões de pessoas que aderiram ao 

isolamento social, foi também reduzido o uso de veículos automotores, que são os 

responsáveis pela emissão de monóxido de carbono. De tal modo, devido à baixa 

atividade humana foi possível presenciar mesmo que em uma temporária 

experiência, o ar mais puro e mais limpo haja vista a diminuição da poluição e a 

redução da queima de combustíveis fósseis. 
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Em tempos de pandemia resta demonstrada como a conscientização se faz 

necessária para que o meio ambiente possa reviver. Cidades ao redor de todo o 

mundo, puderam rever a cor azul do céu e águas ficaram mais claras, possibilitando 

que centenas de espécies pudessem voltar ao habitat natural. Locais em que a 

presença humana se fazia constante deixou espaço para que a vida na fauna 

voltasse a circular. 

Apesar do isolamento social ter auxiliado na diminuição da poluição, o 

problema com os materiais descartáveis se alastrou. Produtos que auxiliam na 

prevenção contra o vírus, por serem de mais fácil higienização, geraram, ainda mais 

poluição. O descarte incorreto de diversos materiais foi ainda o mais prejudicial ao 

meio ambiente. 

O mundo no seu atual ritmo está fadado ao fracasso. A perda de qualidade do 

meio ambiente natural é nítida, são muitas as alterações e intervenções feitas na 

natureza, uma vez que os produtos retirados da natureza são consumidos em uma 

escala muito maior do que o necessário. O problema é que, não é devolvido e reposto 

nem a metade do que é retirado. Dessarte, não adianta usar todos os recursos 

naturais disponíveis, e só depois tentar encontrar um meio de repor. 

 Se observarmos a história, desde muitos anos atrás, o consumo era uma 

questão de sobrevivência, mas acabou virando um modo de satisfazer as 

necessidades pessoais. Dessas ações humanas resultaram danos irreparáveis e um 

desequilíbrio do meio ambiente, causando inclusive mudanças climáticas e 

geográficas. Mendes apura que, 

 

as mudanças geográficas dos espaços de produção coincidem com as mutações 

maiores da organização da produção, que são por sua vez provocadas pelas 

exigências do novo regime de acumulação. (2009, p.819). 

 

 Sozinhos não temos o poder para transformar a sociedade. Nossas escolhas, 

isoladamente, não são capazes de definir as atividades ambientais benéficas, ou que 

pelo menos não prejudiquem o meio ambiente. Apesar de começarmos por algum 

lugar, como a separação do lixo, apenas as grandes empresas e pessoas muito 

influentes, que “controlam” o sistema capitalista, podem alterar o rumo do planeta 
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Terra. Para Danowski e Castro, nossos esforços não podem ser concentrados 

isoladamente em nossas ações.   

Apesar de os movimentos ambientalistas buscarem um plano internacional de 

cooperação e o desenvolvimento sustentável, na prática, cada um, busca assegurar 

maior vantagem sobre a exploração dos recursos naturais (Giacomini, 2012). 

No Brasil, a busca pela manutenção de um meio ambiente sadio se deu por 

interesses financeiros, visando a participação do país no mercado internacional. 

Portanto, por mais que as leis ambientais tenham apresentado progresso por se 

tornarem mais rigorosas, a educação ambiental é a chave do despertar da 

consciência ecológica. 

Nesse sentido, com intuito de disseminar e fortalecer a proteção ambiental, 

vários marcos proporcionaram a criação do princípio do “desenvolvimento 

sustentável”. (Amaral, 2006, p.65). 

Em 1972, a ONU reuniu, aproximadamente, representantes de 113 países na 

Conferência de Estocolmo, para debater e destacar as relações humanas a fim de 

proteger e preservar o meio ambiente. Nesse mesmo ano, foi realizada a Convenção 

relativa à Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, com fito de criar 

obrigações para preservação do meio ambiente. 

Já em 1978, o Tratado de Cooperação Amazônica para os países da América 

do Sul, visava proteger o desenvolvimento e preservação dos recursos naturais da 

Amazônia. Assim como, o Protocolo de Quioto, de 1992, que constituiu um tratado 

internacional com o fim de reduzir a emissão dos gases causadores do efeito estufa. 

Além desses marcos, a Conferência ECO-92, que contou com a presença de 

representantes de 172 países, teve como objetivos principais a administração 

sustentável das florestas, além do estabelecimento das convenções da 

Biodiversidade e do clima. A RIO+20, conferência que reuniu 193 representantes de 

países, também teve a finalidade de reduzir os poluentes ambientais e preservar os 

recursos naturais (Amaral, 2006, p.65). 

Essas conferências realizadas, sem sombras de dúvidas, visam um despertar 

coletivo, pois sua pauta é um assunto que interessa mais ou menos 7,594 bilhões de 

pessoas espalhadas pelo mundo. Mas tudo isso, ainda não foi o suficiente para 
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encontrarmos um modelo econômico e sustentável que não comprometa a 

qualidade ambiental. 

Assim, em 2015, 193 países membros da ONU se uniram e adotaram a Agenda 

2030, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um desses objetivos tem 

o intuito de respeitar o meio ambiente, com o consumo e a produção sustentáveis. 

Vejamos algumas das metas estabelecidas no objetivo 12:  

 

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos 

naturais; 12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio 

da prevenção, redução, reciclagem e reuso; 12.6 Incentivar as empresas, 

especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas 

sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de 

relatórios; 12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo 

com as políticas e prioridades nacionais; 12.a Apoiar países em desenvolvimento 

a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para mudar para 

padrões mais sustentáveis de produção e consumo (ONU, Agenda 2030). 

 

O desenvolvimento sustentável global é um dos maiores desafios elencados 

para a Agenda 2030. Já que não há outra forma de produzir sem usar os recursos 

naturais disponíveis, a ideia é fazer um controle sustentável desses recursos e adotar 

medidas urgentes para desacelerar a destruição e o esgotamento do meio ambiente.  

 

Nestes objetivos e metas, estamos estabelecendo uma visão extremamente 

ambiciosa e transformadora. Prevemos um mundo onde habitats humanos são 

seguros, resilientes e sustentáveis, e onde existe acesso universal à energia 

acessível, confiável e sustentável. Um mundo em que os padrões de consumo e 

produção e o uso de todos os recursos naturais – do ar à terra; dos rios, lagos e 

aquíferos aos oceanos e mares – são sustentáveis (ONU, Agenda 2030). 

 

Deste modo, além do apoio de cada país, é necessária a conscientização de 

cada pessoa que apoie a ideia e proteja o planeta. E, principalmente, regras mais 

rígidas para as grandes indústrias, pois, todos os dias o meio ambiente sofre devido 

ao consumo exacerbado. 
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Cada vez mais os produtos da natureza são transformados, consumidos e 

jogados fora, mas o fora não existe. Os resíduos acabam indo para a água, terra e 

para o ar. Impactos que afetam o cenário ecológico e contribuem para a degradação 

do meio ambiente, além da escassez dos recursos naturais e destruição do 

ecossistema. 

Para Marques (2019), na nossa criação, fomos ensinados a pensar que quanto 

mais tivermos mais seremos e nos sentiremos seguros. Mas a grande expansão do 

sistema capitalista nos mostra que é exatamente o contrário, o que acaba gerando 

uma sensação de insegurança. 

Assim, a inter-relação com o consumo e meio ambiente são esquecidos. 

Quando o intuito é sanar uma necessidade individual, que hoje em dia é diferente da 

necessidade de consumir por questão de sobrevivência, não se pensa na 

responsabilidade ambiental que está por trás de todas as compras feitas. Nesse 

sentido, Baudrillard expõe, 

 

 Não se trata de dizer que não existem necessidades e utilidade natural, etc. – 

trata-se de descobrir que o consumo, enquanto conceito específico da sociedade 

contemporânea, não consiste nelas. Tal constatação é válida para todas as 

sociedades. O que para nós tem significado sociológico e fixa nossa época sob 

o signo do consumo é precisamente a reorganização generalizada deste nível 

primário em sistema de signos que se revela como um dos modos específicos, 

talvez como o modo específico de passagem da natureza à cultura da nossa 

época. (BAUDRILLARD, 2008, p. 93) 

 

Com o capitalismo, nem todos os produtos oferecidos são para suprir a real 

necessidade das pessoas. Tais pessoas, não tem real autonomia sobre suas 

escolhas, a influência sobre seu estilo de vida ainda é ditado, e infelizmente, nem 

sempre se pensa em uma alternativa consciente e responsável que harmonize o 

consumo ao meio ambiente. 

A sociedade capitalista domina a natureza para ter o controle sobre ela, mas 

o que é retirado da natureza precisa voltar para ela. Devido a influência do sistema 

capitalista, hoje não se sabe mais diferenciar atos de não capitalismo, assim as 
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atividades de consumo são hipervalorizadas, além da necessidade de justificar um 

padrão de vida. 

Tendo em vista que, para sociedade contemporânea, os valores atribuídos aos 

produtos são mais importantes que as relações interpessoais, pois a ideologia do 

acúmulo de capital influenciado pelo sistema capitalista se resume ao 

hiperconsumismo: 

 

A vida se resume no hiperconsumo, e até mesmo as relações interpessoais se 

deterioram, dando azo ao individualismo. Nesse contexto, surge a necessidade 

de uma nova racionalidade humana, pautada nas ideias de cooperação e respeito 

não só entre as pessoas, mas também delas para a natureza. O enfrentamento 

dessa racionalidade permitirá que as pessoas possam viver melhor e com menos 

individualidade, pois a vida se encontra numa encruzilhada entre a evolução e o 

hiperconsumo e, quando aqui se fala em evolução, não se está apenas falando 

em progresso técnico-econômico(...) Neste entendimento, o que se tem é apenas 

hiperconsumo – consumo exagerado – e, deste, passa-se, na atualidade, para o 

que denomina-se de consumocentrismo – o consumo como centro da 

sociedade. Nesse viés ideológico, só se “é” quando se consegue consumir. 

(CALGARO, 2018. p.17) 

  

Considerações finais 

 

Diante das considerações postas, é possível compreender que, se o foco for 

na conscientização do desenvolvimento sustentável, com os incentivos certos, é 

possível deixar de lado o individualismo e desenvolver habilidades necessárias para 

conservação e preservação do meio ambiente, uma vez que a preocupação ambiental 

tem aumentado pelo mundo. 

A visão ecocentrista não é uma ideia utópica, mas é possível dizer que a visão 

biocentrista está mais ao alcance de ser adotada pelos humanos, assim que o 

homem atingir o reconhecimento de que ele não é o ser vivo mais precioso do 

planeta. Se essa concepção tivesse sido ensinada e apresentada quando a era 

industrial estava globalizando, talvez não tivessem ocorrido tantos problemas em 

relação a natureza como existem hoje. 
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Por expressa previsão legal, os termos do art. 225 da Constituição Federal de 

1988 impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Assim, as autoridades devem exercer seu poder de 

polícia, com fito de assegurar um meio ambiente ecológico mais sustentável, e dessa 

forma, minimizar os impactos ambientais causados por toda cadeia que envolve o 

hiperconsumismo. 

Promover a educação ambiental também é dever de suma importância do 

Estado. Para que a sociedade consiga realizar mudanças significativas na maneira 

de tratar e usar o meio ambiente, precisa ter uma maior percepção e melhor 

conhecimento dos parâmetros ambientais adotados pelas autoridades em suas 

políticas públicas. Com isso, os novos hábitos comportamentais serão mais 

eficazes, a fim de romper o atual padrão de desenvolvimento, sendo possível 

estimular a construção de uma sociedade mais ecológica. 
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Resumo 

 Cada vez mais o ambiente cibernético serve como palco de ações e interações 

sociais, refletindo diretamente no objeto de aplicação da norma jurídica. Nesta 

mesma seara caminham as relações consumeiristas, que enfrentam adversidades 

impostas por transtornos gerados por partes aproximadas por questões que não as 

geográficas. Diante deste novo cenário de realização das atividades de consumo 

surge o presente estudo e assenta-se a relevância da pesquisa proposta. A 

investigação consiste em analisar julgados envolvendo personagem que atua 

praticando ilícitos no ambiente virtual: o hacker. Para isso, fora consultado acervo 

jurisprudencial envolvendo a temática e produzidos pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul. O problema fomentador foi analisar se a atuação dos hackers no RS 

interferem nos julgados consumeiristas, com resultado apontando para a 

importância da matéria em estudo.   

Palavras-chaves: hacker, indenização, consumidor, julgado. 

 

Introdução 

 

 O Direito, como ensina Miguel Reale (2002) é expressão constante da 

experiência social.  Ainda segundo o doutrinador, a criação das normas jurídicas 

deve alicerçar-se na teoria da tridimensionalidade. A partir de um fato, que recebe 

determinada valoração, surge a norma jurídica. Logo, inegável que o momento social 
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interfere não apenas na determinação dos valores nutridos pelo conjunto de 

pessoas, como nas próprias normas e sua aplicabilidade.  

Como refere a Professora Flávia Lages de Castro (2007, p.04): 

 

Sendo o Direito uma produção humana, ele também é cultura e produto do tempo 

histórico no qual a sociedade que o produziu ou produz está inserida. Plagiando 

o ditado árabe, poderíamos afirmar que o direito se parece com a necessidade 

histórica da sociedade que o produziu; é portanto, uma produção cultural e um 

reflexo das exigências desta sociedade. 

 

 A sociedade destinatária da norma, necessita do direito como regulador de 

seus caminhos, imprimindo na regra jurídica suas particularidades. Logo, há que 

andar em compasso o dispositivo normativo e as características do ambiente ao qual 

serão aplicadas, do contrário a norma não terá o condão de organizar e direcionar os 

comportamentos sociais. 

 Sabendo que a “internet é a maior rede de sistemas computadorizados do 

planeta” (ATHENIENSE, 2002, p. 21), e nela ocorrem inúmeras relações, não há como 

ignorar a necessidade de conhecer, avaliar e monitorar o ambiente virtual. Frente a 

tal particularidade, iniciou-se o presente estudo concentrando na avaliação de 

julgados envolvendo prática que ocorre em ambiente virtual. 

 Antes de iniciar a pesquisa é imprescindível “que se determine, desde logo, um 

método de trabalho que indicando etapas e processos a serem vencidos 

ordenadamente, conduzam a investigação dos fatos ou à procura da verdade” (LEITE, 

2011, p. 17) Para apuração dos resultados pretendidos, a pesquisa tem como 

metodologia o estudo de casos. Trata-se, portanto de pesquisa cientifica, descritiva 

e metodológica. Ainda no que tange à metodologia, os autores escolheram a adoção 

de ferramenta bibliográfica, concentrando os estudos em acervo documental do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

 O estudo consiste em descrever as diferentes modalidades de ofensa à 

segurança da informação, a partir do hacker. A construção do conhecimento através 

de diferentes ciências exige diálogo de conceitos. Assim, o passo inicial da pesquisa 

é através do estudo da segurança da informação. Após exploração de tal 
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terminologia na ciência da computação, serão avaliados os conteúdos de acórdãos 

proferidos pelo Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, buscando o impacto da 

atuação dos hackers nas relações consumeiristas.  

 

Segurança da Informação  

 

O grau de importância da informação está crescendo exponencialmente 

juntamente com o crescimento da sociedade e das organizações (FREITAS & KALDIS, 

1995), uma vez que temos ela como um dos principais ativos intangíveis para 

sustentação de negócios e processos. Kaplan e Norton (2004) advogam que os 

ativos intangíveis representam 75% do valor das organizações, fortalecendo dessa 

forma a importância que a informação, como ativo intangível, tem para 

a continuidade de empresas e sociedade. Britos, Antonialli e Santo (1997), afirmam 

que a informação é vista como recurso estratégico. Empresas que manuseiam as 

informações de forma estratégica, usam ela para alcançar seus objetivos com o 

cumprimento da missão corporativa.  

Pra Sêmola (2003) pode-se definir a informação como um conjunto de dados 

utilizados para a transferência de uma mensagem entre indivíduos e/ou máquinas 

em processos comunicativos ou transacionais. Para o autor ainda a inteligência 

competitiva dos negócios pode ser representada pela informação, sendo ela um 

ativo preponderante para a organização.   

Silca e Tomaél (2007) evidenciam que na atualidade nada pode funcionar sem 

uma quantidade significativa de informação. Ela impulsiona os fenômenos sociais, 

envolvendo pessoas e organizações - públicas e privadas. Diante deste contexto, 

observa-se que o ativo informação deve ser protegido e tratado de forma 

diferenciada, devido ao seu grau de importância.  

Diante do cenário exposto verifica-se que a informação se tornou um fator 

crítico para as empresas e para a sociedade. Como ativo, a informação deve ser 

gerenciada e protegida para que haja continuidade de negócio nas empresas e a 

cadeia de valor seja mantida de forma mais equilibrada. Todo ativo está sujeito a 

ameaças e riscos que podem comprometer sua utilização. Surge então os conceitos 
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e metodologias de Segurança da Informação, com o objetivo de proteger as 

informações da sociedade, empresas e poderes públicos e privados.  

O conceito de Segurança da informação sob a ótica de Dias (2004), está 

vinculado a proteção de informações, sistemas, recursos e serviços contra 

desastres, erros e manipulação não autorizados de forma a reduzir a probabilidade e 

o impacto de incidentes de segurança que possam expor dados sensíveis ou 

sigilosos por meio da exploração de vulnerabilidades. O foco da segurança da 

informação é a salvaguarda das informações e a proteção contra manipulação 

indevida.  

Em todos os seus conceitos e práticas, a segurança da informação, nesse 

ambiente, surge com o objetivo de proteger e gerenciar a informação, conduzindo-a 

como um ativo essencial às organizações, com foco na continuidade de negócio e 

mudança da cultura organizacional das empresas e sociedade. Segurança da 

Informação é a proteção de informações, sistemas, recursos e serviços contra 

desastres, erros e manipulação não autorizada, de forma a reduzir a probabilidade e 

o impacto de incidentes de segurança (DIAS, 2004), (SILVA & TOMAÉL, 2007), 

(MITNICK & SIMON, 2003)  

A Segurança da Informação é constituída de três pilares principais. São eles: 

a integridade, que se relaciona com a fidedignidade e totalidade da informação bem 

como sua validade; a disponibilidade, que se relaciona com a disponibilidade da 

informação quando exigida pelo processo de negócio hoje e no futuro; e a 

confidencialidade, que está relacionada com a proteção de informações 

confidenciais para evitar a divulgação indevida (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 2013). Todas as ações de segurança da informação, visam atender um 

desses pilares, que devem ser constantes e sempre presentes juntos, para que haja 

segurança.  

  

Ataques  

 

Diante da importância da informação para as empresas e a sociedade, os 

ataques maliciosos aos ambientes estão em constante aumento. Devido ao valor 

único que as informações possuem, o sequestro de dados e vazamento de 
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informações são os principais incidentes de segurança da informação que impactam 

tanto empresas, sociedade e poderes públicos. No Brasil, no primeiro semestre de 

2020, a recorrência dos ataques aumentou em mais de 300%, conforme o portal Olhar 

Digital (2020). Rofilni (2020) explana que o principal golpe é o de dupla extorsão onde 

hackers sequestram dados, pedem resgate e, caso não recebam o dinheiro, leiloam 

as informações em tempo real.  

Os grupos hackers possuem seus códigos de ética e motivações que 

direcionam suas ações e seus objetivos. De acordo 

com Himanen (2001), existem sete características da ética dos hackers: paixão, 

liberdade, valor social (abertura), nética (ética da rede), atividade, participação 

responsável e criatividade, sendo que todas elas necessitam estar presentes nos 

três principais aspectos da vida: trabalho, dinheiro e ética da rede.  

O pensamento hacker possui uma matriz central onde enfatiza-se a ideia de 

que as informações, incluindo o conhecimento, não devem ser propriedade exclusiva 

de nenhum indivíduo e a cópia de informações, dada a natureza intangível dos 

dados, não é ilegal. Stewart Brand (1985) defendeu que “a informação quer ser livre” 

e isso é central no ideário hacker.  

As motivações de um hacker podem variar de acordo com suas 

ideologias. Grimes (2018) explana que as razões pelas quais um hacker 

comete um crime podem ser enquadradas em algumas categorias gerais como: 

Motivações financeiras; Estado-nação patrocinado/cyberwarfare; Espionagem 

corporativa; Hackivistas; Roubo de recursos. O autor ainda enfatiza que o roubo 

financeiro e os ataques de estado-nação representam a maior parte do 

cibercrime. Atualmente a maioria dos hackers são vinculados a grupos 

profissionais, motivados, muitas das vezes, a tomar algo de valor e causando danos 

significativos aos ambientes e corporações.  

Siciliano (2019), no portal da McAffe, empresa especializada em segurança da 

informação e ameaças digitais, redigiu um artigo em que aborda os tipos de hackers 

e suas motivações. O autor dividiu em nove categorias, cada uma delas focada em 

uma vertente de ataque com objetivos específicos, sendo eles:  

 Hackers White Hat: Conhecidos como “hackers do bem”. São 

especialistas em segurança ofensiva, que tem como objetivo os testes de 
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penetração autorizados pelas empresas em seus ambientes 

computacionais, a fim de garantir que há proteção contra atacantes 

maliciosos.    

 Hackers Black Hat: Indivíduos que visam ataques maliciosos, 

normalmente criminal. Essa nomenclatura costuma ser utilizada para 

nominar criminosos que invadem redes ou computadores, 

ou desenvolvem vírus de computador. O autor destaca que a motivação 

costuma ser para obter vantagens financeiras.   

 Hackers Gray Hat: Esse tipo de hacker não opera de forma legal, 

porém não usam suas habilidades para benefício próprio. Como no caso 

de vazamento de dados da OAB em Agosto de 2020 (BRITO, 2020), onde 

um hacker expôs as informações e vulnerabilidades do sistema, onde, em 

última instância, ele fez algo positivo, mostrando a falha antes que um 

Black Hat se utiliza os dados de forma indevida.   

 Script Kiddies: É um termo pejorativo que denomina hackers 

Black Hat, que utilizam programas prontos para atacar redes, alterar sites 

para se tornarem conhecidos. São amadores entusiastas no hacking.   

 Hacktivists: Este grupo possui ideologias sociais e querem propor 

mudanças culturais na sociedade. A revelação de transgressões, ou 

ganhos religiosos ou políticos motivam alguns hacktivists.   

 Hackers patrocinados por governos: O controle do ciberespaço 

é algo decisivo na atualidade. Esses Hackers contam com grandes 

orçamentos e não têm limite de tempo. Seu foco podem ser outros 

governos, civis e empresas.   

 Hackers espiões: São hackers contratados para se infiltrem em 

concorrentes e roubem segredos comerciais.    

 Whistleblowers: Neste caso, o Hacker é uma pessoa inserida em uma 

organização. Ele utiliza seus acessos aos sistemas para vazar 

informações sigilosas.   

 Ciberterroristas: Esse tipo de hacker geralmente possui 

motivação religiosas ou políticas, e tentam criar medo e 

caos quando interrompem o funcionamento de serviços cruciais de 
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infraestrutura. Esse perfil é o mais criminoso e preocupante para a 

sociedade.  

 

Além da motivação dos hackers, os ambientes computacionais estão cada vez 

mais expostos e vulneráveis. A negligência por partes das empresas e órgãos 

públicos, corrobora para que um atacante possa explorar com sucesso um ambiente 

computacional. A Positive Technologies (2020) divulgou o dado que 93% das 

empresas podem ser invadidas em menos de 30 minutos.  

A pesquisa ainda corrobora com a temática expondo a estimativa que em 77% 

das empresas, os vetores de invasão envolvem sistemas com proteção insuficiente, 

mesmo com uso de tecnologias de segurança em suas publicações, evidenciando o 

descaso com a exposição do ambiente computacional e no desenvolvimento de 

sistemas e aplicações.  

Em consonância com a temática o portal da Accenture (2019), realizou uma 

pesquisa denominada THE COST OF CYBERCRIME, sobre o aumento das 

vulnerabilidades em ambientes e o acréscimo de custo ao longo do tempo. O 

estudo demonstra que em 80% das organizações, a adoção de novas tecnologias no 

seu dia-a-dia está crescendo, porém elas não possuem tempo suficiente para 

protegê-las contra cibercrimes, evidenciando o descaso com a proteção dos 

ambientes.  

A pesquisa ainda evidencia que as vulnerabilidades de segurança em 

empresas aumentaram 67% nos últimos 5 anos, incrementando em 72% os custos 

decorrentes de um cibercrime, gerando impactos financeiros consideráveis em 

setores públicos e privados em empresas de todo o mundo, tamanho e setores.  

A Accenture, ainda destaca que organizações de todos os 

tamanhos e países têm sido acometidas de consequências financeiras, de 

reputação e regulatórias de cibercrime, existindo um aumento significativo em 

espionagem econômica, roubo de materiais de alto valor e propriedade intelectual 

por estados-nação, salientando as cyberwars entre as nações.  

Sob a ótica dos conceitos de Segurança da Informação, surge um novo 

conceito denominado Segurança Ofensiva. Esse novo conceito engloba as técnicas 

de invasão à sistemas, utilizados por white hats, agora denominados Pentesters. 
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O Pentester é o profissional de segurança especializado na identificação de 

vulnerabilidades de sistemas corporativos, com o intuito de relatar fraquezas, antes 

que um atacante possa explorar elas, deferindo um ataque contra o sistema.  

 

Os Julgados 

 

 Sabido que  

 

Ninguém é dono da Internet. Não existe uma empresa que possa vender a rede 

ou governo que possa assumir a sua paternidade, tornando-se monopólio 

estatal. Não há, pois, autoridade central que regulamente o seu uso ou que edite 

normas quanto ao comportamento dos usuários, censores capazes de impor 

sanção a qualquer usuário infrator. (ATHENIENSE, 2000, p. 25) 

 

 Mas como são julgados os delitos praticados no ambiente virtual? Quais as 

práticas que nosso tribunal de justiça estadual tem julgado acerca de invasões ou 

ofensas à segurança das informações? A partir destas inquietudes, e supera a 

exposição da atuação do Hacker, iniciou-se a avaliação dos julgados produzidos 

pelo Estado do Rio Grande do Sul, especialmente no Tribunal de Justiça estadual, no 

período3 de 1999 à 2020. 

 A escolha de leitura de métrica através de acervo jurisprudencial conta com 

explicação que merece destaque: os pesquisadores elegeram o banco de dados do 

Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, partindo da premissa defendida por Venosa 

(2019) que os Magistrados ao emanarem suas decisões através de acórdãos o 

fazem4 sempre em busca do alinhamento de seu conteúdo com as mutações da 

sociedade. 

 Como forma de restrição ao conteúdo de estudo foram realizadas pesquisas 

em busca de acórdãos contendo a terminologia “hacker” em sua ementa. 

Originariamente a pretensão consistia em avaliar os crimes envolvendo tais 

                                                      
3 A singela quantidade de ementas versando sobre a temática fora condição para o estudo de período 
iniciado em 1999 à 2020. 
4 Ou deveriam faze-lo. 
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decisões, tipo penal e orientações majoritárias dos referidos julgados, porém o curso 

da investigação orientou para outros rumos. 

 Inicialmente causa estranheza a quantidade singela de ementas identificadas: 

apenas cinquenta e quatro documentos5. Após a identificação dos documentos, a 

análise de seu conteúdo identificou necessidade de afastamento de dezesseis 

ementas. Três documentos tratavam-se de “hack” 6  enquanto os outros trezes 

contavam com sobrenomes de juristas compostos por parte da palavra Hack, 

gerando o equivocado mapeamento. Logo, restaram para o estudo apenas trinta e 

oito documentos contendo as premissas do estudo.  

 Ao iniciarem os estudos, os pesquisadores acreditavam que o banco de dados 

contaria com expressivo acervo penal, dada a relação direta entre a atuação típica 

do hacker e os delitos à ela relacionados. Eis que contrário à hipótese aventada no 

início dos estudos, a menor parte de julgados tratava de temáticas voltadas paras a 

esfera penal. Dentre os documentos que foram estudados, apenas sete julgados 

dispunham de assunto relacionados à delitos, sendo eles: um relacionado à 

associação e tráfico de drogas7, um versando sobre estelionato8 e quatro contendo 

acusações de furto9. Logo, percebe-se que dentre o material identificado, pouco mais 

de 15% (quinze por cento) trata de temática penal. 

 Dito cenário aponta para dado relevante: 84,21% dos julgados que contam 

com a expressão hacker tem conteúdo de cunho cível. As ações analisadas 

contemplam as seguintes temáticas específicas: Sete ações envolvendo cartões e 

contratos bancários, Sete envolvendo indenizações, enquanto os demais estão 

relacionados à prestação de serviços, reparações, posse, contratos financeiros, entre 

outros. 

 Não bastasse a expressiva relação de demandas com a esfera cível, outro 

dado importante foi perceptível. Traço comum nas lides é o palco da atuação do 

                                                      
5  A pesquisa foi realizada junto ao site do Tribunal: https://www.tjrs.jus.br/novo/buscas-
solr/?aba=jurisprudencia&conteudo_busca=ementa_completa. Os acórdãos foram identificados e 
estudados no período de junho à agosto de 2020.  
6 Bem móvel, diverso do objeto do estudo. 
7 Conduta ilícita conforme reza Lei 11.343/2006. Em seu art. 33 a norma preceitua o que é considerado 
tráfico. 
8 Conduta descrita no art. 171 do CP. 
9 Importante destacar que três delitos estavam selecionados como furto qualificado. O tipo penal de 
furto está descrito no Código Penal brasileiro, art. 155. 
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hacker, visto que as ações de cunho cível em geral narravam invasões ou práticas 

cometidas por criminoso, em ambiente virtual da requerida e que dispunha de direito 

de outrem. Ou seja, a avaliação dos julgados aponta para relações civis, 

especialmente de consumo em que o consumidor teve dados ou direitos seus 

atingidos por terceiro à revelia da empresa fornecedora.  

 As empresas que adotam a atuação por ferramentas digitais em suas práticas 

diárias, estão duplamente fragilizadas, uma vez que devem proteger seus ativos 

através de segurança (ato que enseja investimentos elevados) e ainda estão sujeitas 

à busca de reparações por parte de seus consumidores, caso não operem em 

ambiente seguro. 

Importante destacar, seguindo a linha de pesquisa que, mesmo demonstrada 

ausência de relação entre o agente praticante do delito e a fornecedora, nota-se que 

os julgamentos caminham de modo majoritário para a condenação das empresas e 

não necessariamente identificação ou penalidade para quem praticou a conduta 

lesiva. 

 Ainda durante o estudo comparado entre os julgados, evidencia-se que os 

magistrados ao não identificarem quem é o autor do delito objeto do início do dano, 

limitam-se na condenação da fornecedora identificada, sob argumento de prestação 

de serviço maculado através da prática indevida. Tal singularidade está assentada 

na responsabilidade civil objetiva, esculpida em ordenamento pátrio e referência para 

especial atenção que merece o tema segurança digital para empresas.  

 

Considerações finais 

 

 Em que pese estejam os estudos em momento embrionário, indiscutível a 

relevância dos resultados parciais já identificados através da leitura de resultados 

obtidos através de pesquisa em acerco jurisprudencial do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul. A busca por ementas contendo a expressão “hacker” já 

orienta caminhos a serem adotados por juristas de diferentes atuações. Para os 

profissionais que militam na advocacia, a pesquisa já aponta para dado importante: 

há que instigar a sociedade no investimento de proteção, especialmente quando se 

trata de fornecedores em relações de consumo. 
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 Do mesmo modo que o ambiente virtual passou a ser local de comercialização 

em grande fluxo, também é palco para delitos e práticas lesivas. O consumidor segue 

recebendo o manto da hipossuficiência, uma vez que o legislador segue a ignorar as 

novas formas de atuar e os impactos para os figurantes da relação de consumo. 

 Reale ensina que  

 

Todas essas infinitas possibilidades de ação se condicionam à existência 

primordial do fenômeno jurídico. O Direito, por conseguinte, tutela 

comportamentos humanos: para que essa garantia seja possível é que existem 

as regras, as normas de direito como instrumentos de salvaguarda e amparo da 

convivência social. (2002, p. 20) 

 

Logo, compete ao fornecedor conhecer a norma que ampara as relações, 

observar que estes caminhos também são os que definem os resultados das práticas 

realizadas em ambientes virtuais e a partir de tal momento investir em segurança, 

não apenas como ferramenta de trabalho, mas como fator redutor expressivo de 

riscos do negócio. 

De acordo com Machado, Salgado e Soares (2014) no artigo postado no 

portal SegInfo, o Teste de Invasão (Pentest) é a ferramenta mais apropriada a essa 

nova visão de “segurança ofensiva”. Neste cenário o pentester coloca-se na posição 

do atacante sendo mais assertivo na identificação de vulnerabilidades e aos danos 

que um atacante é capaz de causar a um sistema e a uma organização. Diante deste 

contexto, pode-se perceber que os ataques hackers são potencializados pelas 

vulnerabildiades dos ambientes computacionais e pela negligência na gestão dos 

ambientes. A segurança da informação deve ser uma temática central na gestão de 

empresas públicas e privadas, considerando casos de vazamento e sequestro de 

dados dos últimos tempos.  

Soma-se a isso o fato de que novas vulnerabilidades surgem a cada dia, 

deixando os ambientes que hoje estão seguros, vulneráveis. A gestão de 

vulnerabilidades deve ser o fator central em toda TI moderna. Investimentos 

recorrentes na gestão de vulnerabildiades precisam ser efetuados para que haja a 

proteção dos ambiente de forma mais eficiente.  
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A falta de conhecimento sobre a temática exponencializa ainda mais os 

incidentes de segurança e com eles os prejuízos que são objeto de demandas 

judiciais versando de pautas indenizatórias. Tanto profissionais de TI como gestores 

públicos e privados, normalmente não possuem conhecimento sobre os impactos 

que uma invasão pode gerar nos ambientes e desconhecem as medidas protetivas 

que precisam ser aplicadas para proteção pessoal e empresarial contra ataques 

hackers. Profissionais do direito tampouco dominam de tal conteúdo que é objeto da 

outra ciência, mas por interferir na sociedade é parte também do direito vivo.  

Em algumas empresas a segurança da informação é apenas uma ilusão. 

Mitnick e Simon (2003) enfatizam que essa situação se agrava quando há uma 

combinação de crueldades por parte do hackers, inocência e ignorância por parte dos 

colaboradores e gestores. Evidencia-se que a segurança é um estado e não uma 

constante e através dos estudos preliminares já é possível afirmar que a punição 

pela fragilidade é remetida à empresas que amargam danos afinal, tem seus 

sistemas expostos, seus consumidores atingidos e após ainda acabam recebendo à 

atribuição de reembolso ao cliente. 

Um ambiente que no presente está seguro, pode facilmente estar vulnerável 

no futuro, por isso o acompanhamento das vulnerabilidades é necessário e faz-se 

necessário recorrências de análises, a fim de mitigar os riscos aos quais os sistemas 

e serviços estão expostos. As decisões existentes e avaliadas apontam que ao longo 

dos anos os danos foram amargados pelos fornecedores que por omissão tornaram-

se palcos para realização de práticas danosas. Os textos explorados apontam ainda 

por número reduzido de documentos, se comparado com a quantidade de situações 

envolvendo Hackers, sendo pauta de próximos estudos o prosseguimento da 

investigação e apontamento de elementos que justificam reduzido acervo 

documental em detrimento à quantidade exponencial de casos envolvendo práticas 

indevidas e Hacker em território brasileiro. 
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Resumo 

Trata-se do Direito Humano e Social a partir do novo marco do Saneamento Básico 

vigente no Brasil, fazendo menção ao modelo antigo e atual de concessão do serviço, 

tratando de analisar o nível capitalista que há de vigorar a partir das licitações. 

Busca-se fazer uma análise crítica sobre a privatização de um direito básico ao ser 

humano: o saneamento, ainda, verificar se esta nova lei há de satisfazer todo 

cidadão, até o mais necessitado deles, por meio do seguinte questionamento: o novo 

marco regulatório do saneamento básico há de elucidar o problema das minorias 

carentes que ainda são afetadas pela deficiência nesse setor? A defesa para a 

presente discussão repousa na ideia de que todo cidadão consiga visualizar que a 

privatização de direitos básicos não é o caminho para a universalização de serviços 

essências à natureza humana.   

Palavras-Chave: Saneamento; Direitos Humanos; Capitalismo; Privatização.  

 

Abstract 

This work is about the new Law for Basic Sanitation in force in Brazil, mentioning the 

old and current model of service concession, trying to analyze the capitalist level that 

will be in force from the bids. The objective is to carry out a critical analysis of the 

privatization of a basic human right: sanitation, also, to verify if this new law will 

satisfy every citizen, even the most needy, through the following question: the new 

regulatory framework of basic sanitation, will it clarify the problem of needy 

minorities who are still affected by disability in this sector? The defense for this 
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discussion rests on the idea that every citizen can see that the privatization of basic 

rights is not the path to universal services essential to human nature. 

Keywords: Sanitation; Human Rights; Capitalism; Privatization. 

 

A precarização no setor de saneamento básico, coleta de resíduos e 

abastecimento de água potável se alastra mundo à fora, mas, no Brasil, em pleno 

século XXI, estes serviços ainda se encontram sendo entregues à população de 

forma lenta, desorganizada e precária, o que pode mancomunar-se à seguinte 

afirmativa: o país precisa de mudanças drásticas ao que tange tais serviços. Ocorre 

que, a partir do novo marco do saneamento, há de se iniciar uma drástica e frenética 

corrida capitalista por meio das licitações que fazem frente à privatização destes que 

haveriam de ser direitos fundamentais. Para tanto, é de suma importância a 

discussão contida no presente estudo, através do qual, busca-se levar até o leitor o 

seguinte questionamento: o marco regulatório do saneamento básico, sancionado 

em 2020, há de suprir as necessidades das minorias afetas pela deficiência que o 

setor sanitário possui? Ou somente há de favorecer os mais “grandes”?  

Envolvendo questões humanitárias e sociais, pretende-se esmiuçar os 

marcos da nova lei de saneamento básico a fins de que todo cidadão consiga 

visualizar que a privatização de direitos básicos não é o caminho mais rápido e fácil 

para a universalização de certos serviços.  

Em tempos difíceis como estes nos quais vive-se, promover um 

questionamento acerca de Direitos Humanos e Sociais face ao Meio Ambiente e a 

privatização de Direitos Fundamentais é, sem dúvidas, criar pensamentos mais 

maduros e sólidos para uma sociedade futura.  

Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris (França) no 

dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

surge como resposta imediata para os horrores trazidos com o final da Segunda 

Grande Guerra. Advinda da Resolução 217 A (III) da referida assembleia, a Declaração 

foi proclamada como norma comum a ser alcançada por todas as nações, e, 

estabelecia esta, pela primeira vez na história global, a proteção universal dos 

direitos inerentes ao ser humano. Traduzida para mais de 500 idiomas desde sua 

adoção em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos inspirou e serviu de 
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base para a construção de inúmeras legislações de Estados e Constituições 

Democratas ao redor do mundo.   

 Composta por 30 artigos, a Declaração (1948) traz, em seu artigo 1º, que 

“todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de 

razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade.” Para tanto, conceitua-se os Direitos Humanos, de acordo com as 

Nações Unidas (1948), como sendo o conjunto de direitos e garantias inerentes a 

todos os seres humanos, independentemente de sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, 

idioma, religião ou condição financeira. Direito humano é todo o direito garantido ao 

homem pelo simples de ser humano e assim o merecer. Alude, Bobbio (1976, p. 

355), que o constitucionalismo moderno tem “um dos seus momentos centrais de 

desenvolvimento e conquista, que consagra as vitórias do cidadão sobre o poder”, 

além de frisar que os direitos podem ser classificados em civis, políticos e sociais.

 Miranda (1993, p.9), sustenta que a definição para Direitos Humanos repousa 

na “posição jurídica subjetiva das pessoas enquanto consagradas na lei 

fundamental”, e, com a mesma visão, tem-se, para conceituar Direito Humano, a 

definição de Peces Barba (1982, p.7, tradução nossa):  

 

São faculdades que o direito atribui a pessoa e aos grupos sociais, expressão de 

suas necessidades relativas à vida, liberdade, igualdade, participação política ou 

social, ou a qualquer outro aspecto fundamental que afete o desenvolvimento 

integral das pessoas em uma comunidade de homens livres, exigindo o respeito 

ou a atuação dos demais homens, dos grupos sociais e do Estado, e com garantia 

dos poderes públicos para restabelecer seu exercício em caso de violação ou 

para realizar sua prestação.  

 

Outrossim, para Herkenhoff (1994, p.30), elucida-se o conceito de Direitos 

Humanos da seguinte maneira: 

 

Por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, entendidos 

aqueles direitos fundamentais que o homem possui pelo fato de ser homem, por 

sua própria natureza humana, pela dignidade que a ela é inerente. São direitos 
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que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são 

direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir. 

 

Hannah Arendt (1951, p. 331) defendia a ideia de que o direito fundamental de 

cada indivíduo, antes de qualquer dos um dos direitos descritos em declarações ou 

tratados, é o direito a ter direitos, ou seja, o direito de pertencer a uma sociedade 

disposta e capaz de conferir-lhe qualquer direito, pelo simples fato de ser humano. 

 Tem-se que, a partir da Teoria Geracional, é possível classificar os direitos em 

gerações. Para tanto, admite-se que tal Teoria é fruto do trabalho do jurista Tcheco-

Francês, Karel Vasak que, no ano de 1979, criou o que hoje se conhece como teoria 

das gerações, e, embora a mesma não possua pretensões científicas, é  através desta 

que se pode distribuir os direitos humanos da seguinte maneira: direitos de primeira 

geração (liberdade), direitos de segunda geração (igualdade) e direitos de terceira 

geração (fraternidade). Vasak, após deixar a Tchecoslováquia, fixou residência na 

França, país onde desenvolveu a referente teoria baseando-se no lema da revolução 

francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.  

Oriundos da necessidade do Estado em garantir à sua população direitos 

básicos como moradia, saúde, trabalho e educação, os Direitos Sociais são 

considerados direitos de segunda geração, e, de acordo com Paulo Bonavides (2000, 

p. 518): 

Os direitos de segunda geração [...] dominam o século XX do mesmo modo como 

os direitos da primeira geração dominaram o século passado, São os direitos 

sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de 

coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de Estado 

Social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal 

deste século. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se 

podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os 

ampara e estimula. 

 

Caracterizada pela forte luta do proletariado frente aos seus direitos, a 

Revolução Industrial do século XIX é conhecida como importante marco dos direitos 

de segunda geração, e, com o início do século XX e o avanço da Primeira Grande 

guerra, tem-se, então, a fixação dos direitos sociais. Relevantes para a construção 
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destes direitos, pode-se destacar o Tratado de Versalhes, firmado em 1919 pelas 

potências europeias para selar o fim da Primeira Guerra Mundial, e a Constituição de 

Weimar, assinada também em 1919. Visualiza-se, que os Direitos de primeira 

geração teriam causado certo desequilíbrio social, para tanto, uma nova geração de 

direitos se fazia necessária. E, conforme Bobbio (1990, p.32), “direitos de segunda 

geração são direitos políticos, os quais concebem a liberdade não apenas de maneira 

negativa (impedimento), mas sim de forma positiva (autonomia)”.   

 Ao que tange o Direito Social, pode-se encontrar, no artigo XXII da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, a seguinte afirmativa:  

 

Artigo XXII. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à 

segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação 

internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos 

direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento de sua personalidade. 

 

 Além de assegurados pela Constituição Federativa do Brasil de 1988, que trata 

os Direitos Sociais da seguinte maneira em seu artigo 6º, capítulo II: 

 

Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

 

Sendo hoje o mais renomado e respeitado jusfilósofo na área dos direitos 

fundamentais e suas teorias, o alemão Robert Alexy adota uma teoria analítica na 

qual estabelece, sobre uma tríplice divisão de conceitos fundamentais, as posições 

jurídicas: 1. Direito a algo; 2. Competências; 3. Liberdades. Alexy (1985, p. 499) define 

os direitos fundamentais como “direitos do indivíduo em face do Estado, a algo que 

o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros suficientes e se houvesse uma oferta 

suficiente no mercado, poderia também obter de particulares”, ou seja, direito à 

moradia, à saúde, à educação, ao trabalho.   
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 Em janeiro de 1922, estabelecia-se em Dublin, capital Irlandesa, a Conferência 

Internacional sobre a Água e o Desenvolvimento Sustentável (Declaração de Dublin, 

1922), na qual, em seu princípio 4º, tem-se que “é vital reconhecer primeiro o direito 

básico de todos os seres humanos a terem acesso a água limpa e saneamento a um 

preço acessível”. Mais tarde, a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), em 

seu artigo 24 (2) faz referência explicita à água, ao saneamento ambiental e a higiene 

de forma que “os Estados signatários deverão assegurar a implementação integral 

deste direito e, nomeadamente, deverão tomar medidas apropriadas”:  

 

c) para combater a doença e a subnutrição, incluindo no âmbito dos cuidados de 

saúde primários, através de, entre outras medidas, a aplicação de tecnologias já 

disponíveis e através da disponibilização de alimentos nutritivos adequados e 

água potável, tendo em conta os perigos e os riscos da poluição ambiental; 

(e) para assegurar que todos os extratos da sociedade, nomeadamente os pais e 

as crianças, estão informados, têm acesso à educação e são apoiados no uso 

dos conhecimentos básicos sobre saúde e nutrição infantil, vantagens da 

amamentação, higiene e saneamento ambiental e prevenção de acidentes. 

 

 Aprovada em 28 de julho de 2010, a resolução 64/292 aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas trata da introdução de efeitos práticos e 

simbólicos ao que diz respeito ao direito humano ao saneamento básico e ao acesso 

à água potável, tornando-os básicos e fundamentais à existência humana. Com a 

aprovação da referida medida, que completou sua primeira década em julho deste 

ano, os países seriam detentores de pleno direito, devendo ter acesso à justiça para 

a implantação de serviços essenciais, bem como a reivindicação da não aplicação 

destes. Basicamente, a partir da Resolução 64/292, o saneamento básico e a água 

potável deveriam ser alcançados através de uma visão de infraestrutura, política 

pública ou serviços para um status de direitos humanos, sendo uma obrigação dos 

governos em seus diversos níveis colocá-los a disposição da população. Ainda, 

basicamente, configura-se uma grave luta da sociedade civil a reivindicação da 

política de fornecimento dos direitos básicos de saneamento e água potável.   

 Para Pompeu (2010, p. 273): 
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Saneamento é o ato ou efeito de sanear, e se básico significa essencial, 

fundamental deve-se entender por saneamento básico o conjunto de medidas 

destinadas a garantir uma situação de higiene considerada fundamental, em 

determinado local e momento. Trata-se de conceito relativo e não universal, 

referente a cada situação. O que é básico e essencial em uma localidade ou 

região, pode não ser em outras.  

 

Embora não haja, por parte da Constituição Federal de 1988, menção direta ao 

Saneamento Básico, encontra-se, na Lei 11.445/2007 (Lei de Saneamento), ou pela 

sua recente alteração através do Novo Marco Regulatório (14.026/2020), o conceito 

para a referida política pública:  

 

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:  

I - Saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e seus instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e 

manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, 

ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de 

água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e 

pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação 

urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; 

e;    

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, 

pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas 

pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 
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cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas 

a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; 

 

No ano de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu o 

saneamento básico como direito fundamental ao ser humano, declarando “a água 

limpa e segura e o saneamento um direito humano essencial para gozar plenamente 

a vida e todos os outros direitos humanos”. Ainda, faz-se menção a Convenção de 

Viena (1993), na qual, em seu artigo 5º, "todos os direitos humanos são universais, 

indissociáveis e interdependentes, e estão relacionados entre si”. 

 Para o ex-secretário geral da ONU (Organizações das Nações Unidas, de 2007 

a 2017), Ban Ki-Moon, “água potável segura e o saneamento adequado são 

fundamentais para a redução da pobreza, para o desenvolvimento sustentável e para 

a prossecução de todos e cada um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”. 

Ainda, pode-se entender que os serviços de Saneamento Básico são 

sustentados por quatro pilares; o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, 

o manejo de resíduos sólidos e a drenagem urbana. De acordo com o Politize!, o 

abastecimento de água tem por escopo a entrega de água potável com quantidade e 

qualidade ideais para todos os povos, e é constituído por um sistema de captação, 

tratamento e abastecimento de água. Outrossim, pode-se caracterizar o 

esgotamento sanitário como um conjunto de serviços que é composto por captação, 

tratamento e lançamento deste efluente tratando, tendo como objetivo a garantia de 

preservação dos mananciais e dos inúmeros locais de lançamentos destes efluentes, 

além de evitar a que as pessoas contraiam doenças ao serem diretamente expostas 

ao esgoto doméstico que não sofre o devido tratamento. Não obstante, compreende-

se por manejo de resíduos sólidos todas aquelas estruturas de limpeza urbana, 

tratamento, coleta e adequada destinação dos resíduos, cita-se, como exemplo, 

usinas de reciclagem e aterros sanitários. Por fim, tem-se a drenagem urbana, que 

se constitui de todo sistema de captação das águas pluviais. 

  Desde o prefácio da Constituição Federal de 1988 tem-se projetada a 

construção de um Estado Democrático de Direito, que na visão de José Joaquim 

Gomes Canotilho possui três dimensões básicas; a juridicidade, os direitos 

fundamentais e a constitucionalidade (1980, p. 357): 
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Independentemente das densificações e concretizações que o princípio do 

Estado de direito encontra implícita ou explicitamente no exto constitucional, é 

possível sintetizar os pressupostos materiais subjacentes a este princípio da 

seguinte forma: 1) juridicidade; 2) constitucionalidade; 3) direitos fundamentais.  

 

 Tal explanação vem de encontro com o exposto por Flávia Piovesan (1996, p. 

82), quando ocorre a afirmação de que o assegurado por Canotilho, ao que tange os 

direitos fundamentais, está amplamente assegurado pela Carta Maior em seus 

artigos 1º e 3º.  

 Valendo-se ainda do que dispõe a Constituição Federal de 1988, verifica-se 

que os objetivos fundamentais do Estado de direito brasileiro estão assegurados sob 

o expresso no artigo 3º; construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o 

desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e promover o bem estar de todos, sem 

discriminação. E, complementar a tal entendimento, expressa José Afonso da Silva 

(2019, p. 93): 

 

É a primeira vez que uma Constituição assinala, especificadamente, objetivos do 

Estado brasileiro, não todos, que seria despropositado, mas os fundamentais, e 

entre eles, uns que valem como base das prestações positivas que venham a 

concretizar a democracia econômica, social e cultural, a fim de efetivar na pratica 

a dignidade da pessoa humana.  

 

Perante o exposto, nota-se a extrema necessidade de um sistema de 

saneamento básico adequado e digno. Renova-se, então, o narrado pelo artigo 3º da 

Lei maior, onde entende-se que é objetivo estatal a garantia e desenvolvimento social 

e regional sem nenhum tipo de discriminação entre a população. O alegado nos 

remete ao que trata a nova Lei de Saneamento Básico em seu artigo 49, inciso I, que 

visa “proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações 

rurais e às pequenas comunidades”, e ao seu artigo em seu artigo 3º, inciso VIII, no 

qual conceituam-se as localidades de pequeno porte. Deverá, por conseguinte, este 

novo marco, alcançar toda e qualquer população brasileira? Levantam-se inúmeros 

questionamentos acerca de seu novo modelo de concessão, e se estes serão 
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capazes de manter o nível de igualdade entre as cidades com grandes e pequenos 

números de habitantes, visto que o processo licitatório que fará frente às concessões 

iniciará uma frenética corrida capitalista. A nova Lei tem a ambiciosa meta de levar 

água potável para 99% da população e dar acesso ao saneamento básico para 90% 

das residências brasileira até o final de 2033. Todavia, indicadores sociais apontam 

para o insucesso da medida recentemente adotada, visto que o novo Marco só 

permite a contratação do serviço de esgoto sanitário e abastecimento de água 

potável quando abertos processos licitatórios com a participação de empresas 

privadas e públicas, extinguindo assim, os contratos de prestação estatal. Nota-se, 

portanto, certa mudança na competência quanto a concessão desta política que é o 

saneamento básico. 

Em relação às competências anteriores à Nova Lei para o tratamento de 

efluentes, destacam-se as palavras de Cid Tomanik Pompeu (2010, p, 275): 

 

Em saneamento básico, a competência está assim equacionada: a União: elabora 

e executa planos nacionais e regionais de ordenação de território e de 

desenvolvimento econômico e social e institui diretrizes para o desenvolvimento 

urbano, inclusive habitação saneamento básico e transportes urbanos; o 

Município: legisla sobre assuntos de interesse local; suplementa a legislação 

federal e a estadual, no que couber; organiza e presta, diretamente ou sobre o 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local; e 

promove, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

o Estado: exerce todas as competências que não lhe forem vedadas pela 

Constituição, entre as quais estão as não concorrentes ou comuns, cometidas à 

União e aos Municípios pela mesma Constituição; o Distrito Federal: exerce as 

competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios. 

 

Nota-se, então, o caráter comum das competências entre os supracitados 

entes federativos: proteger o meio ambiente, combater a poluição e promover 

programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico. Com base no exposto, necessária se torna a discussão sobre a 

delegação de poderes que a nova Lei confere à ANA (Agência Nacional de Águas e 
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Saneamento Básico) ainda em seu preâmbulo. Uma das mais importantes mudanças 

trazidas pelo novo marco é a atribuição de competências para a antiga Agências 

Nacional das Águas, atual ANA. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

passará a instituir normas para regulação nos serviços de saneamento, ainda, 

conforme disposto pelo Consultor Jurídico (14 de julho de 2020):  

 

Atuará no âmbito do setor de saneamento por meio da edição de normas de 

referência para a regulação dos serviços, que deverão servir de diretrizes para os 

titulares dos serviços e as entidades reguladoras e fiscalizadoras. As normas 

editadas pela ANA versarão sobre temas relevantes como os padrões de 

qualidade e eficiência na prestação dos serviços, a manutenção e operação dos 

sistemas de saneamento básico, regulação tarifária, padronização de 

instrumentos contratuais entre o titular do serviço e o delegatário, metas de 

universalização, contabilidade regulatória, cálculo de indenização por 

investimentos não amortizados, regras sobre caducidade, entre outros.  

 

As justificativas pelas quais o governo federal delegou poderes à Agência, 

repousam nos seguintes argumentos: 

 

A atribuição de competência à ANA para editar regras de referência com relação 

a questões estruturais do setor de saneamento tem por objetivo conferir 

uniformidade regulatória ao setor e garantir a segurança jurídica na prestação e 

na regulação dos serviços, visto que, em decorrência da competência municipal, 

existe hoje uma multiplicidade de entidades reguladoras e fiscalizadoras, cada 

qual com suas normas e instrumentos contratuais próprios. Como medida de 

estímulo à adoção das normas de referência pelas entidades reguladoras, o novo 

marco prevê que a verificação da adoção de tais normas será obrigatória para a 

contratação de financiamentos com recursos da União ou de entidades 

integrantes da administração pública federal. 

 

Garantia Bonavides (2001, p. 13), que "fora da Constituição, não há 

instrumento nem meio que afiance a sobrevivência democrática das instituições", 

logo, resta cristalino que a busca pelo lucro de mercado frente às licitações e 



 
 
 
 
184 | Biopolíticas no Século XXI 

processos de concessão hão de fazer privilegiados e injustiçados, negligenciando-

se, assim, direitos e garantias básicas. Pontua-se, portanto, que deve ser objetivo 

primário do Estado o bem estar da população, a sadia qualidade de vida e o acesso 

às políticas públicas de boa qualidade, o que se torna questionável a partir da Lei 

14.026/20, tendo em vista que esta privatiza um direito fundamental e põe acima de 

garantias básicas, o lucro.  

À medida que o governo avança com a privatização de serviços públicos, 

imperiosa se torna a conferência sobre a qualidade nesta transferência no modus 

operandi das atividades, ou seja, a verificação das mesmas à luz da Constituição 

Federal. A distinção entre os poderes público e privado é complexa, mas isso não 

afasta a responsabilidade de o Estado ter de cuidar dos seus.  

Com base nos resultados provisórios vislumbrados até a presente data, 

acredita-se que não é viável a universalização dos serviços de saneamento básico 

até dezembro de 2033, conforme prevê a Lei n.º 14.026/20, pois, segundo dados 

colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE) em 2019, cerca de 

35,7% da população brasileira ainda vive sem o tratamentos e coleta de efluentes, o 

que torna, em termos matemáticos, improvável o cumprimento das medidas 

dispostas pelo Novo Marco Regulatório.   

Durante a cerimônia de sanção da nova Lei (julho de 2020), o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, afirma: 

 

Isso é um avanço importante e também isso destrava a primeira grande onda de 

investimentos, porque nós vamos agora dar sequência, primeiro ao saneamento, 

depois, vem cabotagem, setor elétrico, gás natural, petróleo, ou seja, nós vamos 

retomar o crescimento destravando os investimentos. 

 

 Teme-se, portanto, que estejam presentes nos planos governamentais uma 

série de privatizações em incontáveis setores, com um único objetivo: o aumento do 

lucro privado, o que terá como consequência óbvia graves danos ambientais, visto 

que se buscarão as metas estabelecidas em Lei a qualquer preço.  

 Para o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a sanção do novo marco 

regulatório é “um avanço muito grande para a agenda ambiental urbana do país. Uma 
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demonstração que este governo se preocupa e muito com os brasileiros que vivem 

nas cidades; e que vivem nas cidades sem condições mínimas, tanto de saúde, 

quanto de meio ambiente”, porém, fora esquecido de mencionar a valoração da água, 

que possivelmente terá valor estipulado por conta dos processos de concessão; 

ainda, não se ouviu falar daquelas localidades em que houve a privatização da água 

e saneamento, pois sabe-se que os referidos setores ficaram ainda mais deficientes.  

 Ocorre que, com a privatização deste setor, pessoas enriquecerão à base da 

oferta de um direito que deveria ser fundamental para todos. Água potável e 

saneamento de qualidade devem ser prioridade em um governo, espera-se, então, 

que haja consciência e humanismo por parte dos envolvidos neste novo projeto, e 

que nenhuma situação que já é precária, vire mais uma calamidade.  
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11. Os limites da coisa julgada em ações que versam sobre direitos coletivos 

 

The limits of res judicata in actions dealing with collective rights 
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Ivanio Formighieri Müller1 

Resumo 

A coisa julgada (formal e material) é um instituto previsto no Código de Processo 

Civil, a qual também é gerada em ações coletivas. O direito coletivo compreende três 

espécies de direito: difuso, coletivo e individual homogêneo, cujos efeitos e alcances 

da decisão judicial criam efeitos erga omnes ou inter partes. Por isso, este resumo 

tem como escopo verificar os efeitos da coisa julgada em decisões que tutelam 

direito difuso e coletivo – como é o caso do direito ao meio ambiente. A pesquisa se 

justifica a vista da previsão no ordenamento processual civil limitar os efeitos da 

coisa julgada a competência territorial do órgão prolator. 

Palavras-chave: Coisa Julgada. Ação Coletiva. Direito Difuso. 

 

Abstract 

The res judicata (formal and material) is an institute foreseen in the Civil Procedure 

Code, which is also generated in collective actions. Collective law comprises three 

types of law: diffuse, collective and homogeneous individual, whose effects and 

scope of the judicial decision create effects erga omnes or inter parts. For this reason, 

this summary aims to verify the effects of res judicata on decisions that protect 

diffuse and collective law - such as the right to the environment. The research is 

justified in view of the provision in the civil procedural order to limit the effects of the 

res judicata to the territorial competence of the prolatory organ. 

Keywords: Judged Thing. Collective action. Diffuse Law. 
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Os atuais conflitos sociais em massa emanados no Estado democrático de 

direito necessitam de normas jurídicas coletivas eficientes e capazes de solidificar 

as decisões finais prolatadas pelo Poder Judiciário e, nesse universo, as ações 

coletivas possuem subsídios suficientes para resolver litígios ou lesões a direito 

causados a uma gama de sujeitos (in) determinados, essencialmente por existir no 

ordenamento jurídico o fenômeno da coisa julgada, o qual torna imutável a decisão. 

Inobstante a previsão na legislação da imutabilidade dos julgados, a Lei nº 

9.494/1997 limitou os efeitos da coisa julgada nos limites da competência territorial 

do órgão prolator da decisão em ação coletiva, gerando exegeses doutrinárias e 

jurisprudenciais, porquanto a norma disciplina o oposto da finalidade das ações 

coletivas, como a expansividade dos efeitos subjetivos da coisa julgada, por 

exemplo. 

São várias as repercussões trazidas pela alteração imposta na aludida Lei, 

mas a autoridade da coisa julgada em sede de ações coletivas, enquanto fundamento 

para expandir seus efeitos explicitamente gerados, deve preservar temporalmente 

todo o direito material implicado na decisão transitada em julgado, primordialmente, 

por deter garantia de princípio basilar no Estado enquanto democracia, 

possibilitando o direcionamento eficaz dos seus limites objetivos e subjetivos. 

O direito coletivo no Brasil iniciou-se processualmente em meados da década 

de setenta, com influências do direito italiano. Exemplo disto foi à promulgação da 

Lei nº 4.717/65 da ação popular e, antes dela, da Lei nº 4.215/63 (hoje Lei nº 

8.906/94), que criou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, as quais 

garantem, sucessivamente, a legitimidade ao cidadão em impugnar ato lesivo ao 

patrimônio público e a possibilidade da Ordem representar a classe dos advogados 

em juízo.  

Mas foi com a entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), 

que os interesses massificados ganharam normas processuais, aprimoradas e 

cobertas de garantias principiológicas pela Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, 

inciso XXXV e artigo 129, inciso III), que juntamente com o Código de Defesa do 

Consumidor, formaram um microssistema processual coletivo.  

Outra legislação que contempla o direito coletivo, é o da Ação Civil Pública, a 

qual é ampla se comparada a outras normas existentes no ordenamento jurídico 
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brasileiro, a uma porque a ação é regida por danos morais e patrimoniais causados 

em decorrência de alguma das garantias previstas no artigo 1º da Lei da Ação Civil 

Pública, a duas em virtude de que também pode ter por objeto pedido de evitar danos 

(artigo 4º da Lei), pedido cominatório (artigo 3º da Lei), e quaisquer outros pedidos 

para garantir a eficácia da tutela coletiva (artigo 21 da Lei), ou seja, o objeto é 

manifestado através do pedido, que permite, segundo MANCUSO (2004, p. 33), 

“múltiplas formulações: simples, cumulado, sucessivo, alternativo, eventual”. 

É, com efeito, importante a abrangência do objeto da ação civil pública nas 

relações processuais e materiais coletivas, uma vez que somente se garante a 

proteção dos interesses por ela tutelado através da ampla natureza que detém, como 

por exemplo, a defesa do patrimônio público, cultural, social e da probidade 

administrativa, o controle do ato administrativo, a defesa do contribuinte, a proteção 

ao meio ambiente, ao consumidor e o controle das políticas públicas, que ampliam 

ainda mais o objeto das ações civis públicas.  

Por sua vez, o patrimônio público, entendido como todos os conjuntos de bens 

de valor econômico, estético, social, paisagístico, histórico, etc., é um dos objetos 

processualmente protegidos nas ações civis públicas. Na concepção de MAZZILI 

(2009, p. 190), entretanto, alguns desses bens, por mais que sejam públicos, não se 

enquadram como de interesse difuso, nem coletivo, nem individual homogêneo, é o 

caso de um valor estritamente econômico, de que seja titular a Fazenda Pública 

(crédito fiscal, por exemplo). 

Sem prejuízo, os demais direitos e obrigações atinentes ao patrimônio público, 

quando não atendem seus objetivos, possibilitam a sua preservação através da ação 

civil pública, porquanto são bens de domínio público e integrados a administração 

pública direta e indireta. 

Além disso, a defesa dos atos de improbidade administrativa é outra garantia 

legítima a possibilitar o envolvimento do interesse público primário com as ações 

civis públicas, na medida em que tais atos consistem em violações e prejuízos no 

âmbito social e administrativo.  

Ou seja, o processo coletivo é assim classificado por estar unido a outros 

diplomas legais, o qual recebe influências para suprir as lacunas existentes dentro 

do Código de Defesa do Consumidor, fazendo com que o Código de Processo Civil 
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perca seu caráter subsidiário em relação a um problema processual coletivo, por 

exemplo. Veja-se o conceito de processo coletivo segundo DIDIER; ZANETI (2009, p. 

43): 

[...] conceitua-se processo coletivo como aquele instaurado por ou em face de 

um legitimado autônomo, em que se postula um direito coletivo lato sensu ou se 

afirma a existência de uma situação jurídica coletiva passiva, com o fito de obter 

um provimento jurisdicional que atingirá uma coletividade, um grupo ou um 

determinando número de pessoas. 

 

Sob o prisma social e político o processo coletivo traz avanços nas relações 

dos cidadãos com o Estado – lato sensu, conquanto reduz custos à máquina 

judiciária, uniformiza os julgamentos, evita a prolação de decisões contraditórias e, 

com isso, aumenta a credibilidade do Poder Judiciário, tornando a justiça célere.  

 Limitar a coisa julgada ao território do juízo prolator de sentença em ação 

coletiva gera incongruências e contradições aos critérios jurídicos – ou mesmo 

lógicos – que definem e regem a temática do processo coletivo, um desses 

problemas é que não havendo a ampliação dos efeitos da coisa julgada, o demasiado 

ajuizamento de ações coletivas com o mesmo objeto, causa de pedir e pedido 

refletem na possibilidade de serem exaradas decisões contraditórias. 

 Se em determinada ação coletiva os efeitos da coisa julgada ficarem limitadas 

ao território do juízo prolator, tal como prevê o artigo 2º da Lei nº 9.494/1997, por 

mais que o objeto nela discutido ultrapasse os limites territoriais do órgão que a 

proferiu, muitos indivíduos não poderão ser beneficiados pela decisão justamente 

pela regra do citado artigo, tornando-se necessário o ajuizamento de outra ação que 

busca a procedência de idêntico pedido, mas em outra comarca. 

 Deste modo, o risco de ser prolatada uma decisão totalmente contrária àquela 

proferida em outra comarca é tamanho, na medida em que pode ter sido produzida 

outras provas, arguido outros fundamentos jurídicos ou pelas próprias convicções 

pessoais, sociais e culturais dos operadores do direito que conduziram e 

patrocinaram aquela demanda. 

 Deve prevalecer a lógica processual comum de que basta a um único órgão 

jurisdicional proferir a sentença em sede de ação coletiva, de forma que seus efeitos 
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se transportem aos sujeitos que foram lesados pelo fato ou beneficiados pela 

decisão, não a limitando a circunscrição territorial do juízo prolator, pois disso 

resultam prejuízos aos princípios do processo coletivo e ao próprio objetivo da ação 

coletiva.  

 Nesse contexto, ao referir sobre a confusão existente entre competência 

territorial e imutabilidade dos efeitos da sentença, MAZZILLI (2009, p. 276), afirma 

que “admitir solução diversa seria levar a milhares de sentenças contraditórias, 

exatamente contra os mais elementares fundamentos e finalidades da defesa 

coletiva de interesses transindividuais”, é porque descabe rediscutir um processo 

com o mesmo objeto em comarcas diferentes em virtude da limitação dos efeitos da 

sentença. 

 Assim, o que o artigo 2º da Lei nº 9.494/97 dispõe é que havendo o mesmo 

dano em comarcas distintas, para se ter a solução jurisdicional adequada e efetiva, 

se deve ajuizar diversas ações coletivas, uma em cada foro do local do dano, 

podendo gerar como consequência decisões contraditórias e inexecutáveis. 

 Em decorrência da problemática, ocorre o ataque ao princípio da 

proporcionalidade, pois o mesmo defende que as leis devem ser razoáveis e 

proporcionais, para somente assim serem aplicadas, podendo inclusive amparar um 

possível controle de conteúdo, tendo em vista que a Lei em análise se demonstra 

desproporcional por não contemplar as características, os interesses e a amplitude 

dos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas. 

 DIDIER E ZANETTI (2009, p. 142), ao defenderem a ineficácia da alteração da 

aludida Lei e, principalmente, ao desenvolverem as consequências da restrição 

territorial da eficácia das decisões nas ações coletivas, lecionam: 

 

Os dispositivos são irrazoáveis, pois impõem exigências absurdas, bem como 

permitem o ajuizamento simultâneo de tantas ações civis públicas quantas 

sejam as unidades territoriais em que se divida a respectiva Justiça, mesmo que 

sejam demandas iguais, envolvendo sujeitos em igualdade de condições, com a 

possibilidade teórica de decisões diferentes e ate mesmo conflitantes em cada 

uma delas. 
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 É por contrariar a ideia central do processo coletivo que a limitação da coisa 

julgada restringe os benefícios advindos da essência dos interesses transindividuais, 

ou seja, se os efeitos da sentença não alcançarem o fim a que se destinam, as 

consequências negativas ao sistema judiciário, a eficácia concreta da resolução da 

lesão e a inobservância dos ditames que regem o processo coletivo serão reais e 

formarão embaraços ao desenvolvimento social, econômico e cultural da própria 

sociedade.  

 As ações coletivas são preparadas para lidar com conflitos transindividuais e 

ganham importância quando atreladas aos avanços dos institutos processuais e a 

realidade – crise – do Poder Judiciário, o que fortalece a necessidade da 

reconstrução de um direito processual civil apto a resolver os conflitos que surgem 

na atualidade, assim como é o processo coletivo e os interesses transindividuais. 

 Além disso, existe outra forte e influente característica principiológica das 

ações coletivas que fica desequilibrada nessa relação conflituosa, é a economia 

processual, a qual garante o emprego mínimo de atividades processuais no trâmite 

processual e juntamente com o princípio da celeridade processual formam um 

importante mecanismo de agilidade e efetividade jurisdicional nas demandas 

coletivas, principalmente as relativas a consumo em massa. 

 A violação desses princípios, quando atrelados à limitação territorial da coisa 

julgada nas ações coletivas, ocorre justamente por fortalecer e fomentar o 

ajuizamento individual de processos, prejudicando a celeridade do serviço cartorário, 

jurisdicional e, principalmente, prolonga a angústia e a espera das partes envolvidas 

no processo para verem a utilidade do resultado do conflito, o qual inclusive já poderá 

ter solução similar em outra comarca ou região. 

 Deveras, os litígios atinentes à massificação de consumo é o principal 

exemplo prático e ao mesmo tempo o mais afetado pela problemática, tendo em vista 

ser uma das principais relações tuteladas pelos interesses transindividuais na 

atualidade, de modo que a busca pela celeridade e economia processual ficam 

prejudicadas relativamente ao seu cumprimento e obediência prática. 

 Evidente que a limitação territorial da decisão nas ações coletivas entoa uma 

complexidade violadora de garantia extensiva, quer dizer, todos os institutos, 

mecanismos, elementos, características e a própria natureza do processo e da ação 
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coletiva, ficam desequilibrados, indo na contramão das premissas fundamentais e 

visionárias que defendem e tutelam esse importante sistema processual coletivo, 

tido como tendência no direito processual brasileiro. 

 DIDIER E ZANETI (2009, p. 142), ao enfrentarem a questão lecionam que a 

“limitação da competência não deve subsistir frente aos princípios mais simples 

referentes à ação coletiva, tais como o tratamento molecular do litígio e a 

indivisibilidade do bem tutelado”, e, nesse contexto, se observa que a ordem jurídica 

fica vulnerável em virtude da inadequação legislativa, pois limitar os efeitos da coisa 

julgada no território do juízo prolator da decisão enseja o ajuizamento de diversas 

ações com o mesmo objeto, mas em outras comarcas. 

 Por outro lado, como forma de garantir uma maior segurança jurídica no 

tocante a esses conflitos massificados, bem como objetivando o cumprimento 

daqueles princípios, os julgadores se valem do sobrestamento dos processos 

individuais até o julgamento de outro coletivo que aguarda decisão final em Instância 

Superior, como por exemplo, as ações do piso nacional do magistério e as ações dos 

planos Bresser, Verão e Color, atos judiciais corriqueiros na Justiça estadual gaúcha. 

 Nessa lógica, excluindo a reflexão sobre a possível litispendência entre as 

demandas coletivas e individuais, num olhar afirmativo e confiante, parece ser 

coerente com as garantias do processo coletivo que o sobrestamento das ações 

individuais venha a proporcionar maior segurança jurídica às partes, de forma a não 

enfrentar a problemática da limitação territorial em razão de estarem – os processos, 

vinculados à hierarquia superior ao juiz que determinou o sobrestamento. 

 Importante se atentar a lição de MAZZILLI (2009, p. 278), quando faz uma 

interessante ressalva em relação à alteração trazida pela Lei 9.494/1997 relacionada 

à competência para o ajuizamento da ação:  

 

[...] por outro lado, de nada adiantaria propor a ação civil pública na Capital do 

Estado, ou no Distrito Federal (para danos regionais ou nacionais, 

respectivamente), pois se poderia objetivar que nem o juiz da capital do Estado 

nem o juiz distrital teriam competência sobre todo o território do dano, como 

parece querer a Lei n. 9.494/97). 
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 Inobstante, irá existir a afronta aos princípios da economia e celeridade 

processual, bem como haverá a demasiada prolação de sentenças contraditórias, 

quando os efeitos da decisão não ultrapassarem os limites da competência territorial 

do órgão prolator, é o caso de uma decisão proferida em comarca do interior e seus 

efeitos (pela própria essência do decisum), ficarem limitados ao território do juízo 

que decidiu por força do previsto no artigo 2º da Lei nº 9.494/97. 

 O artigo 5º da Constituição Federal garante a igualdade a todos os brasileiros 

e estrangeiros residentes no Brasil, igualdade essa contemplada também na esfera 

processual, a qual fica violada por haver a limitação territorial dos efeitos da coisa 

julgada nas demandas coletivas, de modo a atacar frontalmente o princípio da 

isonomia. Ao tratarem sobre as consequências da regra insculpida no artigo 2º da 

Lei nº 9.494/97, DIDIER e ZANETE afirmam: 

 

O legislador infraconstitucional não poderia autorizar uma prática que feriria o 

princípio da igualdade, pois pessoas na mesma situação poderiam receber, do 

Poder Judiciário, solução diferente. Uns ganhariam, outros não. A lógica das 

demandas coletivas está exatamente na tutela molecular (única) de uma 

pluralidade de direitos semelhantes. 

 

 Ora, se duas das principais características das ações coletivas são a tutela 

molecular e a indivisibilidade do objeto, limitar os efeitos da coisa julgada dessas 

demandas é o inverso dos objetivos defendidos por sua essência, configurando um 

retrocesso no processo civil coletivo, na democracia, nas relações jurídicas e no 

Judiciário enquanto Poder. 

 Pela própria indivisibilidade do interesse é que limitar a coisa julgada das 

ações coletivas ao território do juízo que prolatou a decisão torna a redação ineficaz, 

especificamente em se tratando de direito de categoria, pois como destacam DIDIER 

e ZANETI (2009, p. 147), se “o direito em jogo é da categoria” e esta detém “caráter 

nacional”, “toda a categoria” deverá ter o “direito reconhecido ou ninguém dessa 

categoria poderia tê-lo”.  

 Em outro ponto, a afronta ao princípio da isonomia também é destacado pela 

doutrina relativamente à coisa julgada secundum eventum litis, cujo fundamento da 
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violação se dá pela possibilidade do ajuizamento de outra ação coletiva, já julgada 

improcedente, mas fundada em novas provas, o que interfere na rediscussão da 

matéria, de forma que o réu deva disponibilizar de recursos financeiros tantas vezes 

quanto necessário. 

 Sobre o assunto SILVA (2013, p. 95), afirma que a conflituosidade de 

interesses internos sempre será muito forte, sendo que em ambos os lados os 

interesses serão relevantes, veja-se o exemplo utilizado pela aludida autora: 

 

Por exemplo, se uma grande empresa estiver emitindo agentes supostamente 

poluentes: de um lado, teremos o interesse de toda a população que 

potencialmente possa ser atingida: de outro lado, teremos o interesse talvez de 

milhares de empregados dessa empresa que poderá ter suas portas fechadas. 

Será coerente que uma determinada ação coletiva, julgada improcedente por 

insuficiência de provas, possa vir a ser ajuizada novamente? Será que uma 

empresa que gera milhares de empregos deverá sujeitar-se novamente a 

contratar advogados, peritos, pagar custas, porque a parte autora da demanda 

anterior não a instruiu devidamente? 

 

 No mais, existe corrente de doutrinadores que defendem a ofensa ao princípio 

da isonomia pela regra da coisa julgada secundum eventum litis, além de entenderem 

pela não concretização efetiva dos direitos fundamentais, também asseguram ser 

inconstitucional o julgado. 

 Mas o fato é que a limitação da coisa julgada nas ações coletivas vai ao 

desencontro de todas as premissas correlatas ao sistema processual civil coletivo, 

bem como representa uma afronta ao princípio da isonomia e aos princípios da 

economia e celeridade processual, de forma a dificultar a proteção dos interesses 

coletivos em juízo e proporcionar o tratamento desigual aos sujeitos em situações 

fáticas ou jurídicas semelhantes. 

 Deste modo, por não assegurar aos indivíduos os efeitos da coisa julgada a 

outros territórios além do órgão que prolatou a decisão, bem como por contrariar as 

premissas da tutela processual coletiva e aos objetivos processuais dos conflitos 

massificados, é que a restrição teórica do dispositivo que limita a coisa julgada pode 
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ser considerado ineficaz em razão de sobreposição da essência e finalidade do 

processo coletivo. 

 Embora a Lei nº 9.494/97 em seu artigo 2º afirme que a coisa julgada ficará 

restrita aos limites da competência territorial do órgão prolator, parte da doutrina 

aplica a hermenêutica como forma de harmonizar a limitação imposta pela Lei, não 

interpretando literalmente o disposto naquele artigo. Nessa perspectiva SILVA (2013, 

p. 86), assevera que: 

 

As palavras da lei são constituídas de vaguezas, ambiguidades, enfim, de 

incertezas significativas; portanto, são plurívocas, o que inviabiliza buscar-se 

apenas um único sentido para todas as situações possíveis no texto jurídico. 

 

 A autora ainda afirma ser possível e necessário interpretar a alteração trazida 

pela referida Lei associada ao texto constitucional – princípios e diretrizes, 

porquanto “a Constituição é o topos hermenêutico que conformará a interpretação 

jurídica do restante do sistema jurídico”, (Silva, 2013, p. 87), ademais, defende 

principalmente a aplicação subsidiária do artigo 93 do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 A sistemática processual vigente para a defesa dos interesses coletivos, 

difusos e individuais homogêneos está prevista no título III do Código de Defesa do 

Consumidor – do qual se inclui o artigo 93 e, em razão disso, a aplicabilidade dessas 

diretrizes nas ações coletivas se torna plenamente possível, sobretudo por possuir 

um microssistema processual apto a harmonizar às premissas atinentes aos 

interesses transindividuais. A propósito a lição de DIDIER e ZANETI (2009, p. 48): 

 

[...] Com isso cria-se a novidade de um microssistema processual para as ações 

coletivas. No que for compatível, seja a ação popular, a ação civil pública, a ação 

de improbidade administrativa e mesmo o mandado de segurança coletivo, 

aplica-se o Título III do CDC. 

  

 Nesse norte, por mais que o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor 

defina as regras de competência para julgamento das ações relativas à Lei 
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Consumerista, é possível a sua utilização para resolver a questão sobre os efeitos da 

coisa julgada, pois se conclui que uma vez ajuizada a ação no foro do local do dano, 

os limites subjetivos da coisa julgada vão além da competência do órgão que julgou 

o processo. Veja-se o que dispõe o aludido artigo: 

 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa 

a justiça local: 

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; 

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 

âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil 

aos casos de competência concorrente. (Brasil, 1990). 

 

 Não se pode, contudo, confundir novamente competência territorial com os 

efeitos da coisa julgada, assim como fez o artigo 2º da Lei nº 9.494/97, pelo contrário, 

o artigo acima transcrito demonstra ser possível que a eficácia do julgado se 

ampliará de acordo com as dimensões da demanda judicializada, mas para isso 

deverá ser observado o foro competente para julgamento, o qual varia de acordo com 

a extensão do dano ou de sua capacidade destrutiva. 

 Assim, se o dano objeto do litígio possuir caráter local, o processo deverá ser 

ajuizado onde o mesmo ocorreu ou deverá ocorrer, já se o dano for de âmbito 

nacional ou regional, a ação terá de ser ajuizada no foro da Capital do Estado ou do 

Distrito Federal, logo, se conclui que os efeitos da coisa julgada se estenderão até 

aonde ocorreu o dano cosoante a sua dimensão, ultrapassando os limites da 

competência territorial do julgador.  

Nesse escopo, a coisa julgada necessita estar atrelada ao desígnio a que se 

propõe, de forma a amenizar o ajuizamento exacerbado de processos com o mesmo 

objeto, pedido e causa de pedir e, do mesmo modo, as ações coletivas tendem a 

garantir julgamentos uniformizados e possibilitam, dentre cada caso, a efetiva 

concretização dos direitos do cidadão e do Estado enquanto exerce de forma plena 

o poder institucional.  

Não obstante, as ações coletivas podem formar coisa julgada secundum 

eventum litis ou secundum eventum probationes, cujos entornos configuram 
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perspectivas e possibilidades de ajuizamento de novas ações coletivas fundadas em 

nova prova, bem como os efeitos da coisa julgada material nessas demandas 

coletivas podem realizar o transporte in utilibus da coisa julgada à esfera individual, 

garantindo racionalidade nas premissas individualistas e na limitação subjetiva da 

coisa julgada. 

Mas, dentre dessas desenvolturas, o que se privilegia é a segurança e a 

estabilidade jurídica através do instituto da coisa julgada, principalmente pela busca 

incessante da verdade real pela triangulação processual, cuja autoridade do julgado 

encontra-se limitada objetivamente ao dispositivo da sentença. 

Desta forma, a Lei federal nº 9.494/97 que restringe os efeitos da coisa julgada 

nas ações coletivas ao território do órgão prolator da decisão é, com efeito, 

inadequada e inócua para efetivar de forma concreta a finalidade dessa espécie de 

ação, pois além de violar princípios basilares do ordenamento jurídico, incentiva a 

desigualdade de direitos entre pessoas lesionadas pelo mesmo fato, relação jurídica 

base ou de origem comum, ocasionando um desequilíbrio no próprio processo 

coletivo. 

Destarte, a infeliz redação trazida pela Lei nº 9.494/97, que por ir na contramão 

dos princípios e da própria essência que regem a jurisdição e o processo coletivo ou 

por não interpretar de maneira enfática os interesses transindividuais, não poderá 

ser interpretada na sua literalidade, mas sim por meio da hermenêutica ou atrelada 

ao disposto nos artigos 93 e 103 do Código de Defesa do Consumidor, enquanto os 

Anteprojetos do Código de Processo Coletivo não forem promulgados, haja vista que 

esses resolvem expressamente a problemática. 

Deste modo, pela dinamicidade do microssistema processual coletivo, as 

dimensões alcançadas por meio das melhorias nas relações jurídicas (inexistência 

de excesso de ações, de morosidade processual e de ineficácia das tutelas 

concedidas, por exemplo) são capazes de trazer a lume a efetividade real da 

finalidade proposta pelo Estado Democrático de Direito quando outorgou ao sujeito 

de direito e garantias fundamentais às relações sociais, dentre elas a ação coletiva, 

o que torna ineficaz a limitação territorial da coisa julgada nessas demandas. 
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Resumo 

Pretende-se discutir e analisar a utilização racional do recurso natural a água, a partir da 

análise dos reflexos do antropocentrismo, racionalidade ambiental e o princípio da 

proporcionalidade, sendo assim vislumbra-se quais condutas podem ser adotadas para o 

fomento da conscientização de proteção do meio ambiente, através de políticas públicas de 

educação consumo consciente e preservação ambiental. buscando disciplinar as atividades 

da sociedade, diante da complexidade das adversidades ambientais. A problemática está 

quando percebe-se que o homem apropriou-se da natureza de várias formas, sem 

preocupar-se com os reflexos de seus atos e os impactos ambientais ocasionados, sendo 

que a água é fonte da sobrevivência humana e deve ser preservada para a presente e futuras 

gerações. 

Palavras-chave: Água; Meio Ambiente; Proporcionalidade; Recursos Naturais. 

 

Abstract 

It is intended to discuss and analyze the rational use of the natural resource of water, based 

on the analysis of the reflexes of anthropocentrism, environmental rationality and the 

principle of proportionality, so it is possible to envision which conducts can be adopted to 

promote awareness of protection of the environment. environment, through public policies 
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of education conscious consumption and environmental preservation. seeking to discipline 

society's activities, given the complexity of environmental adversities. The problem is when 

it is realized that man has appropriated nature in various ways, without worrying about the 

consequences of his actions and the environmental impacts caused, since water is the 

source of human survival and must be preserved for the present and future generations. 

KEYWORDS: Water; Environment; Proportionality; Natural resources. 

 

Considerações iniciais  

 

A Constituição Federal de 1988 positivou diversos direitos fundamentais em 

seu texto legal, os recursos naturais são de extrema importância para a 

sobrevivência humana. Considera-se o direito ao meio ambiente equilibrado como 

um direito fundamental. Este trabalho percorre um caminho jurídico-político-social 

no sentido de oferecer uma visão ampla do socioambientalismo, os direitos 

fundamentais do princípio da proporcionalidade na utilização racional dos recursos 

naturais. Partiu-se da problemática do esgotamento dos recursos naturais como a 

água as influências das atividades empresariais para utilização racional dos 

recursos naturais, a partir de uma análise do princípio da proporcionalidade.  

 Através desse trabalho pretende-se identificar as condições do Direito 

Fundamental ao Meio Ambiente equilibrado a partir do princípio da 

proporcionalidade. Percebe-se que se faz necessário o equilíbrio entre o 

desenvolvimento e novas possibilidades para a regulamentação do uso sustentável 

dos recursos naturais, com uma reestruturação no combate ao esgotamento do bem 

ambiental.  

A matéria discutida neste trabalho de conclusão está disciplinada na 

Constituição Federal de 1988 e em legislações complementares, no ordenamento 

jurídico brasileiro. Este trabalho é de natureza teórica e o método utilizado foi o 

analítico dedutivo, a partir do estudo e leitura de obras relacionadas ao tema.  Assim, 

busca-se por meio da análise específica do tema uma abordagem mais ampla no 

contexto em que está inserido. Sendo assim, tem-se a finalidade de construção de 

ideias, com argumentos de diversos autores. 
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Inicialmente discorrer-se-á sobre os direitos fundamentais, uma breve 

explanação sobre alguns aspectos que envolvem o meio ambiente. Enfrentar-se-á a 

partir da hipótese de que está tutelado o direito ao meio ambiente equilibrado, à luz 

da Constituição Federal de 1988 e doutrinas relacionadas ao tema. Em segundo 

momento, abordar-se-á o antropocentrismo e a relação com o meio ambiente, após 

o conceito e desdobramentos do princípio da proporcionalidade, com auxílio de 

obras e da legislação vigente. Ao final, buscar-se-á uma reflexão sobre a sociedade 

moderna para a construção de uma ética socioambiental, a aplicação do princípio 

para se evitar o retrocesso ecológico e a aumentar participação popular neste 

contexto 

. 

1 O Direito fundamental ao meio ambiente 

 

Os direitos fundamentais caracterizam-se devido à natureza de serem 

inerentes a condição humana, uma vez que se referem a sua proteção, sendo o norte 

de todo o ordenamento jurídico e asseguram aos seres humanos e a sociedade uma 

vida digna. São assim entendidos,  

 

como o sistema aberto de princípios e regras que, ora conferindo direitos 

subjetivos a seus destinatários, ora conformando a forma de ser e de atuar do 

Estado que os reconhece, tem por objetivo a proteção do ser humano em suas 

diversas dimensões, a saber: em sua liberdade (direitos e garantias individuais), 

em suas necessidades (direitos sociais, econômicos e culturais) e em relação à 

sua preservação (solidariedade). (NUNES JUNIOR, 2009, p. 15) 

 

Há, portanto, uma distinção entre princípios e regras, sendo os princípios mais 

abstratos que as regras, de acordo com Ávila:  

 

pode-se definir os princípios como normas que estabelecem diretamente fins, 

para cuja concretização estabelecem com menor exatidão qual o 

comportamento devido (menor grau de determinação da ordem e maior 

generalidade dos destinatários), e por isso dependem mais intensamente da sua 
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relação com outras normas e de atos institucionalmente legitimados de 

interpretação para a determinação da conduta devida. ÁVILA, 2001. p. 21) 

 

Alexy ensina que a diferença entre regras e princípios é qualitativa, sendo 

diferentes em relação à estrutura e à forma de aplicação, “ponto decisivo na distinção 

entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes" (ALEXY, 2014, p. 90). 

A modernidade iluminista, em sua política e moral antropocêntrica, trouxe 

muitos avanços à ciência e à sociedade, mas estabeleceu sintomas que são 

facilmente constatáveis. Um desses nítidos sintomas é a devastação ambiental 

operada a partir do princípio de progresso e evolucismo, advindos de uma possível 

redenção humana através da ciência. Constata Hobsbawm que a Revolução 

Industrial, consequência direta da modernidade, é fruto de uma irrestrita concepção 

de progresso e de “seleção natural” claramente manifesta na competição do capital. 

É de conhecimento geral que as Constituições, nesse período dos séculos XVIII e XIX, 

possuíam como princípio a intangibilidade da liberdade e da propriedade 

(HOBSBAWN, 2009, p. 459). 

Com o desenfreado crescimento urbanístico e a falta de dignidade constatada 

em muitos países, procurou-se promover políticas públicas com acentuado papel do 

Poder Executivo. Entretanto, juntamente com a proteção humana através de ações 

positivas do Estado, esteve, concomitante posto, a preocupação ambiental. 

Considera-se o meio ambiente como direito fundamental pois é uma extensão 

do direito à vida. 

 

O meio ambiente, por conta mesmo do progressivo quadro de degradação a que 

se assiste em todo o mundo, ascendeu ao posto de valor supremo das 

sociedades contemporâneas, passando a compor o quadro de direitos 

fundamentais ditos de terceira geração incorporados nos textos constitucionais 

dos Estados Democráticos de Direito. (MILARE, 2011, p. 1065) 
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No caput do art. 225, da Constituição Federal de 1988 está expresso o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, percebe-se a preocupação e a 

responsabilidade de proteção da natureza.  

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988) 

 

Nas palavras de Alexy, o direito ambiental rompe com os modelos jurídicos 

tradicionais, sendo considerado um direito fundamental completo: 

 

Especialmente claro é o caso do intensamente debatido direito ao 

ambiente, que não raro é classificado como um direito fundamental social, 

ou ao menos como algo a ele próximo. Uma análise mais detida 

demonstra que esse direito, não importa se introduzido como um novo 

direito fundamental no catálogo dos direitos ou atribuído por interpretação 

a um dispositivo de direito fundamental existente, tem uma estrutura 

muito diferente daquela de um direito como o direito à assistência social, 

que essencialmente se esgota em um simples direito a uma prestação 

fática. Um direito fundamental ao meio ambiente corresponde mais àquilo 

que acima se denominou direito fundamental completo. Ele é formado por 

um feixe de posições de espécies bastante distintas. Assim, Aquele que 

propõe a introdução de um direito fundamental ao meio ambiente, ou que 

pretende atribuí-lo por meio de interpretação a um dispositivo de direito 

fundamental existente, pode incorporar a esse feixe, dentre outros, um 

direito a que o Estado se abstenha de determinadas intervenções no meio 

ambiente (direito de defesa), um direito a que o Estado proteja o titular do 

direito fundamental nos procedimentos relevantes para o meio ambiente 

(direito a procedimentos) e um direito a que o próprio Estado tome 

medidas fáticas benéficas ao meio ambiente (direito a prestação fática). 

(ALEXY, 2012, p. 443)  
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Nesse sentido, necessária a positivação do direito fundamental, pois limita o 

poder do legislador: 

 

Se não houvesse direitos fundamentais, o legislador teria uma parcela de 

competência que ele não tem quando esses direitos existem. Como ninguém 

conhece o legislador futuro e também as circunstâncias sob as quais ele agirá, 

ninguém pode ter certeza de que ele não utilizará – diferentemente do que 

ocorreu no passado e no presente – aquelas liberdades e competências de forma 

desfavorável aos indivíduos. (ALEXY, 2012, p. 449)  

 

Está expressa a imposição de que o Poder Público e toda a coletividade, tem 

o dever de preservar o meio ambiente para essa geração e para as futuras gerações, 

destaca-se a importância da proteção do meio ambiente e o incentivo ao 

desenvolvimento sustentável. 

Nesse contexto, importante ressaltar que a noção de desenvolvimento 

sustentável atingiu patamar de razão estruturante do estado de direito ambiental. 

Sua ideia serve de principal referencial para a aplicação dos ditames ambientais, 

tendo em vista que acabou se tornando sinônimo de defesa ecológica: considera-se 

legítimo aquilo que promove o desenvolvimento sustentável.  

Estabeleceu-se em seus princípios o planejamento racional e a adoção dos 

Estados de uma concepção integrada. Denomina-se “Desenvolvimento Sustentável”, 

convencionado no Relatório Brundtland (2020): “Desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento capaz de garantir as necessidades do presente sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de atenderam às suas necessidades”.  

A consolidação do desenvolvimento sustentável na seara do direito 

internacional público influenciou na Lei n. 6.938 de 1981, que estabelece a Política 

Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 4º, inciso I, adota como objetivo a 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.  

Salienta-se que no art. 225, da CF/88, expressa-se a noção de manutenção e 

melhoria das bases da vida para as presentes e futuras gerações, sem prejuízo do 
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art. 170, e incisos, que atrela a ordem econômica à justiça social, à observação dos 

ditames ambientais e à redução das desigualdades sociais e regionais. 

Além disso, com a difusão social do termo após a ECO-92, diversas 

legislações infraconstitucionais expressamente elencaram o desenvolvimento 

sustentável como objetivo a ser alcançado, o que, até hoje, repercute na elaboração 

de políticas públicas dos mais diversos setores da administração pública ambiental, 

urbanística, de planejamento, de infraestrutura etc. Entende-se que existem três 

pilares nos quais estariam assentadas as bases do conteúdo do desenvolvimento 

sustentável, sendo eles a conexão entre as relações econômicas, sociais e 

ambientais; a exigência de perpetuidade e equidade, e o compromisso de 

solidariedade entre os seres humanos do presente (solidariedade intrageracional) e 

destes com os do futuro (solidariedade intergeracional).  

O enfoque que pretende-se dar, hoje, à sustentabilidade, ultrapassa a questão 

econômica, englobando o aspecto ambiental, social, político, ético e cultural. A 

concepção jurídica do termo não inviabiliza o desenvolvimento econômico, mas o 

condiciona à observância dos ditames socioambientais e dos direitos humanos. A 

noção de desenvolvimento econômico não corresponde a isso somente, mas 

também para apresentar uma melhora da qualidade de vida da sociedade.   

Contextualizando no âmbito jurídico a fundamentação dos direitos das futuras 

gerações é relativamente mais simples do que no campo da ética. Isso porque a 

questão de saber se há direitos legais garantidos às futuras gerações é uma questão 

empírica. 

As cláusulas constitucionais que reconhecem direitos e obrigações com 

relação a gerações futuras fazem isso a partir de três categorias, a saber: 

disposições gerais para proteger gerações futuras, disposições específicas para 

proteção das futuras gerações no campo da ecologia e disposições específicas para 

proteger as futuras gerações no campo econômico. (TREMMEL, 2009, p. 56/57) 

Considerando-se que os direitos das futuras gerações se encontram 

positivados e, portanto, protegidos constitucionalmente, esse rol de direitos possui 

o mesmo status de outros direitos constitucionalmente assegurados, como os 

direitos econômicos e sociais, e portanto, acabam submetidos à mesma proteção e 



 
 
 
 
210 | Biopolíticas no Século XXI 

aos mesmos riscos daqueles das gerações presentes perante as possibilidades de 

modificação de direitos por meio do processo democrático. 

De acordo, com JONAS (2006, p. 39), na obra O princípio da responsabilidade 

o intuito foi de realizar um diálogo crítico permeado pela ética frente às novas 

tecnologias advinda da sociedade industrial. O novo imperativo categórico vinculado 

à ação humana, ou seja, delineia um novo padrão ético para o agir humano, onde a 

ação dos indivíduos a partir da racionalidade deve determinar uma nova forma no 

agir coletivo, frente essa nova postura seria possível tutelar um bem público a partir 

da premissa da coletividade em detrimento da individualidade. 

O princípio da responsabilidade seria um alargamento da ética vinculado à 

racionalidade a partir da construção de um novo imperativo categórico, com a 

premissa para determinar um agir coletivo livre com responsabilidade diante das 

práticas do ser humano. Sob essa nova conjectura da ética vinculada a um agir 

coletivo o filósofo determina “a natureza como uma responsabilidade humana é 

seguramente um novum sobre o qual uma nova teoria ética deve ser pensada.” 

(JONAS, 2006, p.39)  

Impõe-se um dever ético no agir coletivo com as gerações futuras, uma vez, 

que o desenvolvimento tecnológico cria uma sociedade global de risco, onde o risco 

passa a ser um risco transtemporal condicionado há um futuro incerto, assim, os 

danos não podem ser revertidos depois de desvelados.  

É preciso que haja comprometimento das gerações presentes com as 

gerações futuras, por isso deve haver um agir coletivo ético no presente, no sentido 

de assegurar que os recursos naturais atendam as suas necessidades das gerações 

presentes sem prejudicar as gerações futuras. 

Nesse contexto, a Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações 

Presentes em Relação às Gerações Futuras, de 1997, corrobora com a necessidade 

de resguardar o uso dos recursos naturais para as gerações presentes e futuras.  

Frente essa conjectura, é promulgado em seu artigo primeiro a necessidade e 

os interesses das gerações futuras pontuando que “as gerações presentes têm a 

responsabilidade de garantir que as necessidades e os interesses das gerações 

presentes e futuras sejam plenamente salvaguardados.” 
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Garante-se que todos possam utilizar, de forma equilibrada, os recursos 

fornecidos pelo meio ambiente. Os bens ambientais são considerados comuns e, 

portanto, de acesso a todos, devendo atender às necessidades de todos os seres 

humanos, evitando-se os privilégios e desequilíbrios. 

Surgiu-se à problemática da equidade entre as gerações, pois à medida que a 

geração presente faz uso dos recursos naturais do planeta no intuito de produzir 

riqueza, este agir deve primar, dentro de um agir ético coletivo, no sentido de repartir 

esses mesmos recursos naturais que produzem riqueza com as gerações futuras, “o 

apreço pela natureza nunca foi tão grande como atualmente, em especial nos países 

que resolveram os problemas da pobreza e da fome e onde restam relativamente 

poucas terras virgens.” (SINGER, 2004, p. 82) 

A utilização dos recursos naturais na produção de riqueza provoca problemas 

na efetivação do preceito da equidade intergeracional, uma vez que, ocorre o 

processo de esgotamento dos recursos naturais para as gerações futuras, nesse 

mesmo sentido se torna possível verificar a deterioração da qualidade desses 

recursos devido ao seu uso indiscriminado, e assim acontece um impacto pernicioso 

ocasionado pela utilização indevida dos recursos naturais pelas gerações passadas. 

(WEISS, 2004, p. 41) 

Ensina, Cunha que  

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reconhecido pela 

Constituição Federal em capítulo situado no título da ordem social, é um direito 

fundamental, na categoria de direito social, qualificado pela doutrina com o 

direito de terceira geração. Nem por isso se lhe negue caráter, também, individual. 

Cuida-se, pois, de um direito simultaneamente considerado direito social e 

individual, uma vez que a realização individual desse direito fundamental está 

intrinsecamente ligada à sua realização social, por isso mesmo considerado 

transindividual. (CUNHA, 2013, p. 1.226)  

 

Portanto, embora a titularidade seja indeterminada e está interligada com os 

fatos, o art. 225, caput da CF/88 garante ao um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado considerado direito difusos ou transindividual. 
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2 Proporcionalidade e a racionalidade para construção de uma ética socioambiental  

 

O conceito de proporcionalidade não é pacífico na doutrina, uma vez que 

corriqueiramente proporcionalidade e razoabilidade são utilizadas como sinônimos.  

 Ávila (2009, p. 24/25) defende que o dever de proporcionalidade não é um 

princípio nem uma regra, sendo um postulado normativo aplicativo, ou seja, uma 

condição imposta pelo próprio Direito para que ele seja corretamente aplicado.  

 Por sua vez, Silva conceitua como, 

 

uma regra de interpretação e aplicação do direito, (...) empregada especialmente 

nos casos em que um ato estatal, destinado a promover a realização de um 

direito fundamental ou de um interesse coletivo, implica a restrição de outro ou 

outros direitos fundamentais. O objetivo da proporcionalidade (...) é fazer com 

que nenhuma restrição a direitos fundamentais tome dimensões 

desproporcionais.  (SILVA, 2002, p. 23) 

 

 Nesse sentido, existe uma conexão entre a teoria dos princípios e a aplicação 

do princípio da proporcionalidade, que Alexy explica: 

 

Afirmar que a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade 

significa que a proporcionalidade, com suas três máximas parciais da adequação, 

da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade 

em sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito), decorre 

logicamente da natureza dos princípios, ou seja, que a proporcionalidade é 

deduzível dessa natureza. (ALEXY,2012, p. 117) 

  

 Questiona-se o dispositivo legal em que se trata a proporcionalidade de 

acordo com BONAVIDES (2013, p. 450), o parágrafo 2º, do artigo 5º da Constituição 

da República Federativa do Brasil, que trata dos direitos e garantias que possuem 

fundamentos no Estado de Direito e dos princípios consagrados por este, 

consagrando a unidade constitucional inviolável.  

 Nesse interim, o raciocínio para aplicação da proporcionalidade é:  a 

Constituição consagra a regra da proporcionalidade, como o ato questionado não 
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respeita essa exigência, o ato questionado é inconstitucional. (SILVA, 2002, p. 29/30) 

A proporcionalidade implica o não exagero e a não insuficiência na atuação dos 

objetivos do Estado (SARLET, 2008, p. 64). Nesse sentido, que o Estado deve utilizar 

a proporcionalidade como limite de atuação.  

 Nesse contexto, há a necessidade de uma visão ecológica diferenciada, que 

aparece de diversas formas nas ciências sociais e humanas nas últimas décadas, 

uma vez que o meio ambiente e a sociedade devem caminhar juntos, pois, “nós não 

estamos no entorno, ‘nós somos o entorno’” (MOLINARO, 2006, p. 52). 

 A ideia central do “ecocentrismo” nesse sentido específico, é a de que a 

natureza possui um valor intrínseco. Isso são significa que a atribuição de valor 

moral não seja uma caraterística típica do humano, mas sim que os ecossistemas 

devem ser protegidos em função deles mesmos e, não somente em razão da 

existência do homem e do sentido utilitário que o mesmo possa conferir aos recursos 

naturais. É nesse sentido que o ser humano precisa de uma nova racionalidade 

ambiental, onde possa entender a natureza como um valor em si, algo imponderável 

e imensurável, que não tem preço, e não somente por seu valor de uso. 

A racionalidade ambiental introduz novas ideias que visam uma ação solidária 

e vão construir saberes que levem o ser humano a viver o enigma da existência e a 

conviver com os demais. Para ele, a racionalidade ambiental inaugura “um novo olhar 

sobre a relação entre o real e o simbólico uma vez que os signos, a linguagem, a 

teoria e a ciência se tornaram conhecimentos e racionalidades como um mundo-

objeto e uma economia-mundo” (LEFF, 2009, p. 20). O que proporciona uma nova 

cultura de saberes onde o ser humano percebe que não é o único no mundo e, que 

sua existência material e moral depende de tudo que o cerca. Essa racionalidade, 

para ser atingida, requer uma transformação, onde o social e o ambiental sejam 

interligados de maneira complexa, visando a ideia de sustentabilidade. A 

racionalidade ambiental tem um fundo político e social, e se constitui em um 

processo, diferentemente daquela racionalidade associada ao antropocentrismo do 

século XVII (LEFF, 2009, p. 214/242). 

Quanto ao argumento implícito, subsunção não se confunde com 

proporcionalidade. A objeção apontada por Steinmetz, (2005, p. 12): “em primeiro 

lugar – e dizer isto já é um truísmo –, a [definição de princípio] de Robert Alexy não é 
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a única definição operativa possível, e muito menos a única adotada no discurso dos 

juristas. 

Conforme destaca Carvalho, (2003, p. 16): 

 

a visão antropocêntrica, panteísta, está profundamente arraigada em nosso 

universo mental e deita raízes nas origens de nossa civilização atual. Os nossos 

valores culturais vêm insistindo, praticamente sem interrupção no decurso 

histórico, na predominância absoluta do ser humano sobre a natureza e sobre os 

demais seres. A ideia de domínio total impõe, numa categoria de dever moral, a 

subjugação do não-humano. Dominar, impor, transformar, criar novas realidades 

materiais parece ser uma determinação inelutável ligada ao destino de “ser 

humano”. (grifo nosso).  

 

Destaca Leff, as causas da problemática ambiental,  

 

o custo social da destruição ecológica e da degradação ambiental gerada pela 

maximização do lucro e dos excedentes econômicos a curto prazo deram, pois, 

impulso à emergência de novos atores sociais mobilizados por valores, direitos 

e demandas que orientam a construção de uma racionalidade ambiental. (LEFF, 

2009, p. 96) 

 

A partir dessa consciência socioambiental espera-se formar uma nova cultura 

de preservação ao meio ambiente, com o predomínio integrador da harmonia entre 

ser humano e a natureza, através de pressupostos democráticos e integradores, da 

responsabilização e da consciência do dever de reparar. Leff esclarece os problemas 

que podem ocorrer pela falta de consciência ambiental da humanidade. 

 

A degradação ambiental, o risco de colapso e o avanço da desigualdade e da 

pobreza são sinais eloquentes da crise do mundo globalizado. A sustentabilidade 

é o significante de uma falha fundamental na história da humanidade; crise de 

civilização que alcança seu momento culminante na modernidade, mas cujas 

origens remetem à concepção do mundo que serve de base à civilização 

ocidental. A sustentabilidade é o tema do nosso tempo, do final do século XX e 
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da passagem para o terceiro milênio, da transição da modernidade truncada e 

inacabada para a pós-modernidade incerta, marcada pela diferença pela 

diversidade, pela democracia e pela autonomia. (LEFF, 2009, p. 9) 

 

Nesse interim, a sustentabilidade é defendida por Leff, 

 

o discurso da sustentabilidade admite várias interpretações que correspondem 

a visões, interesses e estratégias alternativas de desenvolvimento. Por um lado, 

as políticas neoliberais estão levando a capitalizar a natureza, a ética e a cultura. 

Por outro, os princípios de racionalidade ambiental e estão gerando novos 

projetos sociais, fundados na reapropriação da natureza, na ressignificação das 

identidades individuais e coletivas e na renovação dos valores do humanismo. 

(LEFF, 2009, p. 319)  

 

O meio ambiente é fonte de todos os recursos naturais, além de ser o local que 

provê condições para sobrevivência humana é dever de todos os cidadãos ter o 

cuidado com a natureza, com o objetivo de preservação para a atual e futuras 

gerações. 

Por isso, deve-se promover a educação sobre consumo, para que se entenda 

a importância da consciência de seus atos, como por exemplo consumir, uma forma 

de promover essa consciência dá-se na escolha de produtos sustentáveis, no 

consumo racionalizado.  

Nesse sentido importante o fomento do desenvolvimento sustentável,  

 

o direito do desenvolvimento sustentável aporta essencialmente normas 

capazes de instrumentalizar políticas de desenvolvimento com base no aumento 

da qualidade das condições existenciais dos cidadãos. A normatização do 

desenvolvimento, para procurar uma disposição racional dos seus elementos, 

procura geri-lo sob um ponto de vista macro, ou seja, como desenvolvimento 

socialmente analisado, sintetizado na expressão “desenvolvimento econômico”. 

(DERANI, 2008, p. 156) 
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Com essas práticas e o fomento do desenvolvimento sustentável, impede-se 

que o crescimento das cidades e o aumento da população equilibrando com os usos 

dos recursos ambientais. Quanto avaliação de técnicas e impactos sociais e 

ecológicos vislumbra-se que Sachs relaciona os impactos socioambientais as 

desigualdades que permeiam a sociedade moderna: 

 

uma boa parte dos problemas ecológicos com os quais defrontamos resulta da 

“má distribuição” dos recursos. A desigualdade social engendra o desperdício de 

recurso por parte dos ricos e a superexploração da terra por parte dos pobres. 

Quanto à poluição, ela é fruto da abundância, mas também da miséria; das 

fábricas e dos automóveis, mas também dos barracos sem água potável nem 

esgoto. (DERANI, 2008, p. 95) 

 

Verifica-se a importância de cada cidadão na busca pela proteção ambiental 

e na certeza que somente irá ocorrer quando chegar-se no equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e o cuidado ético com a natureza. Sachs afirma que as 

soluções duráveis para os problemas ecológicos deverão basear-se em na 

igualdade, “principalmente porque a igualdade constitui a condição prévia de toda a 

discussão séria acerca da limitação voluntária do volume de consumos materiais” 

(DERANI, 2008, p. 95). Tem-se que a problemática e possível solução é o equilíbrio 

nas relações entre os seres humanos e o meio ambiente. 

 

A grande celeuma em sede de direito ambiental é a tarefa de se equacionar um 

ponto de equilíbrio entre a produção de bens para o homem e, ao mesmo tempo, 

garantir-se a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras, sendo 

inafastável o fato de estes elementos serem limitados. (VENOSA, 2003, p. 143) 

 

A construção da moldura jurídica do dano ambiental deve ser percebida dentro 

do contexto social, político, cultural, econômico e histórico do paradigma da 

modernidade ocidental, no qual se insere o paradigma antropocêntrico-utilitarista. 

(STEIGLEDER, 2004, p. 28)   
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Os princípios expressos nos artigos 225 e 170 da CF/88, ressaltam a 

sustentabilidade econômica e a preservação da natureza, além do princípio da 

dignidade humana constante no caput do art. 170. Desse modo, vê-se a relevância 

das práticas ambientais preconizadas na Constituição Federal, 

 

o texto constitucional, ao discorrer sobre as obrigações especificas do Poder 

Público visando assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, procura controlar a face nefasta do desenvolvimento técnico, 

quando determina o controle da produção, comercialização e do emprego de 

técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de 

vida e meio ambiente. (DERANI, 2008,p. 157).  

   

Necessário que os seres humanos comecem a conscientizar-se das 

consequências de suas ações e que os impactos provocados colocam em risco a 

sobrevivência da humanidade, caso não seja reduzido drasticamente esse consumo 

desenfreado. A partir dos conceitos supracitados, que surgiu a noção da forma de 

vida sustentável, que pressupõe a harmonia entre os homens e a natureza, em 

oposição à visão antropocêntrica, na qual o homem é o centro do universo, como 

propõe a economia tradicional, considerando que os recursos naturais são 

inesgotáveis. (SOUZA, 2002, p. 293/294) 

Desse modo, para que seja possível construir uma eticasocioambiental deve-

se buscar constantemente soluções para uma gestão ambiental eficiente que 

procure otimizar os recursos naturais, vinculando as relações sociais de proteção ao 

meio ambiente, procurando também atingir os pressupostos do bem-estar do ser 

humano. 

 

Considerações finais  

 

Ao final desse trabalho algumas considerações, podem ser observadas. A 

Teoria dos Direitos Fundamentais está centrada na proteção da dignidade da pessoa 

humana nas suas diversas dimensões. Nesse contexto do desenvolvimento 
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moderno, ainda tem-se uma visão antropocêntrica onde o ser humano coloca-se no 

centro do universo como senhor de tudo.  

O princípio da proporcionalidade, como forma de solucionar conflitos entre 

direitos fundamentais estruturados como princípios, é conferir alguma racionalidade 

à escolha de qual direito deve prevalecer no caso concreto, sem que tal escolha seja 

feita de forma arbitrária. Os aspectos da evolução dos avanços tecnológicos geraram 

uma utilização não racional dos recursos naturais, promovendo custos altos não 

somente para a sociedade como para o meio ambiente. Uma vez que o ser humano 

se imagina no comando do planeta e que, sendo ele único, é insubstituível, podendo 

alterar a ordem dos sistemas, destruindo o paradigma ecologicamente do certo e do 

errado.   

Essa visão antropocêntrica da sociedade moderna é uma ilusão criada que 

vem servindo de justificativa à apropriação da natureza pelo homem. E a realidade é 

totalmente ao contrário disso, a humanidade é extremamente dependente do meio 

ambiente. Venosa ressalta que o desenvolvimento a qualquer preço pode custar 

muito caro para a sobrevivência da humanidade. (VENOSA, 2003, p. 143)  

Nesse sentido, como possíveis soluções, para a problemática apresentada 

nesse trabalho: o fomento de políticas públicas de educação ambiental, de 

minimização das desigualdades socioeconômicas e a busca constante por uma 

gestão ambiental eficiente. A ética vinculada com a responsabilidade ambiental, 

modifica as atividades humanas percebe-se que pode tornar o princípio da função 

social da propriedade (art.5º, XXIII, CF/88) limitador da livre iniciativa privada, uma 

vez que os empreendimentos não podem basear-se numa ótica do utilitarismo 

econômico irrestrito, esquecendo-se das consequências de suas ações sobre a 

natureza. Infelizmente ainda se tem um entendimento equivocado de que o 

desenvolvimento sustentável é uma limitação do progresso econômico e social, 

sendo o caminho para a construção de ações que possam efetivamente transformar 

a atual sociedade moderna encontra-se aplicação na busca pela igualdade 

socioeconômica, na educação do ambiental consciente e que todas as ações 

humanas geram impactos positivos e negativos na natureza.  
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13. Democracia, um governo para as gerações futuras? A crítica ao moderno 

utopismo em Hans Jonas 

 

Democracy, a government for future generations? The criticism of modern 

utopianism in Hans Jonas 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424606.223-237  

 

Lenise Moura Fé de Almeida1 

 

Resumo 

Diante do poder que caracteriza a técnica moderna e cujos efeitos têm potenciais 

distópicos aos cenários ambiental, social, econômico e político do futuro, 

observáveis e previsíveis a partir do nosso presente, Hans Jonas propõe um princípio 

ético que deverá ser exercido, sobretudo, pelo homem público (ou pela ação política). 

A prática do “princípio responsabilidade” deve buscar entre os regimes político 

globais e históricos aqueles que melhor se adequem às suas exigências axiológicas. 

Mas, antes de tudo, o seu primeiro dever é a crítica ao “moderno utopismo”. Não 

como uma correção cognitiva, mas como a fundamentação de uma alternativa 

política viável. É a partir dessa perspectiva que desejamos abordar aqui uma parte 

das reflexões críticas jonasianas sobre o regime democrático identificado como o 

governo de economia capitalista e o marxismo teórico. 

Palavras-chave: Hans Jonas. Técnica. Meio Ambiente. Democracia.   

 

Abstract 

In view of the power that characterizes modern technique and whose effects have 

dystopian potentials to the environmental, social, economic and political scenarios 

of the future, observable and predictable from our present, Hans Jonas proposes an 

ethical principle that should be exercised, above all, by man public (or political action). 

The practice of the “principle of responsibility” must seek among the global and 
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historical political regimes those that best suit their axiological requirements. But, 

first of all, his first duty is to criticize the “modern utopianism”. Not as a cognitive 

correction, but as the foundation for a viable political alternative. It is from this 

perspective that we wish to address here a part of the Jonasian critical reflections on 

the democratic regime identified as the government of capitalist economy and 

theoretical Marxism. 

Keywords: Hans Jonas. Technique. Environment. Democracy. 

 

1 A técnica moderna, o desgoverno e a ameaça global à biosfera 

 

Uma das características mais evidente do nosso tempo é que temos 

experimentado, diante da natureza, não mais o espanto por sua potência, mas sim 

por sua finitude e esgotamento. O que antes parecia uma ampla e pujante fonte a ser 

explorada, modificada e consumida em benefício dos homens da cidade, agora se 

apresenta como uma frágil equilibrista na corda bamba do progresso humano. Nessa 

imagem podemos ver uma corda cada vez mais tensionada e sutil, que ameaça se 

romper. E se isso acontecer, quando acontecer, nossa equilibrista não terá mais 

nenhuma chance contra o abismo que se apresenta abaixo dela. O lixo por nossos 

parques, lagos, rios e praias; a extinção de espécies em um tempo abrupto aos 

passos ordenados de Gaia; o clima fora do tempo; o tempo fora do tempo e a nossa 

urgência em consertar tudo isso que se encontra fora. As imagens narradas 

encontram cenas impressas na nossa mente porque essa é a nossa realidade, diante 

dos nossos olhos. Mas a ciência também nos alerta e informa com dados e estudos 

cada vez mais precisos. Como nos disse Danowski (2012), o aquecimento global  

 

[...] já não é mais apenas uma possibilidade, é uma realidade. Segundo alguns 

estudos, mesmo que hoje o mundo parasse completamente de produzir gases de 

efeito estufa, a temperatura da Terra iria subir mais de 2 graus Celsius até o 

próximo século em comparação com a temperatura média da Revolução 

Industrial, só como consequência do CO2 e outros gases de efeito estufa que já 

estão circulando na atmosfera e nos oceanos. (p.3).  
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Mas se temos diante dos nossos olhos todas essas evidências e exposta à 

nossa razão os argumentos científicos, porque nos comportamos como o sapo 

fervido2? É possível que Hans Jonas nos respondesse afirmando que não temos uma 

política adequada (porque também não temos as “bases” éticas adequadas) para os 

nossos atuais problemas com a natureza. Para ele, todas as ameaças contra a 

natureza que antes eram impensáveis, hoje são factíveis, se não uma empreita já em 

curso, porque são consequências de uma nova forma de agir do homem: a técnica 

moderna. Segundo Hans Jonas (2006), a técnica moderna é um poder coletivo 

ambíguo que se encontra desgovernado, sendo este poder (que é a técnica moderna) 

o que deve ser controlado por um poder sobre o poder (die Macht über die Macht) 

que é a ação política. Em suas palavras, “a natureza do agir humano transformou-se 

de tal maneira que surgiu uma responsabilidade cujo significado é inaplicável até 

hoje. Ela comporta um conteúdo inteiramente novo e um alcance nunca visto sobre 

o futuro, na esfera do fazer político e, consequentemente, da moral política” (p. 207). 

Dessa forma, nos comportamos como o sapo fervido porque apesar das evidências 

e dos alertas científicos, não estamos aptos a reagir (de modo responsável) hoje às 

mudanças que se apresentam como um potencial futuro catastrófico. Hoje, 

enquanto modo de ser coletivo, não sabemos reagir às ameaças ao futuro, mesmo 

elas já estando em curso enquanto avanço tecnológico desenfreado.  

A ambiguidade da técnica moderna, que segundo Jonas, torna o seu próprio 

sucesso exatamente a nossa maior ameaça, revela a necessidade de que sejamos 

capazes de exercer o governo sobre ela. Esta ambiguidade foi exemplificada por ele 

com o seguinte caso: “podemos deplorar a invenção de uma bomba atômica dotada 

de poder destrutivo ainda maior e considerá-la como um valor negativo. Porém, o 

que lamentamos é exatamente o fato de que ela seja tecnicamente ‘melhor’; nesse 

sentido, sua invenção é um progresso, lamentavelmente.” (JONAS, 2006, p. 271). 

Portanto, é diante da dinâmica e conteúdo próprios do “sucesso tecnológico” que 

                                                      
2 Não sabemos exatamente se esta é uma parábola ou o resultado de um estudo cientifico, mas em 
ambos os casos nos serve como uma metáfora ao comportamento humano (coletivo). Dessa forma, 
se diz que um sapo colocado num recipiente com a mesma água da sua lagoa, fica estático durante 
todo o tempo em que aquecemos a água, até que ela ferva. O sapo não reage ao gradual aumento da 
temperatura e morre quando a água ferve. Entretanto, outro sapo salta imediatamente para fora 
quando jogado nesse mesmo recipiente já com água fervendo. 
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devemos de modo voluntário, baseados em novos valores propostos pelo «princípio 

responsabilidade», ter interesse em circunstâncias futuras para evitar medidas 

emergenciais extremas. Ou seja, devemos, pois, ter interesse na fundamentação de 

um poder coletivo que se compreende na forma política, capaz de regular a técnica 

de modo providente, resguardando as organizações sociais de governos tirânicos 

que poderiam ascender sob pretextos catastróficos. 

As bases para um governo segundo o «princípio responsabilidade» estão 

lançadas em sua teoria ética, pois é esta que definirá as principais ações políticas 

para a manutenção da humanidade enquanto tal. Jonas empreende uma transição 

da teoria ética para, então, seguir com sua reflexão política a fim de examinar as 

habilitações da democracia de economia liberal e do marxismo para decidir entre 

estes governos aquele que estaria mais próximo ao que presume o «princípio 

responsabilidade». Desse modo, ele avalia, inicialmente, as inclinações progressistas 

na execução destes governos a partir do moderno utopismo. Este ponto inicial nos 

força a admitir ambos os governos como executores do ideal progressista da 

tecnologia, o que os torna inaptos a priori porque fomentam o poder da técnica como 

modo de domínio sobre a natureza a favor do homem (tal natureza que se encontra 

em seus limites de exploração e renovação). E nesse caso, o marxismo é ainda mais 

perigoso, uma vez que “a lógica que comanda o projeto socialista é igualar e depois 

ultrapassar o capitalismo na coleta de frutos obtidos graças à técnica.” (JONAS, 

2006, p. 241). Segundo Hans Jonas, esse modo de domínio sobre a natureza a favor 

do homem, no marxismo, é fomentado pela utopia referente à realização de um sonho 

da humanidade de fazer emergir o verdadeiro homem sob condições históricas 

adequadas. 

Desse modo, no presente artigo abordaremos a reflexão política que Jonas 

desenvolveu a partir da história e teoria política mundial, elencando suas principais 

críticas, mais pontualmente, aquelas que dizem respeito ao primeiro dever do homem 

de estado contra a utopia da tecnologia segundo o ideal baconiano. Trataremos 

nesse tópico das críticas que Hans Jonas desferiu contra o marxismo e colocaremos 

em evidência seu descrédito à democracia enquanto economia liberal, ambos como 

produtos do moderno utopismo. Destacamos, portanto, que para o filósofo do 

«princípio responsabilidade», o primeiro dever da prática política segundo a sua 
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proposta ética é a crítica ao “moderno utopismo”. Não como uma correção cognitiva, 

mas como a fundamentação de uma alternativa política viável. Por esse motivo, aqui 

nos dedicaremos especialmente a esse aspecto. 

 

2 Análise crítica do moderno utopismo 

 

O descrédito jonasiano sobre democracia diz respeito, na abordagem aqui 

proposta, à sua crítica do risco inerente ao ideal baconiano ou moderno utopismo 

presentes no capitalismo, mas, sobretudo, no âmago do marxismo escatológico. 

“Neste sentido, marxismo e capitalismo – que Jonas se contenta em definir como a 

corrida do lucro –, são todos os dois herdeiros do ideal baconiano; seus projetos 

repousam sobre uma tecnicização crescente do nosso ser-no-mundo.”. A 

identificação da democracia ao capitalismo que, segundo Jonas, induz um estilo de 

vida hedonista, gerando sempre novas necessidades supérfluas, além da busca por 

satisfações pessoais de caráter individualista, é o motivo para seu descrédito neste 

segundo momento. O capitalismo pauta-se no critério do lucro para produzir, 

criando, portanto, demandas de consumo por bens até então não desejados nem 

sequer conhecidos. A isso também se deve grande parte do desperdício e da má 

distribuição dos bens produzidos. O socialismo parece ser a alternativa mais 

racional quanto à economia dos desperdícios ocasionados pela produção em 

grande escala, pela criação de novas necessidades geradas pelo critério do lucro 

capitalista e para a melhor distribuição dos bens. Porém, há um grande risco quanto 

aos defeitos de uma burocracia centralizada, a magnitude colossal das 

consequências dos erros ocorridos em um sistema centralizado permanente. 

Outro ponto importante a esse respeito, sugerido por Jonas, quer dizer 

quanto à economia dos desperdícios que existem no capitalismo pelo excesso de 

bens produzidos. No socialismo podem ocorrer desperdícios na produção levando 

em conta não haver interesse em baixar custos da mesma por não existir 

concorrência de mercado. Também por não existir concorrência, pode-se passar 

por um retrocesso quanto aos avanços na produção de remédios e outros bens 

úteis à população. Além do que, para manter o objetivo principal do marxismo, que 

é o usufruto de todos a tudo de maneira equivalente, seria necessário um maior 
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fornecimento de bens, portanto uma maior produção e maior exploração da 

natureza. Jonas questiona se esse sistema está apto a isso e se os ecossistemas 

sustentariam tal demanda. 

O ideal progressista presente tanto no capitalismo quanto no marxismo deve 

ser superado por uma política que se ocupe com o futuro da humanidade. Para 

Jonas, a emergência das questões ecológicas e a pauperização existente em muitos 

países no mundo (que roga por uma redistribuição global de riquezas), exige uma 

advertência para um mal iminente, seja pelo esgotamento dos recursos naturais ou 

pela possível guerra entre os povos. “Nesse contexto, a magia da utopia só poderá 

ser um obstáculo para aquilo que necessita ser feito, pois ela aponta para o ‘mais’, 

em vez de para um ‘menos’.” (JONAS, 2006, p. 265). O crescimento deve abrir 

precedente para a contração, moderação, contenção, parcimônia ou racionamento; 

essa exigência é inconciliável com as expectativas utópicas progressistas. As 

ideologias precisam ser substituídas pela prudência, sobretudo no que diz respeito 

às expectativas em relação à técnica como redentora da humanidade. 

Segundo Hans Jonas, o marxismo original é movido pelo princípio esperança 

que incita a população para ações em prol de um futuro distante. Esse princípio 

aponta sempre para um “mais”, para um “melhor”, pois possui como base as 

massas que nada têm. Ou seja, o lema “primeiro vem o comer, depois a moral”, 

reivindica uma igualdade quanto às condições materiais de vida entre os homens 

baseada em uma esperança para mais, portanto, uma expectativa de que os mais 

pobres possam obter as riquezas ou padrão de vida dos países desenvolvidos. 

Porém, na configuração ecológica e econômica que nos encontramos atualmente, 

esse princípio não seria conveniente, pois, para uma revolução mundial, uma 

reprodução dos bens e riquezas esgotaria os recursos naturais; enquanto uma 

redistribuição das mesmas provavelmente ocasionaria uma queda na qualidade de 

vida já estabelecida em alguns países desenvolvidos em benefícios daqueles 

outros depauperados. “Em vez do crescimento, a palavra de ordem será a 

contração, algo muito mais difícil para os pregadores da utopia do que para os 

pragmáticos, desvinculados de ideologias.” (JONAS, 2006, p.265). 

Segundo a doutrina marxista, isso implica em “ajudar a superar uma 

condição que inviabiliza a moral, substituindo-as por outra situação na qual não se 
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possa dizer: ‘as circunstâncias não o permitem’.” (JONAS, 2006, p. 257). Nisso 

reside o verdadeiro pathos da utopia marxista que, segundo Jonas, “não está na 

mera intenção de corrigir circunstâncias lamentáveis, na superação da injustiça e 

da miséria, mas na promessa de uma transformação radical do homem, graças a 

circunstâncias até então desconhecidas.” (JONAS, 2006, p.288). Isso implica na 

crença de um homem essencialmente bom, de um homem que até agora teve a sua 

natureza moldada pelas circunstâncias “pré-históricas”, constrangedoras, 

deformantes. É apenas em uma sociedade sem classes que seria possível o 

desabrochar desse homem. Isso nunca ocorreu antes em todo o percurso da 

humanidade, por isso esse período, para Marx, é um período pré-histórico, pois a 

verdadeira história da humanidade realizar-se-á apenas com o estabelecimento da 

liberdade em função da ausência de classes. Portanto, a missão última da revolução 

é a criação dessas condições para o surgimento do homem verdadeiro; do homem 

de caráter sublime. 

Segundo Jonas, o marxismo compartilha com a maioria das teorias 

progressistas a ideia de que o homem é fundamentalmente “bom” e que apenas as 

circunstâncias o tornam “mau”, pois é a esse pressuposto que obedece a premissa 

da eliminação dos obstáculos materiais como condição para o surgimento do 

homem verdadeiro. Ou seja, “basta que sejam estabelecidas as circunstâncias 

apropriadas para que sua essência benévola se manifeste. Ou, o que na prática 

significa a mesma coisa, o homem é produto das circunstâncias; boas 

circunstâncias engendrarão bons homens.” (JONAS, 2006, p. 260). Nesse sentido, 

também se pode considerar na teoria liberal uma ideia de natureza boa do homem, 

na medida em que “toda ampliação da liberdade é uma grande aposta de que o bom 

uso dela superará o mau, e aquele que considere tal resultado como certo só poderá 

ser alguém que esteja convicto da bondade inata dos homens” (JONAS, 2006, p. 

278). Jonas sublinha aqui um problema fundamental inerente a essa concepção de 

liberdade, pois nem sempre é uma liberdade para o bem. No atual sistema, em que 

quase totalidade do ocidente vive, há a obliteração do conceito de deveres a serem 

exigidos pelos conceitos de direitos a serem garantidos, ou seja, na prática, o que 

não é proibido é permitido. Portanto, o dever é negativo, isso significa que se deve 
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não fazer aquilo o que é proibido, mas não há qualquer dever afirmativo que exija 

que se aja de determinada forma. 

Podemos concluir de uma maneira sintética que Hans Jonas critica o 

marxismo e a democracia liberal em suas reivindicações do ideal baconiano para o 

domínio da natureza pelo homem, por suas concepções de progresso a partir do 

desenvolvimento máximo de suas forças produtivas (seja para o surgimento do 

homem verdadeiro ou para o máximo lucro) e por conter em suas teorias a ideia de 

que o homem é fundamentalmente “bom”. Nisso consiste o moderno utopismo. Daí 

procede a relevância para Jonas de despir-se desses ideais utópicos (de uma 

maneira quase tautológica), pois estes fornecem o perigo psicológico da promessa 

de bem-estar e do desenvolvimento máximo contidos no projeto baconiano de 

domínio da natureza pela técnica, pois o sonho utópico sustenta que os atuais 

perigos e limites da tecnologia não existirão mais, “porque o seu potencial de 

progresso inesgotável, livre das coerções sociais, como verdadeiro Prometeu 

libertado, pela primeira vez poderá ser plenamente explorado.” (JONAS, 2006, p. 

295- 296). Mas, o momento atual, em que toda a biosfera encontra-se em risco e a 

humanidade ameaçada, torna necessário que seja substituída a promessa utópica 

(ou esperança altruísta) pela renúncia (ou medo altruísta). Este princípio obedece 

àquele da heurística do temor estabelecido na fundamentação da ética, segundo 

Jonas. Onde o homem público deve recorrer à ciência da futurologia que prioriza o 

mau prognóstico em detrimento do bom, pois diante das incertezas “é necessário 

dar mais ouvidos à profecia da desgraça do que à profecia da salvação” (JONAS, 

2006, p. 77), para preservar a imagem ontológica do homem ou a possibilidade de 

que haja seres responsáveis no futuro. 

Dessa maneira, abrir mão da utopia é indispensável e criticá-la enquanto 

ideal de progresso é um dever do «princípio responsabilidade» contra a própria 

técnica. Segundo Schoefs, esta crítica, para Jonas, não se trata “de uma 

desconstrução pura, ao contrário, esta crítica da utopia – que ele afirma ser a crítica 

à técnica posta ao extremo – é, desde já, um ato da ética da responsabilidade que 

ele pretende fundar.” (SCHOEFS, 2009, p. 80). Segundo Jonas, o marxismo 

escatológico e a economia liberal (aqui entendida como capitalismo) são 

sustentados pelo êxito do “programa baconiano” que depende da dialética entre o 
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aspecto econômico e o biológico. O sucesso econômico causa o consumo 

excessivo que esgota os recursos naturais, assaltando o meio-ambiente, e o 

sucesso biológico torna possível o crescimento da população mundial em 

proporções exponenciais. Os dois sucessos encontram- se numa dialética tal que 

o sucesso biológico multiplica os riscos inerentes ao sucesso econômico, porque 

uma população crescente exige o progresso que a torne possível. O êxito dessa 

dialética configura um poder que domina a natureza e causa uma repetição desse 

domínio de maneira irracional ou compulsiva. Isso significa que o próprio domínio 

da natureza concebido pela técnica a subjuga completamente a ele mesmo. 

Esta lógica torna esse domínio um poder autônomo e ameaçador, pois não 

enfrenta qualquer resistência capaz de controlá-lo ou orientá-lo. “Devemos 

compreender que estamos diante de uma dialética que só poderá ser enfrentada 

graças a uma escalada em termos de poder, e não com a renúncia quietista ao 

poder.” (JONAS, 2006, p. 236). A técnica moderna com sua capacidade ilimitada 

tornou o homem seu mero executor involuntário e exerce sobre ele e toda a biosfera 

o seu poder autônomo. Para que o homem seja capaz de controlar esse poder, será 

necessário a mobilização da massa que a ele (ao poder da técnica moderna) 

encontra-se subjugada. Somente nessa forma pública de governo se fará possível 

um poder sobre o poder. Entretanto, 

 

Hoje deve ser dito que as capacidades de qualquer governo são seriamente 

limitadas para encarar algum tipo de acordo político para o futuro, uma vez que 

se tratam das mesmas capacidades do Estado que estão em crise com a 

globalização financeira. As liberdades empresariais com cada vez menos 

limites por parte do estado como representante do interesse geral, podem 

prever um futuro muito mais perigoso diante do avanço do egoísmo individual. 

É interessante assinalar que grande parte do processo de globalização e da 

perda de capacidades do estado, é consequência em parte do avanço 

tecnológico que tem contribuído para que os fluxos financeiros pudessem 

mobilizar-se escapando do controle dos Estados. (GLÜCK, 2006, p. 50) 

 

Diante do progresso industrial e tecnológico onde o fascínio por este é tão 

grande nos antigos países socialistas (em nome do surgimento do verdadeiro 
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homem) quanto nos países capitalistas (em nome do lucro), poderíamos questionar, 

neste ponto, qual poder político está apto a dominar eficazmente o perigo 

tecnológico e assumir a ética da responsabilidade com o futuro? Em Une éthique 

pour la nature, Hans Jonas responde que: 

 

Se estivéssemos lidando com um regime socialista sem a esperança 

escatológica característica do marxismo, isto é, não contendo a promessa que 

este é o caminho para alcançar o estado de felicidade plena da humanidade, 

então tal socialismo desencantado constituiria o melhor pressuposto para 

redefinir modestamente a tecnologia a serviço do presente e do futuro do 

homem. 

 

Segundo Schoefs (2009), esta consiste em uma pista para as soluções 

políticas concretas extraídas da reflexão jonasiana que ambiciona conceber daqui 

por diante uma reflexão que permita primeiramente evitar uma catástrofe. Esta é a 

grande diferença presente na reflexão política a partir do «princípio 

responsabilidade», pois é impossível reconhecer em toda a teoria ética anterior 

alguma que determinasse o exercício da moderação. Este socialismo sem utopia, 

segundo o que propõe Jonas, é um sistema que não justifica as suas ações nas 

premissas de fé em um futuro melhor, mas que deve aceitar a ambiguidade e a 

dualidade fundamental do homem, pois este é um ser que pode decidir-se para o 

bem ou para o mal, em razão precisamente daquilo que é sua própria essência, a 

saber, a liberdade. Tal marxismo deveria reinterpretar sua proposta e aceitar 

trabalhar não mais por um futuro melhor, mas simplesmente a fim de que a imagem 

ontológica humana seja possível. 

 

3 Mas, por que apostar na democracia? 

 

Embora Hans Jonas estabeleça sua análise crítica ao “moderno utopismo” 

como uma busca entre a democracia de economia liberal e o marxismo teórico, 

aquele que melhor atenda às premissas do «princípio responsabilidade», e que 

nesse primeiro momento haja uma evidente vantagem do marximo teórico, não 
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podemos afirmar definitivamente que Hans Jonas defenda um marxismo 

reinventado como a forma de governo adequado para controlar as ameaças da 

técnica moderna, mas apenas que ele toma como hipótese a possibilidade de um 

“novo marxismo” que deixaria de ser “aquele que traz a salvação para tornar-se 

aquele que protege do mal, renunciando, portanto, ao seu sopro vital, a utopia.” 

(JONAS, 2006, p.241). É importante ressaltar que o “moderno utopismo” e a ideia 

própria da utopia marxista, ou seja, a ideia da realização do “reino da liberdade” e 

do surgimento do “homem autêntico”, nesta análise são tratados como 

conceitualmente diferentes. Pensar a possibilidade de um marxismo reinventado é, 

dessa forma, pensar a possibilidade de um marxismo capaz de propor e exigir a 

moderação, em vez do progresso e do consumo, e também, sem suas promessas 

escatológicas que têm função de “fé” ou “credo social” capaz de mover a massas. 

Por esse motivo, ainda em sua principal obra, O princípio responsabilidade, o 

filósofo é compelido a examinar meticulosamente a teoria marxista no que diz 

respeito ao seu verdadeiro ideal utópico, inerente à teoria como tal. Este exame foi 

realizado no seu aspecto positivo, que afirma o “reino da liberdade”, e no seu 

contraste negativo do “não ser ainda” ou “ainda não” em Ernst Bloch. Não é nosso 

objetivo neste presente artigo, apresentar esta análise crítica da utopia marxista 

desenvolvida por Hans Jonas, mas destacar o fato que, após a realização dessa 

análise, o filósofo conclui e evidencia que esta utopia não somente é irrealizável 

concretamente, mas que, também, mesmo que nós desprezássemos estas 

dificuldades factuais, ela não seria desejável. A opção do marxismo reinventado 

seria a alternativa da qual Hans Jonas não tem certeza sobre a sua real 

possibilidade de realização concreta, pois como ele afirma, “Esse seria um 

marxismo muito diferente. Seria quase irreconhecível, até no que diz respeito ao seu 

princípio organizador externo. Estaria perdido o ideal que o animava (não 

saberíamos se a dor da perda seria ou não salutar).” (JONAS, 2006, p. 241). Dessa 

forma, podemos afirmar que um marxismo sem utopia não estaria em melhores 

condições para enfrentar os problemas da civilização tecnológica, pois “ele perderia 

a capacidade de influenciar a sociedade” (SCHOEFS, 2009, p. 104). 

Para concluir, a nossa proposta neste artigo é indicar que, a partir da análise 

crítica do moderno utopismo, o filósofo do «princípio responsabilidade» se anuncia 
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como um pensador da democracia, contra os governos totalitários e/ou tirânicos. 

Enquanto realiza a sua análise crítica do moderno utopismo, Hans Jonas se refere à 

democracia, não enquanto regime de governo, mas como economia liberal (ou 

capitalismo). Há, portanto, nesse aspecto, uma reflexão que podemos caracterizar 

como um pensamento sobre o modelo economico capitalista, mais do que um 

pensamento propriamente sobre o regime político democrático. No que se refere à 

reflexão política, Hans Jonas não nos forneceu uma solução definitiva. Segundo 

Schoefs, Jonas se abstém de um posicionamento claro e distinto, pois este não é 

necessariamente o papel do filósofo, ou seja, limitar-se ao questionamento lógico e 

analítico, mas “propor um questionamento e problematizar a condição humana, 

fornecendo apenas respostas e propostas parciais e incompletas a fim de deixar 

aberta a reflexão e permitir o debate”.  

Portanto, por ter afirmado a inaptidão da democracia e por propor um 

marxismo sem utopia, cujas suas próprias críticas desconstroem a possibilidade da 

realização de tal sistema, Jonas nos deixa diante apenas de algumas pistas para 

consequentes reflexões. Segundo o pensador,  

 

[...] não existe fórmula milagrosa para o nosso problema, não há remédio 

definitivo para o mal que sofremos. A síndrome tecnológica é muito mais 

complexa do que isso, mas também não seria mais alternativa fugir disso. [...] 

Distanciar o perigo é assim uma tarefa permanente, da qual a conclusão está 

condenada a permanecer uma obra retalhada e muitas vezes um trabalho de 

remendar. (JONAS, 2000, p. 154)  

 

É importante destacar, entretanto, que o homem capaz de responsabilidade, 

segundo o princípio ético jonasiano, é, sobretudo, um homem livre que reconhece o 

futuro aberto consolidando-se a partir das suas ações atuais a fins homeostáticos 

e nunca determinado por objetivos expansionistas que pretendam afirmar qualquer 

progresso à essência do homem ou à história da humanidade. Dessa forma, é certo 

que «o princípio responsabilidade» ao exigir que sua prática torne o futuro uma 

possibilidade aberta, evitando (apenas) às catástrofes, significa dizer que não se 

tem em vista um futuro definido para o surgimento de um homem melhor, ou mais 
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verdadeiro, ou essencialmente bom, ou em uma sociedade (finalmente) justa, ou 

plenamente feliz, ou totalmente livre das necessidades materiais. O que se pretende 

para a futura história da humanidade e para os homens do futuro é que estes 

tenham as condições de liberdade preservadas para que possam assumir a 

responsabilidade enquanto princípio de suas ações. Segundo Schoefs (2009), 

 

Para que haja responsabilidade, é necessário que os homens se decidam 

coletivamente de maneira livre e consciente, ou seja, após terem tomado 

consciência de todas as informações a sua disposição, e não porque seus 

sacrifícios são impostos ou ditados por uma crença qualquer. 

 

Segundo Jonas, a liberdade é um valor moral em si, digna de seu alto preço; 

além disso, algumas virtudes são possíveis de florescer apenas em um regime de 

liberdade, pois “nas situações inter-humanas nunca faltará ocasião para a justiça, 

a bondade e a lealdade, e sua posse como postura permanente, assim como 

exercício criterioso, caso a caso, sempre representará um valor que nenhuma 

sociedade quer perder nem pode substituir pela mera coação jurídica” (JONAS, 

2013, p.70). Portanto, um sistema liberal é preferível por motivos morais a um 

sistema não-livre, onde podemos afirmar junto a Hans Jonas que: 

 

Um Estado de direito é melhor que um Estado arbitrário; a igualdade diante da 

lei, melhor que a desigualdade; o direito por mérito, melhor que aquele por 

herança; o livre acesso aos direitos, melhor que o acesso por parte de uns 

poucos privilegiados; o direito a defender os seus interesses e a participar dos 

processos decisórios sobre a coisa pública, melhor que a sua transferência 

permanente de gestores oficiais; a diversidade individual, melhor que a 

homogeneidade coletiva; a tolerância para com o outro, melhor que a 

conformidade obtida à força. (JONAS, 2006, p. 279). 

 

Por este fio condutor apresentado aqui, podemos observar a fecundidade das 

críticas, reflexões e análises realizadas pelo filósofo do «princípio responsabilidade» 

a respeito dos regimes políticos democrático e marxista. Dessa forma, desejamos 

afirmar Hans Jonas como um pensador da democracia, pois embora ele não nos 
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forneça uma posição definitiva, devemos levar em conta a globalidade (ou 

totalidade) do seu pensamento e questionar o que é mais coerente com o todo3. As 

reflexões políticas jonasianas se apresentam como uma importante chave teórica 

para pensarmos a democracia, pois a partir delas é possível questionar suas 

fragilidades e limite, tomando como nossa tarefa pô-la a prova. O fantasma da 

tirania, diante de cenários potencialmente extremos, nos alertar sobre as ameaças 

de governos não-democráticos. Hans Jonas coloca em evidencia a dimensão do 

problema que se aproxima a passos largos. Estas bases críticas fornecidas são, na 

verdade, terreno fértil sobre o qual se pode semear muitas novas questões e testar 

possibilidades, para que a democracia continue sendo possível em um futuro 

próximo. 
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14. A aplicabilidade do Teko Porã como modelo de desenvolvimento para o Brasil 

 

The applicability of Teko Porã as a model of development in Brazil 

 
https://doi.org/10.36592/9786587424606.239-253  

 

Talissa Truccolo Reato1 

Resumo 

Tornar eficaz um modelo de desenvolvimento diverso do atual e do sustentável pode 

contribuir para a salvaguarda socioecológica (o que também implica na 

conscientização de diminuição do consumo) e para reduzir as dificuldades de ser da 

democracia no Brasil. O problema de pesquisa questiona se é possível executar um 

modelo de desenvolvimento alternativo (que não o atual e nem o sustentável) que 

proteja a Natureza na sociedade brasileira, que enfrenta percalços para regenerar a 

democracia. A proposta se justifica pelo fato de que é preciso consolidar um modelo 

de desenvolvimento a partir de uma ótica não antropocêntrica, não direcionada 

apenas aos interesses econômicos, mas sim de uma visão holística e ecológica para, 

inclusive, fortalecer a democracia participativa no Brasil e minimizar os problemas 

estruturais socioecológicos. O modelo sugerido é o Teko Porã. A investigação está 

fracionada em três momentos, o primeiro examina o crescimento e o 

desenvolvimento econômico no mundo, com ênfase para o Brasil, bem como 

apresenta o desenvolvimento sustentável. O segundo analisa o cenário social, 

político e econômico do Brasil. Por fim, o terceiro ato verifica o Bem Viver, com ênfase 

para o Teko Porã como alternativa de desenvolvimento aplicável no Brasil para 

melhorar a relação entre os seres humanos e o meio ambiente e entre os próprios 

seres humanos. Quanto aos métodos de pesquisa, a linguagem textual está posta via 

uma leitura sistemática. Usa-se o método hipotético-dedutivo porque se constroem 

conjecturas baseadas em hipóteses. Classifica-se esta pesquisa como básica (visto 

que gera conhecimentos de interesse universal). É uma análise exploratória porque 
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utiliza levantamento bibliográfico. Com relação aos procedimentos técnicos se trata 

de uma pesquisa bibliográfica. 

Palavras-chave: Bem Viver. Democracia. Meio Ambiente. Modelo de 

desenvolvimento. Teko Porã. 

 

Abstract 

Making a development model different from the current and sustainable one effective 

can contribute to the socioecological safeguard (which also implies in the awareness 

of decreased consumption) and to reduce the difficulties of being a democracy in 

Brazil. The research problem asks whether it is possible to execute an alternative 

development model (other than the current one and not the sustainable one) that 

protects Nature in Brazilian society, which faces obstacles to regenerate democracy. 

The proposal is justified by the fact that it is necessary to consolidate a development 

model from a non-anthropocentric point of view, not directed only at economic 

interests, but rather from a holistic and ecological view to, even, strengthen 

participatory democracy in Brazil and minimize structural socio-ecological problems. 

The suggested model is the Teko Porã. The investigation is divided into three stages, 

the first examining growth and economic development in the world, with an emphasis 

on Brazil, as well as presenting sustainable development. The second analyzes the 

social, political and economic scenario in Brazil. Finally, the third act verifies Bem 

Viver, with emphasis on Teko Porã as an alternative development applicable in Brazil 

to improve the relationship between humans and the environment and between 

humans themselves. As for the research methods, the textual language is put through 

a systematic reading. The hypothetical-deductive method is used because 

conjectures based on hypotheses are constructed. This research is classified as 

basic (since it generates knowledge of universal interest). It is an exploratory analysis 

because it uses a bibliographic survey. Regarding technical procedures, this is a 

bibliographic search. 

Keywords: Democracy. Development model. Environment. Teko Porã. Well Live. 
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Considerações iniciais 

 

Ao se abordar o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sustentável, 

várias questões são, quase que automaticamente, relacionadas, como a 

desigualdade social, a pobreza, o meio ambiente, etc. Nesta condição, esta pesquisa 

questiona se é possível executar um modelo de desenvolvimento alternativo (não o 

econômico e nem o sustentável) que proteja a Natureza na sociedade brasileira, a 

qual enfrenta percalços para solidificar a democracia. 

Sendo assim, o Teko Porã, uma filosofia de vida proveniente da cultura 

originária dos povos indígenas Guarani (povo presente no Brasil), representa o Bem 

Viver, sendo a hipótese aqui advogada como modelo de desenvolvimento que pode 

trazer melhores condições de vida socioecológicas e pode designar a democracia 

participativa no país. 

Por conseguinte, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o Teko Porã como 

modelo de desenvolvimento para avigorar a democracia participativa e também para 

reduzir os óbices socioecológicos do Brasil a partir do cenário social, econômico e 

ambiental do país no século XXI. 

A investigação está fracionada em três momentos, os quais representam cada 

um dos objetivos específicos pesquisados. No primeiro ato é realizado um exame 

acerca do crescimento e do desenvolvimento econômico e sustentável, explicando 

os seus elementos e os seus campos de abrangência. 

Na fração seguinte, por sua vez, são apresentados determinados aspectos do 

cenário social, econômico e ambiental do Brasil no século XXI, informando sobre a 

pobreza, sobre a desigualdade social, sobre a fragilidade democrática, entre outros 

aspectos problemáticos que afligem o país, de modo que é cada vez mais evidente e 

premente mudar a forma de se vivenciar o desenvolvimento. 

Por fim, o terceiro fragmento verifica o Bem Viver, herança indígena, com 

ênfase para o Teko Porã como uma alternativa de desenvolvimento aplicável no 

Brasil para fins de melhorar a relação entre os seres humanos e o meio ambiente e a 

relação entre os próprios seres humanos, para fortalecer a democracia (sobretudo 

participativa) e para minimizar os problemas sociais e ecológicos no país. 
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A pesquisa se justifica pela necessidade de refletir as possibilidades de afastar 

óbices que atingem o Brasil, especialmente com o intuito de construir um Estado com 

menos injustiças, menos desigualdade e maiores oportunidades. Para tanto, evidente 

que a democracia precisa ser repensada e que o desenvolvimento econômico e 

sustentável precisam ser questionados. Sendo assim, é fundamental pensar 

mecanismos alternativos originários do próprio Brasil, de modo que é preciso 

perceber que não necessariamente as criações externas são as mais adequadas. 

Em relação aos métodos de pesquisa, importa esclarecer que neste artigo a 

linguagem textual está posta via uma leitura sistemática. Usa-se o método 

hipotético-dedutivo porque se constroem conjecturas baseadas em hipóteses. 

Classifica-se esta pesquisa como básica (uma vez que gera conhecimentos de 

interesse universal). Ademais, trata-se de análise exploratória, dado que utiliza 

levantamento bibliográfico. Por fim, com relação aos procedimentos técnicos não é 

outra coisa senão uma pesquisa bibliográfica. 

 

2 Os principais adjetivos do crescimento e do desenvolvimento em âmbito global 

 

Crescer significa, entre outros sentidos, desenvolver-se de forma progressiva. 

Destarte, percebe-se que há uma íntima relação entre as palavras crescimento e 

desenvolvimento. Sendo assim, econômico e sustentável são dois adjetivos que, com 

assídua frequência, qualificam tanto o crescimento como o desenvolvimento. Isto se 

verifica nos veículos de comunicação, em obras de diversos autores, no noticiário 

impresso e falado, nas campanhas e discursos políticos, enfim, não é incomum 

atentar tais termos no cotidiano. Por conseguinte, analisa-se a consolidação na 

seara global das expressões crescimento econômico, crescimento sustentável, 

desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. 

Primeiramente, importa ter claro que “crescimento é condição básica para que 

haja desenvolvimento. O crescimento pode ser realizado em curto espaço de tempo, 

mas é sua continuidade que abre as portas para o desenvolvimento.” (SICSÚ; 

MIRANDA, 2009, p. 07). Percebe-se que há uma relação sinérgica entre crescimento 

e desenvolvimento quando ocorre queda de desemprego (aumento do nível da força 

de trabalho formal), ampliando rendimentos, melhorando a distribuição da renda, etc. 
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O desenvolvimento é alcançado quando existe uma “sólida articulação entre um 

sistema nacional de inovação maduro, um sistema de seguridade social de qualidade 

e de acesso universal, um sistema financeiro funcional e um modelo 

macroeconômico eficiente, ou seja, é aquele que promove crescimento com 

estabilidade.” (SICSÚ; MIRANDA, 2009, p. 07). 

Neste viés, importa evidenciar que “crescimento econômico significa um 

aumento persistente da renda real de uma economia.” (BERLINCK; COHEN, 1970). 

Sendo assim, as “teorias do crescimento econômico são, em geral, unânimes em 

atribuir um papel fundamental para a acumulação de capital enquanto variável 

explicativa das tendências de expansão do produto e da renda.” (BRUNO, 2009, p. 87). 

Neste viés, entende-se que crescimento econômico tem relação com a 

capacidade produtiva e é medido por indicadores variados, porém, um recebe 

destaque: o Produto Interno Bruto (PIB), que “é a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano.” (IBGE, 

2020). Sendo assim, crescimento econômico, sobretudo quando medido unicamente 

pelo PIB, é mais restrito em relação ao desenvolvimento econômico porque este 

envolve outros aspectos, como a questão do bem-estar, por exemplo. 

Outrossim, a caracterização do desenvolvimento econômico “não se restringe 

ao crescimento da produção em uma região, mas trata principalmente de aspectos 

qualitativos relacionados ao crescimento.” (MAIA, 2020). Portanto, fato é que “uma 

condição necessária em qualquer processo de desenvolvimento econômico é a 

acumulação de capital, tão importante para a difusão de produtos conhecidos quanto 

para a introdução de outros novos.” (FURTADO, 1974, p. 98). 

Sendo assim, o desenvolvimento econômico é a soma do crescimento 

econômico (que tem relação com a capacidade produtiva) com melhorias 

relacionadas à qualidade de vida, saúde, educação, saneamento, etc. (os aspectos 

qualitativos), os quais são medidos por outros indicadores que não o PIB, como, para 

exemplificar, pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Portanto, o desenvolvimento econômico é voltado para a concentração de 

capital e, mesmo observando o elemento que preconiza a qualidade de vida, é 

inegável que há um amplo descaso com a proteção ambiental adequada (tendo em 

vista que a Natureza é fulcral para uma vida agradável). Em outros termos, a Natureza 
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fornece a matéria-prima para a produção de bens e, em geral, está sendo 

desvalorizada a necessidade de sua salvaguarda, mesmo que já tenham havido 

alguns avanços, como legislações e projetos. 

Neste sentido, ao tomar em consideração que os efeitos da devastação do 

meio ambiente estavam avançando em níveis avassaladores, adveio há cerca de 50 

anos a ideia de um desenvolvimento que fosse sustentável, a partir do conceito de 

ecodesenvolvimento, proposto durante a Primeira Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, na Suécia, em 1972 

(DECICINO, 2020). 

O desenvolvimento sustentável “é o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos 

para o futuro” (WWF, 2020 a). Nesta clássica definição, nota-se que “representou uma 

nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente” 

(WWF, 2020 a). 

Destarte, não é inadequado inferir que, em verdade, o desenvolvimento 

sustentável carrega consigo a condição econômica mascarada pelo termo 

sustentável. Não se nega que é uma evolução em relação ao desenvolvimento 

econômico “puro”, mas diante da presente crise civilizatória não é suficiente para 

reduzir a chamada Pegada Ecológica, a qual demonstra quantos planetas Terra são 

necessários para sustentar o estilo de vida dos seres humanos (SCARPA, 2012), de 

modo que atualmente, a “média mundial da Pegada Ecológica é de 2,7 hectares 

globais por pessoa, enquanto a biocapacidade disponível para cada ser humano é de 

apenas 1,8 hectare global.” (WWF, 2020 b). 

Ademais, observou-se que o desenvolvimento é mais abrangente do que o 

crescimento, por esta justificativa foi preferido aqui o termo desenvolvimento 

sustentável em detrimento do crescimento sustentável, mas isto não significa que 

crescimento sustentável não subsista, pelo contrário, segundo Herman E. Daly (2004) 

ele persiste justamente na condição de slogan vazio. 

Isto posto, desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável são 

modelos de desenvolvimento propagados pelo planeta. Ocorre que no caso de países 

como o Brasil, o qual, segundo os critérios de desenvolvimento (que precisam ser 
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repensados e renovados), é considerado “em desenvolvimento”, além de não atingir 

um nível aprazível do que se poderia chamar de “sucesso econômico”, garantindo 

melhores condições de possibilidade para todas as formas de vida, também observa 

uma destruição da Natureza em ampla escala para suprir as exigências externas. 

Neste sentido, passa-se ao exame do cenário social, econômico e ambiental do Brasil 

no século XXI para compreender a sua situação atual e propor um desenvolvimento 

alternativo. 

 

3 Cenário social, econômico e ambiental do Brasil no século XXI 

 

A estrutura brasileira está marcada por dois processos que, a partir do ano de 

1990, confluem, ainda que contraditoriamente, com diferentes perspectivas sociais e 

políticas: de um lado a democratização (com o ápice na Constituição Federal de 1988, 

ampliando o Estado pela via da política, edificando o Estado Democrático de Direito 

e reconhecendo direitos sociais), de outro lado, a experiência tardia, intensiva e 

dependente do capitalismo financeirizado (de modo que o Estado se ajusta às 

imposições dos padrões de acumulação capitalista, limitando a força política, 

restringindo o domínio da democracia, causando precariedade das políticas públicas, 

entre outros efeitos.). Em termos diversos, a vida brasileira nestes últimos anos 

revela a dominância dos processos de ajuste, contendo as potencialidades da 

democracia, a qual se submete à lógica da expansão do capital (CARVALHO; GUERRA, 

2016, p. 271-272). 

Todas estas questões fazem com que seja necessário “redemocratizar a 

democracia” no Brasil porque ela ainda está permeada por elementos autoritários e 

colonizadores, sendo necessário repensar o seu conceito, seus atores e suas práticas 

(CORTE; CORTE, 2018, p. 226), possivelmente tornando-a mais participativa. 

Sendo assim, a democracia participativa resulta da necessidade de 

participação da sociedade no poder, considerando que a aproximação entre 

“representantes e representados é o resultado de uma combinação de dois fatores: a 

crise da democracia representativa e a inaplicabilidade da democracia direta.” 

(DANTAS, 2020). Ou seja, a democracia participativa tem características de 

semidireta, uma vez que não desconsidera os representantes, porém aproxima a 
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sociedade da arena decisória, configurando-se como um continuum entre a forma 

direta e a representativa (DANTAS, 2020). 

Outrossim, cabe dizer que a atual retenção da democracia envolta pelo 

acúmulo de bens no Brasil causa, entre outros efeitos, uma amplitude na 

desigualdade social. Destarte, entre as causas desta desigualdade estão o livre 

mercado, que gera concentração de renda, a enorme diversidade (inúmeras culturas 

em um território muito vasto), problemas educacionais, sendo que mais 

escolarização significa maior qualificação que, por sua vez, implica em melhores 

oportunidades de emprego e remuneração, entre outros aspectos (ZANINI, 

ROCKENBACH, 2018, p. 257-258). 

Neste sentido, pode-se dizer que a situação de pobreza decorre da 

estruturação do sistema socioeconômico, o qual necessita adotar “medidas que 

propiciem o fortalecimento da capacidade de ação dos indivíduos mais pobres, 

favorecendo-se a melhoria das suas condições de vida e o desenvolvimento social 

como um todo” (ZANINI, ROCKENBACH, 2018, p. 270). 

Assim, no que diz respeito à pobreza no Brasil, é noticiado que a sua forma 

extrema soma 13,5 milhões de miseráveis, os quais sobrevivem com até 145 reais 

mensais (EL PAÍS, 2019). Esta adversidade se relaciona, por sua vez, com a questão 

ambiental, considerando que no “fundamento do sistema capitalista, que extrai seu 

lucro na exploração do homem e na depredação do planeta, que mercantilizou tanto 

o homem quanto a terra, está a raiz tanto da questão social quanto da ambiental” 

(SCHONS, 2012, p. 71). 

Logo, a dinâmica do capitalismo contemporâneo gera desigualdades ímpares, 

sobretudo em países como o Brasil. O modelo em que prepondera o capital intensivo 

é a força motriz da pobreza, de modo que os indivíduos que estão à mercê do sistema 

são marginalizados e coagidos a buscar estratégias de sobrevivência (CHIARINI, 

2006, p. 08-09).  

Neste viés, o sistema posto segrega seres humanos, o que causa reflexos em 

vários âmbitos. Por conseguinte, a situação atual do Brasil precisa despertar para a 

percepção das benesses de uma democracia diferenciada e para o entendimento de 

que a forma de desenvolvimento preponderante (econômica) na prática tem efeitos 

contestáveis. 
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Outrossim, além da já mencionada questão da fragilidade da democracia (que 

precisa ser refletida e transformada em participativa para melhor atender aos anseios 

e necessidades do povo brasileiro), urge também rever a questão do desenvolvimento 

econômico, o qual foi imposto pelos detentores do poder/capital. 

Esta necessidade de reelaborar tais fundamentos se dá, entre outras razões, 

pelas incertezas vindouras decorrentes da relação entre os próprios seres humanos 

e entre os seres humanos e o meio ambiente. Ao tomar em consideração que o futuro 

é imprevisível por dois motivos: pelas inovações tecnológicas e pelas mudanças que 

ocorrem em função do consumo de massa, em detrimento de alguns valores 

superiores (JAGUARIBE, 2000), pode-se dizer que, sobretudo no Brasil, o momento 

pós-pandemia da COVID-19 é o ideal para reformular a forma de se vivenciar o 

desenvolvimento. Por este motivo, passa-se a observar um modelo de 

desenvolvimento distinto do tradicional e do sustentável. 

 

4 O Teko Porã como alternativa ao modelo de desenvolvimento no Brasil para 

avigorar a democracia participativa e reduzir os óbices socioecológicos 

 

Desenvolver, como visto, é proporcionar o crescimento com estabilidade. 

Portanto, é evidente que o desenvolvimento econômico é incapaz de oferecer o 

equilíbrio necessário para reduzir a desigualdade social, a pobreza e os problemas 

socioecológicos no Brasil, ao contrário, acentua ainda mais as disparidades entre os 

mais afortunados e os desprovidos de capital. 

Sendo assim, a proposta do desenvolvimento sustentável adveio como uma 

possibilidade de dias mais fulgentes. Ocorre que, passado meio século do advento 

do símbolo de transformação, os óbices sociais e ecológicos no Brasil continuam se 

agravando. Sabe-se que o Brasil é portador de muitas cicatrizes do período colonial, 

do extrativismo que persiste, da dominação estrangeira e, também, da imposição de 

modelos externos, como é o desenvolvimento econômico. 

Sem contestar, muitos institutos foram impostos em um país continental, o 

qual ainda pratica o legado da dominação externa. O desenvolvimento econômico e, 

mais recentemente, o desenvolvimento sustentável (encobrindo a face econômica, 
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que continua presente), também fazem parte da aceitação de “regras” externas que 

não são recusadas pelo Brasil. 

Ocorre que, há pouco tempo, alguns países da América Latina, como a Bolívia 

e o Equador, conseguiram, a partir de movimentos sociais, internalizar 

constitucionalmente o Bem Viver (e o Viver Bem) em suas Cartas Políticas para 

ampliar a implementação prática de modelos de desenvolvimento alternativos e 

intrínsecos as suas culturas. 

Neste viés, o Bem Viver, que é uma expressão indígena, pode ser observado 

como 

uma oportunidade para construir um mundo diferente, que não será alcançado 

apenas com discursos estridentes, incoerentes com a prática. Outro mundo será 

possível se for pensado e erguido democraticamente, com os pés fincados nos 

Direitos Humanos e nos Direitos da Natureza (ACOSTA, 2016, p. 21). 

 

O Bem Viver, por contemplar menos consumo e menos desperdício na vida, 

atua como uma renovação, considerando que o “modelo de desenvolvimento 

devastador, que tem no crescimento econômico insustentável seu paradigma de 

Modernidade, não pode continuar dominando” (ACOSTA, 2016, p. 40). Sendo assim, 

o Bem Viver “é uma filosofia de vida que abre as portas para a construção de um 

projeto emancipador” (ACOSTA, 2016, p. 40), o que é desejável na América Latina e, 

portanto, no Brasil. 

Neste sentido, sabe-se que os indígenas Guarani (presentes no Brasil) 

desenvolveram o Teko Porã. Destarte, é conhecido que para os povos indígenas a 

Natureza é quem dá sentido à vida, ou seja, tudo precisa estar em equilíbrio, como 

uma imensa Teia, na qual tudo está interligado. Assim, Teko Porã é “um conceito 

filosófico, político, social e espiritual que expressa exatamente essa grande Teia, 

onde vivemos em equilíbrio, respeito e harmonia; é a representação da boa maneira 

de Ser e de Viver” (TAKUÁ, 2018, p. 06). 

O Teko Porã, portanto, significa Bem Viver, e representa uma cosmovisão que 

prima pela realização plena da vida no planeta. Por meio do Teko Porã “se reconhece 

a importância da interação e interdependência entre o ser humano, a natureza e o 

cosmos” (GODOY [et al.], 2017, p. 67). Sendo assim, esta filosofia auxilia na 
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minimização dos efeitos das injustiças, como desigualdade social, degradação 

ambiental, desemprego e subemprego, que colocam em perigo a continuidade da 

vida no planeta (ACOSTA, 2016, p. 57). 

Ademais, o Teko Porã, ao ser difundido no Brasil, possui a qualidade de 

fortalecer a democracia. Explica-se: os povos e as nacionalidades originárias, como 

os indígenas, possuem formas de tomar decisões coletivas a partir de processos 

deliberativos mais democráticos que os conhecidos pela sociedade ocidentalizada. 

Tanto é que a vida comunitária, por si mesma, é uma amostragem do exercício da 

democracia (ACOSTA, 2016, p. 147). 

Nesta seara, ao invés de ignorar a sabedoria desses povos, muito se pode 

aprender com os seus ensinamentos, tanto no que diz respeito à democracia, quanto 

no que diz respeito à solidariedade, à fraternidade, à abundância e à liberdade. 

Outrossim, o Teko Porã, como alternativa de desenvolvimento, pode contribuir para a 

redução da desigualdade social e da pobreza no Brasil, especialmente porque a ideia 

de viver em plenitude implica na ausência de miséria e pobreza como objetivo de uma 

nova sociedade. Este propósito, por sua vez, induz a necessidade de extinguir a 

opulência, que é a provocadora da miséria. Portanto, o que se precisa combater é a 

excessiva concentração de riqueza, e não exatamente a pobreza em si, como se pode 

pensar (ACOSTA, 2016, p. 200). 

Além disso, o Teko Porã possui a virtude de melhorar a relação entre os seres 

humanos e a Natureza e entre os próprios seres humanos, minimizando os 

problemas sociais e ecológicos do Brasil, pois o Teko Porã “propõe um contexto de 

convivência entre animais e meio ambiente, as coisas da natureza não existem para 

exploração; mas, para uso conforme necessidades” (NOGUERA; BARRETO, 2018, p. 

633). 

Considerando a crise civilizatória (como imbróglio) e a presença dos indígenas 

Guarani no Brasil (como um recurso), muito se pode aprender com o Teko Porã para 

aplica-lo como alternativa ao atual modelo de desenvolvimento predominante, 

avigorando a democracia participativa e reduzindo adversidades socioecológicas no 

país. 
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Considerações finais 

 

Observou-se que o Bem Viver, presente na Constituição do Equador, e o Viver 

Bem, presente na Constituição da Bolívia, são termos traduzidos das linguagens 

indígenas originárias, os quais demonstram a possibilidade de ter uma vida mais 

simples, menos consumista, viver com o que é necessário, evitando supérfluos e o 

acúmulo excessivo de bens e de capital. Esta filosofia está presente em diversas 

culturas na América Latina e está inclusa no Brasil por meio dos indígenas Guarani a 

partir da expressão Teko Porã. 

Portanto, o Teko Porã é uma busca por relações mais harmônicas entre os 

seres, em especial entre o ser humano e seu semelhante e entre o ser humano e as 

demais formas de vida. Destarte, é possível aplicar o Teko Porã como modelo de 

desenvolvimento no Brasil, sobretudo porque advém de uma cultura presente no 

território brasileiro que já pratica esta forma impoluta de se relacionar com a 

Natureza. Apesar das dificuldades, é possível idealizar a eficácia de um modelo de 

desenvolvimento diverso do econômico e do sustentável no Brasil para salvaguardar 

o meio ambiente, reduzindo as dificuldades de ser da própria democracia e tornando 

a sociedade mais consciente dos seus atos, especialmente das consequências de 

consumir e acumular bens de forma demasiada. 

Sendo assim, o modelo de desenvolvimento econômico precisa ser superado, 

uma vez que é voltado para o crescimento econômico adicionado o bem-estar 

(preponderantemente da espécie humana), o que é, em geral, despreocupado com o 

meio ambiente, de modo que muitas vezes o ter se torna mais importante que o ser, 

havendo desrespeito para com as demais formas de vida, ampliando a desigualdade 

social, a pobreza, a violência, entre outros problemas graves que assolam o Brasil. 

Ademais, o Teko Porã advém como um modelo de desenvolvimento mais veraz 

que o sustentável, apesar do conceito de desenvolvimento sustentável ter uma 

conotação extremamente positiva. Contudo, sabe-se que na prática este 

desenvolvimento pode tão somente disfarças algumas situações. Assim, muitas 

vezes a palavra sustentável é utilizada para fins de mascarar e legitimar a verdadeira 

face do desenvolvimento, que é a econômica. 
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Evidente que buscar uma outra teoria do desenvolvimento é complicado e 

depende das expectativas que estão conectadas entre a teoria e a aplicação 

empírica. Ocorre que é preciso consolidar um modelo de desenvolvimento a partir de 

uma ótica não antropocêntrica, não direcionada apenas aos interesses econômicos, 

mas sim de uma visão holística e ecológica para fortalecer a democracia no Brasil e 

minimizar os problemas estruturais socioecológicos. 

Em que pese não exista mágica para resolver os problemas socioecológicos 

do Brasil, trazendo uma democracia participativa acompanhada de melhorias na 

educação, diminuição da desigualdade social, redução dos índices de violência, etc., 

é importante que se perceba que existem recursos brasileiros, como o Teko Porã, 

para instigar um outro tipo de desenvolvimento que não esteja embasado 

unicamente na economia e que não se limite ao estereótipo do desenvolvimento 

sustentável. 

É preciso ter vontade e postura para mudar, quanto mais foi percebido que o 

Brasil, além da riqueza natural, possui uma riqueza cultural muito grande, que pode 

ser pulverizada para todo o país e, com isso, sejam reconstruídas novas relações com 

a Natureza, pode ser que então, verificados os excessos do consumo e do 

enaltecimento do capital, obtenha-se alguma chance de viver em um país melhor. 
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15.  Racismo ambiental: as (in)consequências do consumo 
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Resumo 

O Racismo Ambiental nasceu de movimentos sociais organizados para inibir a 

poluição nas comunidades pobres e negras. O descarte do lixo no espaço geográfico 

dessa parcela da população está diretamente relacionado ao excesso de 

produtividade e consumo inconsequente, formando-se um viciante ciclo com o 

fenômeno da gentrificação ambiental, na medida em que bairros, antes desatendidos, 

passam a receber investimentos privados e públicos, elevando o custo e alterando o 

modo de viver da população nativa, empurrando-a para novos espaços carentes. Tais 

circunstâncias estão associadas à Teoria do Risco Social, em que a exploração 

incontinenti dos recursos naturais revelam-se como privilégio de poucos, tendo, no 

entanto, o ônus democratizado para muitos, em especial pela população 

economicamente mais carente. 

Palavras chaves: Racismo Ambiental. Consumo. Consequências. Democracia. 

 

Abstract 

Environmental Racism was born out of social movements organized to inhibit the 

community in poor and black communities. The disposal of garbage in the 

geographical space of this portion of the population is directly related to excess 

productivity and inconsequential consumption, forming an addictive cycle with the 
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phenomenon of environmental gentrification, as neighborhoods, previously 

neglected, start to receive private investments and public, raising the cost and 

changing the way of life of the native population, pushing it to new needy spaces. 

These associations are associated with the Social Risk Theory, in which an 

incontinent exploitation of natural resources is revealed to be the privilege of a few, 

however, the burden has democratized for many, especially by the poorest 

economically. 

Key words: Environmental Racism. Consumption. Consequences. Democracy. 

 

1 Contexto Histórico 

 

O processo de desenvolvimento humano exige constantes visitas às decisões 

tomadas no passado, para que suas lições nos proporcionem o aperfeiçoamento 

necessário à relação entre homem e o ambiente em que está inserido. As escolhas 

que semearam desigualdade, racismo, depredação ambiental, etc., podem ser 

revertidas, a fim de que a proteção para as presentes e futuras gerações não se revele 

em letra morta e nem permita a perpetuação desse amargo passivo.  

Nesse caminho, alguns estudiosos, a exemplo de GARZÓN (2019), alertam que 

o meio ambiente vem sofrendo impactos ao longo dos anos de natureza irreversível 

por conta da crise estrutural provocada pelo sistema capitalista. 

Os episódios que fizeram eclodir e chamar a atenção para o Racismo 

Ambiental ocorreram aproximadamente no final da década de 70 e início de 1980, 

quando uma empresa de transformadores de energia em Raleigh, capital do estado 

americano da Carolina do Norte, EUA, começou a despejar resíduos industriais 

contendo bifenil policlorado (PCB) no reservatório de abastecimento de água de um 

distrito vizinho denominado Warrem (SKELTON & MILLER, 2016). 

Para ilustração, explana-se que os PCBs são compostos orgânicos sintéticos 

utilizados na indústria como fluídos dielétricos em transformadores e capacitores, 

tintas e óleos lubrificantes hidráulicos, sendo identificados como contaminantes do 

ar, água, solo, plantas, animais, seres humanos e alimentos, o que levou à sua 

proibição em 1977, nos Estados Unidos, e, em 1981, no Brasil (MOHR & COSTABEBER, 

2012). 
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Naquela ocasião, houve um protesto não violento pela comunidade local, 

formada predominantemente por famílias pobres e negras, liderado pelo ativista Dr. 

Benjamin Franklin Chavis Jr., militante dos direitos civis que havia sido assistente de 

Martin Luther King Júnior. O protesto é considerado uma das primeiras ações de 

justiça ambiental nos Estados Unidos. 

No momento em que os caminhões despejavam o PCB, o Dr. Chavis gritou: 

“isso é racismo ambiental!”, e, alguns anos após, em 1993, ele escreveu um 

depoimento sobre o movimento pela justiça ambiental: 

 

Discriminação racial no direcionamento deliberado de comunidades étnicas e 

minoritárias para exposição a locais e instalações de resíduos tóxicos e 

perigosos, juntamente com a exclusão sistemática de minorias na formulação, 

fiscalização e remediação de políticas ambientais (SKELTON & MILLER, 2016).  

 

Num outro episódio, RANGEL (2016, p. 13) rememora em perspectiva histórica, 

o caso Love Canal, que ocorreu na cidade de Búfalo - Nova Iorque, tratando-se de 

uma população de operários, predominantemente branca que se descobriu a viver 

sobre um canal coberto que havia sido utilizado como local de despejo de uma 

grande quantidade de resíduos tóxicos, o que desencadeou uma ampla mobilização 

social, sem considerar diretamente as questões raciais e de classe presentes na 

injusta distribuição dos benefícios e danos ambientais. 

Tanto os residentes do condado de Warren quanto os de Búfalo não 

conseguiram impedir o descarte dos poluentes em seus reservatórios e ambientes, 

mas ecoaram voz e chamaram a atenção à causa da justiça ambiental. 

Nessa toada, HERCULANO (2016, p. 4), ressalta que dezenas de livros já foram 

produzidos sobre o tema, dentre os quais: Bullard (1990), Bullard (1993), Szasz 

(1994), Bryant (1995), Gould, Schnaiberg & Weinberg (1996), Camacho (1998), Levine 

(1982), Mazur (1998) e Roberts & Toffolon-Weiss (2001), sendo que a partir do final 

da década de 1990, novos estudos foram sendo realizados, historiando a 

reivindicação por justiça ambiental em outros países, além dos Estados Unidos: 

Faber (1998), Collinson (1997) e Taylor (1995).  
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2 Racismo Ambiental – Conceito 

 

Conforme dicionário on line da língua portuguesa, Racismo significa 

preconceito e discriminação direcionados a quem possui uma raça ou etnia diferente, 

geralmente se refere à segregação racial. 

Em termos constitucionais, dispõe a Constituição Federal/88, em seu artigo 5º, 

inciso XLII, que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 

sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. 

Salientam GONÇALVES e BALTAZAR JÚNIOR (2020, p. 471), que a norma que 

regulamentou o inciso constitucional supra transcrito é a Lei Federal n. 7.716/1989, 

de maneira que o bem jurídico tutelado é o direito à igualdade, bem como à dignidade 

da pessoa humana 

 

A CF arrola, no inciso IV de seu art. 3o, entre os objetivos fundamentais da 

República: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Repúdio ao racismo é um 

dos princípios adotados pelo Brasil nas suas relações internacionais (CF, art. 4o, 

VIII), o que também é mencionado no inc. II do art. 3o da Lei da Migração (Lei n. 

13.445/2017). A seu turno, o inciso XLII do art. 5o estabelece que: “a prática do 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, 

nos termos da lei”. Também constituem fundamentos da incriminação os arts. 

215 e 216 da CF, que tratam da proteção das manifestações culturais das etnias 

que formaram o povo brasileiro. 

 

Salientam os referidos autores que, no plano internacional, a igualdade racial 

é preconizada pelo art. 2º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tendo o 

Brasil se comprometido a combater todas as formas de discriminação racial, 

conforme consta no Decreto n. 65.810/69. 

Em termos constitucionais, dispõe o artigo 5º, inciso XLII, que a prática do 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei (BRASIL CF, 1988). 
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Contudo, na legislação brasileira não há um dispositivo que conceitue 

especificamente o fenômeno do Racismo Ambiental, tendo a doutrina se debruçado 

pelo estudo histórico e contemporâneo para cumprir essa incumbência. 

Naturalmente, observando-se os fatos que desencadearam as reações sociais 

das comunidades vulnerabilizadas, em especial as negras e pobres, em razão da 

submissão desarrazoada à poluição consumista-industrial, verificou-se que tais 

movimentos visaram estancar uma injustiça racial ambiental que sofria aquela 

coletividade. 

Para HERCULANO (2008, p. 2), o conceito de Racismo Ambiental, então, possui 

uma relação direta com o que se entende por Injustiça Ambiental, sendo este 

 

o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior carga dos danos 

ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações 

de baixa renda, grupos raciais discriminados, populações marginalizadas e mais 

vulneráveis. [...] o racismo ambiental não se configura apenas por meio de ações 

que tenham uma intenção racista, mas igualmente por meio de ações que tenham 

impacto racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem [...]. 

 

Por sua vez, explica a pesquisadora, geógrafa e professora da Escola Nacional 

de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE), Letícia Giannella, que “o dano ambiental é 

distribuído de maneira desigual. Sempre há populações que vão sofrer mais com os 

danos ambientais do que outras” (GIANNELLA, 218), o que leva à reflexão as políticas 

de biossegurança e o racismo ambiental. 

Quer-se dizer que o conceito ora estudado leva a fatores multidisciplinares, 

não sendo possuindo raiz exclusiva em determinada área do conhecimento, 

notadamente porque os direitos humanos e fundamentais são inerentes à qualidade 

da pessoa. 

Nesse contexto, torna-se plausível levantar considerações do que seja o 

Racismo Ambiental e a experiência estrangeira, uma vez que a incidência das 

biopolíticas depende do comportamento de cada Estado soberano frente a 

comunidade internacional, tal como prescreve SOUZA (2013, p. 87-97): 
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O racismo ambiental extrapola as questões meramente raciais e étnicas, 

abarcando as injustiças, os preconceitos e a desigualdade que afligem 

populações e grupos vulneráveis. [...] A primeira referência ao  termo biopolítica 

foi feita por Michel Foucault, “em sua conferência proferida no Rio de Janeiro em 

1974 e intitulada ‘O nascimento da  medicina social” (Pelbart,  2003,  p.  55) [...] 

Neste panorama de biopoder e de biopolítica é que o racismo toma novos 

contornos, inclusive com o racismo ambiental. O racismo deixa de ter apenas 

impacto racial estendendo-se a preconceitos e injustiças ocorridos com grupos 

vulneráveis, sejam histórica, econômica, social ou ambientalmente 

desprotegidos. [...] O problema do preconceito e do racismo no Brasil já 

extrapolou as questões raciais e étnicas e se alastrou não apenas no convívio 

social, mas também na vida política no país e nas decisões governamentais. A 

motivação para exclusão de brasileiros tem as mais variadas nuances, seja cor 

da pele, local de nascimento, tipo de trabalho ou ausência deste, local de 

residência, escolaridade, conta bancária, e, o que se destaca, a questão ambiental 

(ABREU, 2013, p. 87-97). 

  

A autora levanta questões internacionais com a seguinte argumentação: 

 

[…] Entretanto, esta questão tem afetação internacional: As secas têm afetado 

principalmente as regiões do Chifre de África e do Sahel, EUA, México, Brasil, 

partes da China e da Índia, Rússia e o sudeste da Europa.  Além disso, 168 países 

afirmam ser afetados pela desertificação, um processo de degradação do solo 

em terras secas que afeta a produção de alimentos e é agravado pela seca (ONU, 

2013B). A água potável e limpa, adequada e segura ao consumo humano é de 

importância vital para a sobrevivência de todas as formas de vida, dos 

ecossistemas e para a manutenção do equilíbrio ecológico. “Tendo em vista a 

relevância dos recursos hídricos e a função ecológica das nascentes e matas 

ciliares para a manutenção da água potável no planeta”  (Abreu  &  Fabriz,  2013B, 

p. 13), a tutela deste bem é primordial. “Mas a qualidade da água em todo o 

mundo é cada vez mais ameaçada à medida que as populações humanas 

crescem, atividades agrícolas e industriais se expandem e as mudanças 

climáticas ameaçam alterar o ciclo hidrológico global” (ONU, 2013B). Ressalte-

se que grupos vulneráveis arcam com as consequências gravosas dos danos 
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ambientais, seja porque não têm voz – ou ninguém quer ouvi-los –, seja porque 

não têm vez – ou ninguém os deixa falar –, seja porque, em termos de 

governabilidade, estes grupos excluídos constituam apenas uma grande massa 

para manobras políticas, nos  dizeres de Sloterdijk  um “pretume de gente”. Sobre 

as vítimas do racismo ambiental recai grande parcela dos ônus ambientais, seja 

pela falta de recursos, seja da culpa pela degradação do ambiente (Sloterdijk, 

2002, p. 11). 

  

Pelo acima exposto, o conceito de Racismo Ambiental está historicamente 

ligado aos movimentos por justiça (ambiental) e por questões multidisciplinares, a 

exemplo da biopolítica exercida pelo Estado soberano sobre seu povo, não se 

limitando às próprias fronteiras. 

Com efeito, dos fatos retratados no tópico anterior, conclui-se que o termo faz 

referência às formas desiguais pelas quais etnias vulnerabilizadas são expostas às 

externalidades negativas e a fenômenos ambientais nocivos como consequência de 

sua exclusão dos lugares de tomada de decisão (LEGNAIOLI, 2020). 

 

3 Racismo ambiental e sua relação com sociedades de risco. As inconsequências do 

consumo 

 

O desenvolvimento econômico - sustentável apresenta-se como renovação 

diária das oportunidades para crescimento humano. As utilidades materiais, ou 

imateriais, permitem incluir pessoas que estejam relegadas política e 

economicamente ao descarte, isto é, o que não for consumido, geralmente, será 

destinado às coletividades vulneráveis. 

Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas, em tradução livre afirmou 

que: 

Longe de ser um fardo, o desenvolvimento sustentável é uma oportunidade 

excepcional – em termos econômicos, para construir mercados e criar empregos; 

socialmente, para retirar as pessoas das margens, e politicamente, para dar a 

cada homem e mulher uma voz e uma escolha, ao decidir seu próprio futuro 

(FERRARESI, 2012, p. 264). 
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De acordo com MASCARENHAS (2008, p. 30), citado por MOURA (2012, p. 32), 

por muito tempo, o conceito de crescimento econômico foi associado ao conceito de 

desenvolvimento. Todavia, as expressões são abordadas sob enfoques 

diferenciados, porquanto o conceito de desenvolvimento envolve aspectos 

relacionados com o bem estar da população, enquanto o crescimento econômico 

prioriza a acumulação de capital”. 

Continua a referida autora, desta vez citando DALY (1992, p. 334) que, os 

conceitos seguem leis diferentes. Enquanto o crescimento é quantitativo e está 

relacionado ao aumento de tamanho, em razão da acumulação de matéria, o 

desenvolvimento é qualitativo e está ligado à realização de um potencial, devendo ser 

mensurado por meio de uma perspectiva humana e social. Pode-se afirmar que o 

crescimento significa ficar maior, enquanto o desenvolvimento se verifica quando as 

coisas ficam melhores. 

Entendeu-se, assim, a melhoria da qualidade vida da população é que definirá 

se o Estado constitui-se de uma nação economicamente e sustentavelmente 

desenvolvida. 

Para tanto, o entrelaçamento do desenvolvimento socioeconômico com 

sustentabilidade recomenda as reflexões sobre a teoria da sociedade de risco, uma 

vez que o processo consumista não termina com a mera aquisição do produto ou 

serviço, mas deve incluir eventuais exageros de produção ou descarte adequado 

desses excessos. 

Ingo SARLET em alusão aos ensinamentos de Ulrich Beck (2020, p. 56, apud 

BECK), explica que: 

 

[...] O sociólogo alemão Ulrich Beck, professor da Universidade de Munique, com 

sua obra Sociedade de risco: a caminho de uma nova modernidade 

(Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne), publicada 

originalmente no ano de 1986, identificou o modelo de sociedade característico 

das últimas décadas – em especial ao período histórico posterior à 2ª Guerra 

Mundial, também denominado de “A Grande Aceleração”, como destacado em 

passagem anterior –, especialmente no tocante aos riscos tecnológicos 

inerentes às práticas levadas a efeito tanto por atores privados quanto públicos. 
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Soma-se a tudo isso uma profunda e sistemática “desorganização” ou mesmo 

incapacidade institucional – na perspectiva da atuação político-estatal – de 

gerenciar o risco e assegurar a devida segurança e proteção aos indivíduos e à 

comunidade política como um todo. [...] na sua Teoria da Sociedade de Risco, 

Beck identifica aspectos de natureza socioambiental que permeiam os riscos 

ecológicos, o que induz ao reconhecimento, em algumas situações, de um caráter 

“antidemocrático” ou mesmo “discriminatório” nas relações sociais que 

caracterizam a sociedade de risco. [...] determinados grupos sociais, em razão do 

seu baixo poder aquisitivo, encontram-se mais vulneráveis a certos aspectos da 

degradação ambiental, em que pese também existir, de certa forma, uma 

dimensão “democrática” da degradação ou poluição ambiental, que atinge a 

todos de forma igual (por exemplo, a poluição atmosférica etc.) (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2020, p. 56).  

  

Interpretando as lições do eminente estudioso, torna-se imperioso concluir 

que os riscos da modernidade implicam, caso não adequadamente observados, 

noutros agentes discriminatórios, provocando, consequentemente, novas formas de 

desigualdade social. 

De leitura reflexiva, os fatos se repetem, pois inevitável que categorias 

financeiras privilegiadas investem na autopreservação, como forma de imunização, 

da respectiva exposição a riscos do excesso de consumo. 

Lado outro da moeda, verifica-se que aqueles que não possuem recursos 

materiais para tanto, a exemplo de distritos economicamente humildes, populações 

carentes, bairros pobres, em especial aqueles que se encontram ao redor dos centros 

de produção e consumo industrial, não conseguem sequer minimizar o impacto 

social, absorvendo diversas substâncias poluentes, lançadas no solo, água e ar. 

Não raras às vezes, em volta de grandes cidades ou mesmo de bairros mais 

acentuados economicamente, constata-se a existência de comunidades carentes, 

barracos de moradia, marginalização, ausência de estado e serviços públicos, lixões, 

e elevado índice de poluição e risco ambiental. 

Diante de tais situações, os grupos sociais mais pobres têm – num certo 

sentido – os seus direitos violados duplamente, ou seja, tanto sob a perspectiva dos 
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seus direitos sociais quanto no tocante ao seu direito a viver em um meio ambiente 

sadio, seguro e equilibrado (SARLET, 2020). 

Não só sobre comunidades pobres em termos econômicos, mas também 

sobre diz respeito a um tipo de desigualdade e de injustiça ambiental muito 

específico: o que recai sobre suas etnias, bem como sobre todo grupo de populações 

ditas tradicionais – ribeirinhos, extrativistas, geraizeiros, pescadores, pantaneiros, 

caiçaras, vazanteiros, ciganos, pomeranos, comunidades de terreiro, faxinais, 

quilombolas etc. (HERCULANO, 2008, p. 16). 

Conclui-se, então, que a relação entre a teoria da sociedade do risco e o 

racismo ambiental estão diretamente ligados em razão das inconsequências do 

consumo, na medida em que classes de pessoas economicamente menos 

vulneráveis têm maiores condições de promover uma blindagem aos descartes não 

reciclados, já que os empreendimentos de grandes escalas, com o pseudo escopo de 

promover o desenvolvimento econômico, a exemplo de frigoríficos, barragens, 

hidrovias, entre outros, acabam por expulsar a população nativa de seus territórios, 

aniquilando suas culturas, despejando seus excessos nas favelas, periferias, 

exertando poluentes em ambientes inadequados de vida. 

O problema não termina nesse fato (que já é muito ruim, péssimo), mas piora 

quando se vislumbra que os riscos provocados surtirão efeitos às futuras gerações, 

possivelmente de maneira irreversível e sem qualquer possibilidade de controle e 

certeza quanto aos danos gerados. 

Ademais, das inconsequências da imoderação do consumo surtem outros 

nefastos efeitos, culminando num processo conhecido por gentrificação climática, 

sendo esta também uma forma de injustiça causada por grupos sociais de alta renda, 

que expulsam pessoas de média e baixa categoria econômica de seu local de 

moradia causada por melhorias adaptativas às mudanças climáticas, conforme 

explanação que segue. 

 

4 A Teoria da Gentrificação e o ciclo do Racismo Ambiental 

 

O termo gentrificação é da tradução não literal de gentrification (de gentry, 

“pequena nobreza”), conceito criado pela socióloga britânica Ruth Glass (1912-1990) 
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em London: Aspects of Change (1964), para descrever e analisar transformações 

observadas em diversos bairros operários em Londres. Desde seu surgimento, a 

palavra tem sido amplamente utilizada em estudos e debates sobre desigualdade e 

segregação urbana, assim como nos estudos sobre patrimônio, nos mais diferentes 

domínios: sociologia, antropologia, geografia e arquitetura, além de planejamento e 

gestão urbana, economia e estudos urbanos em geral (RANGEL, 2015). 

Para ALCÂNTARA (2018), a gentrificação refere-se a processos de mudança 

das paisagens urbanas, aos usos e significados de zonas antigas e/ou populares das 

cidades que apresentam sinais de degradação física, passando a atrair moradores 

de rendas mais elevadas 

 

os “gentrificadores” (gentrifiers) mudam-se gradualmente para tais locais, 

cativados por algumas de suas características - arquitetura das construções, 

diversidade dos modos de vida, infraestrutura, oferta de equipamentos culturais 

e históricos, localização central ou privilegiada, baixo custo em relação a outros 

bairros -, passando a demandar e consumir outros tipos de estabelecimentos e 

serviços inéditos. 

 

Ocorre que, com a especulação imobiliária, o modo de viver nesse local 

passam a se elevar, fazendo com que as populações nativas sejam expulsas porque 

não conseguem mais se manter naquele ambiente, renovando o ciclo do Racismo 

Ambiental. 

Isto é, a princípio, a gentrificação promove melhorias em determinado espaço 

da cidade através da oferta de serviços de manutenção de ruas, praças, prédios 

públicos, arborização, o que atrai o interesse da iniciativa privada, que nele (espaço 

geográfico) se insere com investimentos suntuosos. 

Assim, o custo de vida eleva-se a patamares insustentáveis por parte dos 

moradores de baixa renda, resultando, num segundo plano, na sua expulsão da região 

para outras localidades mais vulneráveis e carente dos referidos serviços urbanos de 

água, luz, coleta adequada de esgoto, pavimentação asfáltica, etc., formando-se 

novos “guetos” e favelas. 
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A questão passa, de maneira direta ou indireta, pela valorização econômica do 

local, através da melhoria da prestação de serviços públicos e a inclusão social da 

população residente nestes serviços poderá evitar o seu deslocamento forçado, 

principalmente para garantir a presença do Estado na referida localidade. 

Isto é, não se trata de mais um movimento social para chamar atenção à 

cidade, sendo o fenômeno da gentrificação um instrumento de inclusão social 

daqueles que foram expatriados de suas origens urbanas em meio que ostente 

adequada qualidade de vida, nos termos constitucionais. 

Em artigo publicado na Open Acess Creative Commons Atribution Torres, 

Vivian e Sanches (2019), citando Gould & Lewis (2016), argumentam que espaços 

públicos podem ser locais de gentrificação, como exemplo, o caso da revitalização e 

transformação em parque linear de um antigo ramal elevado da linha de trem em 

Manhattan, conhecido como High Line, no bairro do Chelsea em Nova York, nos 

Estados Unidos 

 

atualmente o parque é considerado popularmente como centro turístico, 

recebendo cerca de 5 milhões de visitantes por ano, e o que antes era um bairro, 

antes reduto de parte da classe média da cidade, com a presença de lojas de 

serviços, autopeças, matadouros e açougues, garagens e pequenas indústrias, 

viu crescer no seu entorno hotéis modernos, lojas de luxo, restaurantes 

sofisticados, entre outras transformações (TORRES, 2019, p. 693). 

 

Por sua vez, JOE CORTRIGHT (2015), diretor do City Observatory (observatório 

da cidade, em tradução livre), após análises baseadas em dados das cidades e das 

políticas que estas respectivamente adotam concluiu que o fenômeno da 

gentrificação não importa, necessariamente, em expulsão de moradores por causa 

da especulação imobiliária que o processo provoca, mas que tem o potencial de 

implementar rendas quando os proprietários e moradores participam do processo 

inclusivo, sendo, portanto, saudável para a vida urbana contemporânea. 

Conforme a mencionada matéria jornalística, um estudo do Furman Center da 

NYU (HERTZ, 2015) sugere que os moradores de residências públicas em bairros 

mais ricos e gentrificantes ganham mais dinheiro, vivem com menos violência e têm 
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melhores opções educacionais para seus filhos, apesar de também enfrentarem 

alguns desafios. 

Continua argumentando que outro estudo do Federal Reserve Bank (HERTZ, 

2015) da Filadélfia descobriu que houve muito menos deslocamento de residentes 

existentes de bairros de gentrificação do que normalmente se temia - e que aqueles 

que saem não são necessariamente mais propensos a se mudar para bairros de baixa 

renda. E, finalmente, um estudo da Universidade de Columbia sobre gentrificação em 

Londres também não encontrou evidências de partidas generalizadas em bairros 

com renda média crescente. 

Conclui, ao final, que os estudos de Nova York e Filadélfia confirmaram 

pesquisas anteriores de que a gentrificação não está, necessariamente, associada ao 

deslocamento, e que é frequentemente associada a rendas mais altas e melhores 

resultados econômicos para os residentes de longa data de bairros de gentrificação 

(CORTRIGHT, 2014). 

Extrai-se, de todas os conceitos e opiniões sobre o Racismo Ambiental e a 

relação com o processo de gentrificação que, para romper o ciclo, faz-se necessária 

a inclusão social das pessoas que serão impactadas com o fenômeno, sendo de 

suma importância o fiel cumprimentos dos preceitos constitucionais, os quais não 

poderão revestir-se de meras promessas por parte dos gestores públicos, sob pena 

de se viver em permanente segregação coletiva e econômica. 

 

5 Racismo Ambiental nas Reservas Indígenas e na Comunidade Quilombola: Um 

recorte dos casos Rondonienses 

 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, vinculado ao Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, após missão realizada pelo Grupo de Trabalho 

designado para apurar eventuais criminalização de movimentos sociais publicou em 

junho de 2016, o Relatório de atividades apontando que no Estado de Rondônia 20 

pessoas assassinadas, dentre indígenas, quilombolas, posseiros, sem-terra, 

ambientalistas, trabalhadores rurais e lideranças (GOVERNO FEDERAL DA UNIÃO, 

2016). 
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É da informação constante no mencionado Relatório que, no distrito de Nova 

Mutum Paraná (Distrito de Porto Velho, Capital de RO), há um movimento social 

formado pelas famílias atingidas por barragens, sendo identificados 04 (quatro) 

diferentes tipos de conflitos no Estado, dos quais 02 (dois), especificamente, 

interessam ao presente estudo. 

O primeiro tipo de conflito apurado refere-se às comunidades atingidas por 

barragens, originados a partir da construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo 

Antônio no rio Madeira; 

O segundo, conforme o Relatório – repisa-se, diz respeito dos povos indígenas 

e quilombolas seguem protagonizando conflitos causados por racismo ambiental, 

sendo, por exemplo, impedidos de ter acesso a políticas públicas de direitos básicos, 

e pelo sucateamento da FUNAI – Fundação Nacional do Índio e do INCRA – Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

Sobre a primeira causa, as famílias que residiam na região onde foi construída 

a barragem foram remanejadas para o distrito de Abunã que, até então, não havia 

sido reconhecido como atingido. 

Conforme Ofício nº 2/2016/SER-ANA – ANEXO II do citado Relatório, em razão 

de estar na faixa de fronteira, a sua inclusão como atingido pela barragem poderia 

acarretar o reconhecimento de um impacto binacional. Mas, a partir da formação do 

lago de Jirau, ficou evidente o impacto sofrido por Abunã. Hoje, o distrito faz parte do 

lago da UHE Jirau. 

Ao final, a Comissão recomendou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e à Energia Sustentável do Brasil (ESBR): 

 

o reconhecimento de todos os autodeclarados atingidos, direta ou indiretamente, 

pela UHE Jirau, considerando como tais aqueles que tiverem sofrido impactos em 

suas moradias e atividades diárias em razão da construção da barragem e da 

formação do lago, incluindo também os atingidos pelo encharcamento do solo e 

pela elevação do lençol freático, e a consequente contaminação das fontes de 

água na região; 
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O adequado remanejamento dos ribeirinhos atingidos pela UHE Jirau, 

considerando os aspectos socioeconômicos da comunidade e conforme os 

critérios estabelecidos no Plano Básico Ambiental; 

A garantia do direito de participação das famílias atingidas como protagonistas 

na implantação e elaboração dos projetos de reassentamento; 

O fornecimento das informações devidas, sempre que solicitadas pelas 

comunidades afetadas, estejam elas organizadas ou não no Movimento dos 

Atingidos por Barragens, incluindo o cadastro socioeconômico das 

pessoas/famílias afetadas, o número total de propriedades rurais a se realocar, o 

caderno de preços para indenizações e os mapas que demonstrem a mancha de 

inundação considerando a nova cota de proteção (OF 02001.000610/2016-02 

COHID/IBAMA de 20 de janeiro de 2016); 

O cumprimento imediato das ações previstas no Programa de Apoio às 

Atividades Pesqueiras. 

 

Outro caso estudado, mas de igual importância, foi o de Jaci-Paraná, Mutum 

Paraná e Nova Mutum Paraná: 

 

Jaci-Paraná era um distrito pequeno, cortado pelos trilhos da Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré. Jaci-Paraná foi afetado pelas duas usinas hidrelétricas 

construídas no rio Madeira. Com a implantação da UHE Jirau, sofreu o impacto 

socioambiental gerado pelo inchaço populacional – vinte mil pessoas migraram 

para a região para trabalhar na usina. Além disso, Jaci-Paraná foi atingido pelo 

lago da hidrelétrica de Santo Antônio, à jusante de Jirau. Desde 2013, as famílias 

de Jaci-Paraná e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) vêm 

denunciando intensamente os impactos provocados pela formação do 

reservatório da hidrelétrica de Santo Antônio (OF 02001.000610/2016-02 

COHID/IBAMA de 20 de janeiro de 20163). 

 

A comunidade nativa de Jaci-Paraná ainda absorve a situação idêntica vivida 

pela coletividade do distrito de Abunã, sendo que também foi determinada pela 

                                                      
3  Acesso em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-
nacional-de-direitos-humanos-cndh/RELATRIOFINALRONDONIA_ comanexos.pdf  (22/10/2020, p. 
60). 
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Agência Nacional de Águas a realocação da área urbana de Jaci-Paraná que estiver 

abaixo da cota de 77,10 m e o alteamento da BR 364 no mesmo trecho, no mínimo 

até a cota de 77,40m (Ofício nº330/2015/AA-ANA – ANEXO I4). 

Salienta-se que a comunidade de Mutum Paraná também foi removida para a 

formação do lago de Jirau, tendo as famílias sido remanejadas sem receberem 

indenizações ou receberam parcialmente. 

No que toca aos povos indígenas e quilombolas, anotou-se a paralisação dos 

processos territoriais dos povos indígenas (Puruborá, Miquelenos, Cujubim, Wuajuru 

e Guarasugwe) e dos quilombolas do Vale do Guaporé, assim como as invasões e 

discriminação que sofrem outros territórios indígenas demarcados. 

Recomendou-se, assim, a priorização da demarcação de terras indígenas, 

quilombolas e de populações tradicionais em geral, assim como a efetivação da 

reforma agrária, com o aporte de recursos necessários às demandas de Rondônia ao 

INCRA e a FUNAI, bem como o respeito a Convenção 169 da OIT, que assiste em sua 

totalidade os direitos dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. 

Pois bem. Pelo Ordenamento Jurídico, a Constituição Federal impõe, no artigo 

225, §1º, IV, a realização de estudo de impacto ambiental (EIA), para a instalação de 

obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente. A exemplo, a construção de hidrelétricas. 

Considerando que o presente ensaio trata do Racismo Ambiental, porém, a 

título ilustrativo, para não se descuidar de explanar o significado da palavra impacto, 

tem-se que a Convenção Relativa à Avaliação dos Impactos Ambientais num 

Contexto Transfronteiras, 1991, adotou no art. 1. § 7º, o conceito como qualquer 

efeito de uma atividade proposta sobre o meio ambiente, notadamente sobre a saúde 

e a segurança, a flora, a fauna, o solo, o ar, a água, o clima, a paisagem e os 

monumentos históricos ou outras construções ou a interação entre estes fatores 

(BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS/USP, 1991). 

                                                      
4  Acesso em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-
nacional-de-direitos-humanos-cndh/RELATRIOFINALRONDONIA_ comanexos.pdf  (22/10/2020, p. 
52). 
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Foi reconhecido que o potencial hídrico do rio madeira é alto para geração de 

energia elétrica, uma vez que contempla a integração da vazão do rio, além da imensa 

quantidade de água para movimentar a turbina. 

No entanto, apesar das vantagens, dentre as quais pode-se citar o fato de se 

trata de energia renovável, da promoção do desenvolvimento local com comércio, 

turismo e lazer, fato é que um ponto negativo é a de provocar o deslocamento de 

populações ribeirinhas; causar a erosão de solos, os quais consequentemente 

afetam a vegetação local; a sua construção exige a formação de grandes 

reservatórios de água que acabam por provocar profundas alterações nos 

ecossistemas; e os elevados custos de instalação e de desativação (CAVALCANTI; 

TORQUATO; DIAS, 2020). 

Em trabalho publicado na Revista Jurídica da UFERSA, sob o título “As 

Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau: Dano socioambiental e seus reflexos sobre o 

reassentamento Nova Mutum Paraná”, os professores Erivaldo Cavalcanti, Carla 

Cristina Torquato e Kelvin W. da Silva, acentuaram que: 

 

[...] Os grandes projetos chegam às regiões através das promessas de 

modernização e desenvolvimento, mas o que se observa é que, ao invés da 

redução das diferenças regionais, o que temos é a desestruturação de atividades 

preexistentes e um crescimento populacional desordenado. 

Uma parte dos problemas surgidos com a instalação de hidrelétricas vem da 

ausência de políticas integradas voltadas aos interesses da sociedade local, seu 

poder econômico ou a falta dele, tendo, entre outros fatores como a ausência de 

representação política, o que faz com que às decisões políticas locais não 

costumem ter relações com os outros poderes, evidenciando o despreparo dos 

administradores, e a subordinação a interesses que não são de interesse da 

comunidade. 

Cada lugar recebe de forma diferente a notícia sobre a construção de uma 

hidrelétrica, essa percepção é um fator importante para se obter um 

posicionamento político em relação ao acontecimento. Os impactos alcançados 

pelas hidrelétricas acontecem por não serem “pensados” naqueles que sofrerão 

o impacto. O complexo hidrelétrico do Madeira engloba duas usinas, as de Santo 

Antônio, localizada nas imediações de Porto Velho, capital do Estado de 
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Rondônia, e Jirau que fica a 110 km de Porto Velho, sendo a primeira localizada 

à jusante, e a segunda, à montante do rio, isto é, no curso alto, e no curso baixo 

do rio Madeira, respectivamente. 

[...] No Estado de Rondônia, explicitando o “modus operandi” destes grandes 

projetos de construção de usinas hidrelétricas, os quais são vendidos como 

“sonhos de desenvolvimento” utópicos, que irão supostamente beneficiar 

aquelas populações que serão afetadas pelo empreendimento, somado isto a 

uma grande influência e parceria com a mídia e inclusive com as instâncias 

governamentais, vendendo este “sonho” que mais tarde se transmuda em 

pesadelo, cercado de lutas, jogos de poder e impactos socioambientais 

negativos. 

Desta forma, deslocaram-se muitas dessas populações e as realocaram em 

locais sem dar a possibilidade de sustento de uma grande parte de ribeirinhos, 

agricultores familiares, trabalhadores da terra, comunidades tradicionais, 

indígenas, e ainda, os habitantes das capitais, tanto direta quanto indiretamente, 

como no caso da cheia histórica do rio Madeira de 2014, que ocasionou diversos 

prejuízos a população de Porto Velho e em municípios e comunidades no entorno 

do citado rio. (CAVALCANTI; TORQUATO; DIAS, 2020, p. 180). 

  

Muito além do deslocamento da população, verificou-se que os povos e 

comunidades tradicionais e a população do Estado de Rondônia e Amazonas 

diretamente atingidos com a implantação das hidrelétricas absorveram o ônus 

relacionado ao efeito deletério de sedimentos e assoreamento produzidos nos 

reservatórios. 

Em interpretação às análises e pesquisas realizadas sobre o caso das Usinas 

do Complexo Rio Madeira, as constatações dos referidos autores foram: 

1) Houve um rompimento com o modo de vida destas populações, 

compreendendo uma ruptura nos campos social, cultural e de subsistência 

econômica e alimentar; 

2) Este rompimento deu-se, em uma perspectiva comparativa com o passado 

antes das hidrelétricas, por outrora ter existido um cenário de fartura alimentar e 

comunhão social e cultural para estes comunitários, que retiravam o sustento dos 

recursos naturais há gerações, e que se viram, após muitos anos, desalentados e sem 
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perspectiva, pelos relatos, mostra-se que o cenário parecia tão perene que muitos 

sequer pensavam no futuro, tamanha segurança e expectativa que existia sobre os 

diversos territórios afetados pelas hidrelétricas do complexo Madeira; 

3) Não houve um processo efetivamente democrático e transparente dos 

consórcios responsáveis pelos empreendimentos hidrelétricos para com estes 

moradores, que se viram ora indenizados de maneira insuficiente, ora não 

indenizados, ora remanejados para reassentamentos que não foram capazes de 

proporcionar características sociais, culturais e econômicas necessárias ao modo de 

vida das populações ribeirinhas tradicionais do rio Madeira. 

Para visualizar o tamanho do impacto sobre a população, levantou-se os 

seguintes dados estatísticos, adotando-se como critério as providências judiciais e 

extrajudiciais para combater tais excessos. 

 

6 A Judicialização do Racismo Ambiental 

 

A fim de conhecer as providências adotadas pelas Instituições públicas, em 

relação aos episódios relatados no tópico anterior, em especial pelo Ministério 

Público e a Justiça Federal em Rondônia, verificou-se a instauração de 

Procedimentos Administrativos para esclarecer o subdimensionamento dos 

impactos socioambientais da construção das UHE's Jirau e Santo Antônio na 

comunidade de Jacy-Paraná; acompanhamento do remanejamento da população do 

Distrito de Mutum-Paraná, atingida pela localização das estruturas de apoio às obras 

e formação de reservatórios da Usina de Jirau,  entre outros visando acompanhar 

danos e prejuízos sofridos pela classe pesqueira de Porto Velho (RO) devido à 

construção da UHE Santo Antônio, no Rio Madeira5. 

Decorrente dos procedimentos apuratórios, ajuizou-se pela Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC-MPF/RO), ao menos 04 (quatro) ações para 

impedir atos lesivos e recompor o meio ambiente agredido por derivados das 

referidas construções, quais sejam, os processos JF/RO 1001655-

                                                      
5  Procedimento Administrativo 1.31.000.001187/2012-89; 1.31.000.001186/2012-34; 
1.31.000.002108/2014-19; 1.31.000.002108/2014-19; 1.31.000.002108/2014-19; e, 
1.31.000.001227/2020-01. 
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48.2017.4.01.4100; 0002427-33.2014.4.01.4100; 0008477-07.2016.4.01.4100; 

0017613-96.2014.4.01.4100. 

Dessas, após acompanhamento do movimento processual, verificou-se que a 

ação civil pública n. 0008477-07.2016.4.01.4100 foi julgada improcedente, enquanto 

nos autos n. 17613-96.2014 houve a homologação de acordo entre os interessados. 

Os processos 1655-48.2017 e 2427-33.2014 estão em trâmite, com regular 

andamento processual. 

Por sua vez, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Rondônia - TJRO, em 

julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, 

interposta pelo Prefeito do Município de Porto Velho/RO, objetivando o 

reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º, artigo 7º e 

artigo 8º, ambos da Lei Ordinária nº 2.594 de 21 de maio de 2019, que dispõe sobre 

o “Programa Ecológico – Eco Móvel – Ponto Móvel para recolhimento e destinação 

de pneus inservíveis/inutilizados, entendeu pela incompatibilidade do texto com os 

preceitos constitucionais sob o argumento de que a disposição final de pneus e 

outros resíduos sólidos que causam poluição, diz respeito à proteção do meio 

ambiente e da saúde, que, por seu turno, qualificam-se como direitos fundamentais 

de terceira e de primeira dimensão e impõem ao Poder Público a satisfação de 

deveres de prestação positiva destinados a todos os entes políticos que compõem a 

organização federativa do Estado brasileiro (arts. 225, 196, c.c. o art. 1º, III, da CF. 

1988). 

Segue ementa. 

 

EMENTA. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal sobre a disposição 

final de pneus. Propositura pelo chefe do Executivo. Iniciativa legislativa da 

Câmara. Alegação de reserva de iniciativa e vício formal. Inexistência. Saúde e 

meio ambiente. Direitos fundamentais. Princípio da dignidade humana em sua 

dimensão ecológica. Dever bifronte do Poder Público e da coletividade – proteger 

e recuperar o meio ambiente. Resíduos sólidos. Logística Reversa. Ação 

Improcedente. 1.  O município é competente para legislar sobre matéria ambiental 

(STF RE 586.224, tema 145). Não usurpa a competência privativa do chefe do 

poder Executivo lei de iniciativa da Câmara que não disponha sobre a estrutura 
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ou atribuição de órgãos do executivo nem do regime jurídico de servidores 

públicos. 2. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 

taxativamente previstas na Constituição,  na qual se trata da reserva da iniciativa 

de lei do chefe do Executivo. Constituem-se numerus clausus e, portanto, não 

podem ser ampliadas, mesmo quando, eventualmente, traduzirem em certas 

despesas (STF ARE 878911 RG/ RJ).  3. Não é vedada a iniciativa de leis 

ambientais por parte de nenhum dos demais poderes, sobretudo se evidentes 

implicações de proteção à saúde pública. Ainda que importasse em despesas 

para Administração Pública, o poder legislativo municipal detém legitimidade de 

iniciativa legiferante em tema atinente à proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, e, portanto, à vida e à saúde humana, direitos 

fundamentais e coletivos. 4. A disposição final de pneus e outros resíduos sólidos 

que causam poluição, diz respeito à proteção do meio ambiente e da saúde, que, 

por seu turno, qualificam-se como direitos fundamentais de terceira e de primeira 

dimensão e impõem ao Poder Público a satisfação de deveres de prestação 

positiva destinados a todos os entes políticos que compõem a organização 

federativa do Estado brasileiro (arts. 225, 196, c.c. o art. 1º, III, da CF).  5.  O direito 

ao meio ambiente equilibrado e à saúde estão umbilicalmente ligados à dignidade 

da pessoa humana, matriz axiológica de todo nosso ordenamento jurídico. Desse 

direito de todos, corresponde um dever bifronte do Poder Público de proteger e 

de recuperar o meio ambiente equilibrado previsto no art. 225, §1º, da CF. A Lei 

2.594/2019 do município enaltece esse dever e não diverge da legislação federal. 

6. Inexiste vício formal por iniciativa de lei por parte do parlamento municipal, 

pois os pneus são considerados resíduos sólidos, regidos pela Lei Federal 

12.305/2010, que, por seu turno, estabeleceu a logística reversa de resíduos 

sólidos e a responsabilidade compartilhada em toda cadeia de vida dos produtos, 

a todos (poder público e coletividade, empresas e consumidores). (DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 0802867-80.2019.822.0000, Rel. Des. Miguel Monico 

Neto, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Presidência, julgado em 

05/06/2020). 

 

Verifica-se que, inevitavelmente, as hipóteses de descumprimento dos direitos 

fundamentais, incluindo os casos que importam em racismo ambiental e suas 

nuances, tendem a serem judicializados porque não há uma ação preventiva efetiva, 
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não havendo outra alternativa senão socorrer-se do Poder Judiciário como última 

ratio do Estado para solucionar a tensão. 

O Pretório Excelso já foi chamado a decidir questão constitucional a respeito 

do Racismo Ambiental no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) n. 101, entendendo que a legislação que proíbe a importação de 

pneus usados é constitucional. 

É certo que o entendimento, no citado julgamento, ocorreu por maioria, porém, 

do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja ação foi proposta pelo 

presidente da República, através da Advocacia Geral da União, questionando 

decisões judiciais que permitiram a importação de pneus usados. 

Há no Acórdão um trecho interessante, da lavra do então Ministro Ayres Britto, 

salientando que o Brasil não pode ser considerado lixo do mundo. Veja-se: “a 

importação refere-se a um lixo ambiental e que o Brasil seria uma espécie de quintal 

do mundo, o que traria ao país graves danos ao bem jurídico da saúde, o qual a 

Constituição Federal classifica como de “primeira grandeza”. 

Certamente trata-se de assunto delicado, haja vista o compromisso 

constitucional de preservação da integridade do meio ambiente, o que diz que a Corte 

Suprema terá que se debruçar sobre mais casos envolvendo esse tema. 

 

Considerações finais 

 

O ano de 2020 está marcado por uma pandemia que provocou diversas 

reflexões, em especial de como o ser humano tem se utilizado do meio ambiente. Os 

recursos naturais são, de regra, limitados, e inevitavelmente restará de uma 

sociedade de risco vários derivados, dentre os quais, o racismo ambiental. 

Por sua vez, uma comunidade discriminada pela sua vulnerabilidade, seja 

econômica, ou em razão da raça, cor, origem, está sujeita a ser expropriada para dar 

espaço para novas riquezas materiais, empurrando-a para locais desabastecidos de 

serviços básicos de saúde e infraestrutura de moradia, realimentando o ciclo da 

gentrificação ambiental.  

No Brasil, devido ao descumprimento reiterado dos direitos fundamentais 

relativos a sadia qualidade vida e ofensas rotineiras ao meio ambiente e às 
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populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas, as demandas sociais são 

judicializadas, cuja disputa não há – certamente – vencedores, pois, quando se 

chega nessa fase, todos já perderam. Talvez um dia possamos, de mãos dadas, 

reparar esses danos. 
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Resumo 

O objetivo do trabalho reside em uma reflexão sobre a importância da educação 

ambiental para a concretização participativa. O problema da pesquisa apresenta os 

reflexos da ausência de uma consciência ambiental na disseminação do 

consumismo. Tendo em vista este propósito, a pesquisa tem natureza teórica, 

utilizando-se como método o analítico dedutivo, a partir da leitura de doutrina 

interdisciplinar, documentos e artigos relacionados ao tema. As conclusões deste 

artigo apontam para a necessidade de uma construção coletiva que privilegie a 

educação ambiental para a consolidação de uma democracia participativa sólida, 

que se materialize de forma concreta.  
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The objective of the work lies in a reflection on the importance of environmental 

education for the participative concretization. The research problem reflects the lack 
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of environmental awareness in the spread of consumerism. In view of this purpose, 

the research has a theoretical nature, using the deductive analytical method as a 

starting point for reading interdisciplinary doctrine, documents and articles related to 

the theme. The conclusions of this article point to the need for a collective 

construction that favors environmental education for the consolidation of a solid 

participatory democracy, which materializes in a concrete way. 

Keywords: Environmental education. Brazilian legislation. Democracy. 

Consumerism. 

 

Introdução 

 

 Ao longo da história, muitas transformações ocorreram, gerando uma 

infinidade de consequências para o homem e para a sociedade, dentre elas, 

ganharam especial relevo, os problemas ambientais. Assim como diversos países, o 

Brasil passou a se preocupar e estabeleceu no âmbito legislativo determinações 

relativas à educação ambiental, com a finalidade de estabelecer diretrizes, dentre 

elas, a educação formal e não formal.  

 Nesse cenário, se insere a educação ambiental como pilar essencial para a 

democracia participativa, tendo em vista a importância do cidadão de tomar decisões 

conscientes sobre as pautas de discussão existentes na sociedade.  

 Ocorre que, conforme se verá no decorrer deste artigo, a ausência desta 

consciência ambiental, gera reflexos negativos indiscutíveis, dentre eles, a 

disseminação do consumismo.  

Diante do exposto, a delimitação do tema se desdobra em três elementos 

centrais: (a) como está sendo o desenvolvimento da educação ambiental, no âmbito 

brasileiro legislativo, (b) como se relaciona com a democracia participativa e (c) seus 

reflexos na disseminação do consumismo. Trata-se de uma reflexão provocativa 

sobre a educação ambiental, que molda de forma emblemática a democracia.   
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1 Educação ambiental: análise crítica do panorama brasileiro 

  

Nos últimos anos, o mundo enfrentou uma série de problemas ambientais que 

foram decisivos para uma nova compreensão pelo homem, pautada pela importância 

da educação ambiental. Inicialmente, compreendia-se que os problemas ambientais 

repercutiam apenas no âmbito local e regional, propiciando um engajamento por 

parte de muitos países, com a finalidade de unirem esforços em prol de soluções 

conjuntas (ALCÓCER E OUTROS, 2017). Posteriormente, essa forma de pensar foi 

substituída por uma visão mais ampla, contemplando o reconhecimento de que os 

problemas ambientais também impactam globalmente a natureza, a fauna, as 

espécies e a vida dos indivíduos como um todo, havendo a emergência de um 

ambientalismo consentâneo com os valores constitucionais assegurados, dentre 

eles, a garantia dos direitos fundamentais e o exercício da cidadania.  

A Carta Magna de 1988 estabelece, no art. 225, que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988)  

 Para tanto, com a finalidade de assegurar a efetividade desse direito, incumbe 

ao poder público, nos termos do §1, inciso VI, do art. 225: “promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”. (BRASIL, 1988).  

Tendo como finalidade precípua delinear a maneira de promover a educação 

ambiental, foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental, por meio da Lei nº 

9.795/99. No tocante a educação ambiental formal, o art. 9, da Lei nº 9.795/99 

estabeleceu que: 

 

Art. 9. Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida 

no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, 

englobando: I - educação básica: a) educação infantil; b) ensino fundamental e c) 

ensino médio; II - educação superior; III - educação especial; IV - educação 

profissional; V - educação de jovens e adultos. (BRASIL, 1999) 
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Nesse sentido, verifica-se que a educação ambiental foi erigida a pilar 

essencial, para a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, devendo ser 

implementada tanto no âmbito da educação básica fundamental, como também no 

ensino médio e superior, o que reforça o seu caráter fundamental pelo 

constitucionalismo brasileiro.  

Por sua vez, para além da educação formal, a Política Nacional de Educação 

Ambiental também estabeleceu a educação ambiental não-formal, cujos 

desdobramentos abordam: “ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e á sua organização e participação na 

defesa da qualidade do meio ambiente”, conforme o art. 13. (BRASIL, 1999). Além 

disso, estabelece no parágrafo único do art. 13, da Lei nº 9.795/99 que o Poder 

Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará:  

 

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços 

nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de 

temas relacionados ao meio ambiente; 

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-

governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas 

à educação ambiental não-formal; 

III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 

programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as 

organizações não-governamentais; 

IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 

conservação; 

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades 

de conservação; 

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores; 

VII - o ecoturismo. (BRASIL, 1999). 

 

Na mesma senda reflexiva, merece destaque a Lei nº 9.795/99, por instituir a 

Política Nacional de Educação Ambiental, reconhecendo a educação ambiental, no 

art. 1, como:  
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os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999) 

 

Essa definição destaca a grande relevância do tema e encontra-se em 

consonância com o conceito doutrinário que reconhece a educação ambiental, como 

“práxis educativa e social” (LOUREIRO, 2011), estabelecendo, portanto, uma nova 

ética da relação entre a sociedade e a natureza:  

 

Uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de valores, 

conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade 

da vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais individuais e coletivos 

no ambiente. Nesse sentido, contribui para a tentativa de implementação de um 

padrão civilizacional e societário distinto do vigente, pautado numa nova ética da 

relação sociedade-natureza (LOUREIRO, 2011, p. 73)  

  

Tendo em vista este conceito de educação ambiental, como parte do processo 

educativo mais amplo, foram delineadas atribuições a cada um dos integrantes deste 

processo, conforme se observa a seguir:  

 

Art. 3. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 

educação ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, 

definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade 

na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira 

integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 

promover ações de educação ambiental integradas aos programas de 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 
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IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e 

permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio 

ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação; 

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover 

programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao 

controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões 

do processo produtivo no meio ambiente; 

VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de 

valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva 

voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. 

(BRASIL, 1999) 

 

 Diante da leitura acima, verifica-se que cada ator inserido no contexto da 

educação ambiental, possui atribuições específicas, de maneira a estabelecer uma 

distribuição integrada de práticas educativas, em diversas esferas de atuação.   

Dentre elas, merece destaque a atribuição dada à sociedade, com foco na 

formação de valores, atitudes e habilidades, visto que se relacionam de maneira 

direta com os princípios básicos da educação ambiental, os quais contemplam “o 

enfoque humanista, holístico, democrático e participativo”4, o “pluralismo de ideias”5, 

bem como a “vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais”6.  

(BRASIL, 1999) 

Além disso, os princípios básicos da educação ambiental também propõem o 

“reconhecimento e o respeito à pluralidade e a à diversidade individual e cultural”7 “e 

uma “abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais”8. (BRASIL, 1999) 

                                                      
4 Art. 4. São princípios básicos da educação ambiental:  
I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;  
5 Art. 4. São princípios básicos da educação ambiental:  
III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; 
6 Art. 4. São princípios básicos da educação ambiental:  
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 
7 Art. 4. São princípios básicos da educação ambiental: 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 
8 Art. 4. São princípios básicos da educação ambiental: 
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 
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Contudo, apresenta-se como crítica o fato de a legislação estabelecer, no 

âmbito da educação formal, que “a educação ambiental não deve ser implantada 

como disciplina específica no currículo de ensino”, nos termos do §1, art. 10, da lei 

que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99). Do mesmo 

modo, no §2, do art. 10, da mesma lei, estabelece como facultativa a criação de 

disciplina específica, nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas 

ao aspecto metodológico da educação ambiental.  

Compreende-se que tais disposições normativas configuram-se como um 

retrocesso, especialmente diante do reconhecimento de que o acesso à educação 

ambiental, mais do que nunca, se dá pela conscientização, formação e construção de 

um conhecimento crítico, pois: 

 

A educação ambiental não se restringe a questões pontuais, mas aponta para a 

necessidade da continuidade das ações, as quais precisam ser permeadas de 

responsabilidade individual e conjunta, com vistas ao alcance do maior número 

de pessoas possíveis e de resultados cada vez mais eficazes. (ALCÓCER E 

OUTROS, 2017)  

 

Para a abordagem da educação ambiental é primordial que o conteúdo 

transmitido considere as sensíveis particularidades existentes, dentre elas, a faixa 

etária de seus destinatários, razão pela qual, a escolha dos temas ambientais, em 

razão de sua complexidade, deve ser considerada durante a implementação no 

decorrer do avanço educativo, pois a educação ambiental:  

 

É um processo permanente. Trabalha com conhecimentos, atitudes e valores, e 

não apenas através da transmissão de informações. Envolve a participação 

individual em processos coletivos, trabalhando desde a perspectiva local até a 

global. Consegue mudar a visão da pessoa em relação ao local onde vive. Não 

deve se limitar a um ambiente fechado. Envolve a família e a coletividade. É 

obrigatória em todos os níveis de ensino, mas não é uma disciplina. Estimula o 

senso crítico e a compreensão da complexidade dos aspectos que envolvem a 

realidade em torno de si. (BRASIL, 1998, p. 17) 
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Conforme a proposta de diretrizes curriculares nacionais para a educação 

ambiental:  

[...] em sua práxis pedagógica, a Educação Ambiental envolve o entendimento de 

uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, onde cada sujeito 

aprende com conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes 

tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras a partir do 

meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se inserem. A Educação 

Ambiental avança na construção de uma cidadania responsável, estimulando 

interações mais justas entre os seres humanos e os demais seres que habitam o 

Planeta, para a construção de um presente e um futuro sustentável, sadio e 

socialmente justo. (BRASIL, 2010, p. 2). 

 

A mera abordagem, superficial, por meio da perfectibilização, por exemplo, de 

apenas um plano de aula, não têm o condão de modificar práticas predatórias que 

foram transmitidas ao longo das gerações, havendo a necessidade de modificações 

concretas, que exigem o apoio a iniciativas diferenciadas, propiciando uma formação 

focada na dimensão ambiental, dentre elas uma formação educativa para além da 

mera sensibilização ambiental.  

Conforme as considerações tecidas, constata-se que a educação ambiental 

possui como finalidade primordial estabelecer um leque de valores, pautado pelo 

pluralismo, em todas as suas formas (ideias, diversidade individual e cultural), 

propiciando a transformação da realidade atual “mediante o desenvolvimento das 

habilidades e das atitudes necessárias para tal transformação”. (ALCÓCER E 

OUTROS, 2017) 

Diante do exposto, para que as implicações práticas de mudança de atitude se 

materializem é essencial que a educação ambiental estimule interações 

significativas, as quais, pela própria complexidade demandam um diálogo constante 

entre os indivíduos, para que, por meio da troca de conhecimentos, ocorra a 

transformação dos sabores pré-estabelecidos, pelo despertar de valores, 

propiciando uma real transformação em prol da defesa do meio-ambiente.  
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2 Democracia participativa e educação ambiental: uma aproximação necessária 

  

 Um dos principais traços distintivos das sociedades pós-modernas reside na 

atual configuração como uma sociedade de risco, marcada pelas incertezas. 

Contudo, tal aspecto colaborou, sobremaneira, para a emergência de um Estado de 

Direito Ambiental, exigindo uma atuação multidisciplinar, bem como, foi necessário 

promover a criação de espaços de discussão e instrumentos jurídicos para atuar de 

forma preventiva.  

 Nesse cenário, se insere a educação ambiental, que, como destacado no 

tópico anterior, passou a integrar a legislação e, consequentemente, os espaços de 

discussão. 

 Essa evolução culminou no fenômeno da ecologização e na construção de um 

Estado de Direito Ambiental, adotando uma postura atenta aos problemas 

ambientais, tendo em vista a possibilidade de impactar e interferir significativamente 

na qualidade de vida de inúmeras gerações. Dito de outra maneira, o surgimento de 

uma nova consciência por parte dos cidadãos sobre a devastação ambiental 

provocada pelo desenvolvimento, tornou necessária a emergência de um novo 

modelo estatal mais consentâneo aos reclamos da sociedade: um Estado Ambiental, 

pautado pela integração com outros ramos do direito, responsabilidade 

compartilhada e participação popular, conforme apontam Belchior e Leite (2009).  

 Nesse viés, o cidadão do Estado de Direito Ambiental assume uma postura 

ativa consubstanciada na democracia participativa, assim considerada como aquela 

que proporciona a realização dos direitos fundamentais por meio de uma concepção 

integrada do meio ambiente, por meio da ampla participação das partes (e, não tão 

somente pelo voto, como geralmente ocorre na democracia representativa) e por uma 

responsabilidade compartilhada.  

 Essa concepção integrativa do meio ambiente, em conjunto com a necessária 

institucionalização dos deveres fundamentais ambientais e o agir da Administração 

Pública, considera que os recursos naturais são escassos. Sendo o homem 

dependente em relação à biosfera, o uso sustentável dos recursos é uma medida 

imperiosa, razão pela qual, a educação ambiental ganha especial relevância no 

cenário democrático.  
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A conscientização ambiental é um elemento indissociável da democracia 

participativa, pois o exercício da cidadania exige uma participação consciente e 

esclarecida por parte do cidadão. Nesse sentido, digno de nota o entendimento de 

Norma Sueli Padilha:  

 

A democracia participativa implica a participação da sociedade civil e sua 

organização independente por meio de organizações não governamentais. Mas 

a participação deve ser efetiva, e, para tanto, é essencial que a sociedade seja 

devidamente informada sobre os relevantes assuntos que envolvem cada 

decisão de políticas públicas com relação ao meio ambiente, para que possa 

efetivamente delas participar. (PADILHA, 2010, p. 248) 

 

 A democracia participativa exige para a sua configuração o exercício livre e 

desimpedido da cidadania pelos seus cidadãos. Para além do voto, cidadania implica 

em uma “identidade social politizada” (REIS, 1998).  Em outras palavras, engloba 

diversas identificações intersubjetivas entre os indivíduos, “bem como sentimentos 

de pertencimento engendrados coletivamente em diversas mobilizações, gerando, no 

cotidiano de cada um, aproximações, embates, negociações” (MORAIS, 2013, p. 

20912).  

Nesse sentido, verifica-se que a educação ambiental é um fator determinante 

para a concretização da democracia participativa, especialmente porque sendo o 

direito ao meio ambiente equilibrado um direito indiscutível das presentes e futuras 

gerações, as discussões sobre essa temática são necessárias, para a construção de 

novas práticas, pois “a democracia não é feita por empresas, mas por seres 

humanos”. (PEREIRA; CALGARO, 2015, p. 19). 

A democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas um 

processo que permite a afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais 

conquistados pelo povo (SILVA, 2002, p. 125-126), dentre esses direitos 

fundamentais encontra-se, pois, o direito fundamental ao meio-ambiente 

ecologicamente equilibrado. 
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Pode-se observar que “a ideia é que a participação do povo permita que o 

cidadão entenda a importância de preservar o meio ambiente” (PEREIRA; CALGARO, 

2015, p. 21).  

 Por fim, importante destacar que, a responsabilidade de proteger o meio 

ambiente não é tarefa exclusiva do Estado, devendo haver uma responsabilidade 

comum entre Estado, sociedade e cidadãos, pois a preservação do meio ambiente 

deve ser considerada em sua dimensão integrada e compartilhada.  

 

3 Reflexos da ausência de educação ambiental na disseminação do consumismo 

 

 Como visto no tópico anterior, a conscientização ambiental é um elemento 

indissociável da democracia participativa. Contudo, a ausência dessa 

conscientização, reflete-se em um problema, qual seja, a disseminação do 

consumismo, eis que o exercício da cidadania, assim compreendida como a 

qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres, exige 

uma participação consciente e esclarecida.  

 O consumismo é uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma 

ilimitada e sem necessidade bens, mercadorias e/ou serviços, diante da influência 

das mídias que “ditam qual é a moda do momento, o que devemos consumir, que 

música devemos ouvir, o que vestir, quais produtos devemos comprar para o jantar 

com nossa família”. (SILVA; FEDRIGO, 2014, p. 78). Nesse sentido, Baudrillard afirma 

que há uma completa inversão entre o que queremos e o que efetivamente 

necessitamos:  

 

A noção de utilidade, de origem racionalista e economista, tem portanto de rever-

se segundo uma lógica social muito mais geral em que o desperdício, longe de 

figurar como resíduo irracional, recebe uma função positiva, substituindo a 

utilidade racional numa funcionalidade social superior e se revela, no limite, como 

a função essencial – tornando-se o aumento da despesa, o supérfluo, a 

inutilidade ritual do “gasto para nada”, o lugar de produção de valores, das 

diferenças e do sentido – tanto no plano individual como no plano social. 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 40) 
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 Por que é importante saber disso? Porque é imperioso pautar-se em valores 

que limitem e/ou impeçam o crescimento desenfreado da degradação ambiental, 

responsável por gerar constantes prejuízos ao meio-ambiente e à sociedade como 

um todo. Veja-se, como exemplo, que a reciclagem do lixo eletrônico é muito inferior 

ao lixo produzido. Do mesmo modo, equipamentos de pesca abandonados 

representam cerca de 10% do lixo marinho. Ambas as situações representam 

exemplos que devem ser abordados no âmbito da educação ambiental.  

 Além disso, a educação ambiental é primordial para uma compreensão da 

dupla face da sociedade de consumo: se, de um lado, a face positiva “pode ser visto 

como o poder de compra do indivíduo perante os bens essenciais necessários, que 

muitas vezes são solapados pelo próprio Estado”, conforme afirmam Silva e Fedrigo 

(2014, p. 79), o aspecto negativo, reside na satisfação momentânea que ocorre pelo 

consumo, pois conforme Baudrillard:  

 

Todas as sociedades desperdiçaram, gastaram e consumiram sempre além do 

estritamente necessário, pela simples razão de que é no consumo do excedente 

e do supérfluo que tanto o indivíduo como a sociedade se sentem não só existir, 

mas viver. (BAUDRILLARD, 2008, p. 40)  

 

Diante da crise ambiental que assola a sociedade, o Estado se torna ainda mais 

fundamental não somente para manter a ordem social, mas, principalmente, para 

assumir o papel de encorajar condutas desejáveis e desencorajar condutas 

prejudiciais aos cidadãos, ao meio-ambiente e à própria sociedade.  Conforme ensina 

Nikokavouras:  

 

A Educação Ambiental (EA) pode ser dividida em duas grandes tendências: a 

conservadora, com uma perspectiva tecnocrata e comportamental, valorizando a 

educação como um agente difusor dos conhecimentos sobre o meio ambiente e 

indutora de mudanças de hábitos e comportamentos considerados predatórios, 

tendo, na verdade, a pretensão de defender o sistema vigente. E a 

transformadora/crítica, que tenta reconhecer o meio ambiente como um espaço 
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de relações socioambientais historicamente configuradas, visando a 

transformação da sociedade. (NIKOKAVOURAS, 2012, p. 206-207) 

 

Tendo em consideração a distinção entre as duas tendências, é evidente que 

a disseminação cada vez maior do consumismo implica um olhar diferenciado sobre 

a educação ambiental, para além da difusão dos conhecimentos. Nesse sentido, a 

tendência indutora de mudanças de hábitos e comportamentos considerados 

predatórios; como é o caso do consumismo desenfreado, possui potencial para 

propiciar um desenvolvimento político que assegure o progresso sem que este 

resulte na destruição do meio-ambiente.  

 

Conclusão 

 

 A proteção do meio ambiente é uma questão de sobrevivência do homem na 

terra. Desse modo, verifica-se que a educação ambiental é um fator determinante 

para a concretização da democracia participativa, pois cidadãos mais bem 

informados sobre os seus direitos e sobre a estruturação política e social da 

sociedade tendem a realizar escolhas melhores, orientadas por parâmetros 

responsáveis.  

Merece destaque, também, a necessidade de haver uma mobilização dos 

diversos setores da sociedade, com a finalidade de refletir sobre as soluções a serem 

empregadas, para a consolidação da educação ambiental como pilar essencial da 

democracia participativa.  

 Nessa perspectiva, incumbe ao cidadão, sujeito realizador da democracia, 

através do exercício da cidadania, pressionar as instituições para concretizar seus 

interesses, dentre eles, a efetivação da educação ambiental, devendo o mesmo ter 

uma postura socialmente responsável em sociedade, possibilitando assim, uma 

redução dos reflexos causados pelo consumismo.  
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17. (Des)enlaces do feminino: psicanálise e cultura 
 

Bonds and outcomes of feminine: psychoanalysis and culture 
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Resumo 

Aspectos culturalmente considerados femininos e masculinos constituem tanto 

mulheres quanto homens. Porém, observa-se que os primeiros são frequentemente 

desprezados por ambos. Desta forma, objetiva-se questionar e discutir, a partir da 

psicanálise, sobre o modo como as questões relacionadas ao feminino circulam em 

nossa cultura e em cada um de nós. Para tal, inicia-se pela discussão de elementos 

presentes na obra literária A guerra não tem rosto de mulher. Passa-se por um breve 

percorrido histórico e cultural, da Antiguidade à Modernidade, sobre os discursos em 

torno da figura da mulher a partir dos paradigmas do sexo único e da diferença 

sexual. Historiciza-se o advento da psicanálise e coteja-se, na obra freudiana, 

desenvolvimentos teóricos sobre a mulher, a feminilidade e o repúdio ao feminino. 

Por fim, desde Freud a psicanalistas contemporâneos, propõe-se o debate em torno 

dos enlaces e desenlaces do feminino na cultura do século XXI.    

Palavras-chave: Psicanálise; Feminino; Repúdio; Cultura.  

 

Abstract 

Culturally considered male and female aspects constitute both women and men. 

However, it is observed that the former are often despised by both. Thus, the objective 

is to question and discuss, based on psychoanalysis, about the way issues related to 

the female circulate in our culture and in each one of us. To this end, it begins with 

the discussion of elements present in the literary work A guerra não tem rosto de 

mulher. We go through a brief historical and cultural tour, from Antiquity to Modernity, 
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about the discourses around the figure of the woman from the paradigms of the 

single sex and sexual difference. The advent of psychoanalysis is historicized and 

theoretical developments about women, femininity and the rejection of the feminine 

are collated in freudian production. Finally, from Freud to contemporary 

psychoanalysts, the debate on the bonds and outcomes of the feminine in 21st 

century culture is proposed. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho, apresentado no Congresso Internacional Biopolíticas no 

Século XXI, no Grupo de Trabalho Estados Fascistas da Mente, tem como ponto de 

partida as inquietações das autoras, ambas psicólogas e dedicadas ao estudo e à 

prática da psicanálise, sobre o modo como as questões relacionadas ao feminino 

circulam em nossa cultura. A partir da experiência pessoal de ser mulher, da escuta 

de homens e mulheres em nossos consultórios privados, das discussões em grupos 

de estudo e da observação de fenômenos presentes em nossa sociedade, nos 

propomos a adentrar a temática dos enlaces e desenlaces do feminino na cultura 

desde nossa área de conhecimento.  

Por que características consideradas femininas, como o cuidado, a 

delicadeza, a passividade, a intimidade, o sentimental, o amoroso, o terno, dentre 

outras, são, tantas vezes, repudiadas? Tanto em homens quanto em mulheres? 

Poderíamos questionar, também, se é apropriado nomear tais qualidades como 

marcadamente femininas. Esta é uma discussão que nos levaria para outros 

desdobramentos. Gostaríamos de já marcar, o que será melhor discutido adiante, 

que não se tratam de condições naturais e biológicas, mas sim de construções 

culturais do que é ser mulher na nossa sociedade. Em nossas discussões, pensamos, 

até o presente momento, que a tentativa de desvincular as características 

mencionadas do campo do feminino já diz algo sobre nosso tema principal: o repúdio 

ao feminino. Por que esses atributos seriam ruins ou inferiores? Ou vinculados a 

submissão? Será que ler o feminino com esta lente de desvalorização já não é uma 

consequência do repúdio ao feminino presente em todos nós? Portanto, o que 

pretendemos destacar aqui consiste no fato de aspectos culturalmente 
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considerados femininos e masculinos constituírem tanto mulheres quanto homens, 

mas os primeiros serem frequentemente desprezados por ambos. 

Para iniciar esta discussão, utilizamos, como um potente recurso ilustrativo 

do que entendemos por repúdio ao feminino na cultura, o livro A guerra não tem rosto 

de mulher. O próprio título já carrega, por meio de seu duplo sentido, provocações 

importantes. A guerra que normalmente estudamos não tem rostos de mulheres, 

relatos de mulheres, presença de mulheres. Estudamos a guerra masculina. Mas esta 

é apenas uma parte da história, visto que inúmeras mulheres lutaram lado a lado com 

homens no front, além de comporem todas as especialidades militares convocadas 

aos campos de batalha. O segundo sentido presente no título refere-se a outra 

questão importante: de fato, a guerra não tem "rosto de mulher", não tem "cara de 

mulher", devido a toda agressividade, violência, hostilidade e monstruosidade 

envolvidas.  

A jornalista e escritora ucraniana, Svetlana Aleksiévitch, autora da obra, 

entrevistou centenas de mulheres que estiveram no front ao longo da Segunda 

Guerra Mundial, com o objetivo de escutar sobre a guerra feminina. A autora se deu 

conta que, apesar da presença histórica de mulheres nos campos de batalha, as 

narrativas predominantes eram aquelas produzidas por homens. Também percebeu, 

ao ouvir alguns relatos de seus familiares, que, embora algumas se mantivessem 

presas à forma masculina de contar sobre a guerra, as histórias femininas eram 

outras. Enquanto os homens se atinham aos chamados fatos históricos – a quem 

ganhou, quem perdeu, quem matou, quem morreu –, as mulheres relatavam 

experiências sensíveis, cheias de emoções e simbolismo, de quem estava presente 

de corpo e alma. Por isso, a autora se diz uma “historiadora da alma”, visto que não 

escreve sobre a guerra, mas sobre o humano na guerra: “Penso no sofrimento como 

o grau mais alto de informação, diretamente conectado ao mistério. Ao mistério da 

vida.” (ALEKSIÉVITCH, 2016, p.23). Enquanto os homens parecem esconder seus 

sentimentos atrás da história, dos eventos, da guerra como ação e oposição de 

ideias, as mulheres são envolvidas pelas minúcias e pelos afetos. Elas narram a 

guerra a partir do mundo detalhado da existência, com envolvimento, cheiro, cor, 

bravura e ternura. Elas lembram de outras coisas, ou lembram de outra forma – são 

capazes de ver o que está escondido para os homens. Ou, então, são capazes de dar 
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crédito àquilo que vêem e sentem e transformar tal percepção em experiência 

narrada e compartilhada, quando há alguém disposto a escutá-las. 

Em uma das diversas entrevistas que realizou durantes os anos que 

antecederam a escrita do livro, Aleksiévitch presencia uma cena que se repete em 

inúmeros outros encontros: o marido da entrevistada, preocupado com a 

veracidades dos fatos que sua esposa contará à jornalista, estuda os 

acontecimentos da Grande Guerra e “repassa a matéria” contida nos livros de 

história antes da chegada de Aleksiévich.   

 

Estive com uma família… Tinham lutado o marido e a mulher. Se conheceram no 

front e casaram lá mesmo [...]. Ele era atirador de metralhadora, ela mensageira. 

O homem na hora mandou a mulher para a cozinha [...]. A chaleira já tinha fervido, 

os sanduíches já estavam preparados, ela sentou conosco, mas o  marido a fez 

levantar ali mesmo [...]. Depois de meus pedidos insistentes, ele cedeu seu lugar 

a contragosto, dizendo: “Conte como eu te ensinei. Sem chorar e sem essas 

ninharias de mulher; que queria ser bonita, que chorou quando cortaram a 

trança”. (ALEKSIÉVITCH, 2016, p.21-22). 

 

Tratam-se justamente das “ninharias de mulher” o interesse da autora, o que 

não raro surpreende aos homens e, também, às mulheres. Este fenômeno, observado 

por Aleksiévich, revela de forma nítida o que culturalmente é valorizado e o que é 

desprezado. Em outra ocasião, ao procurar por uma mulher que gostaria de 

entrevistar sobre a experiência na guerra, a autora escutou de alguns homens: “Por 

acaso falta homem para isso? Para que você quer essas histórias de mulher? 

Fantasias de mulher...” (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 21). Percebe-se, nesta fala, o lugar 

a que é relegado o que diz uma mulher. Ao lugar de inverdade, de bobagem, de 

desvalia, de desprezo. A psicanálise, com seu aporte teórico e clínico, nos ensina a 

desconfiar disso que aparece em primeiro plano, a suspeitar que hajam outros 

significados para além dos atribuídos à consciência. O que o relato de uma mulher 

gera de tão angustiante que precisa ser rejeitado? Historicamente, as mulheres têm 

sido representantes da incompletude, da falta e, também, da capacidade de gerar. 

Talvez nelas projetemos as angústias humanas relativas à ausência, à finitude, à 
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diferença e à alteridade. Seguiremos, então, insistindo na questão deixada por Freud 

"o que querem as mulheres?” Ou, quem sabe, nos ocupamos com o repúdio ao 

feminino em todos nós?  

 

Da Antiguidade à Modernidade: produções de discursos sobre os sexos 

 

Para aprofundarmos nossa temática de interesse, pensamos ser fundamental 

construir um traçado histórico a partir de pontos chave que indicam a intrincada 

relação entre homens e mulheres na história da humanidade. Joel Birman, 

importante psicanalista e teórico brasileiro, em sua pesquisa a respeito da 

feminilidade na psicanálise, iniciou sua empreitada histórica remetendo à Grécia 

Antiga (BIRMAN, 2016). Ao contrário do que poderíamos supor, a narrativa sobre a 

diferença sexual é recente, remonta ao final do século XVIII e início do XIX. Desde a 

Antiguidade até a Modernidade, os sexos eram concebidos de maneira hierárquica, 

sendo o corpo masculino tido como o sexo perfeito. 

Em Aristóteles, encontram-se os alicerces do paradigma do sexo único e, 

também, da tradição patriarcal do Ocidente (BIRMAN, 2016). Segundo o filósofo 

grego, seriam os machos os responsáveis pela transmissão da humanidade, os 

únicos que poderiam gerar outro ser humano, já que seriam portadores de um 

princípio divino, marca de superioridade e perfeição. Às fêmeas era relegada a 

posição de espera passiva até que o macho utilizasse seu corpo a fim de gerar outro 

ser humano. Galeno, médico e filósofo da Antiguidade, complexificou o paradigma 

do sexo único a partir de sua teoria dos humores. Segundo esta, seria a presença ou 

a ausência de humor quente no corpo que determinaria a morfologia genital dos 

sexos (BIRMAN, 2016). No polo masculino, predomina o humor quente, tido como um 

valor, que faria os órgãos genitais serem projetados ao exterior. Já a mulher, por ser 

fria, mantinha a genitália internalizada, o que a tornava um ser inferior.  Portanto, 

para Galeno, havia uma equivalência entre o corpo masculino e feminino, já que a 

mulher seria um homem invertido, um homem cuja ausência de calor corporal 

tornou-o imperfeito.  

De acordo com o paradigma do sexo único, uma mulher poderia vir a se 

transformar em homem, desde que o humor quente se apoderasse de seu corpo. O 
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contrário não era possível, visto que apenas o imperfeito pode alcançar a perfeição 

– esta é inabalável. Embora esta concepção soe, no mínimo, estranha, não eram 

poucos os relatos de transformações de mulheres em homens (BIRMAN, 2016). Na 

lógica hierárquica, as qualidades atribuídas ao polo masculino diziam respeito à 

exterioridade, luminosidade, verdade, atividade, ação e perfeição, enquanto o polo 

feminino era definido por sua interioridade, obscuridade, inverdade, passividade, 

recepção e imperfeição. 

O paradigma do sexo único perdurou durante séculos até que, no início do 

Renascimento, começou, a passos lentos, seu processo de ruína. Birman (2016) 

aponta que, até o início do século XVII, os livros de medicina ilustravam apenas o 

corpo masculino, modelo perfeito para o estudo da anatomia humana. Embora, no 

século XXI, pareça impensável a exclusão do corpo feminino dos modelos 

anatômicos, não deixa de chamar a atenção o fato de que, recentemente, tenha 

circulado nas mídias sociais uma imagem da qual poucas pessoas estavam 

familiarizadas: a anatomia do seio de uma mulher3. Outra questão fundamental que 

permanece, ainda hoje, envolta em silêncio e desconhecimento, refere-se ao clitóris, 

órgão sexual feminino. Uma pesquisadora brasileira tem inclusive nomeado este 

complexo processo de recusa do saber em relação ao corpo feminino como 

“mutilação cognitiva do clitóris” (JARA, 2019).  Em suas análises sociológicas, Jara 

(2019) aponta para as relações de poder que estão em jogo e que determinam as 

produções de saber. No nível da linguagem, chama a atenção a falta de condições de 

nomeação dos órgãos sexuais das mulheres, restringindo assim as possibilidades 

de representação cultural e de realização sexual (JARA, 2019).  

A diferença sexual começa a se estabelecer enquanto paradigma ao longo da 

Modernidade Ocidental, tendo na Revolução Francesa as condições sociais e 

políticas necessárias para a emersão do novo discurso (BIRMAN, 2016). Neste 

momento histórico, em que a discussão girava em torno da igualdade de direitos, não 

era mais possível sustentar uma posição favorável à hierarquia entre o homem e a 

mulher, não era mais possível dizer que a mulher era “um homem que não deu certo”. 

Destaca-se que, nesta revolução, houve intensa participação de mulheres nas 

                                                      
3 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-48060887. Acesso: 7 nov. 2020. 
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manifestações públicas, as quais reivindicavam por emancipação dos ideais 

vigentes e maior inserção social (KEHL, 2016). Esta movimentação feminina gerou 

profundo receio nos homens de que suas companheiras abandonassem o lar em 

favor da vida pública, fenômeno que permite contextualizar a posterior organização 

social em torno da instituição família, a qual, até então, não tinha bases tão definidas 

como no século XIX (KEHL, 2016).  

Os eventos sociais do final do século XVIII permitiram a mudança de 

paradigma, mas, como sabemos, não foram decisivos para o estabelecimento de 

uma nova ordem social de paridade de direitos entre os sexos. Se homens e mulheres 

teriam, em princípio, igualdade de direitos, de acesso à cultura e de possibilidades, 

seria então necessário forjar outras narrativas para sustentar os privilégios 

concedidos aos homens. Neste contexto, surge a discussão a respeito da essência 

do que é ser homem e do que é ser mulher (BIRMAN, 2016; KEHL, 2016). O sexo 

biológico seria a condição determinante das faculdades morais e psíquicas e, 

portanto, das possibilidades de inserção social. Destaca-se aqui a importância que 

o discurso em torno da maternidade passou a assumir na manutenção da hierarquia 

de poder masculina, ao colocar como finalidade natural da existência feminina a 

reprodução da espécie.  

Sigmund Freud, que no final do século XIX começa a desenvolver a psicanálise, 

manteve, ao longo de sua obra, como será explorado adiante, uma relação paradoxal 

com o paradigma da diferença sexual a partir de atributos naturais e essenciais. Faz-

se importante destacar, a partir de agora, os discursos sociais em torno da mulher 

no contexto histórico do surgimento da psicanálise, já que terão importantes 

impactos da construção dos pressupostos teóricos psicanalíticos, além de, ainda 

hoje, vigorarem na cultura. 

 

Psicanálise e cultura: o discurso sobre a mulher  

 

A psicanálise surge na passagem do século XIX para o século XX e, como 

veremos, tanto rompe com as narrativas dominantes da cultura patriarcal quanto as 

reforça. Sigmund Freud, como afirmam vários teóricos (APPIGNANESI e FORRESTER, 

2011; BIRMAN, 2016; KEHL; 2016; MOLINA, 2015), mantém uma atitude ambígua em 
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relação às mulheres, à feminilidade e à sexualidade feminina. Foi ele quem, num ato 

revolucionário, pode escutar o sofrimento de tantas pacientes que lhe falavam 

através de seus sintomas, quem não relegou a novela particular que cada uma lhe 

contava a meras “ninharias”. Foi ele também quem fez importantes denúncias sobre 

a hipocrisia da sociedade em relação à sexualidade feminina (FREUD 1996 [1898; 

1908]). Porém, foi este mesmo Freud, que como um homem de seu tempo e com seus 

próprios pontos cegos, não conseguiu escutar outras tantas reivindicações das 

mulheres ao seu redor (KEHL, 2016). 

O discurso predominante na Viena de Freud determinava às mulheres os 

papéis circunscritos de filha, esposa, mãe e rainha do lar (KEHL, 2016). Cabia a elas, 

com seu pudor e recato, sustentar a virilidade dos seus parceiros. A partir da 

fragilidade feminina, a potência masculina seria estimulada a fim de que o homem 

pudesse proteger sua esposa vulnerável e indefesa. Esta mesma narrativa de 

fragilidade era o que amparava a ideia de que as mulheres não poderiam se 

profissionalizar, ocupar cargos públicos e assumir outras posições sociais: seria 

contra a natureza feminina. A verdadeira realização da mulher adviria da 

maternidade e de suas responsabilidades domésticas (Kehl, 2016).  

A atualidade deste discurso pode ser notadamente observada na reportagem 

que atravessou o Brasil em 2016 sob a manchete Marcela Temer: bela, recatada e 

“do lar”4, e que traz como complemento a seguinte descrição: “A quase primeira-

dama, 43 anos mais jovem que o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura 

dos joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice”. Ressaltamos que o objetivo 

de resgatar esta reportagem não consiste em psicanalisar a protagonista, mas sim 

tomar esta matéria como uma eloquente expressão das narrativas que imperam na 

cultura. Ressalva feita, voltemos ao que nos interessa: ao que está embutido nestas 

palavras publicadas numa revista de alcance nacional. Após mais de um século em 

que as primeiras mulheres pisaram no consultório de Freud, o ideal de uma mulher 

admirável e respeitável segue sendo a daquela que faz um bom casamento, que 

mantém a discrição exigida pelos padrões sociais, que não expõe seu corpo além 

dos níveis do pudor – evitando assim a tentação masculina – e cujas ambições se 

                                                      
4 Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/. Acesso em: 
10 nov. 2020 
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traduzem aos redutos do lar e da maternidade. Outra forte noção presente neste 

pequeno recorte consiste na ideia de que a mulher deve cuidar dos afazeres 

domésticos, garantindo a educação dos filhos e a ordem da casa, para que seu 

marido possa se dedicar aos assuntos públicos – em última instância, governar um 

país. 

Sobre este discurso em torno da feminilidade que surgiu no século XIX, Kehl 

(2016) ressalta o cuidado que devemos ter ao analisarmos as escolhas das mulheres 

oitocentistas. O casamento a partir de um interesse romântico – estimulado pela 

literatura –, a posição de donas do recinto doméstico, de domínio sobre os filhos, de 

responsáveis pela casa e pela felicidade familiar representavam, para muitas, um 

ideal de realização. Desta forma, Kehl (2016) afirma que a posição de muitas 

mulheres não era de simples aceitação passiva das imposições do patriarcado. O 

que está em pauta é a estreiteza de possibilidades de realização para as mulheres, 

que, cada vez mais, a partir das mudanças culturais da modernidade, começavam a 

ter acesso aos acontecimentos externos à vida doméstica e, assim, desejar outras 

possibilidades de vida.   

Quanto ao tema da sexualidade, a moral que estava em vigor no século XIX, 

baseada nos preceitos da Igreja Católica, repudiava o sexo como expressão do 

desejo e busca por satisfação. Assim, para a mulher, a finalidade da sexualidade 

consistia na procriação, enquanto do homem era esperada a busca por prazer sexual 

dentro e fora do casamento (BIRMAN, 2016). A narrativa que se criou neste contexto 

afirmava que a figura da mulher enquanto mãe contribuiria para o processo 

civilizatório e para a coesão social, na medida em que ficaria incumbida da 

transmissão de valores e da educação moral dos filhos (BIRMAN, 2016). Já a mulher 

erotizada, em contraponto à figura casta da mulher-mãe, representava um perigo 

para a civilização, pois incitaria a desordem social e causaria a dissolução dos laços 

que unem a sociedade. Ou seja, a sexualidade feminina deveria ficar restrita à 

reprodução da espécie e qualquer sinal da presença de desejo e prazer na mulher era 

visto como um desvio a ser evitado. 

Foram justamente mulheres que sofriam, sem saber, pela repressão sexual 

imposta pela cultura patriarcal, que marcaram presença no consultório de Freud na 

virada do século. Molina (2016, p. 152) aponta que Freud “visualiza no feminino uma 
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vocação para o sofrimento humano. O grito calado das histéricas é um exemplo 

disso: elas são vítimas da opressão”. Neste sentido, foi Freud, num ato 

revolucionário, quem pode escutar o que essas mulheres estavam dizendo através 

dos sintomas de seus corpos. O criador da psicanálise ainda denunciou, em textos e 

conferências, a hipocrisia social em relação à sexualidade feminina. Nas palavras de 

Freud: 

Inúmeras mulheres, que acham bastante difícil passar a vida escondendo seus 

sentimentos sexuais, ficam aliviadas ao descobrir que, com o médico, nenhuma 

consideração sobrepuja a de sua recuperação, e lhe são gratas por permitir, ao 

menos uma vez na vida, que se comportem humanamente em relação às coisas 

sexuais (FREUD, 1996 [1898], p. 255, grifo nosso).  

  

A psicanálise contribuiu de maneira definitiva para desvelar as amarras 

impostas a tantas mulheres que padeciam por justamente estarem impossibilitadas 

de expressar sua sexualidade e a hipócrita maneira de organização social da época. 

De lá para cá, em termos de sofrimento e sociedade, muitas coisas mudaram, outras, 

nem tanto. Novos desafios surgiram, também. Propomos, então, fazer trabalhar a 

teoria psicanalítica, aproveitando o valioso e atemporal repertório freudiano, assim 

como avançando em seus pontos cegos. 

 

A Psicanálise e o repúdio ao feminino 

 

Interlocutoras, amigas, pacientes: lugar de enigma – parece que as mulheres 

foram, junto com Freud, sujeitos que tornaram a psicanálise possível. Como dito 

anteriormente, ler sobre o feminino e a feminilidade na obra de Freud, nos fez colocar 

ainda mais pontos de interrogação sobre esses conteúdos. O criador da psicanálise 

chega a nomear a vida sexual das mulheres adultas de "continente negro" (1996 

[1926]), e questionou Marie Bonaparte, sua analisanda e discípula, sobre esse 

"enigma" indecifrável: "A grande pergunta que não foi nunca respondida e que eu não 

fui capaz ainda de responder, apesar de meus trinta anos de pesquisa sobre a alma 

feminina é – O que quer uma mulher?" (Bertin, 1989, p. 250). Freud (1996 [1933]), 

além de deixar a questão em aberto, incentiva que busquemos pela resposta nos 
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poetas e em nossos próprios enlaces e desenlaces diante da feminilidade. Assim, 

entre a poesia, a poltrona, o divã e os livros, começamos a nos questionar o quanto 

insistir nessa questão, por si só, não seria, mais uma vez, objetificar as mulheres. A 

verdade é que, tanto nos consultórios como nas ruas, as mulheres vêm falando o 

tempo todo sobre o que elas querem! O que nos faz pensar que a dificuldade consiste 

em escutá-las, e a questão se volta, então, para como, de alguma forma, repudiamos 

o que já vem sendo comunicado. 

Apesar de muitas vezes a psicanálise de Freud ser considerada uma teoria 

machista e ser criticada por algumas pensadoras feministas, acreditamos que 

também tem muito a dizer justo sobre o machismo e sobre a potência feminina. 

Importantes psicanalistas brasileiros, como Maria Rita Kehl (2016) e Joel Birman 

(2016), cujas obras nos aprofundamos para o estudo da temática aqui apresentada, 

recorrem à teoria lacaniana para discutir o impasse deixado por Freud. Sem 

desconsiderar a relevância de Lacan para a revitalização do tema e do movimento 

psicanalítico, nos propomos a buscar na própria produção freudiana, desde seus 

primórdios, elementos que sustentem nossa discussão. Sendo assim, ao estudar 

textos como A sexualidade na etiologia das neuroses (FREUD, 1996 [1898]), Moral 

sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna (FREUD, 1996 [1908a]), Sobre as teorias 

sexuais das crianças (FREUD, 1996 [1908b]), Uma criança é espancada (FREUD, 1996 

[1919]), Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos 

(FREUD, 1996 [1925]), Sexualidade feminina (FREUD, 1996 [1931]) e Conferência 

XXXIII (FREUD, 1996 [1932]), nos deparamos, de fato, com controvérsias: embora a 

psicanálise surja na tentativa de escuta do sofrimento das mulheres na Viena antiga, 

durante toda a obra freudiana vemos referenciado o feminino enquanto uma posição 

passiva e castrada, remetendo a falta; e o masculino enquanto ativo e fálico, 

remetendo a totalidade. Entretanto, Freud (1996 [1915]) nos diz que "feminina", 

embora não seja uma palavra livre de outras implicações, é uma possível posição do 

sujeito e pode referir-se a homens ou mulheres, e o mesmo se aplica a "masculina". 

Então, em maior ou menor grau, todos possuímos correntes femininas e masculinas 

advindas do processo singular de identificações. Temos a capacidade de, por 

exemplo, gerar, acolher, criar, transformar, organizar, sensibilizar, intuir, e, também, 
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de realizar, batalhar, agir, racionalizar, cobrar, liderar. Um lado mais emotivo e outro 

mais lógico, uma parte que silencia e outra que fala - ambas potentes.  

Assim, em relação à feminilidade, Freud (1996 [1933]) nos diz que a posse de 

genitais femininos constituem o corpo das fêmeas, enquanto que ser mulher diz 

respeito a um conjunto de características desconhecidas que vai muito além da 

anatomia. Muito além, porque justamente o entrelaçamento do feminino e masculino, 

presente em todo ser humano, é sempre subjetivo e particular, não havendo uma 

regra ou uma separação clara. Não deixa de ser mulher, e não necessariamente se 

torna histérica, aquela que possui características ditas masculinas. É do humano 

essa necessidade de separar e categorizar para poder melhor compreender, e assim, 

como desenvolvido anteriormente, historicamente as diferenças anatômicas servem 

de base para representar diferenças também simbólicas e comportamentais. É 

interessante observar que o natural acaba sendo o modelo masculino (separar, 

categorizar, racionalizar), ao passo que a capacidade de metaforizar e mesclar, 

derivadas do universo feminino, por serem mais elaboradas em termos de trabalho 

psíquico, não costumam se manifestar com tanta naturalidade, além de muitas vezes 

serem percebidas com menos valor. 

O corpo físico, é claro, não deixa de ser importante, principalmente para as 

pesquisas infantis, que fazem parte da curiosidade das crianças e ocorrem durante 

o crescer de todos nós. Em seus Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud 

(1996 [1905]) declara que o pênis, por ser mais visível que a vagina como órgão 

genital, recebe lugar de centralidade no imaginário infantil e, sendo assim, gera 

desejo de possuí-lo ou medo de perdê-lo. O menininho e a menininha, durante o 

desenvolvimento natural, exploram seus corpos e brincam com suas partes, 

querendo se conhecer melhor. Ao se olharem no espelho ou em comparação com o 

coleguinha/irmãozinho/priminho, observam que um corpo, o masculino, possui um 

órgão e o outro, o feminino, não. Até hoje pode ser observado no convívio com 

crianças que, diante do órgão genital feminino, os pequenos vêem alguma coisa, mas 

o que vêem não é um sexo feminino, é a ausência do pênis. Fica registrado como se 

um tivesse alguma coisa e o outro não. Não fica registrado que meninos tem uma 

coisa e meninas tem outra coisa diferente, permanecendo “em tudo isso, o sexo 

feminino jamais descoberto” (FREUD, 1996 [1923], p.160).  
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A partir daí, como nos diz André (1998), sabemos o quanto o ser falante, ao 

longo da vida, com seu repertório de piadas, gírias, crenças e ditados, se empenha 

em significar o sexo como metáfora, tentando dar conta dessa falta de representação 

para a vagina que vem desde a infância. Como ilustração, recorremos ao conteúdo 

de uma página na rede social, criada para receber e divulgar “pérolas” ditas por 

crianças: 

O brinco da Esther havia caído durante uma brincadeira com seu avô. Ele, 

tentando procurar o brinco no chão, sentiu a neta muito ansiosa e perguntou: 

– O que foi, Esther? 

– Vai logo, vô. Se você demorar mais um pouco o buraquinho fecha e eu viro 

menino.(Esther, 3 anos)5 

 

O que é esse "buraquinho"? Se ele fecha, viramos meninos? Se o pênis 

supostamente garante o ser homem, o que garante o ser mulher? Isso que não tem 

nome? Assim, tanto o menino quanto a menina estão aprisionados nessa ótica, onde 

o que tem valor é aquilo que pode ser visto e reconhecido, que gera a sensação de 

garantia, ao passo que o abstrato, não palpável e subjetivo geraria dúvida e, portanto, 

desconforto. Kehl (2016) coloca que, para além das diferenças anatômicas, ambos 

os sexos resistem a essa inquietação que persiste desde as pesquisas infantis. 

Mesmo que de forma inconsciente, estão homens e mulheres em busca de uma 

completude acompanhada da sensação de segurança, garantia e certeza, assim 

como em luta contra o diferente e imprevisível da vida. 

Goldstein (2000) vai um pouco além e afirma que o feminino pode iluminar 

algumas marcas de nossa experiência mais arcaica, quando, diferente de outros 

animais, a cria humana nasce completamente dependente de outro que a acolha e 

cuide. Trata-se do estado de desamparo dos tempos constitutivos, anterior a 

possibilidade de falar, o auge da passividade. Ou o "mistério da vida", como disse 

Aleksiévitch (2016, p. 23). Sendo o feminino vinculado a passividade, acaba também 

sendo vinculado ao enigmático, misterioso e obscuro desses tempos em que 

chegamos ao mundo completamente indefesos. 

                                                      
5 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B-ayQITgifl/. Acesso em: 31 mar. 2020. 
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Percebemos, então, que seja pela falta de representação do sexo feminino ou 

pelo vínculo com o início da vida, o questionamento quanto ao que quer uma mulher 

comporta a projeção, na posição feminina, da angústia frente a alteridade, presente 

em todos nós. Deparar-se com o diferente é sempre assustador e complexo, nos 

exige trabalho psíquico e, portanto, também emocional. Encontramos a expressão 

disso em nosso dia-a-dia, na famosa zona de conforto, hoje reproduzida pela 

facilidade de montarmos nossos feeds apenas com o que queremos saber e 

concordamos. A cultura do cancelamento, como aborda Maria Homem6 também nos 

ajuda a explicar e exemplificar esse impedimento. Consciente ou inconscientemente, 

então, repudiamos o desigual, o que não queremos ou não conseguimos alcançar. 

Desde a diferença entre, por exemplo, o bebê e sua mãe, um corpo do outro, direita e 

esquerda, o tema da descontinuidade e da ausência nos aflige.  

Freud, em 1917, descreveu a condição de tabu da mulher, misteriosa e 

incompreensível, para falar do medo do homem de ser “debilitado pela mulher, ser 

contagiado por sua feminilidade” (FREUD, 1996 [1917], p. 208). Vimos que esse 

"contágio" vem, de diferentes maneiras, assombrando a cultura desde a Antiguidade. 

Vem, também, assombrando a cada ser humano, desde a sua antiguidade particular, 

a infância. Assim, ao masculino é concedido esse lugar de universal, de que nada 

falta, e ao feminino, o de diferente do masculino, de "buraquinho", interrogação, 

espaço vazio. A busca cansativa pela totalização, universalidade, domínio e 

homogeneidade, faz com que homens e mulheres ainda hoje empreendam 

significativos esforços para "cancelar" os espaços vazios, os pontos de interrogação, 

tudo que remete à imperfeição, ao particular, ao relativo e heterogêneo.  

Já mais no final de sua vida, em 1937, Freud conceituou o “repúdio ao 

feminino”, se referindo a essa tentativa de manter a plenitude narcísica, ou seja, a 

totalidade, a completude, a não finitude. Portanto, ter o masculino como universal e 

o feminino relegado a "ninharias" é a maneira que encontramos, como sociedade – 

com desdobramentos na história singular de cada um –, de lidar com esse repúdio.  

Em decorrência de toda essa dinâmica, pensamos que a psicanálise tem muito 

a dizer sobre a ligação inconsciente entre a mulher e o perigo. Preconceito, 

                                                      
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Z2uH5mFgvUY. Acesso: 10 nov. 2020. 
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machismo, misoginia, direitos desiguais, desmerecimento e subjugação do feminino, 

assim como repulsa de suas particularidades, são algumas formas de reverberar na 

sociedade e nos consultórios esse enlace que gera tantos desenlaces. Se o feminino 

é furo, buraco, vazio, é também, desde Freud (1996 [1895/1950]), potência. É no 

espaço e na ausência que desenvolvemos a capacidade de criar, de fantasiar, de 

gerar. É pela incompletude que somos capazes de desejar e realizar. A falta 

possibilita o amar, e qualquer ato que se pretenda absoluto, nos levaria a morte. 

Dessa forma, Kehl (2016) coloca que o feminino compreende um tipo diferente de 

destemor, um tipo que possibilita sustentar seu prazer apesar dos riscos da dor. 

Sustentar o seu ser apesar da falta de representante para nomeá-lo. Essa potência 

corajosa e ousada pode ser, sim, assustadora. A melhor forma de concluir, então, é 

seguirmos com questões em aberto: Onde somos capazes de chegar se não 

buscarmos a perfeição e a plenitude? Se não repudiarmos uma parte tão importante 

do nosso ser?   
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Resumo 

Bollas (1998) propõe que há um estado da mente, comum a todos, com 

características autoritárias e fragmentadas, o estado fascista da mente. A partir 

desse entendimento, também é possível supor que exista um estado racista da 

mente, endossado por práticas brancocêntricas. Tais práticas se caracterizam por 

privilégios materiais, simbólicos e históricos, cuja noção de branco convoca para si 

a condição de universal, neutro, humano e indivíduo (BENTO, 2002; CARDOSO, 2008; 

SCHUCMAN, 2012). Logo, pensar a branquitude, é situá-la em uma posição de 

privilégio fruto do não reconhecimento do Outro enquanto igual, mas sim de 

“Outridade” (KILOMBA, 2019). Nesse sentido, entendemos que, se há uma estrutura 

social que incide diretamente nas instituições e nos sujeitos (ALMEIDA, 2018), há 

também uma dimensão psíquica na branquitude que incide na manutenção da 

estrutura, por meio das instituições, como forma a reiterar o racismo. 

Palavras-chave: Relações Raciais; Psicanálise; Branquitude; Colonização; Racismo; 

Fascismo 

 

Abstract 

Bollas (1998), proposes that there is a common to all state of mind, with authoritarian 

and fragmented characteristics, so-called the fascist state of mind. From this 

understanding, it is also possible to assume that there is a racist state of mind, 

endorsed by white-centered practices. Such practices are characterized by material, 

symbolic and historical privileges, whose concept of being white summons for itself 
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the condition of universal, neutral, human and individual (BENTO, 2002; CARDOSO, 

2008; SCHUCMAN, 2012). Therefore, to think about whiteness, is to place it in a 

position of privilege, a result of the non-recognition of the Other as an equal, but of 

“Otherness” (KILOMBA, 2019). In this sense, we understand that if there is a social 

structure that directly affects institutions and individuals (ALMEIDA, 2018), there is 

also a psychic dimension in the whiteness that affects the maintenance of the 

structure, by means of the institutions, as a way to reaffirm racism. 

Keywords: Race Relations; Psychoanalysis; Whiteness; Colonization; Racism; 

Fascism 

 

Introdução 

 

“O estado de mente fascista” foi uma proposição criada pelo psicanalista 

Christopher Bollas (1998) para descrever um estado psíquico fragmentado e 

autoritário, que opera por meio da eliminação de toda oposição. Ao desenvolver sua 

ideia, o autor traça um paralelo entre este estado mental e o surgimento do Estado 

Fascista e sua teoria político-ideológica para caracterizar as crenças e mecanismos 

de um processo psíquico coletivo, passível de existir em cada sujeito. Esse estado 

busca reduzir a ampliação simbólica daquilo que o sujeito entende como diferente 

de si, projetando em determinados grupos, aspectos temidos de serem auto-

reconhecidos.  

De maneira cindida, funciona como um “aval para o extermínio de seres 

humanos”, mantendo preservadas suas partes “boas e amorosas” (BOLLAS, 1998, p. 

157). Estabelece-se, assim, a equivalência entre opositor e inimigo, criando a ideia 

de nós e eles, sendo eles, uma ameaça à nossa integridade, devendo ser combatida. 

Assim, as partes mortíferas do self são alocadas para suas vítimas em forma de 

violência (BOLLAS, 1998, p. 162). O genocídio de diferentes culturas encontra sua 

primeira expressão em um genocídio da polissemia psíquica. Logo, partindo das 

ideias de Bollas em conjunto com os estudos críticos da branquitude, também é 

possível supor que exista um estado racista da mente, endossado por práticas 

brancocêntricas.  
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O racismo pode ser entendido como a ideia que “fornece o sentido, a lógica e 

a tecnologia para as formas de desigualdade e violência que moldam a vida social 

contemporânea” (ALMEIDA, 2018, p. 16). Sua expressão é principalmente 

caracterizada pela discriminação, segregação e inferiorização étnico-racial que 

ocorre em níveis relacionais, institucionais e estruturais. O que sustenta essa 

desigualdade é a manutenção da supremacia branca, que encontra viabilidade pela 

perpetuação transgeracional de privilégios materiais, simbólicos, estéticos e 

históricos. Dessa forma, a noção de branco convoca para si a condição de universal, 

neutro, humano e indivíduo (BENTO, 2002b; CARDOSO, 2008; SCHUCMAN, 2012), em 

detrimento do não reconhecimento da singularidade de pessoas negras. 

As reflexões acerca da colonização e do racismo no âmbito psíquico das 

pessoas brancas surgem aqui das leituras de Frantz Fanon (2008) e Grada Kilomba 

(2019), teóricos importantes que trazem contribuições para se pensar os 

mecanismos de defesa da branquitude e seus complexos de superioridade. O não 

reconhecimento, fator que possibilita uma  posição de (falsa) superioridade, atua 

similarmente como o “aval para o extermínio” proposto por Bollas (1998), 

justificando eventos históricos de exploração, sequestro, tortura e escravização que 

se reatualizam com o tempo. Essa reatualização ocorre pela não inscrição de tais 

eventos traumáticos na ordem simbólica de uma sociedade brancocêntrica, como a 

brasileira, que funda seu projeto nacional baseado na exploração de pessoas negras 

e indígenas e na ultravalorização de pessoas brancas.  

Apesar das nítidas aproximações, o que coloca-se em questão é a 

possibilidade de pensar - e reconhecer - que o fascismo enquanto ideologia política 

advém de uma condição anterior, situada no racismo. Não se objetiva criar 

hierarquias de sofrimento ou avaliar a destrutividade e a barbárie de eventos 

distintos e singulares, mas sim de tecer reflexões acerca das 

proximidades/disparidades psicológicas e sociais que aparecem no Estado/estado 

de mente fascista, mas que originam-se e possuem características próprias em um 

Estado/estado de mente racista de pessoas brancas. Portanto, quando falamos em 

fascismo, nos referimos a quê/quem? Ou, ainda, o que/quem fica “de fora” quando 

usamos esse termo?  
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Fascismo, Racismo e Colonização brasileira 

 

Atualmente nomeia-se como “fascista” governos, organizações e pessoas 

autoritárias e intencionalmente hegemônicas, sendo os movimentos “anti-fascista” 

coletivos que articulam uma resistência frente à ascensão global dessa ideologia 

política. O presente trabalho visa questionar se a concepção do que é “fascismo” 

também pode atuar como uma forma de não implicação da branquitude, mesmo 

anti-fascista, na História e nas violências cotidianas. Paralelamente com o estado 

de mente fascista de Bollas (1998), tendo em vista a relevância do conceito, propõe-

se um estado de mente racista que opera em pessoas brancas. 

Nesse sentido, parece importante retomar uma importante referência acerca 

dessas reflexões, Aimé Césaire. Com relação à ascensão do nazi-fascismo europeu 

e de uma certa comoção seletiva por parte de pessoas brancas com relação a 

barbáries, Césaire (1978) traz que: 

 

As pessoas indignam-se. Dizem: “Como é curioso! Ora! É o nazismo, isso passa!” 

E aguardam, e esperam; e calam em si próprias a verdade - que é uma barbárie, 

mas a barbárie suprema, a que coroa, a que resume a cotidianidade das 

barbáries; que é o nazismo, sim, mas que antes de serem as suas vítimas, foram 

os cúmplices; que o toleraram, esse mesmo nazismo, antes de o sofrer, 

absolveram-no, fecharam-lhe os olhos, legitimaram-no, porque até aí só se tinha 

aplicado a povos não europeus [...] (CÉSAIRE, 1978, p. 18) 

 

E, ainda, completa pontuando que: 

 

[...] no fundo, o que não perdoa a Hitler não é o crime em si, o crime contra o 

homem, não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco, 

a humilhação do homem branco e o ter aplicado à Europa processos 

colonialistas a que até aqui só os árabes da Argélia, os “coolies” da Índia e os 

negros da África estavam subordinados. (CÉSAIRE, 1978, p. 18) 

 

O trauma da escravização funda o Brasil, com efeitos sentidos até hoje, 

juntamente com o apagamento, por parte de pessoas brancas, dos movimentos de 
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lutas, resistências e existências de pessoas negras e indígenas. Logo, é possível que 

se indague sobre quais foram os maiores crimes contra a humanidade? Quais foram 

os maiores massacres? Ou melhor, contra quem? 

 Em se tratando de Brasil, parece imprescindível se pensar nos séculos de 

colonização e escravização como os maiores crimes e massacres que, no entanto, 

ainda permanecem - através do racismo - negados, invisibilizados ou menorizados. 

Sem dúvidas, como traz Bento (2002a, p. 6), “o silêncio, a omissão e a distorção do 

lugar do branco nas desigualdades raciais no Brasil”, assim como da História racista 

e colonial como um todo, “têm um forte componente narcísico, de autopreservação 

e manutenção de privilégios”. Ela ainda diz: 

 

[...] o legado da escravidão para o branco é um assunto que o país não quer 

discutir, pois os brancos saíram da escravidão com uma herança simbólica e 

concreta extremamente positiva, fruto da apropriação do trabalho de quatro 

séculos de outro grupo. Há benefícios concretos e simbólicos em se evitar 

caracterizar o lugar ocupado pelo branco na história do Brasil. (BENTO, 2002a, p. 

3) 

 

Tais privilégios se diluem na cultura sob formas concretas e também 

subjetivas. Uma de suas formas que muitas vezes parece imperceptível é a 

linguagem. Nesse sentido, Grada Kilomba (2019), aponta que há uma dimensão 

colonial e racista da linguagem, ao se falar sobre as violências históricas e atuais 

produzidas por pessoas brancas para pessoas negras. Ou seja, uma História contada 

majoritariamente por pessoas brancas, onde apaga-se, ou desmente-se, a noção 

traumática.  

Assim, a invasão portuguesa nas terras dos povos originários se torna um 

“descobrimento”; sequestro de pessoas de povos africanos para serem escravizadas 

se torna “vinda de escravos”; estupros por homens brancos de mulheres negras e 

indígenas se torna “miscigenação”; política de branqueamento, com lei do boi, cotas, 

terras para colonos, se torna “imigração, trabalho e meritocracia” para pessoas 

brancas. 
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 Situamos nosso pensamento dentro dos estudos críticos de branquitude 

(BENTO, 2002b; CARDOSO, 2008; SCHUCMAN, 2012), que entendem a branquitude 

como um lugar estrutural de poder, articulado a uma série de ganhos materiais e 

simbólicos históricos e atuais. Nessa linha, também, os estudos de branquitude 

como uma tentativa de retirada dos/as “brancos/as” como universais, neutros, 

pensando que falar de relações raciais não pode ser entendida como só falar sobre 

negritude e racismo, mas também das “ditas normatividades”, afinal, “o racismo é 

uma problemática branca” (KILOMBA, 2016).  

 

Estado de mente racista das pessoas brancas 

 

A partir do panorama sócio-histórico de como se constituem as interações 

interraciais no Brasil, bem como suas nuances e modulações ao longo do tempo, é 

possível pensar em como vêm ocorrendo as mesmas interações a níveis sócio-

simbólicos. Bollas (1998) propõe a equivalência entre inimigo e oposição para 

descrever o estado de mente fascista. A partir disso, traça-se o paralelo de que algo 

semelhante ocorre no psiquismo branco, mas que, ao invés de considerarmos a 

oposição inimiga, consideramos pessoas não brancas como “outras”, numa posição 

de não similar, e, por vezes, inimigas. 

 Se considerarmos a ideia lacaniana de que o inconsciente é linguagem, 

podemos ver a profundidade das desigualdades imaginárias ao analisarmos o que 

pretende-se comunicar ao enunciar “um homem” [branco] e “um homem negro”. 

Nesse exemplo, vê-se o que a psicanalista Isildinha Nogueira (1998) propôs como 

“ideal de brancura e a experiência de privação do negro”. Priva-se, sobretudo, do seu 

significante humano, endossando um estado de mente racista e um imaginário social 

centrado no branco.   

Em “Significações do Corpo Negro” (1998), a autora apresenta a ideia de 

possíveis significações para a criança negra acerca do que é ser negro e do que é ser 

branco a partir de um “mito da brancura” - ao branco nada falta, o branco nada perde. 

A experiência de soberania branca retira a humanidade sobre quem opera a leitura 

de “outro”, e melhor colocado, “Outridade” (KILOMBA, 2019), produzindo 

simbolicamente um corpo estranho de si, humano - um homem negro.  
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Tal estranhamento é necessário para que se reproduza o mito da brancura e 

se mantenha um estado de mente racista das pessoas brancas, atrelado à falsa ideia 

de superioridade, garantindo as desigualdades econômicas-sociais. Nessa linha, 

Grada Kilomba (2019) faz referência à escritora Toni Morrison que usa a expressão 

“dessemelhança”, para  

 

descrever a “branquitude” como uma identidade dependente, que existe  através  

da  exploração  da/o  “Outra/o”,  uma  identidade  relacional  construída  por  

brancas/os,  que  define  a  elas/es mesmas/os  como  racialmente  diferentes  

das/os  “Outras/os”.  Isto  é,  a  negritude  serve  como  forma  primária  de  

Outridade, pela qual a branquitude é construída. (p. 38) 

 

Ao falar sobre as representações transgeracionais de crianças negras, 

Isildinha traz a ideia da “condição do negro como produto da interação dialética entre 

as representações sociais estruturadas e as estruturas sócio-econômicas que as 

produziram e que reproduzem o universo psíquico” (NOGUEIRA, 1998, p. 8). E aqui 

pode-se pensar que o mesmo ocorra em crianças brancas, mas em posições de 

valorização e reconhecimento opostas. A condição de branco introjetada, é 

transmitida como a representação fantastística de ideal humano e universal.  

Fanon (2008) também já colocava, em “Pele Negra, Máscaras Brancas”, a 

questão relacionada à ideia de que, se há um complexo de inferioridade em pessoas 

negras colonizadas, ele se dá a partir da colonização, e diretamente ligado à 

superiorização branca europeia; ou seja, não há uma inferiorização inerente, mas sim 

apenas no processo e na relação, diretamente ligado à (falsa) ideia de superioridade 

branca. No mesmo sentido, Fanon (2008) traz que “a desgraça do homem de cor é 

ter sido escravizado. A desgraça e a desumanidade do branco consistem em ter 

matado o homem em algum lugar. Consiste, ainda hoje, em organizar racionalmente 

essa desumanização” (p. 190). 

 Também retomando Fanon, Marcio Farias e Emiliano de Camargo David 

(2020) trazem o conceito de “duplo narcisismo”. Segundo eles,  
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Brancos europeus enquanto norma, particulares que impõe a imagem de si como 

universais, precisam do outro, nesse caso, o negro, para “confirmar” essa sua 

condição, que, por sua vez, ao confirmarem, se afirmam por uma ontologia 

negativa. Essa espécie de círculo virtuoso se quebra na medida em que ao se 

afirmar como negro e atribuir à essa condição um atributo positivo, a negritude 

questiona a branquitude, tirando-a do lugar de norma. (FARIAS; DAVID, 2020, s/p) 

 

Nesse sentido, entende-se que, se por um lado, há uma estrutura social que 

incide diretamente nos sujeitos, há também uma dimensão psíquica na branquitude 

que incide na estrutura, de forma a reiterar o racismo, em uma relação “moebiana” 

(fita de Moebios) - como trazem Guerra e Martins (2013) através de contribuições ao 

campo da psicanálise e política -, em que a dimensão política e a dimensão subjetiva 

seriam correlatos de uma mesma face, sem um dentro ou fora, início ou fim; em suas 

palavras, “supomos que intervir no campo político afeta o sujeito, assim como intervir 

no plano inconsciente afeta o morador da polis” (GUERRA; MARTINS, 2013, p. 93). 

 

Mecanismos de defesa da mente racista  

 

Dentro disso que chamamos de estado de mente racista - uma dimensão 

psíquica do racismo e da colonização que se produz e reatualiza em pessoas brancas 

- retomamos teóricas muito importantes no enlace entre psicanálise, relações 

raciais, colonização e racismo. Aqui, detemo-nos em três mecanismos de defesa 

próprios de um estado de mente racista: negação, cisão e projeção. Grada Kilomba 

(2019), em sua obra “Memórias da Plantação”, discorre sobre mecanismos de defesa 

que atuam na branquitude, a níveis do sujeito e também da cultura.  

A negação pode explicar um primeiro momento do racismo, para legitimar a 

exclusão racial psíquica, “apagando” em si os aspectos que, de forma cindida, são 

projetivamente dirigidas às pessoas negras - “o sujeito negro torna-se então aquilo 

que o sujeito branco não quer ser relacionado” (KILOMBA, 2019, p. 34). 

Coletivamente, há uma recusa em discutir o legado da escravidão, o que isenta 

pessoas brancas de se perceberem agentes nesse processo de mudança. “Ninguém 

o vê, mas ele existe”, como um fantasma sistematicamente negado pelas pessoas 
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brancas, porém sempre atualizado na memória social  (SILVA, 2017, p. 84). O mito de 

que o Brasil seria o país da democracia racial, justificado pela heterogeneidade da 

população, é um exemplo de negação maciça que segue assegurando às gerações 

brancas um lugar de conforto e domínio (NOGUEIRA, 2017, p. 125).  

Em “Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira”, Lélia Gonzalez (1984) 

apresenta o racismo como um sintoma da neurose cultural brasileira, uma vez que 

“o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma porque isso lhe traz certos 

benefícios” (p. 232). Ela ainda aponta para um “duplo fenômeno” entre sexismo e 

racismo, que produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. A imagem 

da mulata, segundo a autora, é associada à erotização e promiscuidade no 

imaginário branco, sendo o símbolo do Brasil o carnaval e o corpo negro, que, apesar 

de ser desejável, torna-se, pelo racismo, um “desejo proibido”: 

 

E é justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado com 

toda a sua força simbólica. E é nesse instante que a mulher negra transforma-se 

única e exclusivamente na rainha, na “mulata deusa do meu samba”. [...] Ali, ela 

perde seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto, adorada, desejada, 

devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras distantes só 

para vê-la [...] Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além 

daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua 

violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra. Pois o outro lado 

do endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento 

em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a culpabilidade 

engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes cargas de 

agressividade. É por aí, também, que se constata que os termos mulata e 

doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. A nomeação vai depender da 

situação em que somos vistas. (GONZALEZ, 1984, p. 228) 

 

Pensar que esse “desejo proibido” acarreta aos “príncipes altos e loiros” 

sentimentos permeados de culpa, e, consequentemente, destina cargas de 

agressividade às mulheres negras, parece ser extremamente relevante uma vez que 

a violência sexual incide mais sobre mulheres negras (ENGEL, 2020), chegando a 
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serem vítimas de 73% dos casos de violência sexual em estados como a Bahia (REDE 

DE OBSERVATÓRIO DE SEGURANÇA, 2017).  

Grada Kilomba (2019) ainda traz a ideia de que no mundo branco, o sujeito 

negro é representado como o objeto ruim, incorporando os aspectos reprimidos e 

conflitantes da sociedade, como a agressividade e a sexualidade. Dessa forma, o 

bandido, o “mal encarado”, assim como a “gostosa”, o que é excitante e indecente, 

coincidem em permitir que a branquitude siga atribuindo tais características às 

pessoas negros, mantendo-se moralmente “ideal” e “civilizada”. Lélia Gonzalez 

(1984), em sua obra citada acima, fala de três fragmentações dadas pela cultura 

branca à mulher negra: a mãe preta, que exerce a função materna,  que “amamenta, 

que dá banho, que limpa cocô, que põe prá dormir, que acorda de noite prá cuidar (...), 

porque a branca, na verdade, é a outra” (p. 235); a mulata, objeto de desejo sexual 

carnavelsco; e a doméstica, o seu oposto, “o burro de carga que carrega sua família 

e a dos outros nas costas” (p. 230). 

Ao falar sobre a “cisão” que ocorre em pessoas brancas, Kilomba (2019) 

explica que “sentimentos positivos em relação a si mesma/o permaneçam intactos 

– branquitude como a parte “boa” do ego – enquanto as manifestações da parte 

“má” são projetadas para o exterior e vistas como objetos externos e ruins” (p. 37); 

pensamento semelhante ao que o Bollas (1998) traz sobre as partes do self como 

um “parlamento”. Tais partes formariam uma espécie de intercâmbio, onde a parte 

fascista do self cinde com as partes boas, podendo, então, um “pai de família” 

também ser um assassino. Esse movimento de corte projetivo cria o que também é 

entendido como “Outridade”. Sobre isso, Grada Kilomba (2019) coloca:  

 

Dentro dessa infeliz dinâmica, o sujeito negro torna-se não apenas a/o “Outra/o” 

– o diferente, em relação ao qual o “eu” da pessoa branca é medido –, mas 

também “Outridade” – a personificação de aspectos repressores do “eu” do 

sujeito branco. Em outras palavras, nós nos tornamos a representação mental 

daquilo com o que o sujeito branco não quer se parecer. (p. 38) 

 

A partir de tais entendimentos, é possível inferir que os aspectos que 

compõem e mantêm a supremacia branca necessitam de uma relação de 
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dependência e subjugação com o outro. Tais relações ocorrem por meio de trânsitos 

psíquicos que retirem a intensidade de ansiedade e conflito de sua sede egóica - 

como a negação, cisão e projeção -, ou ainda, que liberem a angústia de se defrontar 

com o recalcamento. Seus efeitos ultrapassam os arranjos do “eu”, ganhando coro 

em uma sociedade racista, pois, afinal, apenas o racismo a nível psíquico ou 

interpessoal não dá conta de explicar a realidade e materialidade do racismo no 

Brasil (ALMEIDA, 2018).  

 

Questões para psicanalistas e psicólogos brancos 

 

Os consultórios e divãs brasileiros têm sido espaços majoritariamente 

ocupados por pessoas brancas e privilegiadas. Da mesma forma, as instituições de 

formação de psicologia e psicanálise também ainda retratam uma composição, 

majoritariamente, monocromática de membros e estudantes onde as exceções ainda 

servem para confirmar a regra. No entanto, é preciso reconhecer a diferença causada 

pelos avanços no campo acadêmico devido às ações afirmativas que possibilitam 

uma composição universitária menos hegemônica e com uma produção de saberes 

plurais. Tendo em vista a invisibilização histórica que conhecemos de psicólogos, 

psicanalistas e psiquiatras negros, também é relevante ressaltar décadas de 

produção de conhecimento apagadas pela hegemonia branca.  

Ao que chamamos de questões para psicanalistas e psicólogos brancos, 

talvez possamos considerar um aspecto fundamental: a manutenção do pacto 

narcísico da branquitude, que leva à não escuta e à não ação. Diferentes grupos, 

instituições e coletivos brancos de psicologia e psicanálise ainda se configuram e se 

mantêm através desse pacto, que é uma concepção cunhada por Maria Aparecida 

Bento (2002b), de modo a nomear os mecanismos de manutenção e cultivo de 

privilégios e desigualdades raciais, por grupos de pessoas brancas.  

A partir da ideia de pacto narcísico da teoria de Kaes e de narcisismo em Freud, 

Bento (2002b) retrata “alianças, pactos e contratos inconscientes, por meio dos 

quais os sujeitos se ligam uns aos outros e ao conjunto grupal, por motivos e 

interesses superdeterminados” (p. 56), de modo a invisibilizar e silenciar 

determinadas violências ou partes da História, através de uma desimplicação, como 



 
 
 
 
326 | Biopolíticas no Século XXI 

se aquela História nada tivesse a ver consigo. Ainda, duas concepções centrais sobre 

o “pacto narcísico” em Kaes é “a ideia de um recalcamento coletivo de um ato 

transgressivo cometido em comum” (BENTO, 2002a, p. 19) e de um “fortalecimento 

do “nós” e rejeição ao “eles”” (BENTO, 2002b, p. 155). 

Assim, o “pacto narcísico da branquitude” se refere à estruturação de 

agrupamentos de pessoas brancas, de modo a “preservar, isentar e proteger os 

interesses do grupo branco”, juntamente “com uma culpabilização e desvalorização 

dos negros e, por vezes, com uma indiferença em relação à violação de seus direitos” 

(BENTO, 2002b, p. 155). Além disso, o que Bento (2002b) ressalta é que, em alguns 

momentos, pode haver um reconhecimento do lugar que negros ocupam na 

sociedade brasileira, e que isso advém do racismo e colonialismo; no entanto, isso 

ainda mantém pessoas brancas na posição de quem não tem nenhuma relação com 

isso. A grande proposição que Bento (2002b) traz é a do reconhecimento e 

implicação da branquitude - histórica e atualmente - para fins de proposições, 

movimentos e ações contra o racismo institucional e interpessoal.  

A partir dessa conceitualização, ressalta-se o quanto a manutenção do pacto 

narcísico parece estar ligada à reiteração e produção do racismo, em diferentes 

âmbitos, de grupos e instituições. O que compele à psicologia e à psicanálise, quando 

compostas por pessoas brancas, nomeia-se aqui como ‘a não escuta e a não ação’. 

Há o que Farias e David (2020) apontam, no trabalho sugestivamente 

intitulado, “Pode a psicologia escutar? Reflexões sobre a demanda negra”, no qual 

discorrem acerca do movimento de pessoas negras sendo atendidas por 

psicólogos/as brancos/as e a frequente não escuta. Os autores denunciam que “a 

demanda [negra] tem insistido que a psicologia [branca] não tem dado conta de uma 

escuta qualificada frente às suas angústias” (FARIAS; DAVID, 2020, s/p). Assim, cabe 

a reflexão de como a escuta clínica é construída nos locais de ensino e pesquisa 

também de forma a tangenciar o debate das relações raciais na constituição 

psíquica. Ou ainda, cabe indagar sobre qual sujeito se ocupam as teorias 

psicológicas. Uma vez que as desigualdades sociais e o racismo entre brancos, 

negros e indígenas seguem mantendo, predominantemente, estes últimos distantes 

do divã ou da posição de analista, a não escuta parece não se configurar um 

problema aos psicólogos e psicanalistas brancos.  
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Sendo assim, a não escuta também permite que psicólogos brancos não se 

sintam compelidos a agir. O que também coloca Emiliano de Camargo David (2019) 

é acerca do “pacto narcísico da branquitude” (BENTO, 2002b), que se explicita nas 

instituições de psicanálise, onde analistas ainda são quase que exclusivamente 

pessoas brancas, sem que haja, em sua maioria, propostas de ações antirracistas 

como implementação de ações afirmativas, mudanças ou aberturas 

epistemológicas, cartéis, ou discussões que problematizem o embranquecimento da 

psicanálise brasileira. Conforme Silva (2017): 

 

É preciso a inauguração de uma psicanálise brasileira comprometida com a 

construção de uma clínica que não recuse a realidade histórico-social de nosso 

país e que leve em consideração o impacto dessa história na construção das 

subjetividades. (p. 87) 

 

Considerações finais  

 

Ainda, ao tecer as características de um “estado de mente fascista”, bem 

como dos efeitos sócio-simbólicos de ordem fascista no pensamento ocidental, 

Bollas (1998) propõe ao leitor a pensar sobre massacres que não se inscreveram na 

ordem simbólica. Ao situarmos o Brasil e seus 400 anos de colonização, 

escravização e exploração de pessoas negras, parece-nos que a não inscrição 

simbólica gera efeitos diretos tanto na sociedade quanto em seus cidadãos. Se há 

uma estrutura social que incide diretamente nas instituições e nos sujeitos 

(ALMEIDA, 2018), há também uma dimensão psíquica na branquitude que incide na 

manutenção da estrutura, por meio das instituições, como forma de reiterar as 

desigualdades. 

Diferentes formas de resistência e de preservação da herança político-cultural 

amefricana (GONZALEZ, 1988) sempre existiram, o que se mostra como novidade 

são práticas e políticas institucionais que além de garantir o direito de acesso e 

permanência de negros e indígenas em locais sociais historicamente ocupados 

pelos brancos, também operam como políticas de demarcação na ordem simbólica 
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de todos, pois reconhecem a história de violência sistemática praticada pelos 

brancos.  

Se é necessário recordar para elaborar, que nós brancos sejamos os primeiros 

a lembrar da História colonial, de nossos privilégios e quais seus custos e efeitos 

mundiais. A implicação aliada de pessoas brancas e, no que cerne ao campo da 

saúde mental, de psicólogos e psicanalistas brancos, precisa romper com o pacto 

silencioso alicerçado no não reconhecimento de pessoas negras como sujeitos que 

importam. Tal postura precisa ir ao encontro de uma responsabilização, enquanto 

pessoas brancas, frente ao legado que a História colonial nos deixou (BENTO, 2002b), 

somado às reatualizações do racismo cotidiano (KILOMBA, 2019). Damos à palavra 

final e fazemos eco à Maria Lúcia da Silva (2017), psicóloga e psicanalista: “a 

manutenção ou a superação do racismo no Brasil, e seus efeitos perversos, depende 

de uma decisão coletiva, que implica corresponsabildiade. O propósito de recordação 

dessa história visa à elaboração, na busca de caminhos de superação” (p. 74). 
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19. Para uma crítica biopolítica dos direitos humanos 

 

For a biopolitical critique of human rights 
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André Simões Chacon Bruno1 

Resumo 

A presente pesquisa possui como principal objetivo realizar uma crítica biopolítica 

dos direitos humanos. Para sua consecução, foi proposta, em primeiro lugar, uma 

genealogia do moderno sujeito de direito, a base jurídico-filosófica da ideia de 

direitos humanos. Depois, buscou-se apresentar, em um segundo momento, a crítica 

de Karl Marx e de Hannah Arendt sobre a abstratalidade e mera formalidade das 

declarações de direitos humanos. Por fim, tendo como base sobretudo a 

contribuição fornecida pela obra de Giorgio Agamben, foi promovida uma crítica dos 

direitos humanos a partir de um pressuposto biopolítico. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Biopolítica. Filosofia do Direito. 

 

Abstract 

This research has as its main objective to carry out a biopolitical critique of human 

rights. To achieve this, it was proposed, first, a genealogy of the modern subject of 

law, the legal-philosophical basis of the idea of human rights. Then, we sought, in a 

second moment, to present the criticism of Karl Marx and Hannah Arendt on the 

abstractness and mere formality of human rights declarations. Finally, based mainly 

on the contribution of the works of Giorgio Agamben, a critique of human rights was 

promoted based on a biopolitical assumption. 

Keywords: Human Rights. Biopolitics. Philosophy of Law. 

 

Introdução 

 

Há muito a ser debatido em torno dos direitos humanos. Aliás,  sempre houve.  

                                                      
1 Doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. Contato: andrescbruno@gmail.com. 
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Esta é uma afirmação que poucos discordariam. No entanto, num tempo e num país 

onde as diversas formas da violência [simbólica, física, política e social, nos termos 

de Crettiez (2011, ps. 12-21)] encontram-se imperantes, reinando incontestes como 

formas privilegiadas de ação social, entende-se que o assunto e sua problemática 

retomam sua vigência e validade.2 Os direitos humanos e suas controvérsias são um 

daqueles assuntos que, sobretudo no Brasil, nunca caducam, tendo em vista que as 

diversas causas das formas de violência, opressão e sofrimento social por aqui 

instituídas possuem o péssimo hábito de não serem jamais estruturalmente, logo, 

efetivamente, endereçadas, e, assim, continuam sempre tendo lugar. 

A questão seria um tanto quanto menos problemática se a única questão que 

devesse ser debatida fosse apenas aquela concernente às formas de melhor se 

assegurar, proteger e garantir direitos humanos. Nosso infortúnio reside, todavia, no 

fato de que o tema, polêmico per se, goza de má reputação hodiernamente, tendo 

vários detratores, os quais fazem, infelizmente, muito barulho. Destes, não há dúvida, 

os direitos humanos necessitam de vigilante, ferrenha e incondicional proteção. E, 

destes, não se discorrerá aqui. O foco deste ensaio reside no outro lado, no lado dos 

entusiastas. Pois, mesmo entre eles, é sabido que o sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos possui diversas insuficiências, fraquezas e 

problemas, os quais, embora necessitem ser endereçados e devidamente 

enfrentados, muito frequentemente não o são. Eis, portanto, nosso problema: como 

pensar as aporias inerentes ao tema da proteção dos direitos humanos, buscando 

não sua derrocada, mas sua melhoria, sua maior e melhor efetivação? 

O lugar teórico no qual nos movemos, o da filosofia e teoria geral do direito, 

insiste que o tema seja tratado a partir de dois planos: primeiro, o do direito. Neste, 

o que se almeja é demonstrar a nascitura do moderno sujeito de direito, a base 

jurídico-filosófica sobre a qual se assenta a ideia de direitos humanos. Quanto a isto, 

                                                      
2 No diagnóstico acurado de Eduardo Bittar (2018, p. 14), acompanhado de um forte lastro empírico, a 
situação atual do Brasil “é de enfraquecimento da democracia, crise de representatividade política, 
pandemia de violência, virulência do neoconservadorismo, ampliação das desigualdades 
socioeconômicas, aumento das expressões da opinião pública autoritária, ampliação das injustiças 
sociais e insegurança generalizada. A desconfiança, a instabilidade e a polarização política são as 
marcas do cenário social do Brasil contemporâneo”. Seu texto é de 2018. Não há dúvidas de que, de 
2018 até hoje, sobretudo após a insurgência da Pandemia do Covid-19 e o aprofundamento da 
onipresente crise econômica, todos estes traços se ampliaram sobremaneira. 



 

 
 
 

 André Simões Chacon Bruno | 335 

 

se verificará o que será aqui designado como o modo de funcionamento de uma 

teoria tradicional dos direitos humanos. O segundo plano, porém, é o da filosofia. E, 

neste âmbito, o que se verifica é a necessidade de operar sob um panorama 

biopolítico, uma vez que, conforme propõe Giorgio Agamben (2010, p. 117), “Somente 

porque em nosso tempo a política se tornou integralmente biopolítica, ela pôde 

constituir-se em uma proporção antes desconhecida como política totalitária”. 

Nesse sentido, as contribuições trazidas por Agamben, mas também por Karl Marx e 

Hannah Arendt, que serão os principais autores, embora não os únicos, a 

colaborarem neste plano, permitem que sejam construídos aportes para uma crítica 

biopolítica dos direitos humanos. Esta, por sua vez, tem como principal desiderato 

demonstrar o que fica velado, inobservado ou esquecido, enfim, as diversas aporias 

que podem ser encontradas numa teoria tradicional dos direitos humanos, a qual 

possui, no âmbito de nossa crítica, como ponto de fuga irretratável a figura do 

refugiado, o conceito-limite que põe em radical crise as categorias fundamentais do 

Estado-nação e de toda a teoria dos direitos humanos. 

Desta forma, se o plano de fundo da crítica se situa num horizonte biopolítico, 

isto se dá, por sua vez, porque o rio da biopolítica, que corre contínua e 

subterraneamente, carrega consigo as formas de vida e lhes imprime sua insígnia, 

de tal modo que, a partir de certo ponto, é como se em todo grande evento político 

decisivo se pudesse enxergar uma dupla face: de um lado, os indivíduos, as 

liberdades e os direitos; porém, de outro, “a cada vez, uma tácita porém crescente 

inscrição de suas vidas na ordem estatal, oferecendo assim uma nova e mais temível 

instância ao poder soberano do qual desejariam libertar-se” (AGAMBEN, 2010, p. 

118). 

 

1 O que se compreende por uma teoria tradicional dos direitos humanos 

 

Num primeiro movimento, se procurará promover uma proposta de genealogia 

teórica da noção do sujeito de direito, pois o seu sucesso na filosofia do direito 

produzida na modernidade veio a indubitavelmente guiar a fortuna de toda a teoria 

do direito que lhe sucedeu, promovendo uma verdadeira revolução, ao menos em 

termos teóricos, na forma de compreensão do jus. Pois, a partir da sua construção 
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pelos teóricos modernos, toda a teoria do direito passou a ter a noção do sujeito de 

direito como a categoria central, primária, ao redor da qual tudo o mais gravita, o que 

é ainda mais verdadeiro em se tratando dos direitos humanos. É, portanto, para 

nossos fins, todo este edifício que será aqui entendido como uma “teoria tradicional” 

dos direitos humanos. 

Nesse sentido, o que é mais característico na expressão “direito subjetivo”, 

segundo Michel Villey (2009, p. 253), em seu sentido mais autêntico e originário, é a 

aplicação do selo do direito, a rubrica do jurídico, isto é, da força normativa do direito, 

a uma faculdade do sujeito, a um de seus poderes. Isso pode ser exemplificado pelo 

direito subjetivo de propriedade, ou seja, o poder de usar, desfrutar e dispor da coisa, 

que se atribui ao proprietário, ele mesmo garantido, sancionado pelo direito. Desta 

forma, pode-se dizer que essa complexa noção é o resultado da associação de duas 

ideias: a de direito e a de poder. Mas esta noção, hodiernamente tão comum e até 

mesmo banal, não é a que sempre vigeu, não podendo ser encontrada na antiguidade 

clássica, não em Roma, tampouco na maior parte da Idade Média. 

A compreensão do jus que reinava na linguagem jurídica clássica era uma 

linguagem objetiva, que visava um mundo de coisas, de bens exteriores, pois é 

apenas nas coisas e na partilha que delas se faz que se manifesta a relação jurídica, 

a qual se dava entre pessoas. O que estava por trás desta compreensão era a filosofia 

clássica do direito natural, a de Aristóteles e sua escola (São Tomás), a qual construía 

a ciência jurídica sobre a natureza.3 Contudo, não se tratava aqui da “natureza do 

homem”, como será o caso dos modernos, mas a “natureza cósmica”: “o jurista 

descobre o direito pela observação da ordem presente no corpo social natural, de 

onde só podem extrair relações, proporções, conclusões objetivas” (VILLEY, 2009, p. 

                                                      
3 Nesse sentido, é prudente observar, no entanto, que entre a experiência dos jurisconsultos romanos 
– muito influenciada por Aristóteles - e a escolástica tomista muito tempo se passou, sob o qual a 
doutrina de maior prevalência foi a de Santo Agostinho. E, para o augustinismo jurídico, voluntarista, 
a única fonte de direito era a vontade de Deus; vontade geral e imperativa, revelada parcialmente pelas 
Escrituras e manifestada na ordenação providencial da história. Contudo, entre as diversas mudanças 
sociais ocorridas na baixa Idade Média, uma das mais importantes foi o advento da escolástica (o 
“saber das escolas”), sobretudo a de São Tomás de Aquino, momento no qual há uma retomada do 
saber profano, especialmente de Aristóteles. E, para este pensamento, “[...] o direito contido nas 
Escrituras (direito divino) ou aquele ditado pelos reis (direito positivo) não eram os elementos 
decisivos para encontrar o iustum, a solução justa, que constituía o corpo do direito (ius est quod 
iustum est, o direito é o que é justo). Esse iustum, esse direito decisivo, era anterior a todo direito 
positivo, estava inscrito numa ordem natural, estabelecida por Deus, mas à qual Ele próprio obedecia” 
(HESPANHA, 2019, ps. 209-212). 
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253). Para esta compreensão, o jus (o direito) consistia naquilo que é justo, a justa 

relação objetiva, de forma que o objeto da arte jurídica residia precisamente na 

partilha.4 Mais especificamente, ainda, o jus designava a parte que cada uma recebe 

segundo a justiça, uma vez que a justiça tem como objetivo atribuir a cada um o seu 

direito [o consagrado “suum jus cuique tribuere” dos romanos, o qual segue, como 

se sabe, a concepção aristotélica de justiça particular (DOUZINAS, 2009, P. 61)]; O 

jus designava, portanto, a justa parte de cada cidadão na sua relação com os outros, 

de modo que eles, assim, não constituíam direitos individuais, mas entidades reais 

no mundo, relações objetivas (geralmente eram coisas, especialmente objetos 

incorpóreos, inclusos aí também instituições, como o casamento, a paternidade ou o 

comércio, por exemplo) entre cidadãos (DOUZINAS, 2009, p. 62). A linguagem dos 

modernos, por outro lado, é uma linguagem individualista, centrada no sujeito. Ela 

possui a tendência de conceber as “qualidades” ou as “faculdades” do sujeito em 

particular, abstraídas da “natureza humana” do ser individual, e, assim, de exprimir 

as forças que se irradiam de seu ser, onde encontrar-se-ão poderes, entendida esta 

palavra como uma capacidade da pessoa, a qual é inerente ao sujeito, ou seja, no 

sentido subjetivo. Consequentemente, este poder é, inicialmente, concebido de 

maneira ilimitada (VILLEY, 2009, ps. 253-255).  

Percebe-se, portanto, como há uma grande diferença entre a linguagem e o 

sentido do jus na linguagem jurídica clássica e na linguagem jurídica moderna. Mas 

qual teria sido, então, o ponto de mutação? Seguindo Villey (2003, ps. 130-131), 

pode-se reconhecer esta virada na derrocada da filosofia natural clássica que se 

sucedeu a partir do sucesso do individualismo proveniente do nominalismo, 5 

                                                      
4 Pensando em termos aristotélicos, a justiça, enquanto “dikaion”, correspondia a “[...] um estado de 
coisas no mundo, uma distribuição de coisas ou a divisão justa decidida pelo juiz e, na qualidade de 
objeto da justiça, o objetivo dos atos humanos e o resultado de uma consideração judicial. Na forma 
de arte jurídica, dikaion visa a uma proporção correta entre as coisas ou ‘uma relação externa a ser 
estabelecida entre as pessoas com base nas coisas’”; ou seja, nesta concepção, “O jurista não se 
ocupa da defesa das prerrogativas ou dos direitos individuais, mas da observação da ordem cósmica 
ou cívica, da qual ele deriva sua orientação” (DOUZINAS, 2009, p. 54). 
5 Conforme esclarece Hespanha (2019, p. 314), a ideia de que é o indivíduo, tomado isoladamente - 
em detrimento da ideia de levar em consideração o homem inserido num grupo, caracterizado pelas 
funções que aí desempenha -, que está na base do direito, remonta ao nominalismo de Duns Scotto e 
Guilherme de Ockham. Esta questão tem a ver com o velho debate escolástico a respeito da “querela 
dos universais”, na qual se opunham realistas e nominalistas. Para os primeiros, adeptos da filosofia 
clássica, o homem “real”, situado em certas estruturas sociais (como “pai”, “cidadão”, “filho”), possuía 
existência “real”, sendo que também eram reais ou naturais os direitos e deveres que desta situação 
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sobretudo a partir de Guilherme de Ockham.  O nominalismo é uma filosofia muito 

antiga, que já tinha adeptos na Antiguidade, mas que floresceu nos séculos XI e XII e 

conheceu seu apogeu a partir do século XIV. Seu desenvolvimento mais pleno, 

porém, está ligado ao nome de Ockham, teólogo franciscano, fundador da “via 

moderna”, o modo de pensar que veio a prevalecer sobre a “via antiqua”, o método 

tradicional. Assim, com a aplicação do nominalismo na esfera do direito, com 

Ockham, o que se percebe é a eclosão, quanto as fontes do direito, do positivismo 

jurídico, e, quanto à sua estrutura, a da noção de direito subjetivo individual (VILLEY, 

2009, p. 225). 

A influência do nominalismo pode ser enxergada, em seguida, em toda a 

carreira da noção do sujeito de direito e da moderna construção da teoria dos direitos 

humanos. Nesse sentido, foi Hobbes quem veio a tirar todas as consequências do 

nominalismo para o direito, podendo ser considerado o fundador da filosofia do 

direito individualista moderna propriamente dita;6 pois é em Hobbes que aparece, 

pela primeira vez, a substituição do conceito de justiça pela ideia de direitos. 

Conforme escreve Douzinas (2009, ps. 83-85), sua definição do direito natural, 

presente no Capítulo XIV do Leviatã,7 consiste numa clara, concisa e epigramática 

declaração e definição dos modernos direitos do homem. Não derivando os direitos 

mais de uma ordenação cósmica, mas exclusivamente da natureza “de cada 

homem”, Hobbes promove uma desidentificação entre o nomos, a lei, e o dikaion, a 

justiça, que para os clássicos eram inseparáveis, consistindo este, com efeito, num 

                                                      
decorriam. Os nominalistas, por outro lado, negavam essa “realidade”, entendendo que tais situações 
e relações não passam de construções mentais, uma vez que o que existem são tão somente os 
indivíduos isolados. Estes, por sua vez, não possuem outros direitos ou deveres senão aqueles 
reclamados por suas naturezas individuais ou por suas vontades. Assim, reconhece-se que é 
exatamente este pendor “voluntarista” e individualista, do nominalismo, que se encontra na base dos 
modernos jusnaturalismos e, também, do positivismo.  
6 Em Michel Villey (2016, p. 146): “A noção hobbesiana do direito vincula-se à tradição de Gerson e de 
Guilherme de Ockham, que reduz o direito à moral, ou à ausência de lei moral geradora de liberdades. 
O direito é licença, permissão de agir (of doing). Observemos a distância que separa esse ‘direito 
natural’ do dominium naturale dos escolásticos espanhóis. O dominium é um poder de governo 
outorgado por Deus, fração de potência concedida aos homens. O jus naturale de Hobbes é 
desdobramento da ação livre do indivíduo que nenhuma lei vem entravar: emanação do próprio 
sujeito, autêntico direito subjetivo. Todo homem o possui por si só”. 
7 Em Hobbes (2003, p. 112), pode-se ler que: “O direito de natureza, a que os autores geralmente 
chamam Jus Naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar o seu próprio poder, da maneira 
que quiser, para a preservação da sua própria natureza, ou seja, da sua vida; e consequentemente de 
fazer tudo aquilo que o seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse 
fim”.  
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radical movimento, que modificaria irreversivelmente o conceito de justiça. Agora, o 

direito (natural) se identificou com a liberdade da lei de todas as imposições sociais,8 

enquanto que a lei, por sua vez, já não conduz ao direito, uma vez que sua função é 

restringir esta mesma liberdade. 9  Por fim, como resultado deste movimento, o 

indivíduo foi separado da ordem social e instalado no centro: é, agora, o sujeito da 

modernidade e a origem da lei.   

Daí em diante sua influência irá duradouramente persistir, aparecendo em 

diversos autores, sobretudo em Locke, em quem a Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen (1789) - documento positivo que, juntamente com a Declaration of 

Independence (1776) e a Bill of Rights (1791) americanas, viriam a constituir o 

substrato teórico fundamental da moderna ideia de direitos humanos10 - muito se 

inspirou, e sobre a qual muitas críticas já foram feitas, à exemplo da crítica de Marx, 

em A questão judaica, na qual o autor aponta como os direitos “formais”, as 

liberdades que foram ali enunciadas, não são para todos, mas apenas para alguns; 

tendo servido para a destituição da monarquia, vieram a garantir uma oligarquia, 

significando a dominação da classe política burguesa e a prevalência, na economia, 

do capitalismo (VILLEY, 2016, ps. 142-161).  

Interessa saber, portanto, que a ideia do sujeito de direito não existiu desde 

sempre: é um produto da razão moderna e, enquanto tal, encontra-se em clara 

oposição em relação aos conceitos de direito e de justiça que em outrora, e por tanto 

tempo, vigoraram. Não consistindo mais na justa divisão de uma distribuição legal, 

                                                      
8 “Por liberdade entende-se, conforme a significação própria da palavra, a ausência de impedimentos 
externos que muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de fazer o que quer, mas não podem 
obstar a que use o poder que lhe resta, conforme o que o seu julgamento e razão lhe ditarem” 
(HOBBES, 2003, p. 112). 
9 “Porque, embora o que têm tratado deste assunto costumem confundir Jus e Lex, o direito e a lei, é 
necessário distingui-los um do outro. Pois o direito consiste na liberdade de fazer ou omitir, ao passo 
que a lei determina ou abriga a uma dessas duas coisas. De modo que a lei e o direito se distinguem 
tanto como obrigação e a liberdade, as quais são incompatíveis quando se referem à mesma questão” 
(HOBBES, 2003, p. 112). 
10 Nesse sentido, conforme escreve Douzinas (2009, p. 99): “O impacto da Declaração Francesa, em 
particular, foi profundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 1948, seguiu de perto a Declaração Francesa, tanto em essência quanto em 
forma”. Ou, ainda, conforme Lynn Hunt (1996, p. 3): “The framers of the UN declaration of 1948 closely 
followed the model established by the French Declaration of the Rights of Man and Citizen of 1789, 
while substituting ‘human’ for the more ambiguous ‘man’ throughout. Article 1 of the French 
declaration of 1789 decreed, for instance, that ‘Man are born and remain free and equal in rights’, 
virtually the identical language of the first article of the 1948 declaration”.  
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ligado a um estado de coisas no mundo, o direito passa a ser um atributo essencial 

do sujeito, “um poder que pertence ao indivíduo uma qualidade essencial do sujeito” 

(DOUZINAS, 2009, p. 86).11 E será este mesmo sujeito de direito que, considerado 

universal, sagrado e inalienável, se tornará a pedra angular das declarações de 

direitos, a partir da sua posterior, e progressiva, positivação. E, até aqui, ele se 

apresentará, por um lado, apesar de todas as muitas e diversas contradições 

inerentes ao seu conceito, indubitavelmente emancipador, consistindo na 

justificação teórica para a defesa, proteção e enunciação de um número cada vez 

maior de direitos, tornados, agora, direitos humanos.  

Porém, como se verá, esta é apenas uma faceta da moeda. 

 

2 Sobre a crítica biopolítica da teoria tradicional dos direitos humanos 

 

Vista uma proposta genealógica para a noção do moderno sujeito de direito, o 

próximo passo consiste na construção de uma crítica biopolítica dos direitos 

humanos, a qual terá como lastro as decisivas contribuições de Marx, Arendt e, 

principalmente, Agamben.  

Nesse sentido, uma das principais teses apresentadas por Giorgio Agamben 

em seu projeto Homo Sacer é a de que a estrutura política fundamental em nosso 

tempo é o estado de exceção, o qual emerge sempre em primeiro plano e se torna, 

por fim, a regra.12  Este ilocalizável (o espaço da exceção), para o autor, funciona não 

na lógica normal do ordenamento jurídico, como no caso do direito penal, mas no 

paradigma do estado de exceção (isto é, da suspensão do direito),13 razão pela qual 

ele pode ser representado pela noção de campo. E, conforme escreve Agamben 

(2010, p. 26), “Quando nosso tempo procurou dar uma localização visível permanente 

                                                      
11  Acompanhado, inexoravelmente, do positivismo jurídico, pois “O positivismo jurídico é o 
acompanhante inevitável dos direitos” (DOUZINAS, 2009, p. 92). 
12 A tese histórico-interpretativa fornecida por Agamben (2004) consiste precisamente no fato de que, 
a partir da sua criação, a história do estado de exceção corresponde à história de sua progressiva 
emancipação a respeito de contextos e situações de guerra, para se converter, então, em um 
instrumento extraordinário da função de polícia que exercem os governos, tornando-se, por fim, o 
próprio paradigma de governo das democracias contemporâneas (CASTRO, 2013, p. 76). 
13 “O estado de exceção, em verdade, não é um direito especial (como o direito da guerra), mas sim a 
suspensão da própria ordem jurídica, o que define seu próprio patamar ou conceito limite (AGAMBEN, 
2004, p. 15). 
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a este ilocalizável, o resultado foi o campo de concentração. Não é o cárcere, mas o 

campo, na realidade, o espaço que corresponde a esta estrutura originária do 

nómos”. 

Além disso, sabe-se que, dentre as diversas razões que motivaram a 

investigação promovida por Agamben, sobretudo no Homo sacer I, encontram-se 

duas insuficiências teóricas que o autor localiza: de um lado, em Foucault, que teria 

deixado de lado, em suas escavações, o local por excelência da biopolítica moderna, 

ou seja, a política dos grandes Estados totalitários do Novecentos, de modo que a 

sua pesquisa, que teria se iniciado com a reconstrução do “grand enfermement” nos 

hospitais e nas prisões, terminou por não se concluir com uma análise do campo de 

concentração; e, por outro lado, em  Hannah Arendt, que vinte anos antes de Foucault 

já havia analisado em “The Human condition” (A Condição Humana) o processo que 

levou a vida biológica do homo laborans a ocupar progressivamente o centro da cena 

política do moderno – o que teria causado a transformação e a decadência do espaço 

público na sociedade moderna14  -, e, também, analisado a estrutura dos estados 

totalitários em “Origins of totalitarianism” (Origens do totalitarismo), mas que, 

todavia, em suas pesquisas, não abordou de nenhuma maneira a perspectiva 

biopolítica (AGAMBEN, 2010, p. 116).  

Desta maneira, é precisamente de forma a complementar estas 

“insuficiências” que o autor irá, na última parte do Homo sacer, abordar este 

problema, isto é, a relação entre biopolítica e totalitarismo (CASTRO, 2013, p. 68), 

realizando um verdadeiro encontro entre estas duas potentes linhas de pensamento 

que, até então, não haviam se encontrado.15 Uma complementação que, por sua vez, 

                                                      
14 Sobre isto, conforme Assmann e Bazzanella (2012, p. 74): “A leitura que Hannah Arendt faz ao longo 
de toda sua obra e, de forma mais específica, em A condição humana (1991), procura demonstrar 
como na modernidade política, a vita activa, presente entre os gregos foi suprassumida pelo trabalho 
e pelo labor nas sociedades de massas humanas atomizadas em processos de produção e de 
consumo. Tal fenômeno desdobra-se nas experiências totalitárias que o século XX vivenciou”. 
15 Esta parece é também a opinião de Daniel Arruda Nascimento (2012, p. 110): “Abrindo a terceira 
parte de Homo sacer, o filósofo se coloca entre Foucault e Arendt: o primeiro teria definido o conceito 
de biopolítica mas deixado de lado a análise do campo de concentração, a expressão por excelência 
da biopolítica moderna; a segunda teria elaborado um profícuo estudo sobre o fenômeno do 
totalitarismo mas deixado de aliar a este qualquer perspectiva biopolítica. O movimento pendular do 
seu projeto representa a tentativa de dar conta de ambos os aspectos sem desviar os olhos do que 
hoje demanda nossa atenção”. 
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apenas pode ser promovida num horizonte biopolítico, após sua interpenetração com 

o tema do totalitarismo. 

Mas, o que fica pressuposto nesta articulação, é um grande movimento teórico 

feito por Agamben. Para chegar a este ponto, o autor percorreu um caminho que o 

conduziu a interpretar a noção de soberania em termos de bando, e, também, a vida 

que é objeto do bando, entendida nos termos de uma vida sagrada (sacralizada), o 

que no contexto de seu pensamento significa dizer abandonada. A partir daqui 

Agamben problematiza, então, algumas questões centrais para a política 

contemporânea, as quais irão permitir o aparecimento da noção de campo, entendido 

como o paradigma político da modernidade. Desta forma, após a exposição destas 

categorias centrais do seu pensamento,16  possibilita-se entrar na discussão que 

mais propriamente nos interessa, a discussão acerca dos direitos do homem na era 

da biopolítica. 

Esta relação entre biopolítica e totalitarismo, contudo, somente pode ser 

construída a partir do conceito de vida nua,17 verdadeiro termo técnico na filosofia de 

Agamben, a qual está contida, para o autor, ainda que de modo implícito, em vários 

documentos que estão na base formadora e justificadora de várias de nossas 

instituições político-jurídicas. Agamben aponta, neste sentido, como primeiro 

registro da vida nua como novo sujeito político, um documento que é unanimemente 

colocado à base da democracia moderna: o writ de Habeas corpus de 1679. Quanto 

a ele, Agamben (2010, p. 120) chama atenção para o fato de que a fórmula, que pode 

ser encontrada já no século XIII para assegurar a presença física de uma pessoa 

diante de uma corte de justiça, não tenha em seu centro “[...] nem o velho sujeito das 

relações e das liberdades feudais, nem o futuro citoyen, mas o puro e simples 

corpus”. Esta situação é extremamente representativa, pois ela desnuda o fato de 

                                                      
16 Tendo em vista o escopo deste trabalho e a limitação de espaço existente num artigo científico, não 
se poderá aqui exaurir estas conceituações, as quais serão tomadas como pressuposto. Para a 
referência, conceitos e implicações completas, consultar Homo sacer: O poder soberano e a vida nua 
I (2010). 
17 O conceito de vida nua, de acordo com Leland De la Durantaye (2009, p. 203), não é uma criação 
agambeniana, mas uma espécie de “citação sem aspas” que Agamben faz de Benjamin. Ela aparece 
em Benjamin sob a sigla “das bloβe Leben” [vida nua/mera vida] nos ensaios “Destino e caráter” e 
“Sobre a crítica do poder como violência”, e que Agamben a conceba como “la nuda vita” não fica claro 
para o leitor, nem no seu ensaio de 1993, “A Linguagem e a Morte”, nem em nenhum outro ensaio, 
senão a partir da sua aparição no primeiro Homo sacer. 
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não ser o homem livre, dotado de prerrogativas e direitos, o novo sujeito da política, 

mas apenas o corpus. O corpus, deve-se dizer, do homo sacer (o ser matável, mas 

insacrificável), este ser bifronte, simultaneamente portador tanto da sujeição ao 

poder soberano, quanto das liberdades individuais. A própria democracia moderna 

nasce, portanto, como a reivindicação e a exposição deste “corpo”, o que significa 

que o que ela colocava no centro da sua luta com o absolutismo não era a bíos, a 

vida politicamente qualificada do cidadão, mas a zoé, ou seja, a anônima vida nua, 

apanhada, como tal, no bando soberano (AGAMBEN, 2010, p. 121). 

Mas, além do writ de Habeas Corpus, Agamben irá dizer que neste mesmo 

sentido deve ser compreendida e interpretada a “Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen” (Declaração de direitos do homem e do cidadão) de 1789. De acordo 

com o autor, a declaração inscreve-se na passagem da soberania real, do antigo 

regime, à soberania nacional. No entanto, o que ele quer chamar atenção, quanto a 

isto, é como, muito mais que a proclamação de direitos extrajurídicos e supra-

históricos impostos como limitações às normas do direito positivo, o que ela 

promove de modo mais essencial é a inscrição da vida na estrutura dos Estados 

modernos, ou seja, dos direitos do homem nos do cidadão (CASTRO, 2013, p. 69). 

Uma inscrição, deve-se observar, biopolítica par excellence, e que está 

intrinsicamente ligada à noção de sujeito de direito, a base conceitual sobre a qual 

veio se erigir todo o edifício jurídico da modernidade. 

Quanto a isto, o argumento de Agamben (2010, ps. 124-125) centra-se no fato 

de que o texto da Declaração de 1789, ao ligar a vida nua natural, ou seja, o puro fato 

do nascimento, como fonte criadora e irradiadora de direitos termina por inaugurar a 

biopolítica moderna. Deve-se isto ao fato de que aquilo que é posto como sendo a 

base do ordenamento é, precisamente, a vida nua natural, a qual imediatamente se 

dissipa na figura do “cidadão”, na qual seus direitos são “conservados”. Deste modo, 

é justamente porque o elemento nativo foi inscrito no próprio coração da 

comunidade política que a declaração pode atribuir a soberania à “nação”, 

realizando, assim, a passagem da soberania régia de origem divina à soberania 

nacional. Contudo, o que esta passagem realiza também, é, com efeito, assegurar a 

exceptio (ou seja, a exclusão inclusiva ou inclusão exclusiva) da vida na nova ordem 

estatal, pois se antes havia somente o “sujet”, o súdito, sujeitado ao poder real, o que 
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se tem agora é a sua transformação em “cidadão”, a figura portadora imediata da 

soberania. Desta forma, os princípios da natividade e da soberania, que no antigo 

regime eram separados, agora se unem irrevogavelmente no corpo do “sujeito 

soberano”, isto é, a vida sagrada pressuposta e abandonada pela lei no estado de 

exceção, “o portador mudo da soberania” (AGAMBEN, 2015, p. 104), que constitui o 

fundamento do novo Estado-nação.18 

Este processo, por sua vez, irá produzir consequências biopolíticas que 

somente hoje podemos visualizar e que, afinal, não podem ser compreendidas caso 

se esqueça que “[...] em seu fundamento não está o homem como sujeito político 

livre e consciente, mas, antes de tudo, a sua vida nua, o simples nascimento que, na 

passagem do súdito ao cidadão, é investido pelo princípio de soberania” (AGAMBEN, 

2010, p. 125, grifo nosso). Pode-se dizer, logo, que a raiz do problema é, portanto, a 

ficção implícita na qual o sistema se assenta: a de que o nascimento se converte 

imediatamente em nação [o termo que a designa, deve-se observar, não é mera 

coincidência, afinal, etimologicamente nação vem do latim natio, derivado de natus, 

particípio passado do verbo nascor, que significa justamente nascer (LAFER, 1988, p. 

136)], e de que nesta equação não possa existir resíduo algum.19 Consequentemente, 

deve-se pensar de maneira séria, na esteira da argumentação de Agamben (2010, p. 

125), o fato de que “Os direitos são atribuídos ao homem (ou brotam dele), somente 

na medida em que ele é o fundamento, imediatamente dissipante (e que, aliás, não 

deve nunca vir à luz como tal), do cidadão”. 

Desta forma, para Agamben, a ênfase instrumental que foi dada aos direitos 

do homem e a multiplicação das declarações e convenções no âmbito das 

organizações supranacionais, no segundo pós-guerra, acabaram impedindo que 

fosse promovida uma autêntica compreensão do significado histórico deste 

fenômeno, de tal modo que agora 

 

                                                      
18 Como escreve Agamben (2015, p. 28) em Meios sem fim: “Estado-nação significa: Estado que faz 
da natividade, do nascimento (isto é, da vida nua humana) o fundamento da própria soberania”. 
19 O que, evidentemente, não procede. Nesse sentido, conforme Agamben (2010, p. 125): “Quando, 
após as convulsões do sistema geopolítico da Europa que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, o 
resíduo removido entre nascimento e nação emerge como tal à luz, e o Estado-nação entra em uma 
crise duradoura, surgem então o fascismo e o nazismo, dois movimentos biopolíticos em sentido 
próprio, que fazem portanto da vida natural o local por excelência da decisão soberana”. 
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[...] é chegado o momento de cessar de ver as declarações de direitos como 

proclamações gratuitas de valores eternos metajurídicos, que tendem (na 

verdade sem muito sucesso) a vincular o legislador ao respeito pelos princípios 

éticos eternos, para então considerá-las de acordo com aquela que é a sua 

função histórica real na formação do moderno Estado-nação. As declarações 

dos direitos representam aquela figura original da inscrição da vida nua natural 

na ordem jurídico-política do Estado-nação. Aquela vida nua natural que, no 

antigo regime, era politicamente indiferente e pertencia, como fruto da criação, a 

Deus, e no mundo clássico era (ao menos em aparência) claramente distinta 

como zoé da vida política (bíos), entra agora em primeiro plano na estrutura do 

Estado e torna-se aliás o fundamento terreno de sua legitimidade e da sua 

soberania (AGAMBEN, 2010, p. 124). 

 

A argumentação empreendida por Agamben tem como plano de fundo, no 

capítulo intitulado “Os direitos do homem e a biopolítica”, as considerações feitas 

sobre o tema por Hannah Arendt, que intitulou o quinto capítulo do seu livro sobre o 

imperialismo, dedicado ao problema dos apátridas,20 “O declínio do Estado-nação e 

o fim dos direitos do homem” (ARENDT, 2012, p. 369). Seguindo os rastros deixados 

por Arendt, Agamben (2010, p. 123) irá explorar a íntima e necessária conexão 

existente entre um termo (o Estado-nação) e outro (os direitos do homem), que a 

autora deixou, apesar dos seus penetrantes insights sobre a questão, a seu ver, 

injulgada, tendo em vista que, para o autor, enquanto os ditos “direitos sagrados e 

inalienáveis do homem” estiverem ligados ao sistema do Estado-nação, eles estarão, 

em verdade, sempre que não se possa configurá-los como direitos dos cidadãos de 

um Estado, desprovidos de qualquer tutela e qualquer realidade. 

 

3 Marx, Arendt e Agamben: abstratalidade a formalidade dos direitos humanos, ou 

“A sacralidade da nudez de ser unicamente humano” 

 

A  crítica  político-filosófica  dos  direitos  humanos,  deve-se observar,  não  é  

                                                      
20 “Muito mais persistentes na realidade e muito mais profundas em suas consequências têm sido a 
condição de apátrida, que é o mais recente fenômeno de massa da história contemporânea, e a 
existência de um novo grupo humano, em contínuo crescimento, constituído de pessoas sem Estado, 
grupo sintomático do mundo após a Segunda Guerra Mundial” (ARENDT, 2012, ps. 380-381). 



 
 
 
 
346 | Biopolíticas no Século XXI 

nova, tendo sido já promovida, como demonstra Oswaldo Giacoia Junior (2008, p. 

276), antes mesmo das essenciais contribuições arendtianas, por Karl Marx,21 que 

teria sido, provavelmente, o grande precursor na denúncia de mistificação ideológica 

dos direitos humanos abstratos.  

De acordo com Giacoia Junior (2008, p. 276), Marx teria denunciado como nas 

primeiras declarações de direito, ou seja, as constituições americana e francesa, 

havia um hiato mal ocultado pelo conectivo “e”, o qual, simultaneamente, ligava e 

separava o homem e o cidadão, porém, encobrindo não só uma diferença, mas muito 

mais que isso, encobrindo uma contradição real, que é o fato de suas relações 

estarem baseadas em relações sociais de domínio e exploração. Para Marx, afinal, 

os modernos estados nacionais, com sua superestrutura jurídico-política lastreada 

na forma do Estado liberal, promovem a moldura institucional exigida pela 

correspondente configuração da sociedade civil burguesa. 

Diante desse contexto, o que se tem é somente a expressão simbólica e 

jurídica do domínio econômico e da hegemonia política burguesa. Tem-se nela, desta 

forma, a tradução legal do mesmo princípio que rege a sociedade, o princípio dos 

egoísmos privados. Assim, pode-se dizer que a sociedade burguesa seria, para Marx, 

o lugar próprio do homem natural, do homem egoísta, 22  ligado à esfera da 

necessidade e da sobrevivência, o qual termina por se tornar a antítese do homem 

livre, ou seja, do cidadão, que representaria o universal humano em contraposição ao 

particular (GIACOIA JUNIOR, 2008, p. 276). A organização da sociedade moderna 

corresponderia, deste modo, a esta mesma oposição existente entre o homem e o 

cidadão, como se pode notar pelas palavras de Marx (2010, p. 53): 

 

                                                      
21 A tradição crítica dos direitos humanos, no início voltada para o direito natural moderno, faz sua 
aparição, na verdade, em pensadores tanto à direita quanto à esquerda, no final do século XVIII e início 
do século XIX, podendo-se citar, por exemplo, Burke, Bentham e, sobretudo, Marx: “Edmund Burke 
ridicularizou sua abstração e racionalismo; Jeremy Bentham seu obscurantismo e indeterminação; 
Karl Marx sua íntima ligação com interesses de classe que, apesar das aparentes alegações da teoria, 
tornavam os direitos naturais adversos à emancipação do ser humano” (DOUZINAS, 2009, p. 122). 
22 “A sociedade feudal foi dissolvida em seu fundamento, no homem, só que no tipo de homem que 
realmente constituía esse fundamento no homem egoísta. Esse homem, o membro da sociedade 
burguesa, passa a ser a base, o pressuposto do Estado político. Este o reconhece como tal nos direitos 
humanos” (MARX, 2010, p. 52, grifo nosso). 
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Por fim, o homem na qualidade de membro da sociedade burguesa é o que vale 

como homem propriamente dito, como o homme em distinção ao citoyen, porque 

ele é o homem que está mais próximo de sua existência sensível individual, ao 

passo que o homem político constitui apenas o homem abstraído, artificial, o 

homem como pessoa alegórica, moral. O homem real só chega a ser reconhecido 

na forma do indivíduo egoísta, o homem verdadeiro, só na forma do citoyen 

abstrato. 

 

Nesta fórmula abstrata dos direitos humanos encontra-se, portanto, a 

pretensão burguesa à uma emancipação prenhe de uma contradição insolúvel, que 

é a oposição, em termos políticos, entre os direitos do homem, considerado em seu 

estado de indivíduo natural e egoísta, e os direitos do cidadão, considerado, desta 

vez, a partir do ponto de vista do seu pertencimento a uma comunidade política, ou 

seja, no reconhecimento de direitos civis.23 A esfera do Estado, para este ponto de 

vista, serviria precisamente como o ponto em que os direitos humanos falham, pois 

não seria nada mais que a instância que, por meio do dispositivo jurídico, legitima e 

acoberta as relações de dominação sob o manto da igualdade formal, sendo 

responsável, portanto, por garantir e perpetuar tanto a diferença e a dominação de 

classes, quanto a exploração e os interesses econômicos da burguesia, a real 

detentora do poder político (GIACOIA JUNIOR, 2008, p. 277). 

O testemunho de Marx serve, aqui, a um propósito: ele demonstra como desde 

o início a positivação dos direitos humanos vem carregada deste movimento, o qual 

se quer evidenciar, que é a existência ab initio de uma dialética entre homem e 

cidadão, presente, nestes termos, tanto na declaração de direitos francesa de 1789, 

quanto, deve-se notar, nos documentos proclamados na ocasião da independência 

dos EUA. Dialética esta que encontrou sua deplorável atestação já no início do século 

XX, com a alastrada crise política da gestão da cidadania que veio a assolar a Europa 

nos períodos entre e pós-Guerra - principalmente devido aos fenômenos de 

multiplicação de minorias, decorrentes dos tratados de paz que vieram a pôr fim à 

primeira Guerra Mundial, aos quais somaram-se a realidade daqueles denominados 

                                                      
23  “Toda emancipação é redução do mundo humano e suas relações ao próprio homem. A 
emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade burguesa, a 
indivíduo egoísta independente, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral” (MARX, 2010, p. 54). 
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como seus “primos em primeiro grau”, a situação dos “povos sem Estado”, os 

apátridas24 -, e que veio a afetar todos os Estados nacionais. Esta crise, desde então 

tornada permanente, expressa uma situação na qual se pode reconhecer um 

rompimento radical no vínculo homem-cidadão, desnudando, assim, a precariedade 

e a abstração da noção de direitos do homem (GIACOIA JUNIOR, 2008, p. 278). 

O fim da primeira Guerra Mundial veio a modificar em escala numérica até 

então inaudita o número de pessoas que não eram bem-vindas e que também não 

podiam ser assimiladas em lugar algum. Esta era a realidade das displaced persons 

(apátridas) e dos refugiados, que, conforme escreveu Hannah Arendt, ao perderem 

os seus lares, vieram a perder também a sua cidadania, e, desta forma, expulsas da 

trindade Estado-Povo-Território, converteram-se em verdadeiros refugos da terra,25 

para os quais não há, em realidade, direito humano algum acessível (LAFER, 1988, p. 

139). Com efeito, conforme aduz Arendt (2012, p. 397), “Os apátridas estavam tão 

convencidos quanto as minorias de que a perda de direitos nacionais era idêntica à 

perda de direitos humanos e que a primeira levava à segunda”.  

O que os refugiados e os apátridas escancaram, então, é como o fato do não 

pertencimento a uma comunidade política, o fato de não possuir um lugar no mundo 

no qual se possa fincar raízes, acaba por tornar manifesta a condição deficitária dos 

direitos humanos em termos de conteúdo, a despeito da sua enunciação e 

construção histórica.26 O que fica oculto na enunciação das várias dimensões de 

direitos, sejam eles os direitos individuais de primeira geração, os direitos coletivos 

de segunda geração, ou até mesmo os direitos de terceira e quarta gerações,27 o 

motivo pelo qual todas elas, no fim, falham, é precisamente por presumirem um 

direito fundamental, sem o qual todos eles perdem o sentido: a cidadania. 

                                                      
24 Conforme escreve Arendt (2012, p. 371, grifo nosso): “Os apátridas e as minorias, denominados com 
razão ‘primos em primeiro grau’, não dispunham de governos que os representassem e protegessem 
e, por isso eram forçados a viver ou sob as leis de exceção dos Tratados de Minorias – que todos os 
governos (com exceção da Tchecoslováquia) haviam assinado sob protesto e nunca reconheceram 
como lei -, ou sob condições de absoluta ausência da lei”. 
25 “Uma vez fora do país de origem, permaneciam sem lar; quando deixavam o seu Estado, tornavam-
se apátridas, quando perdiam os seus direitos humanos, perdiam todos os direitos: eram o refugo da 
terra” (ARENDT, 2012, p. 369, grifo nosso). 
26  As tensões e contradições internas, escreve Douzinas (2009, ps. 107-108), já se encontravam 
plenas no texto francês: “[...] no contraste entre homem e cidadão, entre princípio e exceção, entre 
cidadão e estrangeiro, e entre homens e mulheres, escravos, brancos, colonizados e todos aqueles 
excluídos de direitos políticos”. 
27 Neste tema, conforme Lafer (1988, ps. 125-134). 
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Exatamente o direito que, no caso dos refugiados e dos apátridas, veio a surgir em 

primazia sob a negativa da perda de uma comunidade política (GIACOIA JUNIOR, 

2008, p. 280). Não por outra razão, aliás, seguem nesta mesma via as lúcidas lições 

de Hannah Arendt (2012, p. 402, grifo nosso): 

 

Não importa como tenham sido definidos no passado (o direito à vida, à liberdade 

e à procura da felicidade, de acordo com a fórmula americana; ou a igualdade 

perante a lei, a liberdade, a proteção da propriedade e a soberania nacional, 

segundo os franceses; não importa como se procure aperfeiçoar uma fórmula 

tão ambígua como a busca da felicidade, ou uma fórmula antiquada como o 

direito indiscutível à propriedade; a verdadeira situação daqueles a quem o 

século XX jogou fora do âmbito da lei mostra que esses são direitos cuja perda 

não leva à absoluta privação de direitos. [...] A calamidade dos que não têm 

direitos não decorre do fato de terem sido privados da vida, da liberdade ou da 

procura da felicidade, nem da igualdade perante a lei ou da liberdade de opinião 

– fórmulas que se destinavam a resolver problemas dentro de certas 

comunidades – mas do fato de já não pertencerem a qualquer comunidade. 

 

É nesta questão que se assenta, aliás, um dos elementos mais importantes na 

análise que Arendt faz sobre o totalitarismo, precisamente este colapso da ideia de 

direitos humanos que veio a ocorrer a partir do momento em que se pôde visualizar 

a existência de pessoas consideradas indesejáveis e supérfluas por Estados que 

negaram lhes conceder o direito de cidadania, negando-lhes, desta forma, seguindo 

a intuição de Hannah Arendt, o “direito a ter direitos”.28 Passava a existir, então, uma 

nova série de refugiados, de seres humanos desabrigados, destituídos de um lugar 

próprio, os quais terminam por explicitar o “paradoxo” contido na declaração dos 

direitos sagrados e inalienáveis do homem, isto é, o fato de que tais direitos referiam-

se a um “ser humano abstrato”, o qual não se encontrava em parte alguma, enquanto 

que, na bruta realidade dos fenômenos, os homens concretos seguiam totalmente 

                                                      
28 “Só conseguimos perceber a existência de um direito a ter direitos (e isto significa viver numa 
estrutura onde se é julgado pelas ações e opiniões) e de um direito de pertencer a algum tipo de 
comunidade organizada, quando surgem milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não 
podiam recuperá-los devido à nova política global” (ARENDT, 2012, p. 403, grifo nosso). 
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desprotegidos, entregues às arbitrariedades dos poderes vigentes (DUARTE, 2000, p. 

45).  

Com efeito, segundo Hannah Arendt (2012, p. 408, grifo nosso), em uma frase 

que poderia muito bem ter sido proferida por Agamben, “O mundo não viu nada de 

sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano”. Para atualizar Arendt com 

as contribuições de Agamben, poderíamos, agora, explicitar o sentido oculto da frase 

da seguinte maneira: sagrados, em realidade, eram; porém, conforme o étimo: 

matáveis e, todavia, insacrificáveis.29 

Este excurso, que diz respeito à reconstrução das principais críticas feitas aos 

direitos humanos, foi, aqui, necessário. Necessário, pois é por meio dele que se pode 

chegar na contribuição de Agamben para este tão importante e complicado tema, 

tendo em vista que, para o autor, o que está em jogo nos direitos humanos é, 

precisamente, a articulação que vimos problematizando, isto é, a articulação entre o 

homem e o cidadão: por um lado, os refugiados, os homens que carecem ou 

perderam a cidadania, e, por outro, a separação entre o humanitário, que tem por 

objeto a vida desprovida de cidadania, e o político (CASTRO, 2013, p. 69). 

É importante observar, deste modo, de que maneira Agamben inicia sua 

interpretação biopolítica dos direitos humanos. Ele a promove, tanto no Homo sacer, 

quanto em Meios sem fim, tendo como principal ponto de partida uma reflexão de 

Hannah Arendt (2012, p. 408, grifo nosso) sobre a situação dos refugiados, que aqui 

reproduzimos: 

 

O conceito de direitos humanos, baseado na suposta existência de um ser 

humano em si, desmoronou no mesmo instante em que aqueles que diziam 

acreditar nele se confrontaram pela primeira vez com seres que haviam 

realmente perdido todas as outras qualidades e relações específicas – exceto 

que ainda eram humanos.30 

                                                      
29 Trata-se, portanto, da mesma sacralidade observada naquela obscura figura do direito romano, o 
homo sacer: “Considere-se a esfera de significado do termo sacer, tal qual resulta da nossa análise. 
Ele não contém nem um significado contraditório no sentido de Abel, nem uma genérica ambivalência, 
no sentido de Durkheim; ele indica, antes, uma vida absolutamente matável, objeto de uma violência 
que excede tanto a esfera do direito quanto a do sacrifício” (AGAMBEN, 2010, p. 87, grifo nosso). 
30 Esta passagem é citada por Agamben em dois de seus livros (Homo sacer: o poder soberano e a 
vida nua I, 2010, p. 123, presente também em Meios sem fim: notas sobre a política, 2015, p. 27), tendo 
uma grande importância, a nosso ver, em seu argumento. Vale observar, contudo, que o autor 
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Como escreve Agamben em “Para além dos direitos do homem”, o problema 

do refugiado não só se apresenta, na Europa e fora dela, com idêntica urgência, como 

também, no agora irrefreável declínio do Estado-nação e na corrosão geral das suas 

tradicionais categorias jurídico-políticas, como sendo, talvez, a única figura pensável 

do povo no nosso tempo, de modo que, enquanto não for promovida a dissolução do 

Estado-nação e da sua soberania, continuará a ser ele a única figura na qual se pode 

hoje entrever as formas e os limites de uma outra política (AGAMBEN, 2015, p. 24). 

A figura dos refugiados, consoante os eventos e contextos acima tratados, 

tomaram uma forma massiva, especialmente em nossa época, na qual houve a 

combinação letal de processos de exílio e desnacionalização. Pode-se exemplificar 

isso, por um lado, com as leis de desnacionalização e de desnaturalização aplicadas 

pela França a partir de 1915 aos cidadãos de origem inimiga, a qual acabou sendo 

seguida por diversos outros Estados europeus, como pela Bélgica em 1922, pela 

Itália em 1926, a Áustria em 1933, mas que tem como maior insígnia, é claro, a 

Alemanha em 1935.31 Por outro lado, esta situação também pode ser exemplificada 

por aqueles refugiados que optaram por renunciar às suas cidadanias originais, em 

razão dos perigos que corriam em seus lugares de origem (CASTRO, 2013, p. 70). 

Desta forma, o refugiado, simultaneamente exilado e sem pátria, que segundo 

Hannah Arendt deveria encarnar os direitos do homem, mostra antes a sua crise e 

decadência. Por essa razão, de acordo com Agamben (2010, p. 130, grifos nossos), 

 

É necessário desembaraçar resolutamente o conceito de refugiado (e a figura da 

vida que ele representa) daquele dos direitos do homem, e levar a sério a tese de 

Arendt, que ligava os destinos dos direitos àqueles do Estado-nação moderno, 

de modo que o declínio e a crise deste implicam necessariamente o tornar-se 

obsoleto daqueles. O refugiado deve ser considerado por aquilo que é, ou seja, 

nada menos que o conceito-limite que põe em crise radical as categorias 

                                                      
referencia esta citação a partir da obra “Essays on understanding”, de Hannah Arendt, na qual não 
encontramos a passagem correspondente, sendo possível encontra-la, como acima demonstrado, no 
entanto, em Origens do totalitarismo. 
31 “[...] até que em 1935 as leis de Nuremberg dividiram os cidadãos alemães em cidadãos em sentido 
pleno e cidadãos sem direitos políticos. Essas leis – e a massa de apátridas resultantes delas – 
marcam uma virada decisiva na vida do Estado-nação moderno e sua definitiva emancipação das 
noções ingênuas de povo e cidadão” (AGAMBEN, 2015, p. 26).  
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fundamentais do Estado-nação, do nexo nascimento-nação àquele homem-

cidadão, e permite assim desobstruir o campo para uma renovação categorial 

atualmente inadiável, em vista de uma política em que a vida nua não seja mais 

separada e excepcionada no ordenamento estatal, nem mesmo através da figura 

dos direitos humanos. 

 

A propósito desta argumentação, pode-se notar como não só a figura do 

refugiado, a partir de uma leitura biopolítica, se configura como um conceito-limite 

que põe em xeque os fundamentos do moderno Estado-nação, mas como também a 

própria noção de “povo”,32 um de seus principais pilares, por si só revela-se também 

como contendo, nas palavras de Agamben, uma “fratura biopolítica fundamental”.  

Para o autor, toda interpretação do significado político do termo povo deve 

necessariamente levar em consideração a ambiguidade fundamental do termo, que, 

nas línguas europeias modernas, indica simultaneamente tanto o sujeito político 

constitutivo como classe, quanto também, desde sempre, os pobres e os deserdados, 

ou seja, aqueles que estão excluídos da política33 (AGAMBEN, 2015, p. 35). De acordo 

com Agamben, trata-se o termo “povo” de um conceito polar: de um lado, ele 

representa o Povo com maiúscula, isto é, o sujeito político; porém, de outro, ele 

representa também o povo com minúscula, ou seja, a multiplicidade dos corpos 

necessitados. Esta oposição entre “Povo” e “povo” (refletida, por exemplo, em 

populus e plebs, povo e plebe, segundo o direito romano), por sua vez, superpõe-se 

com a distinção entre bíos e zoé, isto é, entre inclusão e exclusão, entre existência 

                                                      
32 Pois, como sugere Agamben (2015, ps. 66-67)...: “Para quem nutre ainda alguma dúvida sobre esse 
propósito, uma olhada ao que está acontecendo ao nosso redor é, a partir desse ponto de vista, 
instrutiva: se os poderosos da terra se movem armados para defender um Estado sem povo (o Kuwait), 
os povos sem Estado (curdos, armênios, palestinos, bascos, judeus da diáspora) podem, ao contrário, 
ser oprimidos e exterminados impunemente, para que fique claro que o destino de um povo só pode 
ser uma identidade estatal e que o conceito de povo apenas tem sentido recodificado naquele de 
cidadania”. 
33  “Em italiano popolo, em francês peuple, em espanhol Pueblo [em português povo] (como os 
adjetivos correspondentes popolare, populaire, popular e os latinos tardios populus e popularis dos 
quais todos derivam) designam, na língua comum e no léxico político, tanto o conjunto dos cidadãos 
como corpo político unitário (como em ‘povo italiano’ ou em ‘juiz popular’) quanto os pertencentes às 
classes inferiores (como em homme du people, rione popolare, front populaire). Também em inglês 
people, que tem um sentido mais indiferenciado, conserva, porém, o significado de ordinary people em 
oposição aos ricos e à nobreza. Na constituição americana lê-se, assim, sem distinção de gênero, ‘We 
people of the United States...’; mas quando Lincoln, no discurso de Gettisburgh, invoca um 
‘Government of the people by the people for the people’, a repetição contrapõe implicitamente ao 
primeiro povo um outro” (AGAMBEN, 2015, ps. 35-36). 
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política (Povo) e vida nua (povo) (CASTRO, 2013, p. 71). Ou seja, pode-se dizer, nestes 

termos, que o “povo” traz sempre em si uma “[...] fratura biopolítica fundamental. Ele 

é aquilo que não pode ser incluído no todo do qual faz parte e não pode pertencer ao 

conjunto no qual já está desde sempre incluído” (AGAMBEN, 2015, p. 37). 

Para Agamben isto demonstra, afinal, como a constituição da espécie humana 

em um corpo político passa, necessariamente, por uma cisão fundamental; 

constituindo uma fratura biopolítica que permearia toda a política moderna. Assim, 

diz Agamben (2015, p. 40): 

 

Parafraseando o postulado freudiano sobre a relação entre Es e Ich, poderíamos 

dizer que a biopolítica moderna é sustentada pelo princípio segundo o qual “onde 

há vida nua, um Povo deverá ser”; sob a condição, porém, de acrescentar 

imediatamente que tal princípio vale também na formulação inversa, que quer 

que “onde há um Povo, ali haverá vida nua”. A fratura, que acreditavam ter sanado 

eliminando o povo (os judeus que são seu símbolo), reproduz-se, assim, 

transformando novamente todo o povo alemão em vida sagrada votada à morte 

e em corpo biológico que deve ser infinitamente purificado (eliminando doentes 

mentais e portadores de doenças hereditárias). 

 

Esta fratura biopolítica, de acordo com o autor, revela-se também na questão 

da eugenia moderna, ou seja, na política como decisão acerca da vida, mais 

especificamente, neste caso, acerca das vidas dignas ou indignas de serem vividas 

(CASTRO, 2013, p. 71). O que está jogo, quanto a isto, é a questão biopolítica que 

estes métodos implicam, especialmente ao fato de que à soberania do homem 

vivente pareça corresponder imediatamente, quanto à sua vida, a fixação de um 

limiar além do qual ela possa cessar de ter valor jurídico e, desta forma, possa tornar-

se matável sem que com isso se cometa, porém, um homicídio, assemelhando-se, 

nesse sentido, àquela vida nua do homo sacer. Pois, na problemática da politização 

da vida o que parece estar em questão, assim como no problema do estado de 

exceção, é aquele da decisão: de acordo com Agamben, é como se toda politização 

da vida implicasse em uma nova decisão a respeito do limiar no qual a vida possa 

deixar de ser relevante, momento a partir do qual, tornada “vida sacra”, ela se torna, 

então, impunemente eliminável (AGAMBEN, 2010, p. 135). 



 
 
 
 
354 | Biopolíticas no Século XXI 

E por que motivo este debate interessa? Ele cresce em importância quando se 

nota o fato de que este fenômeno da sacralização das vidas, do fato de se poder 

assinalar um momento a partir do qual uma vida deixa de ter valor, podendo, desta 

forma, ser eliminada, não estava de maneira alguma restrita ao nazismo e ao 

fenômeno totalitário. Ele não é, de modo algum, um fenômeno do passado, mas sim 

algo que concerne propriamente ao cidadão moderno, pois, conforme afirma 

Agamben (2010, p. 135, grifo nosso), 

 

Toda sociedade fixa este limite, toda sociedade – mesmo a mais moderna – 

decide quais sejam os seus “homens sacros”. É possível que este limite, do qual 

depende a politização e a exceptio da vida natural na ordem jurídica estatal não 

tenha feito mais do que alargar-se na história do Ocidente e passe hoje – no novo 

horizonte biopolítico dos estados de soberania nacional – necessariamente ao 

interior de toda vida humana e de todo cidadão. A vida nua não está mais 

confinada a um lugar particular ou em uma categoria definida, mas habita o 

corpo biológico de cada ser vivente. 

 

O poder de decidir sobre a vida nua, o poder que no caso do nacional-

socialismo veio a se tornar a sua principal vocação, era precisamente este poder de 

decisão sobre a vida que seria considerada digna ou indigna de ser vivida. Não há 

símbolo tão expressivo do exercício desta vocação, nesse sentido, que o programa 

de eutanásia levado a cabo por Hitler, o qual tinha por objetivo eliminar, dentre outros, 

os doentes mentais incuráveis. Calcula-se que o programa, que durou algo em torno 

de quinze meses, tenha acabado com a vida de cerca de sessenta mil pessoas... 

(AGAMBEN, 2010, p. 137).34 

Para Agamben (2010, p. 137), isso demonstra o fato de que a “vida indigna de 

ser vivida” não é, com toda a evidência, um conceito da ordem da ética, mas, 

                                                      
34  Quanto a isto, é interessante notar, de acordo com Hannah Arendt (1999, p. 122), como este 
programa aparentemente autônomo estava, na verdade, intimamente ligado ao programa de 
extermínio por câmaras de gás que logo se tornaria o método oficial de extermínio utilizado pelos 
nazistas: “Nessa atmosfera de morte violenta era especialmente eficiente o fato de a Solução Final, 
em seus últimos estágios, não ser efetuada por fuzilamento, portanto por meio da violência, mas nos 
pavilhões de gás que, do começo ao fim, estavam intimamente ligados ao ‘programa de eutanásia’, 
ordenado por Hitler nas primeiras semanas da guerra e aplicado aos doentes mentais da Alemanha, 
até a invasão da Rússia”. 
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sobretudo, um conceito político, no qual o que está em questão é a extrema 

metamorfose realizada, na contemporaneidade, na vida matável e insacrificável do 

homo sacer, sobre a qual está baseado o poder soberano. Nesse sentido, o problema 

da eutanásia é utilizado por Agamben como um exemplo daquilo que, enquanto 

dispositivo que pode operar esta troca na vida do homo sacer, somente pode fazê-la 

porque nela pode-se encontrar a situação na qual um homem pode separar em outro 

a zoé do bíos, isto é, pode encontrar e separar nele algo como uma vida nua, uma 

vida matável. No que tange ao exemplo do nazismo, vale dizer, na perspectiva da 

biopolítica moderna, a eutanásia se coloca, de acordo com o autor, sobretudo na 

intersecção soberana sobre a vida matável e a tarefa de zelar o corpo biológico da 

nação, sendo exatamente este o ponto no qual a biopolítica se converte, 

necessariamente, em tanatopolítica. 

A tanatopolítica é, portanto, a biopolítica elevada ao seu grau mais extremo, 

no qual vige uma heterogeneidade complementar entre o antigo poder soberano de 

fazer morrer e deixar viver e o biopoder de fazer viver e deixar morrer. 35  Para 

Agamben, é exatamente este o caso dos grandes Estados totalitários do nosso 

tempo, como se pode notar do excerto que segue presente em O que resta de 

Auschwitz: 

 

É precisamente tal heterogeneidade que, no entanto, começará a tornar-se 

problemática no momento de afrontar a análise dos grandes Estados totalitários 

do nosso tempo, especialmente a do Estado nazista. Nele, uma absolutização 

sem precedentes do biopoder de fazer viver se cruza com uma não menos 

absoluta generalização do poder soberano de fazer morrer, de tal forma que a 

biopolítica coincide imediatamente com a tanatopolítica (AGAMBEN, 2008, p. 89). 

 

                                                      
35 Como descreve Foucault (2010, p. 202, grifo nosso) em “Em defesa da sociedade”, o velho direito de 
soberania consistia no direito de “fazer morrer ou deixar viver”, enquanto que a biopolítica, 
diferentemente, consiste numa forma de governamentalidade que possui um poder inverso, o de 
“fazer viver ou deixar morrer”: “E eu creio que, justamente, uma das mais maciças transformações do 
direito político do século XIX consistiu, não digo exatamente em substituir, mas em completar esse 
velho direito de soberania – fazer morrer ou deixar viver – com outro direito novo, que não vai apagar 
o primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassa-lo, modifica-lo, e que vai ser um direito, ou melhor, um poder 
exatamente inverso: poder de ‘fazer’ viver e de ‘deixar’ morrer. O direito de soberania é, portanto, o de 
fazer morrer ou de deixar viver. E depois, este novo direito é que se instala: o direito de fazer viver e de 
deixar morrer”. 
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4 O campo e a bifrontalidade dos direitos humanos 

 

O exercício desse poder, no entanto, talvez não tenha sido mais radicalizado 

em nenhum outro lugar senão no campo, o lugar onde habita o intestemunhável, isto 

é, o muselmann, o muçulmano.36 Mas, afinal, o que é um campo?  

O campo é, entre outras coisas, o lugar onde se realizou a mais absoluta 

“conditio inhumana”, de que se tem conhecimento, sobre a terra. Contudo, ao invés 

de se deduzir uma definição do campo a partir dos eventos catastróficos que nele se 

sucederam, seguindo a abordagem de Agamben, iremos, antes, perquirir qual é a 

estrutura jurídico-política vigente neste espaço, que faz com que seja possível que 

eventos semelhantes a estes venham a acontecer.37 Tratar-se-á o campo, logo, não 

como um fato histórico e uma anomalia pertencente ao passado, ainda que mesmo 

hoje eventualmente verificável, mas como uma verdadeira matriz oculta, o nómos do 

espaço político em que habitamos (AGAMBEN, 2015, p. 41). 

De início, vale observar, como relata Hannah Arendt, que os campos 

compreendem aquele espaço formado por uma tal estrutura de dominação total que 

terminam por se tornar a esfera onde “tudo é possível”. 38  Por isto, torna-se 

necessário refletir sobre o estatuto paradoxal do campo, entendido, nos termos de 

Agamben, como espaço de exceção. O campo é um pedaço de território, o qual é 

colocado fora do ordenamento jurídico normal, mas que, contudo, nem por isso se 

torna simplesmente um espaço externo. Portanto, aquilo que é nele excluído é, de 

                                                      
36 Intestemunhável, diz-se, seguindo a linha do que Giorgio Agamben chamou de “paradoxo de Levi”, 
baseado nos relatos de Primo Levi. O paradoxo consiste, nas palavras de Jeanne Marie Gagnebin 
(2008, ps. 15-16), “[...] em afirmar que não pode haver nem verdadeira testemunha nem verdadeiro 
testemunho, porque os únicos que poderiam ser testemunhas autênticas foram mortos – como o 
foram os ‘muçulmanos’ e tantos outros” (GAGNEBIN, 2008, ps. 15-16). Os “muçulmanos” (der 
Muselmann), por sua vez, era o jargão pelo qual se chamavam os habitantes dos campos de 
concentração: “O intestemunhável tem nome. Chama-se, no jargão do campo, der Muselmann, o 
muçulmano” (AGAMBEN, 2008, p. 49). 
37 Pois, de acordo com o autor, “A pergunta correta em relação aos horrores cometidos nos campos 
não é, portanto, aquela que questiona como foi possível cometer crimes tão atrozes contra seres 
humanos; mais honesto e, sobretudo, mais útil seria indagar atentamente através de quais 
procedimentos jurídicos e de quais dispositivos políticos seres humanos puderam ser tão 
integralmente privados de seus direitos e de suas prerrogativas, até que cometer nos seus confrontos 
qualquer ato não parecesse mais como um delito (nesse ponto, de fato, tudo tinha se tornado 
realmente possível)” (AGAMBEN, 2015, p. 44). 
38 “Os campos de concentração e de extermínio dos regimes totalitários servem como laboratórios 
onde se demonstra a crença fundamental do totalitarismo de que tudo é possível” (ARENDT, 2012, p. 
581, grifo nosso). 
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acordo com o significado etimológico de exceção, capturado fora, ou seja, é incluído 

a partir da sua própria exclusão. No entanto, como se sabe, aquilo que é capturado 

no ordenamento, desta forma, é o próprio estado de exceção, e, na medida em que 

este é um estado de exceção “desejado”, de acordo com o autor, ele inaugura um 

novo paradigma jurídico-político, no qual a norma torna-se, por fim, indiscernível da 

exceção (AGAMBEN, 2010, p. 166).  

Este contexto permite que Agamben (2010, p. 166) afirme, então, o seguinte: 

 

O campo é, digamos, a estrutura em que o estado de exceção, em cuja possível 

decisão se baseia o poder soberano, é realizado normalmente. O soberano não 

se limita mais a decidir sobre a exceção, como estava no espírito da constituição 

de Weimar, com base no reconhecimento de uma dada situação factícia (o perigo 

para a segurança pública): exibindo a nu a íntima estrutura de bando que 

caracteriza o seu poder, ele agora produz a situação de fato como consequência 

da decisão sobre a exceção. Por isso, observando-se bem, no campo a quaestio 

iuris não é mais absolutamente distinguível da quaestio facti e, neste sentido, 

qualquer questionamento sobre a legalidade ou ilegalidade daquilo que nele 

sucede é simplesmente desprovido de sentido. O campo é um híbrido de direito 

e de fato, no qual os dois termos tornaram-se indiscerníveis. 

 

Como se observou acima, Hannah Arendt já havia enunciado como nos 

campos emergiu em plena luz o princípio que rege o domínio totalitário, o princípio 

segundo o qual neles “tudo é possível”. Esta colocação, por sua vez, somente pode 

tornar-se totalmente inteligível caso se entenda como os campos são, em verdade, 

constituídos por um espaço de exceção, no sentido proposto por Agamben, em que 

a lei não somente é suspensa em sua integralidade, mas como também, além disso, 

neles fato e direito se confundem sem resíduos, de modo que, desta forma, neles 

tudo se torna verdadeiramente possível. Aqueles que entravam no campo moviam-

se em uma verdadeira zona de indistinção. Indistinção entre externo e interno, 

exceção e regra, lícito e ilícito, o que, por sua vez, terminava por tornar os próprios 

conceitos de direito subjetivo e de proteção jurídica desprovidos de qualquer sentido. 

Além do mais, caso se tratasse de um hebreu, este já havia sido privado, consoante 

as Leis de Nuremberg, de todos os seus direitos de cidadão, de modo que, no 
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momento da “solução final”, ele já encontrar-se-ia completamente desnacionalizado 

(AGAMBEN, 2010, p. 166). 

A biopolítica exercida no campo reduz a vida do sujeito à mais pura e absoluta 

nudez, a qual não é, porém, um fato extrapolítico natural, que o direito deve se limitar 

a constatar ou reconhecer. A produção da vida nua no campo se dá, precisamente, 

porque no campo a vida se encontra permanentemente em um limiar de 

indiscernibilidade entre fato e direito. Desta maneira, pode-se dizer, enfim, que a 

essência do campo consiste na materialização do estado de exceção, criando, desta 

forma, consequentemente, o espaço no qual a vida nua e a norma terminam por se 

tornar indiscerníveis (AGAMBEN, 2010, ps. 167-169). 

Pode-se dizer, desta maneira, que neste ilocalizável dos campos, nesta zona 

anômica que é preenchida pelo estado de exceção, aqueles que o habitam 

encontram-se completamente despojados de todo estatuto político-jurídico, 

reduzidos, desta forma, integralmente à vida nua. Por esta razão, pode-se afirmar, 

com Agamben (2010, p. 167, grifo nosso), que o campo é “[...] o mais absoluto espaço 

biopolítico que jamais tenha sido realizado, no qual o poder não tem diante de si 

senão a pura vida sem qualquer mediação”. Por isso, o campo é, também, “[...] o 

próprio paradigma do espaço político no ponto em que a política se torna biopolítica 

e o homo sacer se confunde virtualmente com o cidadão” (AGAMBEN, 2015, p. 44).  

Isso significa, em última instância, que o campo é uma virtualidade que pode, 

a qualquer momento, se materializar,39 e que os potenciais homini sacri de nosso 

tempo não são apenas os refugiados, mas, sim, todo e qualquer cidadão, os quais, 

                                                      
39  E se a essência do campo consiste de fato nesta materialização do estado de exceção e na 
consequente criação de um espaço para a vida nua como tal, teremos que admitir, então, “[...] que nos 
encontramos virtualmente em presença de um campo todas as vezes em que for criada uma estrutura 
semelhante, independentemente da entidade dos crimes que são ali cometidos e qualquer que seja a 
sua denominação e topografia específica. Será um campo tanto o estádio de Bari, no qual, em 1991, 
a polícia italiana amontoou provisoriamente os imigrados clandestinos albaneses antes de devolvê-
los a seu país, quanto o velódromo de inverno no qual as autoridades de Vichy recolheram os judeus 
antes de entrega-los aos alemães; tanto o campo de refugiados na fronteira com a Espanha, no qual 
morreu, em 1939, Antonio Machado, quanto as zones d’attente nos aeroportos internacionais 
franceses, nos quais foram mantidos os estrangeiros que pedem o reconhecimento do estatuto de 
refugiado. Em todos esses casos, um lugar aparentemente anódino (por exemplo, o Hotel Arcades, em 
Roissy) delimita, na realidade, um espaço no qual o ordenamento normal é, de fato, suspenso e no 
qual o fato de que sejam cometidas ou não atrocidades não depende do direito, mas somente da 
civilidade e do sentido ético da polícia que age provisoriamente como soberana (por exemplo, nos 
quatro dias em que os estrangeiros foram detidos nas zone d’attente antes da intervenção da 
autoridade judicial)” (AGAMBEN, 2015, p. 45). 
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uma vez enredados nesta teia, não irão encontrar realidade e concreção em nenhum 

dos sagrados e inalienáveis direitos humanos, pois estarão, essencialmente, 

privados de qualquer estatuto jurídico, expostos e abandonados a uma violência 

potencialmente absoluta e inderrogável. 

É necessário, neste momento, fazer, porém, uma importante advertência. Não 

se trata, de maneira alguma, a propósito dos argumentos empreendidos e das 

críticas aqui formuladas, de se negar os direitos humanos. Os direitos humanos, 

como ressalta Jürgen Habermas (2012, ps. 11-17), sempre surgiram primeiro a partir 

da oposição à arbitrariedade, à opressão e à humilhação, e se alimentam, desta 

forma, da indignação dos humilhados pela violação de sua dignidade humana,40 de 

modo que os seus conteúdos são, à luz dos desafios históricos e às novas formas 

de violação, a cada momento atualizados, o que permite, por sua vez, tanto um maior 

aprofundamento do conteúdo normativo dos direitos já assegurados, quanto a 

própria descoberta  e construção de novos direitos fundamentais. A dignidade 

humana funciona, nesse sentido, como um verdadeiro sismógrafo, que mostra aquilo 

que é constitutivo para uma ordem jurídica democrática, a saber, precisamente os 

direitos que os cidadãos de uma comunidade política devem se dar para que possam 

se respeitar de forma recíproca, como membros de uma associação voluntária de 

livres e iguais, tendo em vista, principalmente, que, “Somente a garantia desses 

direitos humanos cria o status de cidadãos que, como sujeitos de direitos iguais, 

pretendem ser respeitados em sua dignidade humana” (HABERMAS, 2012, p. 17). 

Portanto, negar a importância das declarações de direitos e a sua função 

emancipatória, isto é, como instrumento garantidor das liberdades públicas, como 

forma de resistência ao arbítrio e à tirania, pelo seu papel essencial no 

constitucionalismo moderno, pela sua constante busca por formas mais igualitárias 

e mais justas de existência, bem como também pelo seu indispensável conteúdo 

                                                      
40 Pois, conforme escreve Habermas (2012, p. 14, grifo nosso), “A experiência da violação da dignidade 
humana tem uma função de descoberta – por exemplo, em vista das condições sociais de vida 
insustentáveis e da marginalização das classes sociais empobrecidas; em vista do tratamento 
desigual de mulheres e homens no mercado de trabalho, da discriminação de estrangeiros, de 
minorias culturais, linguísticas, religiosas e raciais; também em vista do sofrimento de mulheres 
jovens de famílias de imigrantes que precisam se libertar dos códigos de honra tradicionais; ou diante 
da expulsão brutal de imigrantes ilegais ou dos que buscam asilo. À luz dos desafios históricos, em 
cada momento são atualizadas outras dimensões do sentido da dignidade humana”. 
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ético, voltado para a supressão das violências, das torturas e das humilhações e da 

valorização da alteridade, seria algo, deve-se dizer, evidentemente cínico. Deve-se 

ressaltar, desta forma, de maneira explícita, que não é disto que se trata a presente 

argumentação. Trata-se, em verdade, como ressalta Oswaldo Giacoia Junior (2008, 

p. 284) em “Sobre os direitos humanos na era da bio-política”, de se tomar 

consciência, na esteira do pensamento de Giorgio Agamben, da função histórico-

política do trinômio nação/nacionalidade, soberania e poder jurídico sobre a vida e, 

desta maneira, reconhecer as nefastas consequências desta combinação. Desta 

forma, o que salta aos olhos é a percepção de que, ao lado da função emancipatória 

das declarações de direitos fundamentais, há, também, o seu reverso, o outro lado 

da moeda, que é caracterizado, por sua vez, pela indispensável percepção de que elas 

integram o dispositivo de abandono da vida nua à violência dos mecanismos de 

poder, dos quais todas as encarnações das vidas indignas de serem vividas41 – à 

exemplo do refugiado, mas que, num país como o Brasil, os exemplos são tão mais 

numerosos do que este espaço permitiria enumerar -, dão, todos os dias, 

testemunho. 

Há de se reconhecer, portanto, esta bifrontalidade presente na construção 

histórica dos direitos humanos, não para lhes acusar o fim, mas para, por meio da 

compreensão dos seus limites e deficiências, tentar encontrar modos ainda mais 

efetivos de emancipação, de graus mais intensos de liberdade e de formas políticas 

mais igualitárias. Nesse sentido, o que a presente pesquisa pôde encontrar como 

resposta é o problemático fato de que enquanto estiver vigente o sistema do Estado-

                                                      
41  Dos torturados e desaparecidos pela ditadura civil-militar, até os(as) jovens negros(as) nas 
periferias das grandes cidades, conforme aponta Jeanne Marie Gagnebin (2010, ps. 185-186): “Esse 
passado que insiste em perdurar de maneira não reconciliada no presente, que se mantém como dor 
e tormento, esse passado não passa. Ele ressuscita de maneira infame nos inúmeros corpos 
torturados e mortos, mortos muitas vezes anônimos, jogados nos terrenos baldios ou nas caçambas 
de lixo, como foi o caso dos três jovens do morro da Providência no Rio, em julho de 2008. O silêncio 
sobre os mortos e torturados do passado, da ditadura, acostuma a silenciar sobre os mortos e 
torturados de hoje. Todos encarnam, mesmo que sob formas diversas, a figura sinistra ‘daquele que 
é reduzido à vida nua, isto é, de um homem que não é mais homem’ – ou melhor, que pode ser morto 
sem que seu assassinato seja castigado’, assim a definição do Homo sacer por Giorgio Agamben. O 
não saber sobre os mortos do passado instaura na memória um lugar de indeterminação cuja 
transposição atual se encontra nesses espaços indeterminados de exceção, situados no próprio seio 
do corpo social – e cuja existência nem sequer é percebida. Podemos citar Guantánamo, mas também 
lugares ditos mais ‘normais’ como os campos de refugiados, as salas de espera para os clandestinos 
nos aeroportos e, quem sabe, as assim chamadas periferias das grandes cidades”. 
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nação, lastreado na teoria da soberania, as vidas que forem capturadas pelo seu 

dispositivo estarão desde sempre marcadas pelo signo da sacralização, o que 

significa, conforme o étimo, que elas tornar-se-ão sempre matáveis e 

insacrificáveis.42 Logo, se acompanhamos a reflexão de Agamben, é porque, assim 

como ele, compartilhamos desta que constitui a sua preocupação medular: 

 

Justamente essa constitui a preocupação medular de Agamben, em O poder 

soberano e a vida nua I, assim como em Estado de Exceção: sua crítica radical 

da doutrina dos direitos humanos tem em vista liberar a política do paradigma 

do bio-poder, separá-la de sua vinculação sempiterna com o Estado e com o 

Direito. Essa preocupação se desdobra num exame minucioso sobre o laço entre 

soberania e vida nua, sobre a lógica paradoxal do abandono da vida ao poder 

soberano, que pretende dissolver o vínculo mítico e ancestral entre Direito e 

violência (GIACOIA JUNIOR, 2008, ps. 288-289). 

 

Considerações Finais 

 

No âmbito do poder soberano, portanto, as vidas que restam são somente 

vidas nuas, o que pode ser dito tanto sobre as figuras que representam a insígnia da 

exclusão, os apátridas e os refugiados, tanto como também sobre os próprios 

cidadãos de um Estado-nação, visto que estes, enquanto se encontrarem 

soberanizados, isto é, capturados pelo bando soberano, serão sempre habitantes 

virtuais do campo, o qual pode, a qualquer momento, vir a se materializar. O campo 

representa, enquanto dispositivo regulador oculto da inscrição da vida no 

ordenamento, “[...] o signo da impossibilidade de o sistema funcionar sem se 

transformar em uma máquina letal” (AGAMBEN, 2015, p. 46), para além das 

                                                      
42 Nesse sentido, é curioso notar como uma tal articulação se pronuncia até mesmo na sociologia de 
Zygmunt Bauman (2005, p. 45), o qual, a partir de um ponto de vista agambeniano, afirma: “Traduzindo 
tudo isso em termos seculares contemporâneos, diríamos que, na versão atual, o homo sacer não é 
nem definido por um conjunto de leis positivas nem portador dos direitos humanos que precedem as 
normas jurídicas. Pela capacidade que o soberano tem de se recusar a outorga de leis positivas e de 
negar a posse de quaisquer direitos de origem alternativa (incluindo os ‘direitos humanos’) – e, 
portanto, por sua capacidade de colocar de lado os homini sacri definidos pela retirada das definições 
legais -, a ‘esfera soberana’ é proclamada, conquistada, circunscrita e protegida”. 
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declarações e proclamações gratuitas de valores eternos metajurídicos, como o são 

os direitos humanos, em sua presente estrutura e funcionamento. 

A questão que se impõe, desta forma, é: há, então, alguma saída? Seguindo os 

apontamentos de Agamben, é necessário pensar em uma política e um direito que 

vem, isto é, uma política e um direito para além do bando soberano, nos quais já não 

se poderá mais enxergar nenhum rastro do ancestral vínculo mítico entre o Direito e 

a violência, os quais, atualmente, seguem plenamente operantes. Então, e somente 

então, poder-se-á pensar em um novo e mais livre devir, assim como, também, um 

outro estatuto e uma outra realidade para os direitos, sobretudo os direitos humanos, 

categoria, esta, tão eminentemente aporética, mas, igualmente, tão absolutamente 

necessária. 
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 the concepts of immunitas and ban 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424606.365-391  

 
Arthur Lamounier Mendonça1 

Resumo 

Diante a realidade sócio-política em que vivemos, nos indagamos sobre suas 

relações de poder. A proposta desta comunicação é elucidar conceitos como 

immunitas e communitas, em contraste com os de vida nua, campo, bando, na 

perspectiva da biopolítica. Para isso, elencamos pontos convergentes e divergentes 

dos dois autores, e mostraremos a passagem da biopolítica para tanatopolítica. Os 

dispositivos de exceção e imunitário em conjunto com o neoliberalismo estruturam 

tal transição. Com efeito, concluímos que os entendimentos dessas ideias sobre o 

vínculo entre o poder e a vida possibilitam prognósticos diferentes da atualidade. 

Palavras-chave: biopolítica; tanatopolítica; neoliberalismo; Giorgio Agamben; 

Roberto Esposito. 

 

Abstract 

In view of the socio-political reality in which we live, we ask ourselves about their 

power relations. The purpose of this communication is to elucidate concepts such as 

immunitas and communitas, in contrast to those of bared life, camp, ban, from the 

perspective of biopolitics. For this, we list convergent and divergent points of the two 

authors, and we will show the transition from biopolitics to tanatopolitics. The 

exception and immune dispositif in conjunction with neoliberalism structure this 

transition. In fact, we conclude that the understanding of these ideas about the link 

between power and life allows for different prognoses of today. 
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Considerações Iniciais 

 

Thomas Hobbes talvez tenha sido o primeiro autor que trabalhou a questão da 

teoria da soberania fora da lógica “teológica-cosmológica”. A soberania e contrato 

social são termos que foram discutidos por Hobbes no Leviatã (2002 [1651]), o poder 

soberano surgiu o com intuito de combater as conquistas e guerras que permearam 

a sociedade do século XVI. Hobbes queria legitimar um poder utilizando de 

argumentos baseados no homem e não no direito divino, partindo do hipotético 

estado de natureza, um lugar sem leis, sem autoridade, onde as paixões foram o 

combustível que moviam os homens aos desejos e as rapinagens. O medo e a 

insegurança passaram a incomodar e aterrorizar os indivíduos e as vontades 

múltiplas procuram assim uma vontade única para forma o corpo do soberano e com 

isso preservar seu bem maior: a vida. Os súditos preferiram abrir mão da sua 

liberdade e do poder pessoal, para se ter segurança.  

A forma do estado político, criada pela categoria de soberania, reproduz, ao 

invés de resolver, o potencial de uma política da vida para transformar em uma 

política sobre a vida. O poder soberano surge na passagem do estado de natureza 

para o estado político através do procedimento de um acordo voluntário de um 

contrato. A neutralização do conflito, como a criação de um particular, é 

acompanhada pela criação de um poder ilimitado soberano. A soberania 

estabelecida detinha o direito de vida e de morte. Cabia ao estado decidir quem ele 

faria morrer ou quem ele deixaria viver. 

Michel Foucault no curso Em Defesa da Sociedade no College de France 

(1975-1976) observa que a teoria da soberania tem um papel fundamental na Idade 

Média, de um retorno ao direito romano, e da relação entre o rei, seus súditos e a 

soberania. Define assim quatro papéis da soberania na história: como estrutura do 

poder feudal na monarquia; a legitimação e ferramenta para estabelecer as 

monarquias administrativas; a arma usada nas lutas políticas nas disputas pelo 

poder dos estados do século XV e XVI; e a representação de outro fenômeno político 
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(democracia parlamentar) que surgia para ir contra os modelos absolutistas, 

monárquicos regentes da época (FOUCAULT, 2005 [1997], p. 41-42). 

Foucault foi o filósofo que falou e desenvolveu melhor o conceito de biopolítica 

e biopoder, encontra-se o termo sendo mencionado no primeiro volume da História 

da Sexualidade I: A Vontade de Saber (1999 [1976]) e depois nos cursos Em Defesa 

da Sociedade (2005 [1997]), Segurança, Território, População (2008b [2004]), 

Nascimento da Biopolítica (2008a [2004]), no qual procura discutir a questão dos 

mecanismos de poder na sociedade do século XVIII de forma separada da teoria da 

soberania. Ele se orientou pelos mecanismos de sujeição, tecnologias de controle, 

dispositivos de saber e técnicas de dominação.  

No século XVII e XVIII surgiram técnicas de poder que passavam a atuar nos 

corpos sujeitados, com vigilância e disciplina para extrair maior produção no 

trabalho. Foucault acreditava que tais mecanismo não eram controlados por um 

poder soberano, mais por um sistema de tecnologia que vigia, hierarquiza e define a 

ordem social. O poder soberano desenvolvido pelos teóricos antigos estava mais 

focado nas riquezas, terras e girava em torno da figura do rei; o novo poder envolvia 

os corpos, o controle e a eficiência, a vigilância incisiva foi nomeada de poder 

disciplinar, um “poder indescritível, injustificável, nos termos da teoria da soberania, 

radicalmente heterogêneo, e que deveria ter levado normalmente ao próprio 

desaparecimento desse grande edifício jurídico da teoria da soberania. ” (FOUCAULT, 

2005 [1997], p. 43). 

O poder disciplinar estava presente em todos os ambientes sociais. Ele 

produzia e ensinava o saber, empregando as ciências para validar o conhecimento 

aplicado. Já não era privilégio do Estado possuir um regime meticuloso, eficiente e 

contundente, outras instituições passaram a ter também. O poder funcionava como 

uma rede, os corpos eram sujeitados e podiam também sujeitarem outros corpos; 

ele não se encontrava nos corpos e sim na relação entre eles. A soberania foi 

“democratizada” com a criação de direitos e leis que regulamentavam a coerção sutil 

e micro capilar nas pessoas, a política é chamada então de “anátomo-política”.  

Foucault observa que:  
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(...) essa teoria e a organização de um código jurídico, centrado nela, permitiram 

sobrepor aos mecanismos da disciplina um sistema de direito que mascarava os 

procedimentos dela, que apagava o que podia haver de dominação e de técnicas 

de dominação na disciplina e, enfim, que garantia a cada qual que ele exercia, 

através da soberania do Estado, seus próprios direitos soberanos. (FOUCAULT, 

2005 [1997], p. 44) 

 

Na metade do século XVIII aparece outro tipo de poder que veio a somar com 

o poder disciplinar, diferente na forma de agir, no caráter e utilizando de outros 

dispositivos; o poder não investe mais sobre o corpo, mas sobre o homem-corpo, a 

vida biológica da espécie humana com determinados mecanismos que controlam de 

forma estratégica na política, temos aí a definição do biopoder (FOUCAULT, 2008b 

[2004], p. 3). Foucault introduz também o termo bio-política, que  

 

trata-se de um conjunto de processos como a proporção dos nascimentos 

e dos óbitos, a taxa de reprodução, a fecundidade de urna população, etc. 

São esses processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade que, 

justamente na segunda metade do século XVIII, juntamente com uma 

porção de problemas econômicos e políticos (os quais não retorno agora), 

constituíram, acho eu, os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos 

de controle dessa biopolitica. (FOUCAULT, 2005 [1997], p. 289-290). 

 

O poder agora age diretamente na população, com um saber produzido que dá 

respaldo para os movimentos de normalização e regulamentação no Estado-nação. 

A proposta do Estado estava voltada para aumentar a vida e criar tecnologias que 

ajudem no âmbito da saúde; o poder abandona a morte do seu domínio para entrar 

em uma escala global de atuação. O Estado tinha agora “o direito de fazer viver e de 

deixar morrer. ” (FOUCAULT, 2005 [1997], p. 287). A norma é a nova regra das 

instituições disciplinares e regulamentadoras.  

 

Pode-se dizer que o elemento que vai circular entre o disciplinar e o 

regulamentador, que vai se aplicar, da mesma forma, ao corpo e it população, que 
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permite a um só tempo controlar a ordem disciplinar do corpo e os 

acontecimentos aleatórios de urna multiplicidade biológica, esse elemento que 

circula entre um e outro e a "norma". A norma é o que pode tanto se aplicar a um 

corpo que se quer disciplinar quanta a uma população que se quer regulamentar. 

(FOUCAULT, 2005 [1997], p. 302). 

 

Foucault tinha como objetivo desvincular a análise do poder da dominação da 

soberania jurídica. A partir das investigações genealógicas e arqueológicas, Giorgio 

Agamben - filósofo italiano – compartilha de alguns conceitos próximo de Foucault, 

entretanto, utiliza da ideia de soberania, teoria estatal e do contrato social. Foucault 

acreditava que a política moderna consistia na inserção da zoé na política, Agamben 

pensa a biopolítica como dispositivo de exceção que transforma a bíos em zoé, 

atingindo o grau máximo da vida nua e abandonada; uma zona vaga entre o zoé e o 

bíos, onde se encontra a figura do homo sacer.  

O estado de exceção de Agamben é um vazio no poder soberano com um 

vácuo no direito, tendo na sua estrutura o princípio do bando - relação do poder 

soberano com o homo sacer. A soberania tem na sua estrutura a vida nua/homo 

sacer e no outro extremo o poder/soberano, aonde não existe limite para o alcance e 

atuação dela no plano social. O paradigma político de Agamben é o campo, 

inicialmente partido da ideia do campo de concentração nazista e posteriormente 

estendendo para regiões anômicas da cidade quando a exceção passa a ser uma 

regra.  

Outro pensador italiano que trabalhou o conceito de biopolítica é Roberto 

Esposito, com uma visão que busca resolver a dicotomia existente entre vida e morte 

perante ao poder. Para isso ele propõe uma dialética entre dois conceitos o 

immunitas e communitas; sendo o segundo a união do prefixo cum – comum – e 

munus – “o dom que se dá e não o que se recebe. ” (ESPOSITO, 2003 [1998], p. 28), 

temos assim a palavra comunidade, a communitas consiste de uma ausência. E a 

immunitas é a negação dessa ausência, uma abertura para a manifestação da 

individualidade e da separação do comum. Assim se constrói a ideia da soberania, 

do poder e a relação com o indivíduo. 
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Esposito procura afastar nas suas obras: Communitas: origen y destino de la 

comunidad (2003 [1998]), Immunitas: protección y negación de la vida (2005 [2002]), 

Bios: Biopolítica e Filosofia (2010, [2004]), Third Person: Politics of life and 

philosophy of the impersonal (2012 [2007]), Termos da política. Comunidade, 

imunidade, biopolitica (2017 [2008]), a ideia transcendente que permeia a relação 

poder soberano e a vida; que em um primeiro momento estão separados e depois 

juntos na relação da vida - como objeto e finalidade - com poder soberano, para um 

poder imanente, onde vida e poder se misturam e o comum (singular) permite uma 

biopolítica afirmativa. 

Partindo de duas visões diferentes e com paradigmas peculiares, Agamben e 

Esposito aprimoraram ideias fundamentais de Foucault e utilizaram conceitos 

específicos para explicar o desenrolar da biopolítica no Estado-nação. Veremos 

como os dois autores buscaram encontrar uma semântica apurada para descrever a 

realidade da política contemporânea ligada ao neoliberalismo. E a passagem da 

biopolítica para tanatopolítica são questões discutidas no texto. 

 

A biopolítica em Agamben e Esposito 

 

A dificuldade em apreender o poder como agente que perpetua a espécie ou 

elimina, era algo que incomodava os filósofos, o impasse e o limiar de atuação do 

poder nos corpos como potência e debilidade não estavam claro para a maioria. 

Doravante, alguns filósofos investigam um pensamento que explicam a politização 

da vida humana dentro do ambiente político. De como o poder soberano consegue 

manipular, controlar e matar os indivíduos sem ao menos responder por isso. 

Agamben acredita que a origem da biopolítica é a própria origem da política 

ocidental no qual se tem a ligação da vida nua com o poder soberano no núcleo do 

Estado na sua fundação; nesse ponto Agamben adiciona um conceito fundamental 

do antigo direito romano: o homo sacer, aquele ser “matável” e “insacrificável”, uma 

vida que tem uma relação com a exceção determinada pelo soberano. “Não a simples 

vida natural, mas a vida exposta a morte (a vida nua ou a vida sacra) e o elemento 

político originário. ” (AGAMBEN, 2007 [1995], p. 96, grifo do autor). Utilizando de dois 

termos gregos de Aristóteles: a bíos - vida qualificada - é transformada no zoé - vida 
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animalesca, sem direito, sem valor -, o primeiro seria a vida ativa no campo político 

e o segundo seria vida no seu estado natural de sobrevivência. Outra situação que 

ocorre do vínculo do soberano e o indivíduo sob efeito da exceção é que dentro da 

zona de atuação não fica bem definida a diferença entre o bíos e o zoé, a vida nua. 

Agamben diz que: 

 

Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não e tanto a pretensa 

ambivalência originada da sacralidade que lhe e inerente, quanto, sobretudo, o 

caráter particular da dupla exclusão em que se encontra preso e da violência a 

qual se encontra exposto. Esta violência - a morte insancionável que qualquer 

um pode cometer em relação a ele - não é classificável nem como sacrifício e 

nem como homicídio, nem como execução de uma condenação e nem como 

sacrilégio. (AGAMBEN, 2007 [1995], p. 90). 

 

O homo sacer sai da esfera humana, porém, também fica de fora da esfera do 

divino, ele é indeterminado na sua forma de ser, um verdadeiro paradoxo na 

biopolítica. Além de ser excluído, ele está à mercê das decisões e da hostilidade do 

Estado e do mundo profano. A sacralidade do homo sacer é pautada no paradoxo de 

vida e morte, diferentemente do que é o colocado na teoria jus naturalista que 

procura garantir a segurança e liberdade do indivíduo. Os dispositivos políticos são 

usados como intuito de tirar o homem da vida ética e política, deixando-o sem 

direitos e sem percepção da sua real situação no ambiente social. O indivíduo 

permanece em um ciclo contínuo de casa-trabalho, onde a sobrevivência e sua vida 

orgânica são a sua realidade cotidiana.  

Esposito desenvolve sua teoria a partir de dois conceitos latinos: communitas 

e immunitas. “Communitas é um grupo de pessoas que são unidas, não uma 

‘propriedade’, mas precisamente um dever ou uma dívida. Grupo de pessoas unidas 

não por um ‘mais’, mas por um ‘menos’, uma falta, um limite que se configura como 

um imposto (...) ” (ESPOSITO, 2003 [1998], p. 29 - 30, tradução nossa) 2 . Já a 

immunitas vem com a intenção de eliminar o termo munus, surge como negação do 

                                                      
2 “Communitas es el conjunto de personas a las que une, no una «propiedad», sino justamente un 
deber o una deuda. Conjunto de personas unidas no por un «más» sino por un «menos», una falta, un 
límite que se configura como un gravamen (...)”.  
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comum negado, um ato de proteção contra a exposição exagerada da alteridade dos 

indivíduos no ambiente coletivo. O immunitas são como barreiras de proteção diante 

dos perigos que se levantam contra a vida e a subjetividade e depois converte-se em 

agressão, morte, violência.  

É importante definir munus para entender melhor a ideia de Esposito a respeito 

de immunitas e communitas; o prefixo munus tem um significado diferente de “dom”, 

o munus é um dom que torna obrigatório o auxílio com o próximo, o “dom” já é uma 

relação reciproca que pode haver ou não um retorno da dádiva recebida. A 

combinação do cum e munus passa a ser um grupo de indivíduos que têm um ethos3 

e uma “visão de mundo” bem próximas e um dever constante um para com o outro 

dentro do ambiente coletivo. O indivíduo então tem uma dívida com a comunidade 

pelo dom recebido e precisa pagar de certa forma.  

 

Mas precisamente nessa subtração da constrição de um dever está a menor 

intensidade do donum em comparação com a inexorável obrigação do munus. 

Este, em resumo, é o dom que se dá porque se deve dar e não se pode não dar. 

Um tom de dever tão claro que modifica, e até interrompe, a biunivocidade do 

vínculo entre doador e donatário: embora gerado por um benefício anteriormente 

recebido, o munus indica apenas o dom que é dado, não aquele que é recebido. 

(ESPOSITO, 2003 [1998], p. 28, grifo do autor, tradução nossa)4 

 

A origem moderna da biopolítica para Esposito está localizada na conservação 

da vida, surge assim um paradigma de autopreservação de inclusão excludente, 

regido por uma lógica imunitária que consiste um esquema de proteção contra a 

própria vida do indivíduo. A immunitas pretende demarcar a relação do poder e da 

vida e da dependência existente entre eles de forma negativa; e também para tentar 

conectar dentro do ambiente político, a biopolítica e a soberania. Já dentro da 

filosofia política, pretende superar o paradoxo do poder que transcende a vida, algo 

                                                      
3 Costumes em uma realidade histórica-social com normas que norteiam o hábito do indivíduo.  
4 Pero justamente en esta sustracción a la constricción de um deber reside la menor intensidad del 
donum respecto de la inexorable obligatoriedad del munus. Este, em suma, es el don que se da porque 
se debe dar y no se puede no dar. Un tono de deber tan neto que modifica, y hasta interrumpe, la 
biunivocidad del vínculo entre donador y donatario: aunque generado por un beneficio recibido 
precedentemente, el munus indica sólo el don que se da, no el que se recibe. 
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que até então era considerado sem distinção definida e separados inicialmente - um 

poder que se impõe sobre a vida -, para um possível poder imanente - que coloca a 

vida e o poder interligados -, agora o poder é aquele que conserva a vida humana.  

 

Ora a vantagem hermenêutica do paradigma imunitário está precisamente na 

circustância de que estas duas modalidades, estes dois efeitos de sentido – 

positivo e negativo, conservador e destrutor – encontram finalmente uma 

articulação interna, uma charneira semântica, que os coloca numa relação causal 

– mesmo que seja tipo negativo. Isto significa que a negação não é uma forma 

de sujeição violenta que de fora o poder impõe a vida, mas o modo 

intrinsecamente antinómico em que a vida se conversa através do poder. Deste 

ponto de vista pode bem dizer-se que a imunização é uma protecção negativa da 

vida. (ESPOSITO, 2010 [2004], p. 74) 

 

A soberania tem origem no conceito de nomos, de acordo com as pesquisas 

de Agamben, que relaciona concepções opostas como justiça e violência. Para Carl 

Schmitt (2006 [1950], p. 70, grifo do autor, tradução nossa), (...) nomos é a forma 

imediata na qual a ordem política e social de um povo se torna espacialmente visível 

- a medida inicial e a divisão da pastagem, ou seja, a apropriação da terra, bem como 

a ordem concreta nela contida e decorrente dela. ”5 Schmitt busca afastar a ideia de 

nomos como lei e resgatar seu caráter fundador do direito.  

Agamben (2007 [1995], p. 183) acredita que o velho nomos é rompido, dando 

lugar ao campo. O nomos se torna um vácuo dentro da norma, na transição entre a 

ordem do direito e a ordem do facto; o nomos precede a ordem, o soberano se 

encontra dentro e fora do ordenamento jurídico. A partir disso, cria-se dentro da 

soberania um espaço aonde perambulam no mesmo eixo a violência e lei, no qual o 

Estado-nação põe em prática o resultado dessa indistinção. O fato do estado de 

exceção ter uma relação incluída e excluída com o direito reflete na sua relação com 

o indivíduo. Agamben diz que a exceção soberana dentro de um território faz do 

                                                      
5  “ (...) nomos is the immediate form in which the political and social order of a people becomes 
spatially visible - the initial measure and division of pasture land, i.e., the land-appropriation as well 
as the concrete order contained in it and following from it. ” 
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homem um ser sacer, perdendo sua concepção humana e se tornando um animal 

sujeito a morte cruel sem punição e sem crime. 

 

Se a nossa hipótese está correta, a sacralidade é, sobretudo, a forma originária 

da implicação da vida nua na ordem jurídico-política, e o sintagma homo sacer 

nomeia algo como a relação "política” originária, ou seja, a vida enquanto, na 

exclusão inclusiva, serve como referente à decisão soberana.  

Sacra é a vida apenas na medida em que está presa à exceção soberana, e ter 

tomado um fenômeno jurídico-político (a insacrificável matabilidade do homo 

sacer) por um fenômeno genuinamente religioso é a raiz dos equívocos que 

marcaram no nosso tempo tanto os estudos sabre o sacro como aqueles sobre 

a soberania. Sacer esto não é uma fórmula de maldição religiosa, que sanciona 

o caráter unheimlich, isto é, simultaneamente augusto e abjeto, de algo: ela é, ao 

contrário, a formulação política original da imposição do vínculo soberano. 

(AGAMBEN, 2007 [1995], p. 92-93, grifo do autor). 

 

A estrutura da soberania vista por Agamben é diretamente ligada ao estado 

de exceção, eles não podem ser vistos de forma separada. A intenção da exceção é 

proteger o soberano e o poder de alguma revolução interna ou de uma invasão 

externa. Nessa situação a lei é interrompida parcial ou totalmente dando lugar ao 

decretos-lei ou a força-de-lei, sendo ampliado os poderes do Executivo.  

 

A força-de-lei, separada da lei, o imperium flutuante, a vigência sem aplicação e, 

de modo mais geral, a ideia de uma espécie de “grau zero” da lei, são algumas 

das tantas ficções por meio das quais o direito tenta incluir em si sua própria 

ausência e apropriar-se do estado de exceção ou, no mínimo, assegurar-se uma 

relação com ele. (AGAMBEN, 2007 [2003], p. 80, grifo do autor) 

 

Teoricamente, o soberano em tal condição para governar não se encontra nem 

dentro e nem fora da ordem jurídica, “sendo a exceção uma modalidade de aplicação 

do ordenamento jurídico, que se realiza justamente por meio de sua suspensão; uma 

situação paradoxal, na qual a lei se aplica ao suspender-se, mantendo-se num 

estado de vigência pura, sem eficácia (...)” (GIACOIA, 2018, p. 155). As decisões estão 
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calcadas em pressupostos fáticos e não no direito. Isso demonstra que nem toda 

ordem é jurídica normativa. O estado de exceção não pode ser nivelado na norma e 

muito menos no caos. O que predomina no final é a vontade do soberano.  

O poder soberano, para Esposito, protege a sociedade trabalhando como uma 

doença autoimune, ele injeta os anticorpos em excesso (immunitas) que protegem a 

identidade própria e destrói as vidas que vão na contramão dessa identidade. Ou 

seja, a princípio o poder soberano alimenta e desenvolve a vida na comunidade, na 

intenção de proteger as alteridades cria um abrigo incisivo que atrapalha no fim a 

liberdade de expressão, mesmo havendo uma maior segurança para a manifestação 

da identidade. Porém, existe um ponto importante na relação entre o poder soberano 

e os sujeitos, já que o dispositivo imunitário soberano foi acionado para proteger os 

sujeitos contra eles mesmos; por isso é incoerente o sujeito se voltar contra o corpo 

político, pois, estaria indo contra a conservação da vida. O biopoder acaba detendo 

o direito de eliminar aqueles que colocam em risco “àquela vontade aquisitiva sobre 

todas as coisas” (ESPOSITO, 2010 [2004], p. 92) do Estado moderno, principalmente 

quando se trata da defesa da globalização neoliberal. Esposito descreve que:  

 

O que aqui sobressai, com uma aspereza apenas contida pelo carácter de 

excepcionalidade a que parece circunscrever-se o acontecimento, é a antinomia 

constitutiva da imunização soberana - fundada, justamente, não só na relação 

sempre tensa entre excepção e norma, mas também no carácter normal, porque 

previsto no próprio ordenamento que parece excluí-la, da excepção. Essa 

excepção - a coincidência liminar da conservação e da sacrificabilidade da vida 

- representa o resto não mediável, mas também a antinomia estrutural, que rege 

a máquina da mediação imunitária. Esta é ao mesmo tempo o resíduo da 

transcendência não reabsorvível pela imanência - saliência do «político» em 

relação ao jurídico com o qual no entanto se identifica - e o motor aporético da 

sua dialéctica: como se o negativo, remetido à sua função imunitária de 

protecção da vida, num dado momento esguichasse para fora do quadro e a 

golpeasse de volta com uma incontível violência. (ESPOSITO, 2010 [2004], p. 96). 

 

A comunidade para sobreviver precisa usar da sua própria negação 

(imunidade), sair do coletivo, público e adentrar no individual, privado das pessoas. 
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A subjetividade coletiva passa a prevalecer sobre o comum, sobre a ordem. Seguindo 

o pensamento hobbesiano, quanto maior igualdade e autopreservação existente 

entre os homens, maior é a chance de ocorrer lutas entre eles. O estado civil vem 

como afirmação do negativo do estado de natureza – situação no qual os homens 

possuem total liberdade para satisfazer seus desejos, paixões através da força – 

saindo de si para estabelecer ordem. “Poder-se-ia dizer que soberania, em última 

análise, não é mais do que o vazio artificial criado em torno de qualquer indivíduo - o 

negativo da relação ou a relação negativa que medeia entre entidades sem relação. 

” (ESPOSITO, 2010 [2004], p. 94). A soberania é o dispositivo que atua como 

imunidade nos indivíduos, sendo ela produto e voz deles. Mantendo assim uma 

subjetivação artificial, fazendo de cada sujeito absoluto dentro sua própria 

individualidade e da communitas, e sendo representado pelo soberano.  

Diferentemente de Agamben que pressupõe o estado de exceção criado e 

mantido pelo poder soberano que exclui incluindo os indivíduos dentro de zonas 

indeterminadas aonde a violência e a morte prevalecem. Esposito não trabalha com 

a ideia de exceção, mas com o dispositivo imunitário que é a peça chave da 

soberania, mas que também é uma forma de exclusão inclusiva. No qual a violência 

e o direito se confundem, colocando a vida sob custódia de um direito que ameaça a 

vida na sua potência. O dispositivo (direito) seleciona os indivíduos, de acordo com 

as leis, que irão morrer em prol do grupo dominante (burguesia). Para Esposito a vida, 

no contexto da biopolítica, não está em estado de calamidade e violência explícita 

constante. Existem sim pontos a favor que proporcionam segurança dentro do meio 

comunitário, não se resume apenas a violência. Ele enxerga que a vida sob efeito do 

dispositivo imunitário sofra as consequências nefastas só se houver um excesso e 

de situações extremas de uma ideologia6 que envolva conflitos como ocorreu no 

nazismo.  

 

                                                      
6  Em todo escopo do texto o conceito de ideologia usado será aquele estabelecido por John B. 
Thompson na obra: Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de 
comunicação de massa, que ele chama de “concepções críticas de ideologia”, ou seja, porque 
possuem um sentido negativo e são mobilizadas “pelas formas simbólicas, serve para estabelecer e 
sustentar relações de dominação” (THOMPSON, 2011 [1990], p. 79, grifo do autor). A ideologia aqui 
trabalha para o poder soberano, partido ou para um grupo dominante. 
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A relação de bando e a immunitas 

 

Na sociedade atual, o estado de exceção cria vários campos independentes, 

que se encontram fora do ordenamento jurídico normal e captura os indivíduos fora 

mantendo-os vigiados e controlados. A vida nua como vítima da exceção se encontra 

excluída duplamente, na área jurídica e na área divina, e não possui recursos para 

sair dessa zona de guerra e sem leis aplicáveis. Os dispositivos atuam com facilidade 

e sem resistência. As tecnologias de controle e extermínio estão cada vez mais sutis 

e mais violentas, a maioria dos indivíduos não percebem que foram colocados em 

um campo. O campo é fundamentado na exceção e alimentado por leis que 

demarcam os direitos e deveres dos cidadãos. 

 

O nascimento do campo em nosso tempo surge então, nesta perspectiva, como 

um evento que marca de modo decisivo o próprio espaço político da 

modernidade. Ele se produz no ponto em que o sistema político do Estado-nação 

moderno, que se fundava sobre o nexo funcional entre uma determinada 

localização (o território) e um determinado ordenamento (o Estado), mediado por 

regras automáticas de inscrição da vida (o nascimento ou nação), entra em crise 

duradoura, e o Estado decide assumir a vida biológica da nação. Se a estrutura 

do Estado-nação é, assim, definida pelos três elementos território, ordenamento, 

nascimento, a ruptura do velho nómos não se produz nos dois aspectos que o 

constituíam segundo Schmitt a localização, (Ortung), e o ordenamento, 

(Ordnung), mas no ponto que marca a inscrição da vida nua (o nascimento que, 

assim, torna-se nação) em seu interior. Algo não pode mais funcionar nos 

mecanismos tradicionais que regulavam esta inscrição, e o campo 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. (AGAMBEN, 2007 [1995], p.181, grifo do autor). 

 

O paradigma do campo é baseado nos campos de concentração da Alemanha 

nazista, espaço que a vida e a morte foram banalizados e dessubjetivação atua em 

todos que lá se encontram, criando uma zona anômica. Giacoia (2019, p. 16) observa 

que no campo “a exceção torna-se a regra, como consequência da relação dialética 
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entre uma violência que institui o direito e uma violência que garante sua aplicação.”7 

Percebe-se hoje como os negros, pobres, refugiados, presos políticos estão 

condenados a morrerem de forma violentas nas grandes cidades em campos 

específicos como a periferia, prisão, etc. No campo não há punição, crime, infração 

porque o direito constitucional não vigora dentro dele. É o espaço aonde se localiza 

a figura do homo sacer e o total controle do poder soberano, um espaço jurídico 

político. 

O homem que não possui direitos, situa-se na conjuntura da inclusão 

excludente e na exclusão inclusiva, sob o dispositivo da exceção e no comando do 

soberano; sua vida agora passar a ser a vida abandonada. A relação entre o poder 

soberano e o homo sacer é chamado de bando, no qual a ligação entre eles é uma 

exclusão inclusiva, aonde a exclusão do indivíduo ainda tem a atuação do poder. 

“Bando é a tradução portuguesa do termo alemão Bann, que significa o poder de 

governo, a soberania, o direito de estatuir comandos e proibições, de impor e 

executar penas; também o direito de banir. ” (GIACOIA, 2014, p. 51, grifo do autor). O 

bando é um conceito de extrema importância dentro da obra de Agamben, que 

determina a atuação do poder soberano sobre a vida nua; por isso é considerado 

como relação primordial da sociedade política no lugar do contrato social de Thomas 

Hobbes.   

O bando é também uma relação de exceção dentro do ambiente biopolítico 

pelo fato do poder soberano excluir, o bando capturar com a exceção aquele 

indivíduo inoperante, definido por critérios do Estado. “Exceptio e bando exibem uma 

analogia estrutural: Como ex capere, a exceção significa capturar fora; uma 

paradoxal exclusão includente, próxima do banimento. ” (GIACOIA, 2014, p. 51, grifo 

do autor). A vida é movida em direção ao biopoder e ao mesmo tempo é afastada 

dele, o bando é a força paradoxal que aproxima e afasta o indivíduo do extremo da 

soberania. O indivíduo passa a não fazer parte da ordem jurídica, mostrando como o 

bando está relacionado diretamente com a atuação das leis e na perda do significado 

normativo delas diante da situação anômica. Aquele que é banido do plano político 

                                                      
7 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Bio-poder e pós-humanismo. In: Revista Argumentos, Fortaleza, ano 11, 
n.21, p. 7-24, jan./jun. 2019. Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/argumentos/>. Acesso em: 
10 de setembro de 2020. 
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e abandonado à vida nua continua sendo uma figura do Estado, a relação de exclusão 

inclusiva permite ele transitar no espaço vazio aonde a morte é seu destino. 

 

A relação de bando 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 à mercê 

de quem o abandona, ao mesmo tempo excluso e incluso, dispensado e, 

simultaneamente, capturado. (AGAMBEN, 2007 [1995], p. 116, grifo do autor). 

 

A relação de bando destitui o direito do indivíduo baseado em parâmetros 

raciais, religiosos e financeiros. O biopoder como agente de controle e manutenção 

da vida biológica e o poder econômico se voltam para a acumulação de riqueza e 

com uma cooperação contínua com as oligarquias estabelecendo condições nocivas 

para uma parcela da população abandonada, produzindo discursos que provocam 

incerteza e incentivam o consumismo até mesmo na estrutura do campo; é assim 

que a tanatopolítica ganha espaço no cenário atual. Tal relação é fortalecida pelos 

meios de comunicação que destilam a ira velada ao homo sacer, terceirizando a 

morte e levando a violência para dentro da casa das pessoas. O bando captura a 

experiência da vida privada e faz dela uma forma de lucro e exploração, até ela perder 

seu valor utilitário para o sistema capitalista. 

O dispositivo imunitário soberano é utilizado para reafirmar os papéis dos 

sujeitos na engrenagem social e estabelecer e sustentar relações de dominação 

conservando o caráter de identidade coletiva. Sendo o comum a resistência que entra 

em ação contra o proprium8 na sociedade; em seguida tem-se o immunitas que age 

contra o comum e atua de forma contundente na tentativa de desarticular as 

interações que produzem a subjetividade crítica contra o sistema. O comum aqui 

dialoga com o “impessoal” de Deleuze, uma dessubjetivação dos indivíduos para 

uma “singularidade plural.”9 

                                                      
8 O comum aparece em contraposição ao proprium, as individualidades dos sujeitos dão lugar a 
comunidade.  
9 “Of course the impersonal lies outside the horizon of the person, but not in a place that is unrelated 
to it: the impersonal is situated, rather, at the confines of the personal; on the lines of resistance, to be 
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A comunidade no seu desenvolvimento como organização jurídica dá origem 

as relações de produção e troca entre um grupo de pessoas e apropria do proprium 

do indivíduo; o dispositivo imunitário massifica os homens, assujeita os indivíduos e 

afasta as diferenças mais radicais advindas da individualidade e subjetividade. O 

mundo atual é regido por construções simbólicas para legitimar relações de 

dominação, unificar a população, fragmentar os desviantes, dissimular as 

verdadeiras estratégias do poder e reificar as relações entre o Estado e o sujeito, 

modos de operação da ideologia (THOMPSON, 2011 [1990], p. 81-89)10. As redes de 

poder são fundamentadas pelo acúmulo de saber, dos modos de operação da 

ideologia, tecnologias de investigação e de verificação que são usadas para em 

conjunto para legitimar o poder e as relações assimétricas existentes. A proposta do 

dispositivo imunitário mediante a atuação das formas simbólicas da ideologia é criar 

um monoteísmo dentro da política, do meio social e impor uma verdade absoluta 

regida por regras que excluem aqueles digressivos da comunidade. E interligar 

indivíduos em uma identidade coletiva, independente da subjetividade e da diferença 

de cada um.  

Algumas das estratégias utilizadas e meios para alcançar os indivíduos são a 

padronização e simbolização da unidade; o primeiro utiliza de formas simbólicas 

para criar um padrão fundamentado pelo Estado e assim determinar uma hierarquia 

e uma segregação das pessoas, tem-se como exemplo a língua ou a religião 

hegemônica do território; o segundo envolve a criação de símbolos que representam 

uma identidade de um povo e servem como referência, contando uma origem e um 

destino comum (THOMPSON, 2011 [1990], p. 86).  É importante frisar que tais 

estratégias são campos de dominação e violência do Estado com sua população, 

juntos com os dispositivos reforçam o controle e a unificação da categoria da 

pessoa. 

                                                      
exact, which cut through its territory, thus preventing, or at least opposing, the functioning of its 
exclusionary dispositif. The impersonal is a shifting border: that critical margin, one might say, that 
separates the semantics of the person from its natural effect of separation; that blocks its reifying 
outcome. The impersonal does not negate the personal frontally, as a philosophy of the anti-person 
would; rather, the impersonal is its alteration, or its extroversion into an exteriority that calls it into 
question and overturns its prevailing meaning. ” (ESPOSITO, 2012 [2007], p. 14) 
10 John Thompson busca explicar quais são os “modos de operações” da ideologia mediante as 
relações simbólicas entre os dominados e dominantes no livro Ideologia e cultura moderna: teoria 
social crítica na era dos meios de comunicação de massa. 
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A immunitas no decorrer da história tomou uma proporção descomunal, 

infestou todos os âmbitos da sociedade. Como ele está alinhado com o poder 

soberano, evolui de forma paralela a ele, sendo aprimorado de acordo com as 

tecnologias de controle; as instituições de comunicação são exemplos de barreira 

que buscaram proteger e provocar as identidades dos indivíduos, elas medem as 

formas simbólicas que são usadas para assegurar as experiências subjetivas. A 

comunicação de massa é o dispositivo imunitário que tem maior alcance na 

sociedade, atua em conjunto com a globalização e são constantemente renovados 

para garantir maior eficiência. Tais meios de comunicação em massa e as técnicas 

de gerenciamento de opinião orientam e manipulam para onde dever ir à violência e 

a miséria. A maioria é excluída da vida política e tem a sua existência destruída, onde 

são ordenadas as interações sociais e a maneira de agir das pessoas, definindo de 

forma coletiva padrões corretos e os incorretos. A lei civil para Esposito atua como 

ferramenta da immunitas de restrição e domínio da vida biológica.  

 

Nós não podemos adimplir a lei que nos é imposta porque esta lei não nasce de 

nós. Esta não é, de modo algum, uma autolegislação do sujeito, ainda que o 

sujeito lhe esteja sujeito. Mas sujeito somente na modalidade passiva da 

“sujeição”, do “assujeitamento”; não naquela, ativa, da “subjetividade”. Ao 

contrário, a lei corrói, insidia, decompõe a nossa subjetividade. Ela vem de fora e 

nos conduz para fora de nós. Não somente no sentido de que não podemos dar 

a nós mesmos a própria lei, mas no sentido, mais radical, de que a lei, 

prescrevendo incondicionalmente o inadimplível, prescreve em um certo sentido 

a destituição do sujeito a que se dirige. (ESPOSITO, 2017 [2008], p. 77-78) 

 

As leis civis que inicialmente tinham o propósito de assegurar a ordem social, 

acabam anulando as subjetividades, o proprium do indivíduo e transformam-se em 

violência para garantir o dever formal e a obediência. Os sujeitos deixam de exercer 

seus direitos para serem objetos da vontade do Estado soberano, movidos pela 

emoção das propagandas ideológicas que rebaixam um grupo da sociedade para o 

status de inimigo; fazendo uma distinção do “nós” – os apoiadores do governo – e 
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“eles” – aqueles com o pensamento contrário ao governo – que exercem o papel de 

homo sacer de forma direta.   

 

A inoperosidade e o impessoal na norma neoliberal 

 

Agamben afirma que os governos modernos procuram criar um espaço sem 

distinção e definição entre a forma-de-vida e a vida nua, de maneira que a última 

prevaleça e seja a “forma-de-vida” no campo. O sujeito que se localiza dentro da vida 

nua pode ter um possível retorno à vida qualificada e acredita que a forma-de-vida, 

na visão de Agamben (2017, [2014, p. 233), “(...) uma vida que nunca pode ser 

separada da sua forma, uma vida em que nunca é possível isolar ou manter separado 

algo como uma vida nua. ”, pode desestabilizar o controle dos dispositivos sobre o 

homo sacer. O conceito de forma-de-vida tem grande importância na obra de 

Agamben, porque ele é a potência da vida direcionada a realização e a felicidade, 

podendo fazer escolhas e dedicar ao conhecimento das coisas que dão plenitude e 

bem-estar. O pensamento munido da possibilidade da prática transforma a forma de 

vida em forma-de-vida, o hífen denota a dialética entre forma e vida, unindo os dois 

termos. O indivíduo precisa passar da contemplação da realidade para a fase do devir 

e do agir e assim atingir a sua potência máxima dentro do ambiente sócio-político. 

A potência não pode ser vista de forma separada do agir.  

A fuga do homo sacer da relação de bando com o poder soberano pode ser 

conquistada através de um retorno histórico a prática e política, que foram divididas 

pelo poder estatal na formação do Estado quando ocorreu a biologização da política 

e a politização da vida nua. É importante entender que a vida nua faz parte do 

arcabouço do biopolítica, porque ela se encontra na fronteira entre o externo e 

interno. Por isso deve-se procurar um despertar da potência do pensamento e do 

agir na sua totalidade.  

 

O pensamento é forma-de-vida, vida inseparável de sua forma, e onde quer que 

se mostre a intimidade dessa vida inseparável, na materialidade dos processos 

corpóreos e dos modos de vida habituais não menos do que na teoria, ali – e 

somente ali – há pensamento. E é esse pensamento, essa forma-de-vida que 
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abandonando a vida nua ao “homem” e ao “cidadão”, que a vestem 

provisoriamente e a representam com seus “direitos”, deve tornar-se o conceito-

guia e o centro unitário da política que vem. (AGAMBEN, 2017 [2014], p. 239). 

 

Agamben para emancipar a forma-de-vida da bíos e zoé, diz que ambos 

precisam se tornar inoperosos (AGAMBEN, 2017 [2014], p. 252). Ele propõe em meio 

a dificuldade de determinar a vida nua na vida política e na vida biológica, a 

manifestação de uma vida autêntica e de realização. Na tentativa de uma construção 

de uma evasão do poder soberano, Agamben a partir de Plotino - aproximando a vida 

filosófica e o exílio (AGAMBEN, 2017 [2014], p. 265) -, busca inverter a relação de 

bando mediante ao exílio da política, condicionando a vida a si mesma em uma não-

relação íntima e além da vida nua. A intimidade política aqui tem um sentido de 

acabar com as diferenças e deixar inoperante os opostos interno/externo, 

privado/público e homo sacer/soberano. Só assim para a máquina ontológica-

política deixar de atuar junto do biopoder. A inoperosidade da vida dá espaço para 

outro uso dela, para um aberto para a felicidade e um viver bem dia após dia.  

Esposito em uma busca pela biopolítica afirmativa em relação a uma 

biopolítica negativa (tanatopolítica), envolve as categorias de vida, corpo e 

nascimento, a partir delas ele tenta diminuir as tensões e produzir um sentindo mais 

aberto do dispositivo imunitário. Ele trata de introduzir a ideia da imanência absoluta 

dentro do ambiente da vida e da lei. De forma a eliminar a questão transcendental 

que afastava a noção do sujeito e lei. Então, o sujeito sai da ideia do indivíduo e vai 

para o impessoal, rompendo as fronteiras do interno/externo e vida/norma.  A 

intenção é desarticular o dispositivo imunitário para uma potência afirmativa da vida, 

buscar direcionar sua atuação de forma menos agressiva contra o impessoal – 

comum – já que é uma força positiva contra a negação do munus, que é inerente a 

sociedade. 

A referência ao impessoal, como único modo vital do singular, não é alheia à 

superação de uma semântica da pessoa representada desde as origens da nossa 

cultura no seu estatuto jurídico - pelo menos enquanto o direito seja, e continue 

a ser, instrumento da individualidade intangível da pessoa. É este nó biojurídico 

entre vida e norma que Deleuze convida a desatar de uma forma que, em vez de 
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separá-las, reconheça uma na outra, encontre na vida a sua norma imanente e 

devolva à norma a potência em devir da vida. (ESPOSITO, 2010 [2004], p. 273). 

 

É na leitura no campo da imanência que a immunitas conexa o que foi 

separado, vida e poder soberano, privado e público no Estado-nação; o poder 

soberano que era considerado transcendente ao indivíduo, se volta para ele sem 

atravessá-lo de forma violenta e “insere a constituição das normas no interior do 

movimento da vida e faz da vida a fonte primária de instituição das normas. ” 

(ESPOSITO, 2010 [2004], p. 265).  

O neoliberalismo surge com a intenção de reverter os erros do sistema 

econômico liberal que ocasionaram as crises na década de 70 em vários países; com 

a visão que o mercado era algo natural da sociedade e que ele por si só encontraria 

a equilíbrio e o avanço no contexto econômico. A princípio o Estado não deveria 

intervir nos mercados, nem criar formas de facilitar os interesses econômicos das 

empresas, os teóricos do neoliberalismo acreditavam que isso poderia atrapalhar o 

progresso dos negócios. Porém, é importante frisar que houve uma diminuição nos 

programas sociais, nos impostos dos grandes conglomerados e que o Estado devia 

de certa forma assegurar a propriedade e os contratos.  

Com o tempo, o neoliberalismo se consolidou como sistema normativo dos 

governos e da sociedade em geral. Por isso,   

 

ele tem de intervir nessa sociedade para que os mecanismos concorrenciais, a 

cada instante e em cada ponto da espessura social, possam ter o papel de 

reguladores - e é nisso que a sua intervenção vai possibilitar o que e o seu 

objetivo: a constituição de um regulador de mercado geral da sociedade. Vai se 

tratar portanto, não de um governo econômico, como aquele com que sonhavam 

os fisiocratas, isto e, o governo tem apenas de reconhecer e observar as leis 

econômicas; não é um governo econômico, é um governo de sociedade. 

(FOUCAULT, 2008a [2004], p. 199).   

 

Apesar das facilidades que a globalização e o neoliberalismo promovem com 

a comunicação e o acesso as informações e tecnologias, os efeitos negativos 
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superam os positivos. A livre circulação dos dados e a dinâmica neoliberal no 

ambiente cibernético dificulta a inoperosidade da vida para um novo uso, apesar de 

ter uma abertura e expansão maior para ela acontecer. O mundo “digital” atualmente 

se mescla com o político e econômico (MOROZOV, 2018, p. 47). Quando o Estado não 

consegue capturar o indivíduo, o aparato tecnológico da internet captura e faz da 

vida cotidiana um ativo rentável11 sem o consentimento dele (MOROZOV, 2018, p. 55). 

As plataformas digitais são exemplos do avanço da globalização sem controle 

e sem ética, com uma falsa ideia democrática e de liberdade de uso. É importante 

salientar que os norte-americanos detém a soberania tecnológica dos produtos 

vendidos na maioria dos países (MOROZOV, 2018, p. 144). A ruptura dos limites 

sociais e econômicos para contratar um serviço servem como argumento para 

alastrar o ideal capitalista e libertário. A globalização é controlada pelo 

neoliberalismo, por isso a igualdade e o “progresso” dos povos têm avançado muito, 

porém, alguns pontos precisam ser revistos (MOROZOV, 2018, p. 146). O interesse 

do lucro e a infraestrutura digital atropelam a autonomia e o impessoal do indivíduo, 

mesmo ele tendo um número maior de ferramentas para poder conter essa ação. 

  

Transição da biopolítica para tanatopolítica 

 

Pelo exposto, no decorrer da pesquisa foi possível observar que a biopolítica 

em Agamben consiste da exclusão inclusiva e inclusão exclusiva do indivíduo (homo 

sacer) em um espaço vazio do direito e da violência (campo) que é regido pela 

exceção soberana numa relação de bando. O homo sacer de Agamben está fadado a 

morte violenta nos centros urbanos contemporâneos. As tecnologias e mecanismos 

de controle continuam se aprimorando na dessubjetivação, na produção de 

subjetividades e uniformização de comportamento de forma que atrapalhe o 

desenvolvimento de uma pluralidade autêntica. A manipulação de tais tecnologias 

permite a disseminação da violência, da crueldade e da intolerância contra os grupos 

abandonados e aqueles que trabalham para uma política mais igualitária e libertária. 

Seus direitos e deveres não são vistos como legítimos, o poder soberano deixa claro 

                                                      
11 O termo serve para caracterizar a soma dos lucros de objetos e investimentos das instituições 
financeiras. 
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quem são os inimigos e excluídos da esfera pública, além de defini-los como 

culpados das mortes e da violência.  

A biopolítica aliada com o neoliberalismo, de acordo com Foucault (2008b 

[2004], p. 388), e aqui adicionando o dispositivo de exceção de Agamben, exterminam 

a população com interesses financeiros de enriquecimento dos conglomerados 

capitalistas. A relação de bando na tanatopolítica parece ser guiada pela garantia de 

privilégio de poucos em oposição aos direitos de muitos. A maioria dos sujeitos é 

afastada da esfera pública e passar a habitar um espaço aonde só seus interesses 

vitais importam. As mídias digitais têm um papel de mensageira e fazem a 

divulgação da suposta “verdade” do Estado (THOMPSON, 2011 [1990], p. 339), 

excluindo incluído a imaginação e os desejos dos indivíduos.  

A biopolítica em Esposito tem um papel individualizador e protetor quando 

acaba com a dívida do munus que o homem tem com a sociedade, mas quando é 

levada ao extremo se torna uma biopolítica negativa. O direito assim como a 

globalização são exemplo de immunitas que fortalecem a tanatopolítica; o primeiro 

é uma reação aos perigos que rodam a ordem social e pretende garantir a proteção 

dos indivíduos que seguem as regras, mas o direito acaba priorizando grupos 

específicos, normalmente pessoas que possuem um grande capital econômico e 

social. Em compensação age de forma ofensiva contra o grupo excluído, podendo 

levar de forma indireta a morte de acordo com as aplicações da lei; o segundo é uma 

reação da apropriação do indivíduo pela sociedade, que busca à ação individual em 

meio a um ambiente coletivo; em graus avançados como tem-se visto a globalização 

institucionaliza a estrutura socioeconômica da sociedade e interioriza modelos 

culturais e formas de ser no indivíduo. A ação individual e subjetividade são guiadas 

por valores simbólicos impostos, criando assim uma proteção para aqueles que 

seguem e a violência contra os digressivos. 

A relação entre a proteção e negação da vida dentro da immunitas tem uma 

proporção diferente do bando em Agamben; a immunitas destrói a vida daquilo que 

se opõe a ela, o bando já institui uma exclusão includente da vida. A lógica imunitária 

consiste em eliminar vidas para que outras possam avançar e vencer na sociedade. 

O ideial de liberdade que o dispositivo imunitário incentiva e conduz as pessoas a 

uma suposta autonomia, acaba se transformando em uma vida ameaçada tanto pelo 
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Estado quanto pelos próprios sujeitos que entram em conflito e se eliminam. O fim 

dos indivíduos não faz diferença, o que importa é a sobrevivência no ambiente hostil 

produzindo pelo próprio Estado e seus mecanismos de controle e morte. A cultura 

que o dispositivo imunitário, o neoliberalismo, tem estipulado é a comercialização da 

vida, por isso a defesa se torna agressiva contra ela mesma. O mal não é expulso, 

mas passa a fazer parte da sociedade. A desigualdade que surge na sobrevivência é 

a regra, por isso a coletividade entra em crise dando lugar a uma individualidade que 

busca a cura na morte do próximo. O mal que sobrevive é o ensejo do êxito do 

dispositivo. A imunidade se retroalimenta na afirmação da negação vida.  

Como foi observado no decorrer do texto, dentro do domínio do Estado-nação, 

a lógica imunitária neoliberal deixa de lado a responsabilidade para com os 

indivíduos, quando envolve ignora as condições fundamentais para a vida, os menos 

favorecidos sofrem as consequências nefastas. A liberdade individual e o universo 

dos valores oprimem os improdutivos, descartam os considerados inferiores, 

levando-os a miséria e a desproteção, restanto apenas a ruína e a morte violenta. A 

impotência no âmbito social leva o desamparo para dentro da casa e para os corpos 

dos indivíduos. Adoece a mente, extermina a existência, a vida passa para um estágio 

de decadência contínua. O poder soberano se volta contra aqueles que são 

contrários aos seus princípios em uma relação paradoxal, que prega liberdade e 

oprime com ferocidade; que enriquece alguns e emprobece outros; que protege a 

vida de poucos e dizima a vida de muitos.  

A violência surge no contexto de biopolítica de Esposito como resposta ao 

ideal de liberdade e individualidade extrema provocado pelo paradigma imunitário, 

toda pessoa é vista como um adversário e como um inimigo em potencial que pode 

roubar, matar e tirar seu emprego. O retorno ao que Hobbes chamou de estado de 

natureza, aonde o medo e o perigo constante prevalecem no ar. O pânico dos 

subjulgados é o combustível para a violência se voltar contra aqueles que o Estado 

protege – a burguesia - , ninguém está livre do terror que também assombra a vida 

qualificada do bens favorecidos, mesmo em menor escala.  

Tanto em Agamben quanto em Esposito, pode-se observar no contexto 

contemporâneo que a biopolítica deixou de gerar a vida quando se associa com o 

poder financeiro, o que antes era voltado para o desenvolvimento da população se 
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volta para o crescimento, proteção e multiplicação do mercado financeiro. Conforme 

Foucault (2008a [2004], p. 165) afirma no Nascimento da Biopolítica, o poder 

soberano junto com o poder financeiro cria condições para expansão e acumulação 

de capital; tal lógica provoca violência e desigualdade, muitos ficam fora do jogo do 

Estado e do capital econômico monopolista e são abandonados. Os indivíduos 

encontram-se confinados em situações históricas de uma relação assimétrica com 

o poder soberano. Sendo a morte naturalizada cada dia que passa em prol dos 

interesses econômicos e do Estado soberano. A tanatopolítica não tem pudor e 

constrói seu império mediante a morte da população. 

É importante ressaltar que os dispositivos de Agamben e Esposito são 

diferentes. 

Agamben acredita no dispositivo jurídico-político da exceção que se sustenta 

pela força e reduz a ordem social a vida nua, o Estado justifica que seu território corre 

perigo e para sobrevivência do organismo social cria regiões aonde a morte e a 

violência é banalizada e o controle é extremo. Os direitos fundamentais não são mais 

garantidos no cenário da política contemporânea, pelo menos para os mais pobres. 

Aqui a pobreza e a miséria são reforçadas pela exceção constante. O braço forte do 

Estado que trabalha nessas zonas vazias de direito são as forças públicas de 

segurança e milícias paramilitares que utilizam de métodos de extermínios como se 

estivessem fazendo uma limpeza social, principalmente nas periferias. Os campos 

são distribuídos em vários pontos do Estado-nação, onde se mata e se morre 

indiscriminadamente.  

A engrenagem da tanatopolítica amplia seu campo de atuação mediante a 

hiper-comunicação da mídia que comanda o mundo atualmente. O controle da vida 

toma uma proporção jamais vista, no qual a vida biológica é reduzida a “dados” que 

são vendidos para grandes empresas, a tecnologia de informação é usada para 

afirmar uma cultura de ódio e acobertar as mortes diárias. Transforma o espaço 

público em exceção, precariza a vida e estabelece o autoritarismo. A política 

converteu-se em um culto a morte com vários devotos obedientes e submissos que 

de forma indireta cumprem o papel do verdugo do homo sacer, um serviço sem as 

amarras da justiça e os limites da lei. 
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Vale apontar a questão da relação da violência com o direito e o Estado-nação 

presentes nos dois autores. Agamben na sua construção arqueológica da soberania 

e exceção, acredita em uma convergência do direito e da violência desde a fundação 

do Estado; o direito surge na violência e é sustentado por ela quando é ameaçado 

por forças externas e internas. A violência atua na normalidade que agora é a 

exceção permanente, na suspensão do direito é criada a condição para efetuação de 

uma ordem suspensa que condiciona o indivíduo à morte e a sombria vontade do 

soberano. A vida capturada excluída faz parte da estrutura do estado de exceção e 

do direito, a violência sofrida é interna a ambos. A violência contra os homens é 

justificada pelo elo com o direito, da sua origem na formação do Estado e da sua 

relação direta com a ordem social. 

A violência advinda do poder soberano em Esposito funciona no direito que foi 

criado, e o direito é que dá as condições para a violência ser efetuada, pelo fato da 

ordem e conflito serem vistos juntos dentro do plano imanente. A biopolítica depende 

da violência, que não pode ser extinta, porque uma produzida pela a outra. A vida 

imunizada recebe em seu interior a violência. Com influências de uma política social-

darwinista sobrevive o mais “forte” ou aquele que tem mais dinheiro. 

Diante da relação violenta e abandonada entre o poder soberano com os 

indivíduos, dos desdobramentos da biopolítica de Esposito e Agamben afirmativos e 

negativos, da produção exacerbada dos dispositivos e da frustração dos indivíduos, 

estamos vivendo uma tanatopolítica no cenário atual da política e o medo da 

aniquilação é constante. O grande aliado da tanatopolítica é o neoliberalismo e o 

capital financeiro é a sua força-de-lei. O poder estatal divide seu protagonismo com 

as grandes empresas e cria uma guerra civil constante; liberta aprisionando com um 

controle e vigilância regidos pelos algoritmos que têm um alcance microscópico da 

privacidade da vida nua, sendo o poder aqui opaco e intocável. Com o ressentimento 

e o ódio como base da cultura emergente. O avanço da máquina tanatopolítica e a 

estrutura jurídica-política da exceção fortalecem a relação de bando, a ploriferação 

do campo e impulsiona a immunitas para um efeito devastador na sociedade.  
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O presente artigo procura refletir a relação entre relacionalidade mimética a 

partir da genealogia ulissiana e a frieza da racionalidade instrumental em tempos de 

pandemia. Nessa direção visa refletir acerca das ameaças ao processo democrático 

e as diversas formas de manifestações antidemocráticas, ideológicas e de cunho 

autoritaristas. De início, cabe trazer presente duas questões que vão guiar o 

desenvolvimento da reflexão:  como realizar uma autocrítica em relação às novas 

formas de totalitarismo existentes, visivelmente presentes nesse tempo de 

pandemia e pós-pandemia? Como é possível compreender e situar a 

governamentalização da vida em tempos de extremismos, de negacionismos e de 

posicionamentos de cunho autoritários? 

Há quase que uma espécie de consenso no presente que revela que vivemos 

numa era em que a democracia está ameaçada, a partir de movimentos 

ultraconservadores e de cunho ditatoriais, se afirmando em personagens autoritárias 

de determinados contextos e momentos históricos, a exemplo, a ditadura militar, AI-

5, o fascismo, o nazismo, ou outras características de opressão. As ameaças a 

democracia são respaldadas inúmeras vezes pelos meios de comunicação de 

massa, por meio das redes sociais, vistas, também, pelo exposto na mídia, o gabinete 

do ódio, mas que são respaldados e apoiados por autoridades públicas, políticas e 

por grupos fundamentalistas religiosos, que usam o slogan ‘deus acima de todos’, 

utilizando-se de passagens de textos bíblicos, como, por exemplo, ‘conhecereis a 

verdade e ela vos libertará’.  
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Os discursos fomentados com expressões de ódio, vem sendo estritamente 

relacionados ao combate ao comunismo, ao marxismo cultural e a violência 

propagada pela esquerda e pelos movimentos de resistência ao capitalismo. As 

afirmações expostas em pôsteres e em cartazes têm suas raízes e compreensões 

comum petrificadas e estruturadas ideologicamente, que na concepção de Terry 

Eagleton, potencializam-se em dar condições de promover a chamada de ideologia 

do refinamento do pensar, pois são reproduzidas como evidentes e sem um senso 

crítico. Assim, isto posto, faz-se necessário investigar como a ideologia está 

presente e é disseminada na época contemporânea, visto que não se trata de mera 

constatação, mas é visivelmente presente:  

 

Se a crítica da ideologia se dispõe a examinar as fundações sociais do 

pensamento, ela deve estar apta, logicamente, a fornecer alguma explicação para 

suas próprias origens históricas. Qual foi a história material que deu origem à 

própria noção de ideologia? Pode o estudo da ideologia abarcar suas próprias 

condições de possibilidade? (EAGLETON, 1996, p. 191). 

 

Do ponto de vista da presente reflexão, tomaremos como eixo basilar aspectos 

abordados pelos pensadores da teoria crítica, T. W. Adorno e M. Horkheimer, exposto 

magistralmente na obra Dialética do Esclarecimento: A humanidade está recaindo 

em uma nova espécie de Barbárie, porém os resquícios desse processo os tempos 

mais primigênios, ou seja, desde os princípios originários da humanidade. Esse 

modelo de racionalidade (Cf. SOUZA, 2020) que  que sustenta formas de 

totalitarismos estão presentes desde os tempos míticos, como uma espécie de 

tentação ancentral (SOUZA, et al. 2020a), que se manifesta em fenômenos dispersos 

e procuram sobreviver dianta das intempéries do cotidiano da vida, expressando-se 

em novas formas objetivadas de violências que reverberam no presente e são 

disseminadas pelas mídias, que são controladas por grupos econômicos  e, mais 

recentemente, como um fenômeno novo, expresso nas diversas redes sociais de 

massas e propagadas por fake news, por intermédio de canais que  tem milhares de 

seguidores. Por isso, a magistral frase de sustentação ao passado catastrófico, mas 

que subsiste e permanente, e se renova em seu marco civilizatório em meio a um 
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impulso cíclico que, Adorno e Horkheimer, definiram como barbárie primitivo-

permanente, em que a autocrítica percebe seus limites pelo viés da sua própria 

negação, de combater aquilo que é veemente em si mesmo propagado. Assim, 

revestidos de credibilidade irracional, volta a se potencializar de forma paradigmática 

na sociedade moderna, tecnocrática, porém ensimesmado na sua forma de coexistir: 

“O que seria diferente é igualado. Esse é o veredicto que estabelece criticamente os 

limites da experiência possível” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985. p. 23), que possui os 

principais elementos do mito, ou seja, a racionalidade da repetição, que a cada etapa 

se fortalece em si mesma sua pedra angular de sustentação.  

Com efeito, nessa acepção, a autoconservação das formas mais opressoras 

da unificação entre barbárie e o refúgio de ideologias que se incorporam, expõem 

uma violência cada vez aperfeiçoada, bem-acabada pelos aparatos tecnológicos e 

opressores, onde os indivíduos perdem sua liberdade de decisão, sua capacidade de 

diálogo e de reflexão autocrítica.  Assim, a instauração da barbárie constitui-se 

enquanto sobrevivência da forma de pensar e agir, que sempre foi assegurada com 

a pretensa direção de um aspecto justificável, tendo uma meta clara e objetiva: o 

controle, a gestão da vida das pessoas, suas formas de manifestação e de 

sobrevivência. Vejamos nas palavras de T. W. Adorno: 

 

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do 

mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de 

um modo peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização (...) por 

não terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem 

tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia 

culta, um impulso de destruição (ADORNO, 1995, p. 155).  

 

Os passos dados com funções pré-estabelecidas e por meio de estratégias 

desenvolvidas para sobreviver às situações diversas, dentro de determinado período 

de tempo, possibilitam assegurar o controle de suas ações e manifestações. A sua 

mistificação atrelada a cada poder regente, em que a racionalização da violência em 

si mesma torna-se justificável para proteger-se, serve-se do próprio entendimento 
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para ter um controle político de suas relações, em vista de construir-se em sua 

própria direção como ideias inseparáveis de seus princípios metodológicos. Ou seja, 

a frieza burguesa e suas ameaças potencializam suas ações pelo determinismo 

lógico, mediado por uma racionalidade instrumentalizada que contém suas raízes na 

autoconservação, na sobrevivência as situações e intempéries da natureza. Mas, 

uma mediação que gera violência e nela se fortalece e cria suas ações controladas 

por um poder ideológico regente. Para Adorno e Horkheimer devemos perceber os 

limites da modernidade, da razão e da ciência, os aspectos mais sutis e agressivos 

que já estavam presentes na relação recíproca – dialética – entre mito e 

esclarecimento. Por isso, mito é uma forma de esclarecimento e o esclarecimento se 

transformou e potencializou-se em mitologia, mostrando ainda, que a racionalidade 

moderna, sob as ‘luzes’ da razão, tem seu germe de regressão por toda a parte e se 

expressa de forma recalcada na subjetividade moderna.  

Nessa senda, é importante notar que o lado mais perverso da racionalidade 

técnica/instrumental, que mantêm as engrenagens e as formas totalitaristas de 

controle, se dão por intermédio da produção do progresso violento e opressor, pois 

apresenta e transpira aquilo que em sua gênese, mais negava; as poderosas e 

perigosas pulsões dos egos míticos, natureza perversa incorporada na 

personalidade autoritária dos sujeitos modernos, como bem acentuam os 

pensadores frankfurtianos.  Portanto, os sujeitos “[...] não são apenas um resultado 

da história em sua indumentária e apresentação, em sua figura e seu modo de sentir, 

mas também a maneira como veem e ouvem é inseparável do processo de vida social 

tal como este se desenvolve através dos séculos” (HORKHEIMER, 1980. p. 125).  

Nesse sentido, a forma hegemônica, abstraí os principais elementos 

necessários para se tornar uma doutrina que carrega em si mesma uma natureza 

objetivada e esclarecedora, que funciona, que tem sua base no medo, mas suas 

práticas são impostas a todo custo usando estratégias e aparatos fabricados por 

uma racionalidade instrumentalizada, que está à serviço do progresso, mas que 

cresce às custas das formas violentas de domínio. A sua manifestação é visível, visto 

que está presente em seus próprios adeptos e fiéis seguidores, em que a “linguagem 

se torne mais do que um mero sistema de signos” (ADORNO, HORKHEIMER, 1985. p. 

13), mas incorpora em um sentido mais geral, a expressão de sua própria forma de 
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enxergar a realidade e sublimar suas perturbações reprimidas, que vem à tona como 

forma de dar vazão e voz, às suas necessidades ou sentimentos hiperdesenvolvidos 

em sua racionalidade psíquica.  

Essa consciência, por sua vez, se manifesta nos impulsos miméticos da 

repetição da barbárie e da violência que estão incorporados, e é expressão própria 

de um modo de ser do sujeito moderno, que é impulsionado a vivenciar formas 

específicas de vida.  Isso traz um segundo aspecto que precisa ser acentuado. O 

pensamento do mundo ocidental conseguiu penetrar e expandir sua ideologia por 

causa de sua maneira de pensar, organizar e dominar a realidade, criando uma 

organização social específica, de acordo com o destacado por Christoph Türcke, nos 

seguintes termos: “Disposta a dominar todo o mundo, uma organização incapaz de 

existir sem expandir, sem sujeitar suas leis econômicas. [...] o imperialismo moderno 

não fez senão incorporar tal pensamento teórico-abstrato, expondo só a violência 

essencial do mesmo?” (Cf. TÜRCKE, 1995, p. 81) 

Por essa razão, a sua efetivação não significa meramente uma encarnação de 

teorias abstratas, mas um processo que foi se arrastando ao longo das civilizações 

por meio de instituições, que visavam atingir metas e finalidades específicas. 

Portanto, em certo sentido, o modo de existência de sua construção histórica e 

ideológica é ambíguo, mas que segue uma lógica determinista que se propõe 

reforçar-se e proteger-se mediante sua incorporação recíproca e crucial em si 

mesma:  

Contudo, acreditamos ter reconhecido com a mesma clareza que o próprio 

conceito desse pensamento, tanto quanto as formas históricas concretas, as 

instituições da sociedade com as quais está entrelaçado, contêm o germe para 

a regressão que hoje tem lugar por toda a parte (ADORNO; HORKHEIMER, 1985. 

p. 13). 

 

Entretanto, os meios são justificados para atingir fins determinados, nos quais 

as estratégias utilizadas sobrevivem às intempéries da natureza, ou seja, as relações 

de poder, força e mediações necessárias e provenientes da história da ‘salvação’: a 

sobrevivência do homem no limiar do sacrifício para permanecer vivo. Por isso, na 

leitura de Pucci, as barbáries de todos os tipos que se manifestam nas diversas 
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formas em todas as classes sociais, “pela sua sutileza, afirmando que os atos 

bárbaros, não os que povoam o cotidiano de ódio, de conflitos, mas até Auschwitz, o 

holocausto, o genocídio, são resultantes da indiferença, da frieza em relação ao 

outro” (PUCCI, 2014, p. 47). Essa agressividade que se manifesta em um processo 

contínuo agride continuamente, desde as formas primitivas, porém, vem se 

acentuando com o advento das tecnologias que se tornam mais visíveis, suas formas 

de expressão em que sua reprodução se automatiza em diversos ambientes e 

dispositivos.  

A razão assumiu, ou absorveu positivamente, aquilo que ela mesma 

desprezava, achava obscuro e supersticioso. O progresso da dominação, segundo 

Paul-Laurent Assoun, acarretou a continuidade entre a forma mítica e a forma da 

racionalidade moderna de dominar a natureza para a sua sobrevivência. 

“Confrontando-se essa questão do destino da razão, a teorização eleva-se assim a 

nível de um reexame radical que questiona o acasalar da razão e da barbárie na 

história” (ASSOUN, 1991, p. 83-84). Pertencente à razão, o mito subjacente já é razão, 

sendo que a razão e o progresso que sua eficácia produziu recaiu em regresso, em 

regressão, repetindo ou mimetizando o conhecimento opressor da linguagem mítica. 

Essa forma de pensar está estruturada e vem ganhando corpo com as novas 

tecnologias que possibilitam uma rapidez e, ao mesmo tempo, permitem serem 

introduzidas nas diversas esferas da sociedade. Um exemplo disso, é o ambiente 

escolar, trazido por Adorno, no qual a educação não vai além de ser um espelho da 

realidade, no qual não há espaço para a reflexão crítica, o que gera um pensamento 

que limita-se a ser extensão de ideias que não ultrapassam meros conceitos das 

coisas. Ou seja, a escola que deveria se tornar o espaço de diálogo é pressionada e 

forçada a não pensar de forma crítica, mas em ter uma pretensa postura neutra frente 

a situações autoritárias, em nome da ‘escola sem partido’ que visa aos interesses de 

posições que estão em defesa de um pensamento que se propõe agir em nome da 

liberdade, afirmando-se em ações autoritárias e em elementos pré-conceituais, 

produzidos pelos instrumentos de dominação, que impõem sua lógica de domínio e 

de violência.  

A estrutura montada e articulada torna as pessoas ofuscadas e reproduz 

inconscientemente os mecanismos de dominação. Esse processo é caracterizado 
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por Nadja Hermann como uma forma de violência que impera no indivíduo, e faz 

perder a noção e a consciência de sua própria realidade e de suas ações, pois se 

torna instância permanente de uma racionalidade acrítica e instrumentalizada pelos 

procedimentos ideológicos: “[...] a modernidade na era industrial constitui uma 

subjetividade de caráter instrumental, que cria a impossibilidade de reflexão sobre 

as próprias condições de limitação da situação vigente” (HERMANN, 2009, p. 74). 

Esperteza e violência da personalidade ulissiana  

 

Fé venerável no sacrifício, porém, já é provavelmente um esquema inculcado, 

segundo o qual os indivíduos subjugados infligem mais uma vez a si próprios a 

injustiça que lhes foi infligida (ADORNO; HORKHEIMER, 1985.  p. 52). 

 

Frente ao acima exposto, conforme vimos, o homem sempre mimetizou seu 

sofrimento e seus medos através de personagens que demostram uma forma de 

relação com a natureza e o seu meio de ralação, mas também de sobrevivência 

frentes aos obstáculos que o mundo social impõe. Essa relação é percebida e 

descrita por Adorno e Horkheimer como projeção mimetizada do sofrimento exposto 

para camuflar as dores e angústias. A compreensão basilar consiste em que o 

homem sempre teve medo do desconhecido, por isso, precisa mimetizar seu 

sofrimento por meio de uma linguagem simbólica, mítica, para automutilar, camuflar 

o seu temor. Essa relação minimizada e exposta a olho nu no ser humano e, precisa 

posteriormente, ser negada em si mesma, o que pode ser exposto dessa forma: para 

conseguir se alienar na natureza, “ele se abandona à natureza, com a qual se mede 

em toda a aventura, e, ironicamente, essa natureza inexorável que ele comanda 

triunfa quando ele volta – inexorável – para casa, como um juiz e vingador do legado 

dos poderes de que ele escapou” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985.  p. 50). 

Na compreensão de Adorno e Horkheimer é possível situar como a 

humanidade se configura em suas diversas formas de fortalecer sua identidade, e a 

relação com aquilo que o homem mais teme, ou seja, o seu próprio eu, que 

constantemente recai naquilo que ele mesmo negou para se fortalecer.  Destacam, 

nessa direção, que o personagem Ulisses, é uma figura ímpar, protótipo, personagem 

principal da Odisseia de Homero, que ajuda a entender onde reside a relação dialética 
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entre mito e esclarecimento: onde reside o germe, as raízes e a ipseidade monádica 

da cultura ocidental moderna, que procura recompor-se na sua dimensão mais 

crítica – sobreviver diante dos obstáculos que a natureza lhe impõe negando a 

cultura e as formas de viver – introjetado uma nova forma de pensar e de se 

relacionar com a natureza.  

Nesse sentido, é importante compreender que para os autores há uma relação 

de imbricação dialética que se reproduz numa relação recíproca entre mito, razão e 

esclarecimento, que se acoplam historicamente e que foram dando traços 

específicos e característicos próprios da sociedade moderna. De uma hostilidade sui 

generis, com Ulisses, a sociedade moderna é calculista e constrói uma relação 

ambígua em suas diversas formas de relação, porém carrega relações miméticas de 

assimilação e abstração presentes desde os princípios da humanidade. Na leitura de 

Verlaine Freitas, “[...] em vez de uma relação difusamente mimética com o poder, em 

que o poder transcendente só é alcançado a partir da igualação do sujeito a cada 

manifestação divina, tem-se, agora, a identificação do sujeito com a fonte do poder 

geral” (FREITAS, 2006, p. 66). Dessa forma, semelhante ao herói de Tróia, fortalecido 

por vencer a guerra, não por ser o mais forte, mas por saber usar de estratégias, a 

sociedade moderna, precisa reinventar-se constantemente ao negar o passado. 

Porém, necessário é em sua autodefesa para sobreviver as intempéries desencadear 

e mostrar sua força, camuflando suas fraquezas que se expressam em outras formas 

de violências.   

A figura de Ulisses representa um personagem de ruptura em relação à 

natureza, a tradição, como a modernidade que tem ideias que rompe com a tradição 

da idade média, de forma brusca e violenta, para dizer que superamos a idade das 

trevas e da ignorância. Fazer uso da razão e da ciência é a condição para emancipar-

se e criar independência, embora seja necessário lutar constantemente e mostrar 

que o período de emancipação exige a renúncia da tradição. É necessário, nesse 

sentido, passar por diversos perigos e ser colocado à prova constantemente pelas 

forças sagradas, poderosas, como forma de fortalecer-se e de criar condições de 

sobrevivência e superação d impostos pela tradição. Cabe destacar, nessa direção, 

que o ato sacrificial é a marca fulcral da história das culturas hegemônicas, que usam 

de práticas mítico-religiosa para justificar e apaziguar a ira dos deuses e da relação 
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com a natureza, para livrar-se de sacrificar-se a si mesmo em seu poder e 

onipotência. Essa ação estratégica é a forma, a maneira para resistir frente à 

natureza e as divindades da natureza, com um ato de troca, do sacrifício, mesmo que 

seja de humanos. Para Adorno e Horkheimer, a “história da civilização é a história da 

introversão do sacrifício. Ou dito de outro modo, a história da renúncia” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 54). O sacrífico possibilita o fortalecimento de si mesmo, de 

poder permanecer vivo, a estratégia que possibilita a formação de sua subjetividade 

e sua relação dialética permanente. E “quem pratica a renúncia dá mais de sua vida 

do que lhe é restituído, mais do que a vida que ele defende” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 54). Por isso, o sacrífico é recompensado por meio do sofrimento, da 

renúncia, dor e morte do outrem são condições para que haja o entrelaçamento entre 

o mito e o esclarecimento. A humanidade precisa se sacrificar para que haja a 

emancipação dos indivíduos, mesmo que seja doloroso para alguns.  

O personagem de Ulisses apresenta-se como forte e corajoso, sua agudeza se 

origina através de uma aparente rendição ao processo cíclico das leis mitológicas, 

que tinham um vínculo direto e devidamente determinado por meio de 

representações ritualísticas pré-definidas, rituais específicos de sacrifício, que 

naquele momento eram necessários, faziam parte da sua estratégia.  Que sacrifícios 

a modernidade fez para tornar-se livre das tutelas da idade das trevas? Se Ulisses 

forja uma mediação às normas da natureza, submetendo-se numa aparente rendição 

ao seu destino, para superar os obstáculos, os percalços imprevistos, a modernidade 

sobrevive também às custas de outros sacrifícios para impor sua forma de pensar e 

pode justificar-se constantemente. Numa leitura mais aprofundada pode-se 

perceber, nas palavras de Bruno Pucci, que “[...] se a sobrevivência dos mitos 

baseava-se na necessária repetição e cumprimento das normas contratuais, Ulisses 

consegue cumprir o contrato, mas acrescenta novas artimanhas não previstas nas 

cláusulas originais” (PUCCI; OLIVEIRA; ZUIN, 2000. p. 49). A história da humanidade 

se constitui em fatos sucessivos e os caminhos muitas vezes são penosos, como 

em Ulisses, mediante seu penhor, é necessário manter em si reprimido e subjugado 

o medo e o seu “eu” no limiar de sua existência, que sobrevive mediado as 

contradições do mundo que negou.  
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Todo o herói de uma ou outra forma sucumbe às forças dissolutas regressivas 

da natureza e precisa buscar o caminho de volta, que muitas vezes exige sacrífico 

para poder voltar a emancipar-se, mas que tenha que ser a partir de um sofrimento 

forjado, uma identidade simbólica mimética, pois “[...] nos perigos mortais que teve 

de arrostar, foi dando têmpera à unidade de sua própria vida e à identidade da 

pessoa” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 38). Portanto, com Ulisses, na condição 

de sujeito mortal, que fortaleceu sua identidade e reconhecimento mediante a 

dominação de seus instintos e da natureza em relação aos perigos diversos, a 

modernidade está aprisionada naquilo que ela mais prometeu: a emancipação e a 

liberdade. Essa angústia permanente, persegue o seu destino e suas promessas de 

felicidade e de realização. Mas, cabe respeitar as ideias e prosseguir os caminhos e 

projetos traçados e não abrir mão daquilo que dá condições para a sua 

sobrevivência. A astúcia é fundamental, basta prosseguir a viagem e o caminho sem 

voltas.  

Uma das passagens analisadas na Dialética do Esclarecimento é o encontro 

de Ulisses com Ciclope Polifemo, retratado na relação com as sereias, no qual foi 

estratégico e cauteloso em suas ações, conseguindo controlar friamente suas 

paixões, emoções, seus apetites instintivos frente às leis mitológicas da natureza. 

Astucioso e esclarecido, o herói usa de novas artimanhas para uma aparente 

rendição às normas da natureza, a fim de ganhar a confiança das potências míticas 

para superá-las e quebrar os seus encantos. É uma autodefesa para sobreviver às 

intempéries do mundo desconhecido, pois Ulisses é-lhes inferior fisicamente, não 

tendo condições para enfrentá-las corporalmente, por isso, precisa de sua frieza e 

ser calculista e agir no momento certo, mesmo não tendo certeza e segurança em si 

mesmo. A sobrevivência está ameaçada, uma vez que  

 

Chegamos à terra dos ciclopes, homens soberbos e sem leis, que, confiando nos 

deuses imortais, não plantam nem lavram; entre os quais tudo nasce, sem que a 

terra tenha recebido semente nem cultura: o trigo, a cevada e as vinhas que 

produzem vinho dos pesados cachos, que para eles a chuva de Zeus intumesce. 

Não têm assembleias que julguem ou deliberem, nem leis; vivem em côncavas 
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grutas, no cimo de altas montanhas: e cada um dita a lei a seus filhos e mulheres, 

sem se preocuparem uns com os outros (HOMERO, 1979, Rapsódia IX. p. 83). 

 

Ao chegar está diante de uma terra desconhecida, sente-se desprotegido, 

inseguro e com medo e, sobretudo, desamparado pelos deuses. O estrangeiro que 

deveria ser acolhido com hospitalidade é desrespeitado pelas regras mínimas de 

amparo e de abrigo. O apelo de Ulisses a Zeus, o deus da hospitalidade, o protetor 

dos estrangeiros, é ignorado por Polifemo. É uma terra sem lei e sem normas. Nesse 

sentido, a própria troca, sendo artifício do esquema mítico, é secularizada e tem por 

objetivo lograr e manipular os deuses: “A parte que o logro desempenha no sacrifício 

é o protótipo das astúcias de Ulisses, e é assim, que muitos de seus estratagemas 

são armados à maneira de um sacrifício oferecido às divindades da natureza” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 51). Ulisses se sacrifica para escapar do domínio 

das sereias – para sobreviver – e poder prosseguir o seu destino. 

Já no episódio do encontro de Ulisses com as sereias, mesmo sendo alertado 

por Circe sobre a beleza e a maldição que cercava o canto das sereias, ele desafia a 

intempéries da natureza usando de outra artimanha que o matem protegido, apesar 

da necessidade de sacrificar outros. Ninguém consegue fugir de seus encantos. 

Segundo Jeanne-Marie Gagnebin,  

 

Advertido por Circe que nenhum navegante resiste aos encantos do canto das 

sereias, Ulisses trama um ardil que lhe permite escutar o canto e, no entanto, 

resistir a ele, isto é, não se jogar no mar para alcançar as belas sereias e ser, 

finalmente, devorado por elas – pois, sucumbir à sedução das sereias acarreta, 

segundo a tradição, a morte. Ulisses se deixa, então, atar por laços estreitos ao 

mastro do seu navio, não pode mais se mexer, enquanto seus companheiros, 

cada uma com os ouvidos tapados por cera, remam vigorosamente, passam 

próximo da região encantada, mas não ouvem nada, nem o encanto dos cantos, 

nem as súplicas de Ulisses para ser libertado. Prosseguem então, sãos e salvos, 

longe dos encantos e dos perigos. Ulisses seria assim, segundo a Odisséia, o 

primeiro mortal que consegue ouvir o canto das sereias e escapar vivo 

(GAGNEBIN, 2006. p. 32-33). 
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Todo o sacrifício gera medo e dor, mas por outro lado, possibilita uma 

experiencia inovadora que pode gerar frutos, mesmo alguns sofrendo as 

consequências. Alguns precisam ser sacrificados em prol da sobrevivência da 

humanidade. Quando se oferece um sacrífico às potencias naturais, o eu fica 

espiritualizado, fortalecido e, consequentemente, a humanidade recria uma nova 

relação com a divindade. Para Bruno Pucci, “[...] o senhor consegue ludibriar o mito, 

uma vez que segue seus ditames, interpondo seus comandados entre si mesmo e o 

objeto desejado. Contudo, a vitória do senhor não é total e paga-se um preço alto 

demais” (PUCCI; OLIVEIRA; ZUIN, 2000. p. 50). 

Voltando a compreensão que alguns devem ser sacrificados, os remadores 

estão a serviço de um sistema e de um bem maior que suas próprias vidas. Eles são 

seres alienados e não se defendem dos perigos da natureza, mas apenas fazem parte 

da engrenagem do sistema e das formas de sobreviver de um poder maior que seus 

sonhos ou projetos. Eles estão a serviço, podem ser considerados como escravos 

submetidos ao controle de seu dono ou do sistema.  

Portanto, não são livres para pensar e agir, mas reproduzem aquilo que lhes é 

imposto. No entanto, o sacrifício é de todos, porém, Ulisses ao ficar preso ao mastro, 

se automutila, oferecendo sacrifícios às divindades da natureza, escapa vivo e faz a 

experiência encantadora que o fortalece posteriormente a enfrentar os obstáculos 

da vida. Ele não consegue se desvencilhar, precisa sofrer por um instante, mas 

permanece firme e tem consciência da sua condição, já que os outros fazem o 

trabalho essencial que o conduzem para fora do perigo. Tudo isso é fundamental e 

importante, para que o embuste do esquema mágico da racionalidade sacrificial, que 

muitos se entregam a todo o custo, faz parte do caráter opressor do mito e da 

sociedade moderna.  Mas seu ego ainda está entrelaçado e submetido nas práticas 

ritualísticas que possuem um poder invisível para controlar os fenômenos da 

natureza. Portanto, como que se livra do “medo” que pressupõe o processo do 

desencantamento das coisas, mas perde-se no entrelaçamento entre razão e 

dominação.  
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Ele escuta, mas amarrado impotente ao mastro, e quanto maior se torna a 

sedução, tanto mais fortemente ele se deixa atar, exatamente como, muito 

depois, os burgueses, que recusavam a si mesmos a felicidade com tanta maior 

obstinação quanto mais acessível ela se tornava com o aumento de seu poderio. 

O que ele escuta não tem consequência para ele, a única coisa que consegue 

fazer é acenar com a cabeça para que o desatem; mas é tarde demais, os 

companheiros – que nada escutam – só sabem do perigo da canção, não de sua 

beleza – e o deixam no mastro para salvar a ele e a si mesmos. Eles reproduzem 

a vida do opressor juntamente com a própria vida, e aquele não consegue mais 

escapar a seu papel social (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 39-40). 

 

Para Adorno e Horkheimer, a alegoria dos remadores com os ouvidos tapados, 

que não escutam a beleza do canto, mas que se esforçam a todo o custo para 

conseguir atingir metas e propósitos são os trabalhadores que sacrificam suas vidas 

e não tem nem a possibilidade de fazer escolhas em dizer sim ou não, ou seja, não 

há opção de escolhas. E os remadores/trabalhadores modernos estão submetidos 

ao domínio do mercado moderno, da oferta e procura, sob a condição de seguir as 

normas impostas.  Os remadores que não escutam e não podem se manifestar, estão 

atrelados a um ritmo de vida e forçados ao trabalho com horas demarcadas e 

condenados a cumprirem somente o exigido pelo contrato. Semelhante a Ulisses, a 

sociedade moderna, necessita do esforço dos remadores/trabalhadores para que 

possa atravessar com segurança os perigosos e estar o mais rápido possível 

protegidos. Os trabalhadores precisam fazer o sacrífico aos seus patrões, pois estão 

atrelados ao seu poder, por isso, cabe remar, a fazer a travessia, que pode os levar 

também em segurança. Enquanto os patrões amarrados, mas que estão no 

comando, precisam do sacrifício de todos, sem exceção para todos chegarem em 

segurança. Porém, muitos vão perder as forças e são substituídos no decorrer da 

travessia, porém há prazos, limites para fazer a travessia. Logo, Ulisses conhece 

apenas duas estratégias ou possibilidades para escapar: em primeiro lugar, “ele tapa 

seus ouvidos com cera e obriga-os a remar com todas as forças de seus músculos. 

Quem quiser vencer a provação não deve prestar ouvidos ao chamado sedutor do 
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irrecuperável e só o alcançará se conseguir não ouvi-lo” (ADORNO; HORKHEIMER, 

1985, p. 39).  

Olhando para a história das culturas, leia-se que as classes dominantes e 

influentes na sociedade, fica evidenciado que estas controlam os aparatos 

tecnológicos em seus devidos contextos históricos. Ou seja, os donos do capital, seja 

nas culturais mais remotas, impõem a seu modo um modelo econômico de 

sobrevivência, delineando estrategicamente seu poder dominador em vista de 

manter seus interesses ou privilégios em benefício próprios. A exemplo da 

expressão, estamos no mesmo barco, revela que os trabalhadores devem se 

sacrificar em prol de superar uma crise, que tem consequências que afetam de modo 

particular os mais pobres, aqueles que já estavam vulneráveis socialmente que agora 

estão sujeitos ainda a perderem direitos conquistados.  

Nessa perspectiva, o alicerce desse sistema socioeconômico, à medida que 

leva à efetivação do seu processo, faz com que os indivíduos sejam direcionados a 

um reconhecimento objetivado de sua condição de subalterno. Assim como em 

Ulisses, o protótipo de racionalidade instrumental “promete o caminho para a pátria”, 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 69), não mais como um reino arcaico (mundo 

primitivo), mas, precisa e justamente enquanto promessa de efetivação da liberdade 

concedida pela mediação econômica, isto é, ter é sinônimo de adquirir bens de 

consumo que, em boa medida, sequer são passíveis de aquisição por aqueles 

trabalhadores que vendem sua mão de obra para produzi-los (Cf. BAUMAN, 2008). 

Além disso, presencia-se no decorrer das últimas décadas deste século uma 

crescente onda de automatização e da ampliação da aplicação de tecnologias que 

vem transformando o mundo do trabalho, em um ambiente onde as relações são 

marcadas pela economia. Nessa direção, ambas, tanto a submissão do homem aos 

aparelhos tecnológicos, quanto a submissão da natureza aos interesses humanos, 

caminham em um mesmo processo que já demonstra sinais de esgotamento, por 

meio de profundas metamorfoses (Cf. BECK, 2017) que vêm ocorrendo. Esse 

processo é expresso, conforme segue: 
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O trabalho social de todo indivíduo está mediatizado pelo princípio do eu na 

economia burguesa; a um ele deve restituir o capital aumentado, a outro a força 

para um excedente de trabalho. Mas quanto mais o processo da 

autoconservação é assegurado pela divisão burguesa do trabalho, tanto mais ele 

força a auto-alienação dos indivíduos, que têm que se formar no corpo e na alma 

segundo a aparelhagem técnica (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 36). 

 

Nessa dinâmica, a natureza desqualificada passa a ser dominada e ser objeto 

manipulado pela racionalidade instrumental, que a dispõe em vista de se alcançar 

determinados fins pré-estabelecidos, sob uma perspectiva na qual “O que não é 

reduzido ao número e o que não se torna manipulável é visto como suspeito”. Nessa 

senda, o número coloca-se como o meio, o cânon por meio do qual a realidade pode 

ser deduzida, quase que como uma espécie de língua matemática. De acordo com 

Adorno e Horkheimer, é possível pensar as formas pré-conceituais da formação da 

consciência do indivíduo e de sua própria racionalidade. Assim, por conseguinte, 

tomando o conceito de mímesis, torna-se possível situar como esse processo foi se 

gestando ao longo dos séculos, até chegar ao seu ponto culminante de 

desenvolvimento, que desembocou na estruturação da racionalidade instrumental. 

Nessa perspectiva, o exercício reflexivo que possibilita explicitar as raízes e os 

elementos constitutivos do processo de instauração desse paradigma de 

racionalidade coloca-se como uma das questões que permitem reler o presente, e 

como se exerce os processos de gestão da vida, a biopolítica que se ocupa da vida, 

que a captura no interior das esferas de poder e a determina. Esse protótipo de 

racionalidade que emerge na modernidade busca a todo custo desvencilhar-se do 

comportamento mágico-mimético, tendo em vista fazer com que o indivíduo supere 

o medo.  

A ratio, que recalca a mímese, não é simplesmente seu contrário. Ela própria é 

mímese: a mímese do que está morto. O espírito subjetivo que exclui a alma da 

natureza só domina essa natureza privada da alma imitando sua rigidez e 

excluindo-se a si mesmo como animista. A imitação se põe a serviço da 

dominação na medida em que até o homem se transforma em um 

antropomorfismo para o homem (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 55). 
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Destarte, dessa implicação e imbricação desse paradigma de racionalidade 

desenha-se o paradigma de governamentalização da vida que opera por meio de 

estratégicas que são determinadas e postas em vista da obtenção de alguns fins, 

mesmo que tais fins sejam sinônimo de manutenção de poder, de garantia de 

popularidade, além das tentativas de fazer transparecer um modelo de governança 

que, em tese, estaria preocupado com as vidas que estão em jogo nesse período de 

pandemia, mas que na realidade, mostra-se ineficiente, uma espécie de 

(des)governo, visto que contrariamente ao propor ações estratégicas políticas, 

busca-se a todo momento manter uma espécie de produção do caos, como 

justificação da incapacidade de ingovernabilidade, que abava servindo de artifício na 

produção das discursividade que são proferidas e disseminadas.  

Nessa senda, conforme destaca Rodrigo Karmy Bolton, já em Adorno e 

Horkheimer, na obra Dialética do Esclarecimento, os pensadores de Frankfurth, 

haviam bem exposto na abordagem considerada como obra-chave para 

compreender a formação da cultura ocidental, na qual já estão postas questões 

centrais, tais como, os limites da democracia liberal moderna a partir da 

problematização da ‘iluminação’. Esse percurso, analisado sob o prisma da 

iluminação, entendida como ‘um mito cuja ressonância pulsa no interior de 

democracias liberais, conduzindo-as para a constituição de campos de 

concentração’ (Cf. BOLTON, 2017, p. 40), possibilita analisar seus desdobramentos 

na contemporaneidade, especialmente nas dinâmicas de governança, de gestão e de 

governamentalização da vida. 

Esse processo vai fazer com que a ilustração, que tanto se orgulhava de haver 

superado a fase mítica da vida humana, recaia nas injunções da consciência mítica. 

O sentido fundante de toda a modernidade é o domínio sobre uma natureza externa 

objetivada e uma natureza interna reprimida. A razão destrói a humanidade, que ela 

havia tornado possível. Por isso, a conclusão da crítica de Horkheimer e Adorno à 

razão moderna é extrema: a razão é, na modernidade cultural, despojada de qualquer 

pretensão de validade própria e totalmente assimilada ao poder. 

Diante desse panorama em que a racionalidade instrumentalizada torna-se o 

substrato a partir do qual funda-se o paradigma moderno de ordenamento das 

sociedades ocidentais, já expresso magistralmente na figura de Ulisses, urge 
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repensar possibilidades de se empreender o negativo diante das positividades que 

moldam a vida e subjugam-na no interior das esferas de poder, em uma espécie de 

espiral crescente de violência biopolítica que refunda a todo o momento novas 

lógicas de exceção3 que expressam-se enquanto necropolíticas que determinam a 

vida, em que o exercício de soberania pode ser, em boa medida, entendido como “[...] 

a capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. [...] Ser soberano é exer-

cer controle sobre a moralidade e definir a vida como a implantação e manifestação 

de poder” (MBEMBE, 2018, p. 6). 

Nessa direção, a negatividade constitui-se enquanto possibilidade de ruptura 

das estruturas da dominação, enquanto reverso ao estatuído. A negatividade da 

dialética torna-se o ponto de partida em vista da superação do falso pensamento e 

da construção de uma racionalidade crítica que possa compreender a realidade sem 

a finalidade da preservação e de afirmação da identidade. Essa constante negação 

da realidade encontra-se na dialética negativa em que o pensamento não se 

transforma em ideologia, mas propõe que os conceitos, dilatados à própria razão, 

desnaturalizem-se em sua comunicável relação com o mundo e sua irreconciliável 

diferença. “O não-idêntico é, pois, aquilo que o conceito reprime, despreza, rejeita. É 

também aquele que se nos apresenta como estranho, proscrito, alienado. É o não-

eu, o outro, o inferior” (PUCCI, 2014, p. 50).  

Entretanto, em suma, pensar de forma contrária a qualquer concepção 

tradicional de conhecimento, que vê a realidade submissa ao sujeito e do itinerário 

epistêmico-metodológico da identidade do mundo, é o desafio para a concepção de 

filosofia para Adorno. Nessa perspectiva, reside a esperança de um sujeito livre, 

consciente de que a crítica é necessária para resgatar a confiança na razão. Ante 

essa exigência de empreender o negativo, há que ter-se presente que [...] tudo o que 

não se ajusta inteiramente ou que fira os interditos em que se sedimentou o 

progresso secular tem um efeito irritante e provoca uma repugnância compulsiva” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 149). Que esses interditos e que aquilo que não se 

acomoda na esteira de uma concepção de progresso possam ser revisitados a 

contrapelo, como exercício de escovar o pelo ao seu reverso, enquanto condição de 

                                                      
3 Ver: PONTEL, 2020. 
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possibilidade de se contar uma história a partir das margens, dos oprimidos, em um 

momento em que mais de 200 mil pessoas brasileiras tombaram e, mesmo perante 

toda dor vida, é preciso esperançar, manter viva a esperança de que dias melhores 

farão parte do por vir, do ainda não dado, enquanto espaço a ser construído e 

buscado. 
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22. Foucault e o Neoliberalismo: a fabricação da liberdade endividada 
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Resumo 

Nosso objetivo geral é aproximar as reflexões de Foucault sobre a 

governamentalidade à indústria cultura tal como caracterizada pela Teoria Crítica 

mediante um foco específico: uma análise sobre o neoliberalismo. Começaremos 

caracterizando a indústria cultural como um dispositivo que favorece o exercício do 

poder na forma de condução de condutas, tal como proposto por Foucault. Segundo 

essa leitura, a dívida seria um dispositivo importante para compreendermos a 

atuação da governamentalidade em nossos dias.  

Palavras-chave: Neoliberalismo, indústria cultural, governamentalidade, Michel 

Foucault. 

 

Abstract 

 Our general objective is to bring Foucault's reflections on governmentality closer to 

Critic Teory's proposal about the cultural industry through a specific focus: an 

analysis of neoliberalism. It starts by characterizing the cultural industry as a device 

that favors the exercise of power which drives the conduct, as proposed by Foucault. 

According to this point of view, the debt would be an important device for 

understanding the role of governmentality in our days. 

Keywords: Neoliberalism, governmentality, cultural industry, Michel Foucault.  

 

Introdução 

 

É  certo  que  Michel Foucault não pode ser aproximado da Escola de Frankfurt  

                                                      
1 Dr. em Filosofía e Dr. em Ciências Sociais. UNILA. E-mail: joao.barros@unila.edu.br  
 

https://doi.org/10.36592/9786587424606.413-426


 
 
 
 
414 | Biopolíticas no Século XXI 

de modo indiscriminado. Segundo Axel Honneth, mesmo com extremo cuidado e 

ressalvadas as distâncias, a obra de Foucault pode ser considerada a crítica mais 

radical ao Iluminismo desde a Dialética do Esclarecimento (HONNETH, 1986, p. 48). 

Nesse sentido, convém resgatar aqui uma fala do próprio Foucault, na qual ele cita a 

Escola de Frankfurt como um exemplo daquilo que chamou de ontologia do presente. 

Para ele, esse modo de fazer Filosofia poderia ser enquadrado na tradição crítica 

(FOUCAULT, 2007a, p. 69)2. 

Entendemos que por meio da indústria cultural ou da governamentalidade, 

vislumbramos um caminho para problematizar a formação de cidadãos 

consumidores, tendo como foco a constituição de uma subjetividade sujeitada. Isso 

nos ajudará a compreender certas técnicas de governo que atuam sobre a sociedade 

no intuito de favorecer uma lógica neoliberal. 

Nesse sentido, traremos algumas formulações de Foucault sobre o 

neoliberalismo e a governamentalidade como seu modo de governo específico. 

Daremos ênfase à produção de uma subjetividade endividada como elemento-chave 

para o funcionamento dessa sociedade neoliberal. Atuando sobre a liberdade dos 

indivíduos, a governamentalidade tornará possível aos sujeitos a percepção de que 

estão sendo cada vez mais livres ao atuarem como consumidores, sem, no entanto, 

se darem conta de que podem estar mais e mais restritos em sua autonomia. Para 

tanto, as obras principais serão Nascimento da biopolítica (2004a) e Segurança, 

Território, População (2004b). 

 

Governamentalidade e indústria cultural 

 

Somos   conscientes  das  críticas  de  Foucault   à  sociedade  de  massas,  de 

consumo ou de espetáculo3. Sociedades de tipo sombartiano, como diz  Foucault na 

                                                      
2 Sobre a inserção de Foucault na Teoria crítica, remetemos aos textos: Fred Rush (Org.). Teoria crítica; 
Ashenden & Owen, Foucault contra Habermas; João Barros, Crítica e ontologia do presente em Michel 
Foucault e Genealogía y crítica. Vale à pena pontuar, como contraponto, que a crítica à técnica 
empreendida por Foucault está muito mais próxima de Heidegger (DREYFUS, 1999, p. 95). 
3 Sobre a sociedade do espetáculo, cf. DEBORD, A sociedade do espetáculo (1997). Sobre a sociedade 
de massas e a reprodutibilidade técnica da obra de arte, cf. Benjamin, A obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica (2014). Sobre a indústria cultural e a sociedade de massas, cf. Adorno e 
Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración (2007). 
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aula de 17 de fevereiro de 1979, que, se bem tiveram sua maior expressão até a 

primeira metade do séc. XX, desde há algumas décadas já não podem ser 

consideradas as melhores propostas para nossa atualidade. Segundo ele, em 

tempos neoliberais, vivemos em uma sociedade da diferença e não da 

homogeneização4. 

Não obstante, a relação entre as reflexões de Foucault e da Escola de Frankfurt 

não são novidade. Axel Honneth, afirma que Foucault pode ser considerado um autor 

pertencente à Teoria crítica se consideramos suas reflexões sobre o poder e a sua 

influência na sociedade. Em suas palavras: 

 

Somente com esse passo [análise do poder inspirada por Nietzsche] seu trabalho 

deixa o quadro da história do conhecimento e se torna uma análise social: o lugar 

das formas culturais determinantes do conhecimento é agora substituído pelas 

estratégias institucionais e cognitivas da integração social; e com isso Foucault 

entra no terreno no qual a tradição da Escola de Frankfurt está situada 

(HONNETH, 1986, p. 51). 

 

Outro exemplo é o livro Consumido (2009 [2007]), do cientista político 

Benjamin Barber, quem chama à atenção para o fato de a sociedade estar passando 

por um processo de homogeneização. Recorrendo a textos de Marcuse, Adorno, 

Horkheimer e Foucault, o autor tenta aliar a reflexão sobre a sociedade de consumo 

àquela que proporia a formação de uma sociedade disciplinar, na qual todos são 

objeto e agentes de uma vigilância constante. 

Muito mais próximo às bases teóricas propostas por Foucault, encontramos 

na obra de Nikolas Rose um suporte adequado para fazer essa aproximação. 

Segundo ele, ao refletirmos sobre os modos de governo em democracias neoliberais, 

seria necessário levar em consideração que a indústria cultural pode ser entendida 

também como um dispositivo de governo das populações. Assim se expressa Rose 

ao considerar que 

 

                                                      
4 Sobre este ponto, cf. Díaz Marsá, Del camino que permanece abierto (2017). 
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[...] nosso século acrescentou os meios de comunicação de massas [...], as 

pesquisas de opinião e outros mecanismos que proporcionam conexões 

recíprocas entre as autoridades e os sujeitos; a regulação dos estilos de vida 

através da publicidade, do marketing e do mundo das mercadorias, sem esquecer 

dos especialistas da subjetividade. Essas tecnologias [...] possibilitaram que 

fossem introduzidos os objetivos das autoridades políticas, sociais e 

econômicas no interior das eleições e compromissos dos indivíduos, situando-

os em redes reais ou virtuais de identificações através das quais podem ser 

governados (ROSE, 1996, p. 58). 

 

Ou seja, o que Rose nos propõe é compreender como os sujeitos são 

governados através da produção de suas liberdades. Essa produção pode ser 

averiguada no momento em que eles assumem para si interesses daqueles que os 

governam5. Em outras palavras, é importante para o fabricante de carros que mais 

pessoas comprem carros; é importante para as indústrias de aparelhos eletrônicos 

que as pessoas troquem de celular ou de computador em intervalos mais curtos. 

Contudo, esses consumidores podem não se dar conta das consequências ao 

assumirem para si esses objetivos.  

Essa dificuldade de compreender as malhas do poder nessas circunstâncias 

podem advir da atuação de dispositivos, como por exemplo a indústria cultural, tais 

como propostos por Foucault. Atuando na produção de desejos e expectativas, a 

indústria cultural poderia ser analisada sob esse viés. Com isso, seria possível 

considerá-la um dispositivo de segurança nos moldes propostos por ele ao analisar 

o neoliberalismo. Este ponto será explorando mais adiante. 

Antes, nessa mesma linha, outro autor que usa o conceito de dispositivo para 

se referir à indústria cultural e os meios de comunicação é Maurizio Lazzarato. Em 

seu texto A fábrica do homo ‘debitor’ – Notas sobre a condição neoliberal, somos 

apresentados ao seguinte argumento: 

 

Consumir não se reduz a adquirir e gastar um serviço ou produto [...], sobretudo 

trata-se de pertencer a um mundo, estar aderido a um universo. [...] Basta ligar a 

                                                      
5  Nesses mesmos termos expressa-se Rodrigo Duarte, 2003, p. 51, ao refletir sobre a indústria 
cultural. 
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televisão ou o rádio, [...] adquirir uma revista ou um jornal, para saber que este 

mundo está constituído [pela] publicidade e o expressado (o sentido) é o reclame 

ou uma ordem; que são em si mesmos uma avaliação, um juízo, uma crença; que 

são exercidos sobre o mundo, sobre si mesmo, e sobre os demais. O expressado 

(o sentido) não é uma avaliação ideológica, mas uma incitação [...] um chamado 

a abraçar uma forma de vida, isto é, a abraçar uma maneira de vestir, uma 

maneira de ter um corpo, uma maneira de comer, uma maneira de comunicar, 

uma maneira de habitar [...]. A televisão é um fluxo de publicidade regularmente 

interrompido por filmes, programas de entretenimento e noticiários [...]. O rádio é 

um fluxo ininterrupto de publicidades e de emissões nas quais resulta cada vez 

mais difícil saber onde começam umas e terminam outras (LAZZARATO, 2015, p. 

1). 

 

Em sua análise, Lazzarato propõe o conceito de homo debitor a partir das 

reflexões de Foucault sobre o homo oeconomicus. De acordo com o italiano, a 

atividade de consumo é incitada muito além da capacidade de endividamento dos 

cidadãos. Sendo lançados em um mundo no qual as opções de aquisição são muito 

mais amplas que a capacidade financeira da maioria das pessoas, muitas delas 

terminam ficando em um estado de dívida constante. E aqui algo salta aos nossos 

olhos. Se esse endividamento constante fosse identificado como um dispositivo de 

governo, logo seria desmascarado e rechaçado por boa parte dos indivíduos. No 

entanto, não é isso que acontece. Vendo no ato de consumo uma realização da 

liberdade e crescente satisfação dos desejos, muitas vezes os indivíduos têm na 

busca de uma satisfação momentânea a causa de uma relação de poder que será 

estabelecida por tempo muito mais prolongado.  

Ademais, outro ponto é que a dívida é revestida de uma culpa. Recorrendo à 

obra de Nietzsche, Lazzarato afirma o seguinte: 

 

Como nos recorda Nietzsche, o conceito de Schuld (culpa), de importância 

fundamental na moral, remonta ao conceito muito material de Schulden (dívidas). 

A moral da dívida induz uma moralidade [...] “a culpa é de vocês”, “vocês são os 

culpados”. [Assim] o devedor é “livre”, mas seus atos, seus comportamentos, 

devem ser desdobrados nos marcos definidos pela dívida” (LAZZARATO, 2013, p. 

37). 
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Ao ser vista como resultado de um ato livre, a dívida é encarada como 

resultado de uma ação que poderia e deveria ser evitada. Não obstante, essa 

operação esconde justamente os dispositivos de segurança que estão por traz dessa 

relação etimológica entre dívida e culpa. 

Além disso, o fato de buscarem uma satisfação, uma realização, leva a um 

vínculo que Lazzarato expressa muito bem em sua reflexão. Lançando mão 

novamente da obra de Nietzsche, para quem a dívida pode ser entendida como um 

dos arquétipos das relações sociais, suas palavras nos alertam para a possibilidade 

de a dívida configurar um controle da subjetividade. De modo mais específico,  

 

Ver na dívida o arquétipo da relação social significa duas coisas. Por um lado, 

fazer que a economia e a sociedade comecem por uma assimetria de poder; 

introduzir os diferenciais de poder entre grupos sociais [...]. Por outro lado, 

começar pela dívida implica que a economia seja imediatamente subjetiva, 

porque aquela é uma relação econômica que para ser realizada pressupõe uma 

modulação e um controle da subjetividade, de tal maneira que o “trabalho” seja 

indissociável de um “trabalho sobre si mesmo” (LAZZARATO, 2013, p. 40-41). 

 

Voltando ao conceito trabalhado por Foucault, vemos que o indivíduo, 

governado pela lógica do consumo característica das sociedades neoliberais, é 

convertido em homo oeconomicus6 passa à condição de “ator de eleição racional que 

gasta dinheiro para produção de sua própria satisfação através da compra de 

mercadorias” (O’MALLEY, 2011, p. 40). Como bem observa Pat O’Malley, algo que 

deve ser considerado nesse contexto é o fato do preço ter sido convertido em uma 

ferramenta de modulação daqueles que são governados. O sujeito passa a buscar 

sua própria satisfação, sendo esta busca já padronizada pela indústria cultural e 

seus parceiros. A satisfação não está em toda a compra. O indivíduo somente 

realizará seus desejos na aquisição de um bem ou serviço condizente com a 

classificação à qual está inserido. Se pensamos no caráter sistêmico da indústria 

                                                      
6 Para um argumento mais detalhado sobre o conceito de homo oeconomicus em Foucault, sugerimos 
a leitura do texto A Cidade Biopolítica. Dispositivos de segurança, população e homo oeconomicus 
(2016). 



 

 
 
 

João Barros | 419 

 

cultural e sua relação com parceiros externos, podemos perceber como a realização 

de desejos está condicionada pela aquisição de certas mercadorias. 

Desse modo, mesmo buscando a satisfação de seus desejos, mesmo agindo 

e fazendo suas escolhas, os indivíduos ainda convivem com certo grau de governo 

atuando em suas vidas. Suas escolhas, suas preferências e mesmos as opções que 

lhe são oferecidas encontram na indústria cultural uma técnica de governo mediante 

a classificação proporcionada por categorias e preços. 

De acordo com Foucault em Nascimento da biopolítica, a transição do 

Liberalismo para o Neoliberalismo está caracterizada pela modificação do papel do 

Estado (FOUCAULT, 2004a, p. 120ss; 2012, p. 151ss)7. No Liberalismo a pugna era 

para que o Estado não interferisse na dinâmica de mercado. Assim, os indivíduos 

poderiam contribuir para o bem da sociedade à medida que buscassem seus 

próprios interesses sem interferências externas sobre suas liberdades. A liberdade 

concebida como ausência de impedimentos é uma concepção fundamental desse 

período.  

Com tônica distinta, o Neoliberalismo espera que o Estado oriente suas ações 

como forma de impor à sociedade a lógica de mercado. Ou seja, ao Estado cabe a 

tarefa de fazer imperar a lógica de mercado nas relações entres os indivíduos. Já não 

estamos falando de um mercado que pede ao Estado que se afaste e deixe o laissez-

faire ocorrer sem interferências, ou apenas com as regulamentações mínimas para 

a proteção da propriedade privada. Neste estágio de desenvolvimento do 

capitalismo, o Neoliberalismo espera que o Estado atue como um interventor direto 

e parceiro para a implementação da lógica de mercado em todos os âmbitos do 

tecido social.  

Nesses moldes, vêm ao encontro de nosso argumento as palavras de Barber: 

 

Precisar e comprar se tornam sinônimos: “Eu compro; portanto, eu sou”, [...] 

paródia essencialmente cartesiana [...] A ideia é uma economia de mercado que 

domina cada setor humano, tornando outros setores dependentes do consumo 

                                                      
7 Daqui em diante, todas as referências à obra de Foucault serão compostas pelo original seguido da 
tradução. 
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para se satisfazerem: recreação, trabalho, arte, educação e até religião definem 

um mercado que engloba tudo (BARBER, 2009, p. 268). 

  

O que está evidente nessa colocação é uma estratégia de governo que tenta 

aliar à cada necessidade natural um produto artificial. Estratégia ambiciosa, mas 

perfeitamente viável em nossos dias. Se considerarmos nossas sociedades 

ocidentais movidas pelo consumo, a condição de homo debitor vigora em áreas 

antes impensáveis.  

 

Essa condição, [que] representa o núcleo da estratégia neoliberal, passou a 

ocupar a totalidade do espaço público. O conjunto dos papeis assignados na 

divisão social do trabalho das sociedades neoliberais [...] está atravessado por 

essa figura subjetiva do “homem endividado”, que os metamorfoseia em 

consumidores endividados, usuário endividado e, finalmente, como é o caso da 

Grécia [e de muitos países em desenvolvimento], em cidadão endividado 

(LAZZARATO, 2013, p. 44). 

 

Nisso é possível perceber a dívida como um dispositivo de controle e 

subjetivação, de modulação e condução de liberdades. Nesse prisma, Foucault se 

expressa da seguinte maneira em Segurança, Território, População: 

 

Essa liberdade, simultaneamente ideologia e técnica de governo, deve ser 

compreendida no interior das mutações e transformações das tecnologias de 

poder. E de uma maneira mais precisa e particular, a liberdade não é outra coisa 

senão o correlato da introdução dos dispositivos de segurança (FOUCAULT, 

2004b, p. 50; 2007b, p. 71). 

 

O Liberalismo clássico via no intercâmbio sem interferências um dado natural 

do ser humano. Ou seja, bastava ao Estado não se imiscuir na economia de mercado 

e deixar que o laissez-faire fosse realizado de modo automático, que assim estaria 

respeitando algo próprio do atual humano. Contudo, o Neoliberalismo, tomando o 

exemplo do Ordoliberalismo alemão analisado por Foucault, afirmava que essa 

concepção era equivocada. Seja pelo intercâmbio (séc. XVIII), seja pela concorrência 
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(séc. XIX), o Liberalismo sofria de uma “ingenuidade naturalista” ao afirmar a lógica 

de mercado como algo natural do ser humano (FOUCAULT, 2004a, p. 123; 2012, p. 

152). 

Não existirá o jogo do mercado ao qual deve deixar-se livre [...], a concorrência 

pura, que é a essência do mercado, só pode aparecer si é produzida, e se é 

produzida por uma governamentalidade ativa. Haverá, portanto, uma sorte de 

superposição completa da política governamental e dos mecanismos de 

mercado ajustados à concorrência. [...] É preciso governar para o mercado [...] E 

nessa medida, vê-se que a relação definida pelo liberalismo do séc. XVIII fica 

inteiramente invertida (FOUCAULT, 2004a, p. 125; 2012, p. 154). 

 

Justamente tendo isso em consideração, Foucault alerta para a atividade 

preponderante do mercado sobre a conduta dos indivíduos. Técnicas de governo 

estarão a todo momento sendo empregadas com o objetivo de fazer com que os 

indivíduos atuem de modo a incrementar a dinâmica de mercado no seio da 

sociedade.  

Dito isso, qual seria o ambiente ou o espaço mais propício para a realização 

dessa lógica de mercado? Questão à qual podemos responder: a cidade. O espaço 

urbano como espaço recortado e regulado intensamente pelos dispositivos torna-se 

muito propício para a lógica de mercado. Lembremos que Foucault sinaliza em 

alguns textos que a cidade é considerada durante a Modernidade um espaço de 

produção e intercâmbio por excelência. Como exemplo, lembramos da seguinte 

passagem de Segurança, Território, População: 

 

[...] o soberano do território havia se convertido em arquiteto do espaço, 

disciplinado, mas também e quase ao mesmo tempo em regulador de um meio 

no qual não se trata tanto de fixar os limites e as fronteiras, ou de determinar 

localizações como, sobretudo e essencialmente, de permitir, garantir, assegurar 

distintos tipos de circulação: de gente, das mercadorias, do ar, etc. (FOUCAULT, 

2004b, p. 31; 2007b, p. 45). 

 

O soberano age como um ordenador do espaço, interferindo diretamente na 

circulação de pessoas e mercadorias; de indivíduos no uso de suas liberdades e 
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também na produção e disseminação de objetos de consumo. Assim, “a cidade, 

reconfigurada em sua disposição espacial, articula no território as esferas 

necessárias para sobrevivência do capital: produção, circulação e consumo” 

(BARROS, 2016, p. 218)8. 

A interferência sobre as liberdades seria discutida por Foucault também em 

Nascimento da Biopolítica, ao afirmar que a liberdade é o correlato dos dispositivos 

de segurança. A “liberdade é algo que se fabrica a cada instante”, expressa ele 

(FOUCAULT, 2004a, p. 66; 2012, p. 85). Trata-se de “uma liberdade solicitada, 

controlada, fabricada, cuja medida depende da relação, ela mesma variável, entre 

governantes e governados” (SENELLART, 1995, p. 6, n. 11).  

Nesse ambiente, se considerarmos que o Neoliberalismo tem como 

característica fundamental a ação do Estado em prol do mercado para que a lógica 

deste passe a imperar sobre a sociedade, então temos algo novo diante de nós. A 

novidade consiste justamente em enxergar um número cada vez maior de 

circunstâncias nas quais o cálculo econômico pode ser aplicado. Seja considerando 

a governamentalidade ou a indústria cultural, um dos maiores desafios em uma 

sociedade neoliberal é romper com o paradigma econômico que rege as relações.  

Enquanto não for questionada a postura de não garantia de uma vida digna 

para todas as pessoas, mesmo que elas não sejam capazes de pagar por isso, 

teremos dificuldades. Por vida digna, referimo-nos ao necessário e básico para o 

exercício da cidadania em tempos como o nosso. Não apenas o necessário para 

sobreviver. A dignidade humana expressa na Declaração dos direitos humanos vai 

além disso. O acesso a produtos e serviços básicos da vida moderna não pode estar 

condicionado ao poder aquisitivo de cada indivíduo. Trata-se de uma decisão da 

sociedade garantir as condições de moradia digna, serviço de saúde de qualidade, 

formação  escola r básica  e superior  de  qualidade, segurança e  transporte  público 

                                                      
8 Claro que em grandes metrópoles do terceiro mundo esse controle do espaço ganha múltiplas 
facetas. Se considerarmos que a concentração populacional em frações diminutas do território é uma 
estratégia de controle, “é importante perceber que estamos lidando aqui com uma reorganização 
fundamental do espaço metropolitano, que envolve uma diminuição drástica das interseções entre a 
vida dos ricos e a dos pobres, que transcende a segregação social e a fragmentação urbana 
tradicionais. Alguns autores brasileiros recentemente falaram na “volta da cidade medieval”, mas as 
consequências da secessão entre a classe média e espaço público, assim como de qualquer vestígio 
de uma vida cívica junto com os pobres, são mais radicais” (DAVIS, 2006, p. 124). 
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eficientes a um custo baixo, etc. 

A distância que algumas sociedades se encontram dessa compreensão pode 

ser atestada pela passagem de NB, na qual Foucault menciona que o próprio convívio 

dos pais com os filhos pode ser avaliado em termos econômicos. 

 

[...] a generalização da forma econômica do mercado, para além dos 

intercâmbios monetários, funciona no neoliberalismo norteamericano como 

princípio de inteligibilidade, princípio de deciframento das relações sociais e dos 

comportamentos individuais. Isso significa que a análise em termos de 

economia de mercado [...] servirá como esquema capaz de ser aplicado a 

âmbitos não econômicos. E graças a esse esquema de análise, essa chave de 

leitura da realidade, [...] poderão ser postos em evidência em processos não 

econômicos, em relações não econômicas, em comportamentos não 

econômicos, uma séria de relações inteligíveis que não haviam aparecido desse 

modo: uma espécie de análise economicista do não econômico. [...] os 

neoliberais tratam de explicar, por exemplo, que a relação mãe-filho, 

caracterizada concretamente pelo tempo que a primeira passa com o segundo, 

a qualidade dos cuidados que lhe proporciona, o afeto que lhe entrega, a 

vigilância com a qual segue seu desenvolvimento, sua educação, [...] tudo isso 

representa para eles [...] um investimento [...] um capital humano. (FOUCAULT, 

2004a, p. 249; 2012, p. 280). 

 

Nessa passagem, vemos que mesmo nossas relações familiares são 

compreendidas como econômicas por teóricos do Neoliberalismo. Talvez o último 

reduto da vida social antes não atingido por esse paradigma também poder ser 

quantificado mediante o tempo e a qualidade dessas relações. Desse modo, mais 

uma esfera de atuação dos indivíduos fica sob o crivo do paradigma econômico. 

Tendo o discurso econômico como preponderante e a relação de dívida como 

arquétipo das relações sociais, temos condição de traçar uma compreensão sobre a 

sociedade neoliberal. Nela não podemos pensar que somos unicamente sujeitos 

livres para escolher os produtos ou serviços que estão disponíveis. Temos a 

possibilidade de enxergar em cada produto e em nosso desejo sobre ele uma 

amostra de relações de poder que atuam sobre nós. Resta-nos encarar nossos 
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padrões de consumo, nossos desejos por certas mercadorias, como um sinal das 

relações de poder circulando através de nós. 

 

Conclusão 

 

Nessa combinação entre biopoder e indústria cultural, podemos perceber que 

essas duas concepções proporcionam um olhar distinto sobre o modo como a 

indústria cultural atua sobre nossas vidas. A partir disso, a reflexão sobre a formação 

de uma subjetividade sujeitada também ganha novos elementos. Elementos esses 

que são extremamente pertinentes em nossos dias, dados os tempos midiatizados 

nos quais vivemos. 

Tendo em conta que alguns autores como Lazzarato e Rose, tributários da 

obra de Foucault, reconhecem os meios de comunicação como um dispositivo de 

poder, foi possível fazer a ponte entre ambas as correntes. Como tecnologias de 

governo, esses dispositivos servem à produção de subjetividades sujeitadas que 

serão governadas de modo mais eficiente. Isso nos ajudou a fazer jus à consideração 

de Foucault sobre a ambiguidade das Luzes. Se por um lado temos liberdade, por 

outro estão as disciplinas (FOUCAULT, 1975, p. 258; 2009, p. 209). 

Tanto se consideramos o conceito de indústria cultura, refletindo sobre a 

incidência da técnica sobre a obra de arte, ou o conceito de governamentalidade, pelo 

qual Foucault propõe um modo de exercício de poder na forma de condução de 

condutas, chegamos a um ponto comum. Em nossas sociedades neoliberais nosso 

papel de cidadãos está cada vez mais marcado pelo paradigma econômico. Somos 

sujeitos de produção, sujeitos de consumo e devedores perenes.  
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Resumo 

O presente trabalho procura repensar a tema da soberania, tomando como referência 

a questão da pessoa e sua autonomia sobre o corpo. Nessa releitura, pretendemos 

enfatizar a possibilidade de pensar a soberania em uma dimensão individual em 

detrimento da soberania estatal como é tradicionalmente desenvolvida. Por mais que 

a soberania do estado permaneça como o paradigma vigente, buscamos através dos 

nossos estudos defender a devolução de uma parcela do poder soberano ao seu 

detentor original, delimitando sua atuação ao governo de si. 

Palavras-chave: soberania, pessoa, corpo, estado, autonomia. 

 

Abstract 

The current paper seeks to rethink the issue of sovereignty, taking as reference the 

question of the person and its autonomy over its own body. In this rereading, we 

intend to emphasize the possibility of thinking about sovereignty in an individual 

dimension in detriment of state sovereignty as it is traditionally developed. As much 

as the sovereignty of the state remains the current paradigm, we seek through our 

studies to defend the return of a portion of sovereign power to its original holder, 

delimiting its performance to the self government. 

Keywords: sovereignty, person, body, state, autonomy. 

 

É inegável que as discussões acerca dos temas relacionados à biopolítica 

avançaram bastante nos últimos anos. Vemos na contemporaneidade o 

recrudescimento de regimes políticos autoritários, a sofisticação dos dispositivos de 

controle possibilitada pelos avanços da tecnologia, juntamente com a ascensão de 
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governos que desrespeitam os direitos individuais ao redor do mundo. Isso, por si só, 

já é uma justificativa para a realização desse trabalho e do próprio evento no qual ele 

foi apresentado. O tema central da minha pesquisa de doutorado é o conceito de 

soberania a partir da obra de Giorgio Agamben. Pretendo aqui apresentar um recorte 

dessa pesquisa, associado às ideias surgidas durante do grupo de pesquisa sobre 

bioética do qual faço parte, sendo coordenado pelo meu orientador o Prof. Dr. Castor 

M. M. Bartolomé Ruiz, professor titular do Programa de Pós-graduação de Filosofia 

da Unisinos. Minhas contribuições para o debate emergem na tentativa de pensar 

em um novo paradigma para a questão da soberania, tomando como ponto de 

partida a pessoa e sua autonomia sobre o corpo. 

Agamben, em Homo Sacer, ao tratar sobre o tema em questão, relaciona sua 

reflexão diretamente aos trabalhos de Foucault e Schmitt. Se por um lado a tese de 

Schmitt reforça a tese de soberania do Estado com a colocação de que “soberano é 

aquele que decide sobre o estado de exceção” (SCHMITT, 2006, p. 7) por outro, 

Foucault parece abrir caminho para se pensar sobre uma autonomia maior do sujeito 

frente ao estado ao explicitar os dispositivos de poder que operam sobre a vida. 

Agamben, por sua vez, irá interpretar que “o estado de exceção no mundo 

contemporâneo se tornou a norma” (AGAMBEM, 2010, p. 16), sendo que a suspensão 

dos regimes jurídicos dos estados virou a regra e a vida encontra-se capturada pelos 

dispositivos de poder2. 

Parar Agamben o corpo biológico do cidadão veio ocupar uma posição central 

nos cálculos do poder estatal. Em Homo Sacer, o filósofo italiano esclarece o vínculo 

oculto entre a vida nua, a vida natural não politizada, e o poder soberano. Para isso, 

Agamben resgata uma figura obscura do direito romano arcaico, que será a chave 

que permitirá uma releitura critica da tradição política: o homo sacer, um ser humano 

que poderia ser morto por qualquer um impunemente, mas que não deveria ser 

sacrificado segundo as normas prescritas pelo rito. 

                                                      
2 O conceito de dispositivo tem implicações amplas em Foucault (e consequentemente em Agamben), 
eles se referem a uma série de práticas institucionais e discursivas que legitima as relações de poder. 
O poder legal, político e econômico estabelecido é permeado por uma série desses dispositivos, eles 
estão relacionados às leis, aos tribunais, à polícia, aos presídios, aos bancos, às dívidas, às escolas, 
aos hospitais e demais instituições e instrumentos legais que legitimam a inclusão ou exclusão social 
de diferentes formas. 
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Ao prosseguir com o trabalho iniciado por Foucault em Vontade de saber (ou 

até mesmo corrigindo-o), ele parece apontar caminhos para uma libertação do 

impasse político que a política contemporânea se encontra, emergindo assim uma 

nova forma-de-vida que não seria refém da soberania autoritária do Estado. 

Agamben concorda com Foucault sobre a captura da vida por parte da política 

apesar de divergir sobre quando teve início essa captura. De acordo com Foucault é 

somente no Estado Moderno que emergem as questões ligadas à biopolítica e os 

dispositivos de controle do Estado passam a operar sobre a vida. Agamben antecipa 

o nascimento da biopolítica em alguns séculos e defende que a vida natural está 

incluída na política desde o mundo clássico (Grécia Antiga). A intenção dele é 

desvelar aquilo que considera estar oculto, que seria “o ponto de intersecção entre o 

modelo jurídico-institucional e o modelo biopolítico do poder” de acordo com a qual 

“a implicação da vida nua na esfera política constitui o núcleo originário do poder 

soberano” (AGAMBEM, 2010, p. 14). Agamben enfatiza a tese defendida dizendo que 

a contribuição original do poder soberano é a produção de um corpo biopolítico. O 

Estado Moderno não faria mais do que tornar evidente o vínculo arcaico existente 

entre poder e a vida nua (vida natural). 

Por um lado, acompanhamos a posição de Agamben sobre a necessidade de 

retornarmos a Política de Aristóteles para reinterpretá-la (AGAMBEM, 2010, p. 10), 

por outro divergiremos em relação ao que devemos dar mais atenção nessa releitura. 

Em nossa tentativa de identificar uma soberania pessoal originária, conseguimos 

perceber na relação entre o senhor e o escravo grego, tal como é descrita por 

Aristóteles, a relação originária de violação da soberania pessoal, ou seja, um poder 

que age sobre a zoé antes de sua inclusão na bios da pólis3. 

Por soberania originária entendemos aquela que é anterior à formação do 

Estado. Nosso raciocínio parte da soberania estatal, tal como foi construída na teoria 

política do século XVII, como o poder máximo de um estado exercido por um 

governante. Mas o governante só é governante se há governados. São os governados 

que em algum momento cederam a sua soberania ao governante, seja na visão de 

Hobbes, ou na de Rousseau através da vontade geral. A soberania anterior exercida 

                                                      
3 Aqui me refiro às duas definições de vida que Agamben distingue e trata no início de Homo Sacer. 
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pela maioria pertencia ao povo, tal como está escrito na maioria das constituições 

em exercício nas democracias contemporâneas. Se o povo é o detentor legítimo do 

poder soberano, portanto, em certa medida, uma fração dele pertence 

individualmente a cada um dos cidadãos. Se a fonte do poder é o cidadão, quem tem 

o poder antes é a pessoa – mesmo que o termo utilizado possa ser questionado, ou 

corrigido, nossa intenção é dizer que o detentor de uma fração da soberania é uma 

singularidade. Um indivíduo da espécie humana, detentor de uma identidade social e 

política. Portanto, em nosso entendimento, todas as pessoas têm alguma parcela de 

soberania em suas vidas. E essa soberania pessoal à qual nos referimos se dá 

justamente sobre si4. 

Percebe-se a existência dessa soberania sobre si ao constatarmos a sua 

ausência, quando Aristóteles fala em sua obra a Política sobre a posse do escravo 

por seu senhor. Ou seja, é na violação da soberania pessoal que ela se torna evidente. 

O escravo é destituído de qualquer soberania, logo o senhor é o detentor da mesma, 

nesse caso, e não o Estado. Portanto, esse escravo possui uma soberania pessoal 

que lhe está sendo negada. Ele não é senhor de si. Isso nos faz crer que todo aquele 

que é senhor de si é detentor de alguma soberania. 

Aristóteles, ao estudar a política, divide o Estado nas partes que o compõem 

para deduzir, a partir delas, seus princípios de funcionamento. A família é 

estabelecida como a menor unidade política de um Estado. Ela é uma associação 

natural entre seus membros para suprir necessidades básicas de subsistência, 

prioritariamente alimentares. Nas famílias a regra patriarcal é a vigente. Aristóteles, 

citando Homero, diz que “Cada qual faz as leis parar seus filho e esposas” 5 

(ARISTÓTELES, 2000, p. 145) Em famílias dispersas, que não viviam em aldeias, a 

soberania era do pai. Quando essas famílias se encontravam sob o domínio de um 

rei, ele é quem detinha a última palavra sobre a lei. Portanto, soberania na família era 

                                                      
4 Indivíduo, ser humano ou pessoa, qual termo escolher? Por indivíduo entendemos uma singularidade 
que não é necessariamente um ser humano, e não pretendemos aqui tratar sobre indivíduos não 
humanos. Por ser humano, entendemos todos os membros da espécie Homo sapiens, um termo mais 
adequado ao uso na biologia. Por pessoa, consideramos um indivíduo da espécie humana que tem 
uma identidade social e política, mesmo que paradoxalmente sua inclusão na política se dê pela sua 
exclusão, como era o caso antigamente das mulheres, dos escravos e dos estrangeiros na democracia 
grega do período socrático.  
5 [Odisseia IX] [1252b20] 
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do pai. Na cidade era do governante (magistrado) ou da assembleia. No entanto, tal 

soberania não entrava no interior da família e não interferia nos interesses 

particulares da família.  

Retomando a relação entre o senhor e o escravo descrita por Aristóteles, 

segundo o filósofo, alguns são feitos por natureza para mandar e outros para 

obedecer. Nessa relação parece haver indícios daquilo que depois viria a ser tratado 

como a soberania. No escravo, já parece haver o que será tratado como uma vida 

nua por Agamben, onde há a perda do domínio do próprio corpo. Há dois pontos 

curiosos nessa relação entre senhor e escravo, descrita por Aristóteles, que merecem 

ser destacados. O primeiro é que Aristóteles coloca a relação do senhor e do escravo 

no âmbito familiar, no mesmo patamar da relação conjugal e da relação parental. O 

segundo ponto é a indissociação entre o senhor e seu escravo.  

O primeiro ponto de estranhamento nessa relação se produz por não haver 

laços sanguíneos nem afetivos os quais são determinantes na constituição da 

sociedade atual6. Entre o senhor e o escravo a relação se dá por propriedade, um é 

dono do outro. O escravo é um instrumento destinado a atender às necessidades do 

homem. Ele é uma ferramenta viva, uma ferramenta para manejar ferramentas. Ou 

seja, ele não tem um status de pessoa. Essa relação, não seria necessária e o escravo 

seria dispensável se as ferramentas realizassem seus trabalhos sozinhas. 

O segundo ponto de estranhamento é a indissociação entre o senhor e seu 

escravo que fica clara nas passagens a seguir.  

 

um escravo não é apenas o servo de seu senhor como pertence totalmente a ele, 

enquanto o senhor é senhor do seu escravo, mas não lhe pertence. (...) qualquer 

ser humano que, por natureza, pertença não a si mesmo, mas a outro é, por 

natureza, escravo; (...) o escravo é uma parte do mestre, uma parte viva, mas 

separada de seu corpo (ARISTÓTELES, 2000, p. 149)7. 

 

Mesmo enfatizando que os dois tenham corpos separados, o escravo não tem 

uma existência independente e separada de seu senhor. Ele é um corpo que obedece 

                                                      
6 No que entendemos por família hoje, são pessoas que estão unidas pelo sangue, filhos, pais e avós, 
ou então por laços afetivos, marido e mulher, filhos adotivos, entre outros. 
7 [1255b10] 
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a outro. Isso cria uma situação estranha, evidenciando que o corpo é uma mera vida 

que não está sob domínio do Estado, mas que também não tem liberdade ou 

autonomia próprias, é, portanto, um corpo que serve e obedece ao seu senhor. É 

como se a condição existencial do escravo fosse a de estar subjugado a uma vontade 

superior à sua. Seu corpo é seu, mas não lhe pertence, não pode exercer sua vontade 

livremente sobre si mesmo. 

Para Aristóteles, portanto, há uma clara diferença entre “o poder do senhor 

sobre o escravo e o poder político (...) O poder sobre os homens livres é, por natureza, 

diferente do poder sobre os servos; o poder, numa família, é monárquico porque em 

cada casa há só uma autoridade; o governo de um Estado é exercido sobre pessoas 

livres e iguais” (ARISTÓTELES, 2000, p. 153). O que o autor chama de política é um 

poder entre iguais. Entre o senhor e o escravo a distinção é obviamente assimétrica. 

Fica claro que a relação vida nua e soberano se dá na relação escravo-senhor, mas 

ainda não na política de Estado, como pressupõe Agamben. O que a modernidade 

trará como novidade, e que Agamben percebe muito bem, é que todos passarão a 

condição de “escravos” do “senhor” Estado. Tendo seus corpos capturados pelos 

dispositivos de poder, como defende Agamben no paradigma contemporâneo da 

biopolítica. 

Na tentativa de encontrar linhas de fuga dessa captura, achamos possível 

advogar que a soberania originária da pessoa, à qual consideramos um direito 

natural e anterior ao Estado, deve ser valorizada e reforçada. Para defender isso, 

encontramos respaldo não só nas ideias de Agamben, mas anteriormente elas 

aparecem nas ideias dos filósofos liberais, como John Locke e John Stuart Mile. 

Locke justifica no Segundo Tratado do Governo Civil (1689), por exemplo, o 

direito à desobediência civil e a insurreição, baseado no direito de autopreservação. 

Se isso está correto – em nome da autopreservação, para garantir a própria 

sobrevivência, – a pessoa tem o direito de ir contra um governo, mesmo que esse 

esteja sustentado na vontade da maioria. Então, a soberania não está no governante 

que decide sobre a exceção, como argumenta Schmitt, mas na decisão. Na decisão 

de não acatar uma legislação que ameace sua autopreservação está identificada a 

autonomia da pessoa em decidir e se opor a um poder que atente contra a sua 
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soberania pessoal. Essa soberania da pessoa se restringe fundamentalmente ao seu 

corpo. 

Aqui cabe explorar um pouco mais esse aspecto. Essa soberania pessoal é 

intrasferível e inalienável, podendo não ser exercida, mas não delegada. Da maneira 

como compreendemos essa questão, não haveria uma soberania de um pai sobre 

um filho, por exemplo. A criança, o destituído de integridade mental, ou a pessoa 

incapaz; não poderia ter sua soberania violada ou destituída, apenas dela não faria o 

exercício. Pois, do contrário, se uma pessoa pudesse ser soberana sobre a outra, 

poderia abusar dela e até destruí-la, sem a violação de nenhum princípio, como 

outrora ocorria na relação senhor/escravo, o que, de acordo com os princípios que 

regulam o direito internacional contemporâneo, caracterizaria um absurdo do ponto 

de vista humanitário e uma violação dos direitos humanos. 

Mas afinal, quando falamos de soberania de si, sobre o próprio corpo, do que 

estamos falando? O que é este corpo? Para discutir essas questões, trago algumas 

ideias de Esposito presentes em sua obra As pessoas e as coisas. Nessa obra o autor 

nos fala sobre o corpo e sua relação com o conceito de pessoa. Segundo Esposito, o 

corpo humano foi excluído do horizonte do direito e nunca contou com uma 

adequada definição jurídica. “Não entrando completamente na categoria de pessoa 

nem na de coisa, o corpo do homem foi anulado como objeto de direito e deixado a 

oscilar entre uma e outra” (ESPOSITO, 2016, p. 84). A tendência de acordo com a 

tradição foi de assimilá-lo à pessoa. Mesmo não havendo possibilidade de reduzir 

um ao outro, uma identificação entre ambos parece necessária. Nesse ponto nos 

afastamos da visão de Esposito, que contesta a sobreposição na identificação entre 

pessoa e corpo.  

A pessoa não se reduz ao corpo, da mesma forma, não há pessoa desprovida 

de corpo. Quando alguém morre, há uma dissociação entre pessoa e corpo. O corpo 

não se reduz a coisa. O corpo foi um uma pessoa ou fez parte de uma pessoa. Em 

velórios é comum que ao olharmos o cadáver ouvir alguém se referir a ele dizendo 

que “a pessoa já não está mais ali”. Enquanto o corpo irá passar por um processo de 

decomposição, a pessoa passará a viver no campo da memória. Ela será passível de 

eventual esquecimento, mas tendo se tornado figura notória poderá ter seu nome, 

obras e ações preservados como patrimônio pessoal da família e posteriormente 
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patrimônio público. Em sua morte, uma pessoa pública se efetiva enquanto 

patrimônio público. Não se reduzindo aqui à coisa, mas se tornando referência 

positiva ou negativa. Seja ela uma pessoa notória por suas falas, virtudes ou vícios.  

O corpo morre, mas a pessoa “fica”, para ser lembrada ou esquecida. Na morte, 

então, corpo e pessoa se separam. O corpo já não é mais a pessoa e a pessoa já não 

é mais seu corpo. Por ter sido pessoa, o corpo não vira coisa. Pois o cuidado, uso ou 

escárnio destinado a ele se reverte em efeito sobre a imagem da pessoa a quem ele 

esteve vinculado. Assim como a pessoa não se reduz ao corpo. O corpo não se reduz 

a coisa. Permanece mais sensato deixá-lo como uma categoria à parte. O corpo é 

uma não-pessoa e uma não-coisa. 

Um exemplo dessa redução do corpo da pessoa a categoria de coisa, pode ser 

visto na obra de Locke. No Segundo Tratado Do Governo Civil o autor concede 

destaque ao direito da propriedade privada. Esse direito seria natural e anterior à 

sociedade civil, mas não inato. Sua origem estaria na relação concreta entre o 

homem e as coisas e se daria através do trabalho. Entretanto, a relação de 

propriedade original, do direito de propriedade, estaria na posse de si mesmo: “Todo 

homem possui uma propriedade em sua própria pessoa” (LOCKE, 1983, p. 45). Aqui 

parece evidente haver não só uma redução da pessoa ao estado de coisa, mas uma 

contradição. O homem passa a ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto numa relação: 

se ele é proprietário de si, ele é também propriedade de si. Ele é dono e propriedade. 

Seria como se o senhor fosse dono da coisa e ao mesmo tempo a coisa dona do 

senhor. A relação de propriedade parece ser indevida nesse caso. Ela cindiria o 

homem em sujeito e objeto de si. O verbo possuir é empregado indevidamente. O 

homem não tem como ser dono e propriedade de si mesmo ao mesmo tempo. O 

homem é ele mesmo. O homem então não pode reduzir seu corpo a objeto nem ser 

proprietário do corpo. Logo, a relação de propriedade, se estabelecida em um sentido 

literal, é inadequada. E se é uma metáfora distorce a relação. “O corpo é meu!” gritaria 

alguém reivindicando autonomia. Entretanto, “o corpo não é seu”, o corpo é você, 

mesmo que você não se reduza a ele. Se no sentido coloquial faz sentido a 

objetificação do corpo, do ponto de vista ontológico essa cisão é absurda. O corpo 

não é algo que eu tenho, é parte do que eu sou. Não posso ser o proprietário de um 

“bem” inalienável. A propriedade em um sentido jurídico e econômico é, justamente, 
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algo que posso adquirir e me desfazer. O corpo é uma parte indissociável da 

identidade social e civil. Logo, o corpo é uma parte do que sou, mais do que algo que 

possuo. Eu sou meu corpo, ainda que não apenas meu corpo. Mas a inalienabilidade 

do corpo é o que interdita a sua apropriação e desapropriação. O que parece em 

desacordo aqui é maneira da autorreferencialidade. A falta de identificação com o 

próprio corpo, ou a produção de estranhamento para com ele parece ser um traço 

problemático da nossa cultura8. Apesar da mente humana conseguir pensá-la, essa 

ruptura só se efetiva conforme foi exposto anteriormente. 

Segundo John Stuart Mile em Sobre a Liberdade o princípio da autoproteção 

é “a única finalidade para a qual a humanidade está autorizada, individual e 

coletivamente a interferir na liberdade de ação de qualquer de seus membros” (MILE, 

2017, p. 10). Para justificar isso, o comportamento que se deseja evitar que alguém 

tenha deve ser aquele que cause algum mal a outra pessoa. O único aspecto do 

comportamento pelo qual a pessoa é obrigada a fazer concessões à sociedade é o 

que diz respeito às outras pessoas. No aspecto que diz respeito apenas a si mesmo, 

sua independência é, por direito, absoluta. Sobre si mesmo, seu próprio corpo e sua 

mente, a pessoa é soberana. 

Fazendo uma síntese do posicionamento defendido neste texto, defendemos 

que a soberania pessoal é o poder de decidir sobre si, sobre o próprio corpo, sobre a 

própria vida. O reconhecimento da soberania da pessoa sobre o corpo é uma possível 

estratégia de fuga dos dispositivos de captura do corpo operados pela biopolítica 

contemporânea em exercício nos sistemas políticos caracterizados pelos estados 

degenerados, supostamente democráticos. 

O exercício da soberania pessoal demanda um elevado grau de autonomia do 

sujeito e também implica que ele tenha liberdade de tomar decisões. Autonomia seria 

poder sobre si e soberania um poder superior. Então, quando trato de soberania de 

si a intenção é de negar um poder acima. Autonomia eu poderia ter por concessão 

de um poder soberano. Já a soberania não depende de nenhum outro poder para seu 

exercício, ela é seu próprio fundamento, ela se autofundamenta.  

                                                      
8Aqui me refiro a tradição metafísica ocidental e a tradição cristã, que remete a Santo Agostinho, na 
qual ocorre a uma valorização exacerbada da alma como o esquecimento corpo, tomado como lugar 
de depreciação e do pecado. Essa crítica da desvalorização do corpo com a qual compactuo pode ser 
encontrada ao longo da obra de Nietzsche. 
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Se cada um é soberano em relação ao próprio corpo, então a soberania 

originária é do sujeito, que abre mão dela para fazer parte de um Estado. O Estado, 

ilegitimamente, captura o corpo ao privar o sujeito de decidir sobre uma série de 

questões pessoais. Um estado que define como um corpo deve ser e agir ou se 

comportar é um estado autoritário. Não existem mecanismos para que o sujeito se 

reaproprie da sua liberdade de decidir. Logo, o Estado é sempre autoritário e a 

liberdade de governar a si mesmo sempre expropriada. 

O Estado é uma máquina. Chamarmos o Estado de pessoa jurídica, não faz 

dele um sujeito de vontade individual. A pessoa é um sujeito corpóreo. O Estado é 

um sujeito abstrato. É um sujeito sem corpo. As pessoas que personificam o Estado 

não são seu corpo. Vestir a “máscara” do Estado, não dá a ele um corpo físico. 

As soberanias pessoais são reais e originárias. A soberania dos governos são 

artificiais e secundárias. Se a soberania originária é a da pessoa, ela tem legitimidade 

de agir contrariamente à soberania estatal se a sua integridade individual estiver 

ameaçada. No entanto, o Estado no exercício da sua soberania estatal exerce seu 

poder sobre as pessoas e tira delas poder de decidir soberanamente sobre si. 

Mesmo que a pessoa seja privada do exercício da sua soberania, ela não pode 

perdê-la. Pois se assim o fosse, os abusos do detentor da soberania sobre aquele 

que dela foi destituído seriam justificados. Portanto, a pessoa preserva sua 

soberania. Entretanto, o exercício da soberania demanda responsabilidade e 

imputabilidade no sentido jurídico. Para o exercício pleno da sua soberania é 

necessário ser adulto, racional e mentalmente capaz. 

Quando se justifica uma intervenção sobre a soberania da pessoa sobre si? O 

interdito dessa soberania, ou o seu limite é se o seu exercício se torna uma ameaça 

à soberania do outro, portanto uma violação da alteridade. Uma ameaça à saúde 

pública seria um bom exemplo para inserir essa discussão no debate 

contemporâneo, e a integridade física e moral das outras pessoas.  

Sobre a obrigatoriedade da vacina, por exemplo, haveria nesse caso uma 

violação da soberania pessoal? Sim. Mas nesse caso há uma justificativa plausível 

para concordância com a sua violação. Primeiro, toda vacina passa por testes de 

segurança, ou seja, é cientificamente comprovada a ausência de agentes nocivos 

para a pessoa. Segundo, é comprovado o benefício que elas produzem: a redução do 
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contágio de doenças. Terceiro, é coletivamente prejudicial se negar a tomar vacinas 

pelo hipotético risco que estas poderiam produzir. Portanto a sua obrigatoriedade é 

justa. Não há como justificar a liberdade individual de propagar doenças livremente 

e contagiar intencionalmente outras pessoas. A violação da soberania das pessoas 

contagiadas seria mais relevante, nesse caso, do que a violação da soberania 

individual na obrigatoriedade de tomar uma vacina. Nesse caso, portanto, é 

insensato arriscar propagar uma doença para satisfazer as demandas dos perigos 

imaginários de um indivíduo. O autointeresse tem um limite claro, que no caso 

exemplificado seria colocar em risco a saúde de todas as pessoas de uma 

comunidade. Assim, a soberania pessoal seria violável por um princípio de precaução 

e manutenção da saúde pública. Não é racional priorizar o benefício individual em 

contrapartida ao prejuízo coletivo. Caso a pessoa se negue a tomar a vacina, pois há 

um risco real a sua saúde, deveria haver uma justificativa comprovada desse risco. 

Uma vez que a maioria da população esteja vacinada e imunizada o livre trânsito do 

indivíduo não-vacinado colocaria em risco apenas a própria saúde. A pessoa deixa 

de ser um perigo público e passa a ser um perigo apenas para si mesma. Esse seria 

um exemplo de exceção à regra, de uma violação justificável da soberania individual. 

Estabelecida a soberania pessoal como inviolável e inalienável, poderíamos 

avançar na aquisição de autonomia por parte das pessoas, tornando-nos cada vez 

mais senhores de nós mesmos. Para restaurar o poder perdido e caminhar na direção 

oposta ao autoritarismo, criando linhas de fuga que nos libertem do estado 

opressivo, um passo seria perceber a soberania pessoal como sendo a soberania 

originária anterior ao Estado. Para assim, não mais compactuar com o paradigma 

contemporâneo da biopolítica, que trata da captura da vida pelos dispositivos de 

poder. 
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Resumo 

O tema do texto é a relação entre as racionalidades neoliberal e democrática. O 

neoliberalismo e a democracia são temáticas célebres, na filosofia e na sociologia 

política, mas a ligação entre ambas ainda é criticamente pouco explorada pelos 

autores. Nossa tese é que há uma relação governamental entre neoliberalismo e 

democracia, cujos pressupostos são: a) a democracia ocidental tem uma faceta 

violenta e serve a interesses privados; e b) o neoliberalismo é ademocrático e se 

impõe como uma forma de vida governada. O nosso objetivo é problematizar as 

bases dessa conexão e suas implicações. A metodologia consta de duas partes. A 

primeira será uma caracterização da democracia e do neoliberalismo. A segunda 

abordará o vínculo entre ambos e seus desdobramentos. A conclusão é que a 

democracia flerta com o neoliberalismo, e vice-versa, mas pode haver campos e 

condutas de resistência.     

Palavras-chave: Neoliberalismo. Democracia. Governo. Violência. Resistência. 

 

Abstract 

The subject of the text is the correlation between neoliberal and democratic 

rationalities. Neoliberalism and democracy are famous themes in philosophy and 

political sociology, but the link between both is still under-explored, in a critical way 

of thinking, by the authors. Our thesis is that there is a governmental connection 

between neoliberalism and democracy, whose assumptions are: a) Western 

democracy has a violent facet and serves private interests; and b) neoliberalism is 
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ademocratic and imposes itself as a governed way of life. Our goal is to problematize 

the basis of this interaction and its implications. The methodology consists of two 

parts. The first will be a characterization of democracy and neoliberalism. The second 

will address the relation between the two and its unfoldings. The conclusion is that 

democracy flirts with neoliberalism, and vice versa, but there may be fields and 

behaviors of resistance. 

Keywords: Neoliberalism. Democracy. Government. Violence. Resistance.   

 

Introdução 

 

O nosso interesse por estudar a relação entre democracia e neoliberalismo 

vem da intuição que nasce de pesquisas sobre democracia e neoliberalismo, no 

contexto do século XXI. Para maior clareza metodológica, convém estabelecer 

algumas premissas. 

A primeira premissa é que a democracia ocidental é histórica. Está situada no 

tempo e no espaço. Ela se concretiza como modelos em cada época da história. Cada 

modelo é uma mediação mais próxima ou mais distante do ideal de sociedade mais 

solidária, justa e igualitária para todos, como a maioria de nós pós-modernos 

aspiramos.  

Sendo histórica, a democracia tem limites contextuais que podem se repetir 

como erros éticos, políticos e sociais ao longo dos séculos. Logo, a segunda 

premissa consiste na necessidade de problematizar a democracia ocidental. O 

contexto atual de ameaça à forma de vida democrática nos coloca, porém, um limite 

salutar à nossa crítica. Criticaremos não a democracia, como perspectiva de uma 

sociedade mais solidária, justa, livre e igualitária para todos, mas os modelos 

contrários. Ou seja, aqueles que sequestram, fossilizam e instrumentalizam a 

democracia para servir a interesses de um pequeno grupo. 

Desde aí, o nosso objetivo é duplo. Primeiro, problematizar alguns 

componentes da democracia ocidental, como a violência e a servidão a interesses 

privados, e ingredientes do neoliberalismo, como o governo dos comportamentos, a 

produção de subjetividades, a privatização de direitos e do comum. Segundo, 
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delinear a relação governamental entre democracia e neoliberalismo, sem pretensão 

de esgotar o assunto, mas de provocar o debate em torno dele. 

Por isso, nossa metodologia comportará dois momentos críticos. O primeiro 

será uma caracterização da democracia, na Grécia clássica, na modernidade e na 

contemporaneidade, e do neoliberalismo, nos séculos XX e XXI. O segundo momento 

esboçará a relação atual entre democracia e neoliberalismo, com suas implicações. 

 

1 Democracia e neoliberalismo  

 

O argumento desta primeira parte é que a democracia e o neoliberalismo são 

racionalidades políticas paradoxais. A democracia ocidental, desde a Grécia Antiga, 

nasce como crítica política à aristocracia, ao governo dos melhores, porém limita-se 

à igualdade dos pares: à liberdade dos iguais. O neoliberalismo surge como crítica à 

intervenção do Estado-providência na sociedade, mas, sob a defesa da liberdade de 

mercado, limita e produz as liberdades individuais, bem como governa o Estado e as 

instituições democráticas. 

1.1 A democracia na Grécia Antiga 

Jaeger (2018), em sua monumental obra Paideia: a formação do homem 

grego, informa que, na Grécia Antiga, o século VI a.C. foi marcado pela oligarquia, 

uma forma de poder político exercida por pessoas ricas, como os donos de terra. A 

gestão da nobreza era feita sem leis escritas e suas deliberações privilegiavam a 

classe dirigente.  

Entre os anos 500 e 338 a.C., emerge, em Atenas, a modalidade democrática 

de poder político. A democracia consistia em decisões assumidas em assembleia, 

formada de membros adultos tidos por cidadãos livres, os nascidos em Atenas e 

não-escravos (JAEGER, 2018). 

O aparecimento da democracia se deu no contexto de mudança no conceito 

de Estado, com o surgimento da educação política. Valoriza-se não mais a 

participação política por pessoas consideradas com sangue divino, mas pelo saber 

e pela capacidade intelectual dos indivíduos. Havia uma concepção genérica de que 

a ordem do mundo era a ordem correta da política. A política era o poder exercido 

segundo a ordem do cosmo (JAEGER, 2018). 
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Também, operava a ideia de um Estado jurídico, regido por leis fundadas na 

razão, a qual correspondia à ordem própria da natureza. Com essa nova visão, 

convivia uma antiga concepção de Lei fundada na ordem divina, da deusa Díke, que 

depois tornou-se a representação humana de razão e justiça (JAEGER, 2018) 

A democracia ocidental surge como alternativa crítica ao sistema oligárquico, 

pois havia um conflito político-jurídico entre os cidadãos livres e a oligarquia dos 

nobres. A nobreza agia com “[...] abuso político da magistratura [...] [o que] [...] levou 

o povo a exigir leis escritas” (JAEGER, 2018, p. 134).  

Jaeger (2018) reforça que o impulso político do nascimento da democracia 

grega foi o ideal jurídico da díke, que, no antigo sistema legal da Grécia, “[...] equivale 

aproximadamente a dar a cada um o que lhe é devido” (JAEGER, 2018, p. 134). Ou 

seja, a democracia ateniense emerge atrelada ao direito normativo, centrado na 

noção de que todos possuem deveres e que cada um pode exigi-los (JAEGER, 2018).   

A base do direito democrático era a isonomia (JAEGER, 2018), a qual concernia 

ao direito de cada habitante da cidade de “[...] participar na existência comum” 

(JAEGER, 2018, p. 146). Todos deviam realizar a virtude da justiça que lhes cabia na 

vida citadina. Praticar a justiça era obedecer às leis que regiam a cidade (JAEGER, 

2018).  

A democracia grega correspondia à “[...] exigência de todos os indivíduos 

participarem ativamente no Estado e na vida pública e adquirirem consciência dos 

seus deveres cívicos” (JAEGER, 2018, p. 145). Esse engajamento comum realizava-

se pela livre sujeição de todos à lei escrita, inclusive, os escravos (JAEGER, 2018)  

Já, no cenário da filosofia política, as posições sobre a democracia se 

debatiam entre dois grupos de Sofistas: os sofistas pró-democracia, e os sofistas 

pró-aristocracia. 

Jaeger (2018) acentua que o grupo a favor da democracia sustentava a noção 

de lei mecânica da natureza, que era a igualdade entre iguais (isonomia). A razão e a 

lei decidiam, e a obediência à lei era a decisão racional na política. Trata-se do Estado 

jurídico já mencionado. Protágoras e o rei Péricles defendiam essa posição e 

concebiam a política atrelada à educação. A política pressupõe que o “[...] Estado 

educa os homens exclusivamente para si” (JAEGER, 2018, p. 374).  
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A vida individual estava a serviço dos objetivos do Estado, os quais deviam 

estar de acordo com “[...] o bem-estar do todo e de cada uma das suas partes” 

(JAEGER, 2018, p. 374). Jaeger (2018) diz que, em Protágoras, educar para o Estado 

democrático era educar para a justiça, a qual equivale a “[...] não transgredir as leis 

do Estado de que somos cidadãos” (JAEGER, 2018, p. 382). Propunha-se, pois, 

obedecer às leis do Estado.  

Os defensores da aristocracia propugnavam a ideia de que, na natureza, “[...] 

impera a lei do mais forte” (JAEGER, 2018, p. 377). Nesse caso, a força tinha o poder 

de decidir a política. A crítica voltava-se para a ideia de Estado jurídico, da concepção 

democrática. “A lei é uma convenção dos fracos organizados que limita o poder dos 

mais fortes. A lei opõe-se à natureza, é considerada a prisão da natureza, porque 

impede de o ser humano viver e desejar segundo sua natureza” (JAEGER, 2018, p. 

377). Sugeria-se não absolutizar a lei estatal. Os adeptos dessa perspectiva eram os 

sofistas Górgias, Antifonte, Crítias, Hípias, Calicles (JAEGER, 2018). 

Ora, se, do ponto de vista sócio-histórico, a democracia ocidental nasce 

criticando os abusos ocorridos na administração do governo dos melhores 

(oligarquia), para a crítica filosófica da época, a democracia incorre no mesmo 

problema. 

Sócrates, que viveu durante o governo de Péricles, no qual a democracia 

ateniense se estruturou, representa a posição crítica à democracia ateniense. 

Embora, na Apologia, de Platão, fosse considerado “[...] um grande amigo do povo” 

(PLATÃO apud 28E JAEGER, 2018, p. 513), Sócrates era um crítico do protótipo de 

democracia, em sua época.  

Jaeger (2018) afirma que Sócrates discordava das intervenções políticas 

injustas da maioria dos atenienses nas assembleias do povo e nos tribunais de 

justiça. Era contra a corrupção na democracia. Ele foi o único a se opor a votações 

ilegais. Xenofonte relata que Sócrates criticava também a mecanização do processo 

eleitoral, que era um sorteio por meio de favas (XENOFONTE apud JAEGER, 2018).  

Se a finalidade sofista da educação era formar com êxito homens de Estado e 

dirigentes da vida pública, para Sócrates, “[...] a finalidade da educação é formar o 

caráter dos indivíduos da cidade” (JAEGER, 2018, p. 541). Sócrates buscava “[...] na 

personalidade, no caráter moral, a medula da existência humana, em geral, e a da 
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vida coletiva, em particular” (JAEGER, 2018, p. 541). E é por isso que ele criticava o 

Estado. 

O prisma socrático põe em relação política e ética. Ser político é saber 

conduzir a si mesmo, sem ser escravo de si, para conduzir a outros, sem escravizá-

los pela tirania. Sócrates parte do princípio de que toda educação é política. A 

concepção socrática de política consiste em educar o ser humano para governar a si 

mesmo, a fim de que ele seja capaz de bem governar os outros. A finalidade da visão 

política de Sócrates era formar o caráter do ser humano para a vida livre na cidade 

(JAEGER, 2018).   

Foucault (2014) afirma que Sócrates consagrou o cuidado de si, no Alcebíades, 

como tema político. Isto é, para um jovem se ocupar de uma cidade, dos outros, teria, 

antes, que ocupar-se consigo mesmo.  

E isso tem o seguinte significado ético-político: para bem governar os outros, 

é preciso governar a si mesmo, não ser escravo de si, mas ser soberano de suas 

paixões e interesses. E, na Apologia, o cuidado de si é entendido por Sócrates como 

uma missão moral recebida de Apolo para cuidar dos outros. Quer dizer, Sócrates foi 

enviado a despertar os seres humanos para o cuidado com eles mesmos, com a sua 

própria alma. Ele era aquele que cuidava do cuidado que os outros devem ter consigo 

(FOUCAULT, 2014). 

Platão é outro expoente da crítica filosófica ao regime de democracia de seu 

tempo. Se a democracia estava em crise, Platão pensava como deveria ser a vida 

política na cidade (JAEGER, 2018). É a partir desse contexto que, na visão de 

Foucault, o filósofo ateniense, em O Político, contrapõe o pastor ao homem político, 

em sua concepção de cidade.   

Pastor, em Platão, eram os profissionais que desempenhavam funções de 

cuidado das necessidades dos membros da cidade. Por exemplo, o agricultor e o 

padeiro que abasteciam o povo com os alimentos que produziam; os médicos que 

tratavam e curavam os enfermos; o professor de ginástica que ajudava na 

manutenção da saúde e do vigor físico dos jovens; o pedagogo que educava as 

crianças (FOUCAULT, 2008b). 

A vida política, em Platão, define-se pelo modelo educacional da tecelagem. 

Existe uma relação de mútua colaboração entre política e educação. O objetivo da 
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política é educar os cidadãos para saberem decidir o destino da cidade. E o fim da 

educação é formar os líderes para o governo de si mesmos, em vista da gestão da 

polis. Para o ateniense, o começo da política tem a ver com o início da desordem 

humana na esfera moral. A política é o âmbito da autogestão dos indivíduos, da 

liberdade (FOUCAULT, 2008b).  

Bartolomé Ruiz (2004), em Labirintos do poder, constata que, na democracia 

grega, a liberdade ocorria apenas na esfera do poder exercido pelos pares. O seu 

artigo O poder pastoral, as artes de governo e o estado moderno esclarece essa 

concepção de poder, no trecho seguinte:  

 

O poder político da Ágora grega era entendido como um poder entre iguais. Nele 

aplica-se o princípio da autonomia dos sujeitos que, em condições isonômicas, 

deliberam sobre o destino político da coletividade. O poder político da ágora 

colocava em jogo o princípio da autonomia dos sujeitos e da autogestão das 

coletividades, que é o marco da democracia (BARTOLEMÉ RUIZ, 2016, p. 8). 

 

Bartolomé Ruiz (2016, p. 134) sustenta que ser livre, na Grécia Antiga, era ter 

“[...] a capacidade de autogovernar a própria existência”. A liberdade grega 

correspondia à noção de autarkéia, que significa o autogoverno e que requer o 

autodomínio (enkrateia). Autodominar-se era saber comandar os próprios desejos e 

ter o controle da vontade, através do exercício da virtude (areté), como a temperança 

(sophrosune) (BARTOLOMÉ RUIZ, 2016).  

Se o poder político, na Grécia Clássica, baseava-se na liberdade dos cidadãos 

que deliberavam na Ágora os rumos da polis, as origens da democracia ocidental 

estão em sintonia implícita com o poder aristocrático. Ela nunca foi pura, pois, desde 

o começo, adaptou, para si, o mesmo princípio aristocrático, de que o poder para 

comandar a cidade se exerce por quem é tido como superior aos governados, com 

base na posse de um bem. 

Ambas, aristocracia e democracia, estearam-se na noção de propriedade que 

confere superioridade. Ora, o que tornava um indivíduo superior, e, então, visto como 

digno de exercer o governo dos melhores, na Grécia aristocrática, era a posse de 

terras, riquezas, títulos de nobreza. Na Grécia democrática, o que fazia de alguém 
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superior era a liberdade dos iguais. Segundo as filosofias políticas da época – 

sofística, socrática e platônica –, essa liberdade era conquistada pela posse da boa 

educação, o que já pressupunha a posse de riquezas que permitiam aos homens 

livres o ócio necessário para dedicarem-se à vida política.  

Até aqui, nossa avaliação reconstrói o aparecimento da democracia ocidental 

e problematiza o seu desenvolvimento na Grécia clássica. A implicação é que a 

democracia ocidental tem ingrediente aristocrático, sobretudo, em grupos da política 

contemporânea que fazem valer direitos para si próprios, mas suspendem direitos 

da maioria.  

Se, para Foucault (2008b), o homem político, na literatura platônica, não se 

confunde com o pastor, a política grega não se compromete com as necessidades 

do povo governado. Isso, porque já existem ofícios de agricultor, médico, pedreiro, 

padeiro, pedagogo que se ocupam da manutenção das necessidades básicas dos 

habitantes da cidade. A política se ocupa das decisões tomadas por um grupo de 

homens iguais. 

Bartolomé Ruiz explicita e atualiza a crítica foucaultiana à visão platônica de 

política, na seguinte passagem:  

 

No modelo do poder político da soberania e da cidadania, não se leva em conta 

a realidade das pessoas que têm necessidades e que, por diferentes 

circunstâncias, precisam de apoio, solidariedade ou cuidado. Uma pessoa que 

vive uma necessidade extrema não pode invocar a autonomia para resolver a 

necessidade; ela requer ajuda, apoio, cuidado (BARTALOMÉ RUIZ, 2016, p. 8).  

 

O limite do poder político, no pensamento clássico, é a falta de preocupação 

com as necessidades dos cidadãos. Logo, decorrem-se daí três problemas: a) a 

liberdade política dos que decidem na cidade (os concidadãos) separa-se das 

necessidades do povo; b) a capacidade de os indivíduos manterem sua própria 

existência livre independe de contextos sociopolíticos e históricos que os 

prejudicam; e c) a liberdade (governo de si) torna-se um princípio formal cindido das 

condições sócio-históricas que possibilitam manter as necessidades concretas do 

povo (BARTALOMÉ RUIZ, 2016). 
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Assim, as origens da democracia ocidental provam que nela a violência já 

existe em germe, sob a forma de cisão entre liberdade e necessidade individual. O 

problema é que essa separação se prolonga no exercício do poder democrático. 

Atualmente, esse hiato entre autogoverno e necessidade se configura como o 

abandono do povo pelos governos. O Estado não protege a população dos desastres 

produzidos pelo capitalismo, não garante a segurança do povo em relação aos 

mercados financeiros (DARDOT; LAVAL, 2017).  

Se Foucault e seu intérprete perceberam o problema, não podemos idealizar a 

democracia ocidental, em suas próprias origens, ainda que ela seja, hoje, a melhor 

forma histórica de governo político.  

Além disso, podemos dizer, então, que algumas implicações resultam da 

constatação de que a democracia ocidental é ainda aristocrática. Permanece o viés 

aristocrático nas práticas de grupos oligárquicos que monopolizam a economia e 

financiam partidos políticos. Uma dessas práticas é a transferência de recursos 

públicos para as mãos das oligarquias econômicas, chamada de “‘as privatizações’” 

(DARDOT; LAVAL, 2017, p. 15).   

A aristocracia continua vigente na meritocracia dos Estados governados pelo 

mercado neoliberal. Trata-se de uma concorrência, sem igualdade de oportunidades, 

que coloca os sujeitos numa corrida desigual por bem-estar individual, e que vençam 

os melhores, aqueles que têm capital humano (FOUCAULT, 2008a) para manterem-

se competindo.    

Isso se agrava ainda mais com o processo de empresariamento das 

instituições democráticas como o Estado, a Escola, a Universidade (ORDINE, 2016). 

O Estado, a escola, a universidade (neoliberais) tornam-se empresas burocráticas 

que existem para executar as normas de mercado, sem questioná-las, assim como 

faz um burocrata.  

 

1.2 A democracia na modernidade  

 

O argumento desta sessão refere-se à radicalização, na modernidade, da 

violência, em germe, – o corte entre o indivíduo livre e suas necessidades – presente 

na democracia grega. A democracia moderna tem uma face violenta, que está 
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ancorada na política racista do colonialismo escravocrata. Explicitaremos 

brevemente nosso argumento em duas etapas: a primeira abordará os pressupostos 

da violência, enquanto a segunda versará sobre como se deu a violência na 

democracia moderna. 

Em sua obra prima, A crítica da razão negra, Mbembe (2018a) denuncia os 

pressupostos da violência que marca a democracia moderna: o racismo, a 

escravidão e o colonialismo.   

Ao ler Philofophy and Opinions, de Marcus Garvey, Mbembe diz que, na 

modernidade: “A história da humanidade era uma história da luta de raças. A raça 

humana era composta por uma raça de senhores e uma raça de escravos. Dessas, 

era a raça dos senhores que era capaz de produzir a lei para si mesma e que podia 

impor a sua lei aos outros” (MBEMBE, 2018a, p. 270). 

Nessa guerra de raças, a violência racial, o racismo, desempenha três papeis: 

a) fragilizar “[...] a capacidade dos escravos de assegurar sua reprodução social” 

(MBEMBE, 2018a, p. 266); b) neutralizar “[...] os corpos, quebrá-los, se necessário [...]” 

(MBEMBE, 2018a, p. 267); e c) “[...] drenar as capacidades de suas vítimas criarem 

um mundo simbólico próprio.” (MBEMBE, 2018a, p. 267)  

A violência racial alicerçava-se no controle do futuro. As relações raciais eram 

descritas pela pretensão de o senhor monopolizar o futuro de seus escravos, com a 

possibilidade de presentear um destino livre, com a carta de alforria. E, por isso, o 

futuro ocupava espaço fundamental nas lutas dos escravos, pois, somente no futuro, 

conquistado com luta, é que os colonizados tornar-se-iam sujeitos livres. (MBEMBE, 

2018a)   

Lendo a crítica da política moderna, de Aimé Cesáire, em Discurso sobre a 

Negritude, Mbembe (2018a) aponta que o colonialismo se fundamenta no 

reducionismo europeu da noção de universal. O universal foi pensado como uma 

abstração a partir das próprias dimensões do mundo europeu. Portanto, “Afirmar que 

o mundo não se reduz à Europa é reabilitar a singularidade e a diferença.” (MBEMBE, 

2018a, p. 273)  

Por outro lado, para Mbembe (2018a), Cesáire concebe o universal como 

espaço das singularidades em relação, isto é: 
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[...] o universal é precisamente o lugar de uma multiplicidade de singularidades, 

em que cada uma delas é apenas aquilo que é, ou seja, singular naquilo que a liga 

a outras singularidades e delas a separa. Só existe universal enquanto 

comunidade das singularidades e das diferenças (MBEMBE, 2018a, p. 274).  

 

Nesse sentido, um pressuposto da luta contra a lógica totalizadora do 

colonialismo é afirmar a existência das diferenças. Mbembe (2018a) sustenta que 

Cesáire, na obra Discurso sobre o Colonialismo, explicitou que o princípio da 

colonização moderna é a selvageria do colonizador. É aquilo que o faz se esquecer 

de que é civilizado, e, então, se embrutecer: a cobiça, a violência, o ódio racial e o 

relativismo moral. 

Mbembe traz à tona outro representante do pensamento crítico do 

colonialismo, como uma base mental da democracia moderna. Trata-se de Frantz 

Fanon. No contexto da Guerra da Argélia, Fanon, em L’An V, percebeu “[...] que o 

colonialismo era uma força fundamentalmente necropolítica, animada na origem por 

uma pulsão genocida” (FANON apud MBEMBE, 2018a, p. 283). 

Ainda, conforme Mbembe, Fanon identificou três formas de violência colonial:  

 

a) [...] instauradora [...] A originalidade da colonização, sob esse aspecto, 

consistia em disfarçar-se de estado civil que, originariamente e em seu 

funcionamento cotidiano, era regido pelo estado de natureza [...]; b) [...] empírica. 

Ela se manifestava sobretudo nos comportamentos cotidianos do colonizador 

diante do colonizado: agressividade, racismo, desprezo, intermináveis rituais de 

humilhação, condutas homicidas – aquilo que Fanon chamava de ‘política do 

ódio’. [...]; c) [...] fenomênica. [...] afetava tanto os domínios sensoriais quanto os 

domínios psíquico e afetivo. Era uma fonte de distúrbios mentais difíceis de tratar 

e de curar. Excluía qualquer dialética do reconhecimento e era indiferente a 

qualquer argumento moral. (FANON apud MBEMBE, 2018a, p. 284-285, grifo do 

autor). 

 

Até aqui, problematizamos o colonialismo escravocrata e sua escora mental, 

constitutivos da violência racial e colonial característica da democracia moderna. 

Agora, podemos nos ater à violência politicamente democrática.  
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No livro Políticas da inimizade, Achille Mbembe protesta contra a violência 

inerente às democracias moderna e contemporânea.   

Os Estados Unidos, além da Grécia Clássica, é um exemplo tradicional, no qual 

se produziu uma “[...] democracia de escravos” (MBEMBE, 2017, p. 33, grifo do autor). 

Nela, coexistem “[...] uma comunidade de semelhantes, regida [...] pela lei da 

igualdade, e uma categoria de não-semelhantes, ou ainda de sem-lugar, também ela 

instituída por lei” (MBEMBE, 2017, p. 34, grifo do autor). 

Enquanto a comunidade dos não-semelhantes vive uma democracia que nega 

aos não-iguais (os colonizados e escravos) o direito a ter direitos, a comunidade de 

semelhantes herda uma democracia que confere direitos aos iguais (MBEMBE, 

2017). A violência da democracia moderna dos não-semelhantes produz uma “[...] 

comunidade de separação” (MBEMBE, 2017, p. 34, grifo do autor). Uma comunidade 

de inimizade.   

Com efeito, a democracia moderna se respalda na racionalidade do “[...] 

necropoder” (MBEMBE, 2018b, p. 43). Em outras palavras: “Trata-se afinal de dar 

a morte àquele que se habituou a jamais a receber, mas a sempre a ela submeter 

outrem, sem limites e sem contrapartida” (MBEMBE, 2018a, p. 288-289, grifo do 

autor). Trata-se do poder que exerce a soberania sobre a vida, pautado no terror 

aplicado aos corpos colonizados e escravizados. Sob a égide da supremacia 

branca do colonizador, separa o descartável do útil. 

Portanto, a democracia moderna radicaliza a separação grega entre o 

indivíduo livre e suas necessidades por dois motivos: 1) a liberdade individual é uma 

propriedade de quem detém posses, e não um direito dos colonizados e 

escravizados. É uma posse de quem está no topo da pirâmide social, daqueles que 

podem cerceá-la ou concedê-la aos seus subordinados; 2) a democracia moderna 

elege seus dominados como inimigos a serem controlados, punidos e até mesmo 

exterminados. Estabelece uma cisão na comunidade humana (separatismo racial) 

por meio de uma comunidade de separação.  

O dispositivo colonial da separação está implicado no Estado securitário 

(MBEMBE, 2017) da democracia contemporânea. Discorreremos, a partir de então, 

sobre este traço de nossa democracia, na próxima sessão.    
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1.3 A democracia contemporânea 

 

Até agora, vimos que os modelos da democracia ocidental são problemáticos. 

Um dos modelos contemporâneos se apresenta como paradoxal, haja vista que o 

Estado democrático é regido por uma forma de poder bifurcada, o biopoder, cuja 

estratégia atual é produzir a segurança da população por meio da exceção.  

Verifica-se que o biopoder se bifurca em biopolítica (FOUCAULT, 2008a) e em 

necropolítica (MBEMBE, 2018b). De um lado, a biopolítica, como vertente positiva do 

biopoder, que afirma a vida (BAZZICALUPO, 2017), serve-se do dispositivo da 

segurança, como estratégia de proteção da vida populacional. O exemplo clássico é 

justamente o Estado de bem-estar social, com suas políticas securitárias de bem-

estar social para a população.  

De outro, a necropolítica, como versão violenta e assassina do biopoder 

(MBEMBE, 2018b), vale-se do dispositivo da segurança, para provocar o seu 

contrário, a insegurança, o risco, o medo, e desestabiliza a proteção da população 

permanentemente. Cabe um exemplo. O governo federal do Brasil (2019-2022) é 

incapaz de trazer estabilidade para o país, porque sua forma de governar é criar 

instabilidade, a cada palavra que diz e a cada ação decidida.  

À vista disso, se a bandeira contemporânea do biopoder são as políticas de 

segurança, o modelo atual de democracia é tão violento quanto pacífico. Ele é 

informado por técnicas biopolíticas, como os dispositivos de segurança.  

No contexto da pandemia da COVID-19, as decisões dos governos, de forma 

geral, salvo as exceções, recorrem ao dispositivo risco-segurança como justificativa 

de suas intervenções estatais de exceção. 

Agamben (2004, p.16), em Estado de exceção, já nos alertava que “[...] o estado 

de exceção moderno é uma criação da tradição democrático-revolucionária e não da 

tradição absolutista”. O Estado de exceção se caracteriza pela “[...] abolição 

provisória da distinção entre poder legislativo, executivo e judiciário” (AGAMBEN, 

2004, p. 19).  

Segundo o Agamben (2004), a exceção é um fenômeno jurídico que surge em 

um contexto em que o Estado suspende a Constituição que protege a liberdade dos 

cidadãos, em momentos de conflitos internos, de desordem, de guerra civil. Isto é, a 
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constituição democrática que assegura direitos, como a liberdade, é suspensa em 

momentos de crise.  

Agamben (2004) ainda diz que, em alguns países, podia-se atribuir plenos 

poderes à autoridade militar (França da Revolução). Em outros Estados, ao 

governante (Alemanha nazista: no terceiro Reich, os decretos de Hitler tinham força 

de lei). Em ambos os casos, o poder legislativo era retirado do parlamento e delegado 

a uma figura central. Criam-se normas com força de lei que “[...] contradizem a 

hierarquia entre lei e regulamento, que é a base das constituições democráticas” 

(AGAMBEN, 2004, p. 19). 

O totalitarismo moderno serviu-se do estado de exceção para eliminar 

fisicamente adversários políticos e grupos indesejados em seu regime político 

(AGAMBEN, 2004). Desde aí, 

 

[...] a criação voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que, 

eventualmente, não declarado no sentido técnico) tornou-se uma das práticas 

essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados 

democráticos.” (AGAMBEN, 2004, p. 13). 

 

O filósofo Agamben (2004) dá o exemplo dos Estados Unidos, que desde os 

anos 2000, na guerra ao terrorismo empreendida por Bush, se serve da emergência, 

para suspender direitos dos elegidos como inimigos, os considerados países e 

indivíduos terroristas.  

No intuito de fazer triunfar a segurança de um país, combatendo os perigos 

internos (ex. terrorismo, pandemias) e externos (ex. as migrações), é que “[...] o 

estado de exceção tende a cada vez mais a se apresentar como paradigma de 

governo dominante da política contemporânea” (AGAMBEN, 2004, p. 13).   

Atualmente, a exceção se agrava no Estado democrático, como o modelo de 

poder recorrente nas decisões governamentais. Durante a Pandemia da COVID-19, 

as intervenções governamentais de exceção preparam a fase mais crítica da 

democracia contemporânea a ser vivida no Pós-Pandemia, que é a ascensão de 

governos autoritários. 
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A democracia, como forma política de convivência social, está fragilizada. As 

decisões democráticas correm um risco muito alto de serem substituídas por 

decisões de exceção. Em nome da segurança pública, pode-se coibir protestos de 

grupos organizados, inibir iniciativas políticas que lutam contra os projetos de 

desmonte dos direitos. Desenha-se um pós-pandemia de esgotamento da 

democracia em um dos campos de poder: o campo dos governos.  

Por outro lado, delineia-se um pós-pandemia de luta pela reestruturação da 

democracia no outro campo de poder: o campo dos governados. O poder não é 

monopólio de governos. A crise da democracia pode ser o ensaio do surgimento de 

algo novo na política pelo viés da potência do pensamento crítico e das práticas 

sociais de liberdade e resistência.  

Agamben (2017) nos oferece uma pista para evitar ilusões sobre o 

pensamento crítico. Trata-se do conceito aristotélico de potência, relido em chave 

política. O ser humano se constitui da potência que, em si mesma, é dotada de 

impotência, conforme o trecho:  

 

[...] a ambivalência específica de toda potência humana, que, em sua estrutura 

originária, mantém-se em relação com sua privação, é sempre – e em relação à 

mesma coisa – potência de ser e de não ser, de fazer e de não fazer. O vivente, 

que existe no modo da potência, pode sua impotência, e só desse modo possui 

sua potência. (AGAMBEN, 2017, p. 249).  

 

A privação, como impotência, é “[...] a potência de não-fazer e de não-ser” 

(AGAMBEN, 2017, p. 251). O que significa que a potência do pensamento crítico não 

é da ordem de uma posse, não se confunde com a liberdade de escolha, mas é da 

ordem do dom, da potência de permanecer podendo e não podendo (AGAMBEN, 

2017). 

Há um elemento crítico dessa reflexão desse pensador que nutre o 

pensamento crítico, no século XXI diante da política. Trata-se da potência do não. 

Não sucumbir aos governos autoritários. Não nos conformar com os efeitos nefastos 

da pandemia. A potência do não nos estimula a repensar criticamente o nosso sim 

ético no tempo político que nos toca.    
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O que Foucault (2013, p. 174) recomenda é que precisamos fazer um “[...] 

esforço de reelaboração. É preciso confiar na consciência política das pessoas”. Não 

podemos nos contentar com o tipo de “[...] análise que consiste em querer produzir 

um efeito político, ressuscitando velhos espectros, [ela] está fadada ao fracasso” 

(FOUCAULT, 2013, p. 174). Em vez de ressuscitarmos espectros, sejamos ousados 

no desafio de dar conta de nosso tempo.  

Essa consciência política das pessoas de que fala Foucault não é difícil de se 

comprovar na história política, uma vez que, hoje, o cerne da fragilidade do modelo 

liberal de democracia “[...] é a crise da legitimidade” (CASTELLS, 2018, p. 14). Ou seja, 

há uma insatisfação que levanta a voz dos governados contra seus governantes. 

Basta ver que:  

 

Mais de dois terços dos habitantes do planeta acham que os políticos não os 

representam, que os partidos (todos) priorizam os próprios interesses, que os 

parlamentos não são representativos e que os governos são corruptos, injustos, 

burocráticos e opressivos (CASTELLS, 2018, p. 14). 

 

No âmbito subjetivo, existe um processo de rompimento do “[...] vínculo 

subjetivo entre o que os cidadãos pensam e querem e as ações daqueles a quem 

elegemos e pagamos” (CASTELLS, 2018, p. 12). Podemos dizer que o cerne da crise 

do modelo liberal, como esgotamento da legitimidade, é “[...] a ruptura da relação 

entre governantes e governados” (CASTELLS, 2018, p. 7). Ou mesmo, há uma fratura 

no afeto político da confiança por parte dos governados em relação aos seus 

governantes. 

Essa ruptura tem como sentimento de fundo, não a rejeição à política 

democrática, mas ao modo liberal de representatividade de alguns governos. O 

sentimento da crise nos põe novamente diante de uma encruzilhada. De um lado, 

esse afeto político abre um campo de resistência às arbitrariedades dos governos 

que podem se aproveitar das intervenções de exceção para empreender seu projeto 

de escalada autoritária. De outro, a desobediência civil pode ser alimentada por um 

nacionalismo reacionário, sem projeto político de sociedade democrática. E, por isso 

mesmo, tornar-se um terrorismo civil.  
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Foucault já nos alertou para o problema da aceitabilidade moral do terrorismo 

atrelado ao nacionalismo. Nesse caso, o êxito do terrorismo depende de sua ligação 

com movimentos nacionalistas. A lógica nacionalista é a condição de possibilidade 

“[...] de uma dinâmica histórica de massa no século XX; ela vale para o terrorismo 

como para qualquer outra forma de ação” (FOUCAULT, 2013, p. 171).  

O terrorismo que não é aceito moralmente é aquele que se faz “em nome de 

uma classe, de um grupo político, de uma vanguarda, de um grupo marginal: ‘Eu me 

levanto, coloco uma bomba e ameaço matar alguém para obter tal ou tal coisa’” 

(FOUCAULT, 2013, p. 171). 

Até o momento, vimos que o modelo liberal de democracia moderna, o qual 

chegou até nós, é informado pelos dispositivos de segurança e exceção. A crítica, 

não pode ficar apenas nesses dispositivos biopolíticos, mas há que atingir o principal 

inimigo da democracia contemporânea, o sistema ademocrático, que é o capitalismo 

neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2017).  

No século XXI, a democracia, como forma de vida social, vive sob a ameaça de 

supressão pelo “[...] cosmocapitalismo, no qual, muito além da esfera do trabalho, as 

instituições, as atividades, os tempos de vida são submetidos a uma lógica 

normativa geral que os remodela e reorienta conforme os ritmos e objetivos de 

acumulação do capital” (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 12). Para Dardot e Laval (2017), o 

sistema segue governando a sociedade, produzindo normas de guerra econômica, 

de desigualdade social, de financeirização da economia, o que “[...] acelera nossa 

saída da democracia” (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 12). 

E a saída da democracia se dá, sobretudo, pela “[...] subordinação do Estado, 

cuja principal função hoje é dobrar a sociedade às exigências do mercado mundial” 

(DARDOT; LAVAL, 2017, p. 14). Essa submissão do Estado democrático é 

compreendida por Veiga-Neto como “[...] um processo político de empresariamento 

do Estado” (VEIGA-NETO, 2010, p. 227).  

O novo paradigma do Estado é a empresa, em que se privatizam as atividades 

estatais e se submetem as atividades não-lucrativas à lógica empresarial (VEIGA-

NETO, 2010). É um Estado que deixa de ser de Direito, que ampara os indivíduos e 

protege sua liberdade, para ser um Estado que promove a concorrência pela 

aquisição de capital humano. 
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Por outro lado, a relação que o capitalismo neoliberal mantém com o Estado é 

utilitária, pois: “O capital não tem uma lógica própria com leis autônomas e 

independentes que se precisaria limitar, controlar por meio de direitos, de opiniões, 

de saberes, de técnicas de assujeitamento. Ele tem necessidade de ser, 

incessantemente, instituído” (LAZZARATO, 2011, p. 92). O capitalismo precisa do 

aparato legal do Estado, do aparato de exceção (extralegal), que vira regra, e de 

interesses, para permanecer se instituindo (LAZZARATO, 2011).  

A implementação do capitalismo neoliberal faz o Estado “[...] governar os 

‘desempregados’ segundo duas lógicas diferentes: como ‘sujeitos de direito’ e como 

‘indivíduos vivos’, como ‘cidadãos’ e como ‘governados’” (LAZZARATO, 2011, p. 90). 

Os dispositivos, diz Lazzarato (2011), são intervenções sobre indenização e suas 

condições de acesso.  

Estamos, por assim dizer, no Estado empresa que exerce uma democracia 

oligárquica, capturada pelos grupos econômicos. E Lazzarato explica o 

empresariamento do Estado no trecho seguinte: “Em todos os países do Ocidente 

capitalista, é o Estado que implementa as leis e as normas que abrem a via para a 

reconstrução neoliberal do mercado como sistema pretendidamente autorregulado” 

(LAZZARATO, 2011, p. 52). O Estado, enquanto governado pelas normas de mercado, 

é o principal implementador do capitalismo neoliberal. 

 

1.4 O Neoliberalismo como forma de vida governada 

 

Para Foucault (2008a), em Nascimento da biopolítica, o neoliberalismo do 

século XX nasce como uma crítica às políticas sociais: ao Estado providência. Ele se 

contrapõe à seguridade social, para estabelecer e estimular a concorrência entre os 

indivíduos. À medida que é informado pelo dispositivo de segurança-risco, 

responsabiliza os indivíduos e a população pelos perigos sociais.   

O neoliberalismo do século XX se estabelece como intervenção de governo no 

comportamento da população. Seu objetivo é transformar a sociedade numa 

máquina empresarial. Para isso, cada indivíduo precisa tornar-se um empresário de 

si mesmo, isto é, tornar-se uma fonte de aquisição de competências, de capital 

humano (FOUCAULT, 2008a).     
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No século XXI, o neoliberalismo torna-se uma forma de vida governada por 

dispositivos pastorais, de condutas governadas, como o “sujeito cliente” (VEIGA-

NETO, 2010, p. 231) das escolas e universidades. O capitalismo neoliberal se inova, 

sob o impulso da lógica da aquisição de capital humano. A educação é instrumento 

útil para reproduzir a racionalidade neoliberal, por meio da modelação de condutas 

empresariais, ou de subjetividades pastorais, conduzidas.  

O neoliberalismo capitalista, na atualidade, inova a sua governamentalização 

por outros dispositivos. Por exemplo, a financeirização da economia. Trata-se do 

surgimento da moeda de crédito, que é uma linha inovadora e potente do capitalismo, 

porque “[...] ‘tem o poder de ‘rearticular as cadeias econômicas, de determinar um 

deslocamento de figuras,’ de jogar com a constituição dos possíveis’” (DELEUZE; 

GUATTARI p. 271 apud LAZZARATO, 2011, p. 36). A moeda de crédito é a “[...] 

apropriação capitalista da virtualidade, enquanto poder sobre os possíveis” 

(LAZZARATO, 2011, p. 36).   

A economia é a instituição proliferadora do neoliberalismo, porque vincula a 

autopreservação humana aos interesses de segurança material. O neoliberalismo, 

então, joga com a possibilidade de o ser humano continuar existindo e sua busca de 

riquezas. Faz depender a segurança da vida da gestão especializada do acúmulo 

financeiro. Continua Lazzarato (2011, p. 36):  

 

A economia contemporânea [...] é uma economia de nominação, de delimitação, 

de circunscrição dos possíveis para uma sociedade e para uma época. A 

economia contemporânea se representa como uma proliferação de escolhas, de 

opções, de possíveis ofertas aos consumidores. Ela se representa igualmente 

como uma potência de agenciamento (cabe ao consumidor, diz ela, agenciar sua 

cadeia de produtos: ‘Agencie vocês mesmo seu universo!’), mesmo que, na 

realidade, o consumidor só tenha escolha entre as alternativas fixadas e 

determinadas pela atualização da ‘linha abstrata’ desenhada pela moeda de 

crédito. 

 

O neoliberalismo dirige a economia, como modo de vida, pois estabelece 

opções de mundos e condutas para os consumidores. O consumidor é aquele sujeito 
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que decide o que o mercado já escolheu para ele, conforme as atualizações da moeda 

de crédito.    

“O neoliberalismo é fundamentalmente uma política de reprivatização da 

moeda, isto é, uma reprivatização do poder de determinar e circunscrever possíveis” 

(STIGLER p. 272 apud LAZZARATO, 2011, p. 36-37). Vigora a soberania da moeda 

capitalista, pois quem está protegido não é o assalariado que investe na bolsa, mas 

o empresário, adverte Lazzarato (2011). Esse dispositivo da financeirização inibe a 

sociedade democrática. Pois a liberdade individual, como direito democrático, é 

governada pela economia financeira.  

Outro dispositivo é a desproletarização da propriedade. Trata-se de reduzir as 

condições solidárias, socializáveis, de acesso à riqueza e à propriedade ao âmbito 

individual. Despolitiza o acesso à propriedade. A consequência disso é que o 

capitalismo cria uma sociedade dos riscos. E a gestão do risco é feita pelo 

neoliberalismo (LAZZARATO, 2011). Mas, como não há riscos sem crises, o 

neoliberalismo contemporâneo é um produtor de crises e gestor de riscos.  

A responsabilidade do indivíduo pela própria seguridade social é também um 

dispositivo, mas de cunho disciplinar (LAZZARATO, 2011). Basta ver que “O 

desemprego aparece então como culpa dos desempregados, como uma doença 

‘moral’ do indivíduo. O assujeitamento passa pela responsabilidade, ou melhor, pela 

culpa” (LAZZARATO, 2011, p. 45).  

Ademais, há o dispositivo securitário da dívida (LAZZARATO, 2011) que 

responsabiliza o indivíduo pela aquisição de capital humano, “[...] pois trata-se de 

instalar os governados em um sistema de ‘dívida infinita’: nunca se esgota a 

dívida no capitalismo financeiro, simplesmente porque ela não é reembolsável” 

(LAZZARATO, 2011, p. 47). Com isso, o capitalismo governa as liberdades, ao 

vincular o presente e o futuro dos comportamentos, ou seja, controla as condutas 

pela dívida (LAZZARATO, 2011). 

Além disso, existe o dispositivo da produção de precariedade material. A 

pobreza é criada, é um dispositivo que gera insegurança. O neoliberalismo não quer 

combater as causas das desigualdades, porque ele governa a partir delas. É preciso 

manter uma precariedade para estimular os indivíduos-empresa a disputarem o jogo 

da concorrência (LAZZARATO, 2011). 
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Por fim, o neoliberalismo governa pelo dispositivo da desigualdade 

(LAZZARATO, 2011). Uma característica do capitalismo neoliberal é fazer “[...] 

políticas fiscais neoliberais (redução da ‘pressão fiscal’ sobre os mais abastados, 

imposto negativo, etc.), que estão na origem de uma gigantesca transferência de 

rendimento dos ‘pobres’ para os ‘ricos’” (LAZZARATO, 2011, p. 52). Esse é o problema 

que Dardot e Laval (2017) definiram como privatizações do comum. 

Após essa problematização da relação do capitalismo neoliberal e as demais 

instituições, como o Estado, a educação, a economia, podemos delinear, brevemente, 

a relação governamental entre democracia e neoliberalismo. 

 

2 A relação governamental entre democracia e neoliberalismo 

 

A tese desta segunda parte é que a relação entre democracia e neoliberalismo 

é governamental, porque um serve de apoio para o outro. Os dois são parceiros que 

flertam entre si. Há pontos de encontro entre ambos.  

O primeiro ponto de encontro entre democracia e neoliberalismo reside no 

tema da segurança (FOUCAULT, 2008a). O exercício do poder biopolítico pelo Estado 

democrático o define como um Estado securitário (MBEMBE, 2017), governado por 

interesses privados de grandes corporações.  

Em outras palavras, o Estado gerencia a vida da população, a partir da gestão 

dos riscos econômicos para as empresas. Atrair os investimentos de empresas 

significa o Estado securitário oferecer o máximo de condições para fazer a gestão de 

riscos, em prol de seus investidores. A prioridade é salvar as finanças, o mercado 

financeiro, mesmo que para isso deixe morrer a população e faça sofrer o Planeta. 

Eduardo Galeano, no livro Os filhos dos dias, traduz essa lógica perversa de maneira 

magistral: “Se a natureza fosse um banco, já teria sido salva” (GALEANO, 2012, p. 87).  

O segundo ponto de aproximação entre a racionalidade democrática e a razão 

neoliberal é a produção de subjetividades livres. A democracia liberal formalizou o 

direito à liberdade individual, o sujeito político de direitos, mas, as instituições 

democráticas tratam a soma das individualidades – as populações – como objeto 

econômico de governo. Esse paradoxo é terreno fértil para o neoliberalismo 

empreender seu projeto político de produzir modelos de liberdade governada, com 
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base em condutas flexíveis ao mercado: empresário de si mesmo (FOUCAULT, 

2008b), sujeito cliente (VEIGA-NETO, 2010), subjetividades maquínicas, o sujeito 

endividado (LAZZARATO, 2017). 

O terceiro ponto da união entre prática democrática e técnica neoliberal é a 

privatização de direitos (CHAUÍ, 2018). Se a democracia prega que a saúde, a 

segurança, a educação, a cultura são direitos básicos, com o neoliberalismo, esses 

direitos se transformam em competências adquiridas pelo mérito próprio (CHAUÍ, 

2017). O Estado democrático de direito, em nome do espectro da segurança 

econômica, incentiva a privatização do comum (DARDOT; LAVAL, 2017), que, no caso 

do Brasil, são as riquezas naturais, em outros países, os parques públicos. 

O quarto ponto de aliança entre democracia e neoliberalismo é a tendência ao 

monopólio das decisões políticas pelas oligarquias econômicas e as privatizações. 

Rancière (2014) alerta que o povo perde espaço, nas constituições oligárquicas. A 

política oligárquica não passa de um governo de massas, em vista de um 

gerenciamento hábil de capital, cujo objetivo é monopolizar os bens públicos e 

aumentar as desigualdades sociais. Governa-se promovendo desigualdade. 

Dessa forma, a relação governamental entre neoliberalismo e democracia é 

um problema a ser estudado, porque, como dizia Foucault (2013, p. 173-174): 

 

A vocação do Estado é ser totalitário, quer dizer, finalmente, fazer um controle 

preciso de tudo. [...] um Estado totalitário, em sentido estrito, é um Estado no qual 

os partidos políticos, os aparelhos de Estado, os sistemas institucionais, a 

ideologia, aderem a uma espécie de unidade que é controlada de alto a baixo, 

sem fissuras, lacunas e desvios possíveis. É a superposição de todos os 

aparelhos de controle em uma única e mesma pirâmide, e o monolitismo das 

ideologias, discursos e comportamentos. 

 

Assim, a relação governamental entre neoliberalismo e democracia é 

complexa, na qual vigora uma forma de poder totalizadora das relações entre Estado 

e economia política, entre economia política e indivíduos e entre Estado e população. 

“É um poder mais hábil, mais sutil do que o do totalitarismo” (FOUCAULT, 2013, p.  
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173-174). É um tema a ser investigado com atenção crítica, em nosso século, pois 

abrange os rumos de nossa existência no Planeta. 

 

Conclusão 

 

Com o tema da democracia atual e do neoliberalismo, considerando os 

paradoxos inerentes aos modelos democráticos e ao neoliberalismo, nosso objetivo 

foi delinear uma possível crítica à relação governamental entre democracia atual e 

racionalidade neoliberal. Não quisemos criticar a democracia como forma de vida 

política e social, mas seus modelos históricos: o grego, o moderno e o 

contemporâneo. A democracia, como forma de exercício do poder, é irrenunciável. 

O flerte, affaire, da democracia contemporânea com o neoliberalismo aponta 

para uma relação complexa entre ambos. Há muitos dispositivos – securitários e 

disciplinares – que nutrem uma forma de poder totalizadora – hábil, sutil, quotidiana 

–, das relações de governo entre: Estado e economia política, Estado e população, 

economia política, sujeitos e população, e indivíduos e indivíduos.  

Ainda que o cenário seja grave, é possível buscar formas de resistência diante 

da governamentalização das instituições democráticas. Não nos esqueçamos de 

que o combate não é só problematização crítica do sistema, é também 

fortalecimento das iniciativas democráticas. O discernimento, para resistir, vem do 

pensamento crítico, como forma de vida ética que aposta no poder ético do não ao 

neoliberalismo. As motivações, para continuar lutando, procedem dos afetos 

políticos, como centro motivador do engajamento das subjetividades de resistência 

ou, na expressão célebre de Foucault, das contracondutas. Mas o horizonte de luta 

se desenha pela renovação crítica da política do comum, base de uma democracia 

social, na qual apostam estudiosos, como Pierre Dardot e Christian Laval.  

 

Referências 

 

AGAMBEN, G. Estado de exceção. Tradução de Iraci D. Poleti. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 
2004. 
 



 
 
 
 
462 | Biopolíticas no Século XXI 

AGAMBEN, G. A potência do pensamento: ensaios e conferências. Tradução de 
António Guerreiro. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. 
 
BARTOLOMÉ RUIZ, C. M. M. Os labirintos do poder: o poder (do) simbólico e os modos 
de subjetivação. Porto Alegre: Escritos, 2004. 
 
BARTOLOMÉ RUIZ, C. M. M. O poder pastoral, as artes de governo e o estado 
moderno. In: Cadernos IHU Ideias, São Leopoldo, v. 14, n. 241, p. 3-24, 2016. 
 
BAZZICALUPO, L. Biopolítica: um mapa conceitual. Tradução de Luisa Rabolini. São 
Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2017. 
 
CASTELLS, M. Ruptura: a crise da democracia liberal. Tradução de Joana Angélica 
d’Avila Melo. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.  
 
CHAUÍ, M. Democracia: criação de direitos. In: Síntese: revista de filosofia, Belo 
Horizonte, v. 45, n. 143, p. 409-422, set./dez. 2018. Disponível em: 
<http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/4094/4080>. 
Acesso em: 29 jul. 2020. 
 
CHAUÍ, M. Marilena Chauí o neoliberalismo e a meritocracia. [S.l.:s.n.],15 jun. 2017. 1 
vídeo (6 min 30 s). Publicado pelo canal Nova cultura Política. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=0P3owEhJHRY>. Acesso em: 31 jul. 2020.  
 
DARDOT, P.; LAVAL, C. Comum: ensaio sobre a revolução no século XXI. Tradução de 
Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2017. 
 
FOUCAULT, M. Ditos e escritos: repensar a política. Organização e seleção de textos: 
Manoel Barros da Motta. Tradução de Ana Lúcia Paranhos Pessoa. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2013. v. 6.  
 
FOUCAULT, M. A hermenêutica do sujeito: curso no Collège de France (1981-1982). 
Tradução de Márcio Alves da Fonseca e Salva Tannus Muchail. 3. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2014. 
 
FOUCAULT, M. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-
1979). Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008a. 
 
FOUCAULT, M. Segurança, território, população: curso dado no Collège de France 
(1977-1978). Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008b. 
 
GALEANO, E. H. Os filhos dos dias. Tradução de Eric Nepomuceno. Porto Alegre: 
L&PM, 2012. Disponível em: 
<https://visionvox.com.br/biblioteca/e/Eduardo_Galeano_os_Filhos_dos_Dias.pdf>. 
Acesso em: 22 set. 2020.  
 



 

 
 
 

Renato Carvalho de Oliveira | 463 

 

JAEGER, W. W. Paideia: a formação do homem grego. Tradução de Arthur M. Pereira. 
6. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2018. 
 
LAZZARATO, M. O governo das desigualdades: crítica da insegurança neoliberal. 
Traduzido por Renato Abromowicz Santos. São Carlos: EdUFSCAR, 2011. 
 
LAZZARATO, M. O governo do homem endividado. São Paulo: n-1 edições, 2017. 
 
MBEMBE, A. A crítica da razão negra. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: 
n-1 edições, 2018a. 
 
MBEMBE, A. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. 
Tradução de Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018b. 
 
MBEMBE, A. Políticas da inimizade. Tradução de Marta Lança. Lisboa: Antígona, 
2017. 
 
ORDINE, N. A utilidade do inútil: um manifesto. Tradução de Luiz Carlos Bombassaro. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2016. 
 
RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: 
Boitempo, 2014. 
 
VEIGA-NETO, A. Gubernamentalidad neoliberal: implicaciones para la educación. In: 
Revista Educación y Pedagogía, Medellín, v. 22, n. 58, p. 213-238, 2010. 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seçâo V 

 
Genealogia crítica da história e do conceito de biopolítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadores 
 
Rossano Pecoraro (UNIRIO) 
Tania Valente (UNIRIO)
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Resumo 

O presente trabalho objetiva, por meio de um estudo bibliográfico, fazer uma reflexão 

sobre as pessoas em situação de rua no Brasil à luz dos pensamentos de Michel 

Foucault, Giorgio Agamben e Achile Mbembe. Os Estados modernos desenvolvem a 

gestão das vidas, de modo a decidir quem vive e quem morre por meio de 

mecanismos que Foucault denomina de biopolítica. A vida matável, posto que é tida 

como sem valor é a tradução de vida nua para Agamben, de modo que é no Estado 

de exceção, por sua inerente suspensão do Direito, que possibilita a eliminação 

impune da vida nua. Para Mbembe o Estado de exceção torna-se a base normativa 

do direito de matar, e a ameaça precisa ser criada e recriada pelas práticas políticas, 

pela necropolítica. Sobre os corpos das pessoas em situação de rua, que são vidas 

nuas, incide tanto a biopolítica, quanto a necropolítica. 

PALAVRAS-CHAVE: Pessoas em situação de rua. Biopolítica. Vida nua. Necropolítica. 

 

Introdução 

 

Atualmente no Brasil existem mais de 210 milhões de pessoas, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)3, dentre as quais existem mais 

de 100 mil pessoas em situação de rua, de acordo com o último levantamento feito 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), realizado em 2017. É 
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3 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php 
Acesso em: 11/10/2020. 

https://doi.org/10.36592/9786587424606.467-488
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php


 
 
 
 
468 | Biopolíticas no Século XXI 

importante frisar que, este número de pessoas que estão nas ruas inclui homens, 

mulheres, crianças, idosos, pessoas da comunidade LGBT, ex-detentos, entre outros, 

os quais se encontram nesta situação pelas mais variadas razões. Isto evidencia o 

caráter heterogêneo da questão e, ao que tudo indica, este problema social se tornou 

ainda mais acentuado com a entrada de mais de 30 mil venezuelanos4 no país após 

a crise humanitária da Venezuela (estimativa realizada pelo IBGE em 2018) 

consequentemente, essas pessoas passaram a agregar o contingente populacional 

existente nas ruas até então, ou seja, reforçando ainda mais a complexidade do 

problema. 

Medidas estatais devem conter uma complexidade em suas articulações que 

seja proporcional ao problema a que se destinam. Sendo o Estado, e aqueles que o 

representam, o(s) detentor(es) do monopólio das ferramentas necessárias para 

implementar tais mudanças, pode-se dizer que o Estado tem o poder de decidir quem 

terá prioridade de tratamento e quem permanece invisível. É seguro afirmar que as 

políticas públicas atuais que são voltadas para a mitigação do problema das pessoas 

em situação de rua são extremamente fracas, obsoletas e sem toda a complexidade 

que demanda o problema, mesmo que elas tenham sido criadas após a emissão do 

decreto presidencial n°7.053/2009, o qual estabelecia diretrizes para a política 

nacional para população em situação de rua. Tal decreto contém pontos que não são 

adequadas à solução do problema, ou mesmo sua mitigação. 

A ineficácias das medidas estatais fica clara, quando se constata que os 

dados demonstram a quantidade de pessoas em situação de rua antes e depois da 

emissão do decreto. Estes dados revelam que, antes do decreto existiam cerca de 30 

mil pessoas em situação de rua5 e após a emissão dele o número de pessoas nesta 

situação aumentou para mais de 100 mil indivíduos6. Ou seja, após a introdução de 

                                                      
4 Estimativa realizada pelo IBGE. Disponível em: https://www.osul.com.br/ibge-aponta-que-308-mil-
venezuelanos-vivem-no-brasil-ha-3-anos-eram-mil/ 
Acesso em: 12/10/2020. 
5 Dado emitido pela Revista Aprendendo a Contar, sob orientação do Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome em 2009. Disponível em: 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Livros/Rua_aprendendo_a_co
ntar.pdf 
Acesso em: 12/10/2020. 
6 De acordo com o último censo feito pelo IBGE. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/i29303 
Acesso em: 12/10/2020. 
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uma estratégia governamental formulada unicamente para a tentativa de mitigação 

e resolução do problema o que se vê é exatamente o oposto, houve mais do que a 

triplicação do contingente populacional existente nas ruas em menos de uma 

década. 

O Estado (soberano), por excelência, detém a prerrogativa de ditar a vida em 

sociedade, nele está contido, em grande parte, o poder de decisão sobre quem vive e 

quem morre. Quem deve morrer e quem poder viver. “Por isso, matar ou deixar viver 

constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais. Ser soberano é 

exercer o controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e 

manifestação do poder.” (MBEMBE, p.5, 2018). Diante deste cenário, portanto, torna-

se importante compreender a questão das pessoas em situação de rua no Brasil não 

apenas como uma mera anomalia social naturalizada no cotidiano do país e que está 

sendo regida por medidas ineficazes, mas mais do que isso, devemos enxergar esta 

problemática como um infeliz exemplo material de como o soberano decide, por 

meios governamentais, quem deve viver e quem não, quem tem acesso a direitos e 

quem não, quem participa da vida em sociedade e quem não.  

Tendo isto em vista, faz-se necessário discutir, sob um viés interdisciplinar, 

dada a complexidade da questão, a necessidade da indagação: como pode em um 

Estado Democrático de Direitos, como o Brasil, existir formas de vida sem nenhum 

direito constitucional respeitado, tal como as pessoas em situação de rua? E mais, 

discutir como o Estado utiliza seus mecanismos (poder) para gerir a vida em 

sociedade, possibilitando que uma parcela relevante de indivíduos fique à margem 

de qualquer proteção e acesso a direitos. Para que seja possível uma compreensão 

teórica e material da questão, trilharemos um caminho argumentativo que parte da 

formação do problema no contexto social, passando pela função atribuída ao Estado 

frente a problemática e a atuação externada por ele, chegando a reflexão sobre a 

condição  a que estas pessoas estão submetidas até a abordagem sobre quais 

medidas se fazem precípuas para a tentativa de resolução da problemática. 

 

2 Surgimento do fenômeno das pessoas em situação de rua no país 

 

É de suma importância ressaltar que, o principal elemento que pode ser 
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utilizado para destacar um fenômeno social tão perceptível como este é a exclusão 

econômica. Por mais que outros fatores também influenciem na perpetuação do 

problema. E quando se fala sobre exclusão econômica em um contexto como o 

social-brasileiro, é indispensável partir do ponto que sustentou o país por séculos: a 

escravidão. O contexto superveniente a exploração forçada de corpos no Brasil é 

marcado por ordenamentos que legitimavam separações, estigmatizações e 

vulnerabilidades, portanto: exclusão econômica7. E isso nos serve para análise das 

pessoas em situação de rua no contexto atual, como estipula Silvio Almeida (2019, 

p.192): 

Sem distribuição de renda, a industrialização e o aumento da produção 

tornaram-se expressões da modernização conservadora, que, em nome da 

manutenção da desigualdade e da concentração de renda, exigiram a supressão 

da democracia, da cidadania e a ocultação dos conflitos sociais, inclusive os de 

natureza racial. 

 

O pós abolição trouxe ares de modernização do país, econômica e 

socialmente. Portanto, deve-se refletir acerca das formas de industrialização e 

modernização das cidades, como se deram, quais mecanismos foram adotados   e 

quais pessoas- ou classes- estavam a frente dessas tomadas de decisão, desses 

polos de poder. Quem representavam? O que buscavam para o país em um contexto 

pós abertura formal das senzalas? A partir da formação das cidades é onde está 

inscrito o vínculo prévio para o aparecimento do fenômeno das pessoas em situação 

de rua e, consequentemente, este fator agregado ao modelo econômico adotado 

pelas cidades incorreu na intensificação do problema. O processo de urbanização 

em países subdesenvolvidos- e de passado colonial- como o Brasil se dá através da 

industrialização das suas cidades, contudo, aliado à industrialização  subsiste uma 

característica bastante comum ao processo, que é a mercantilização das terras que 

compõem o espaço urbano, movimento este que acarreta disputas, 

consequentemente, aqueles destituídos de poderio econômico ficam “à deriva”. 

                                                      
7 A exemplo a Lei de Terras de 1850, a qual extinguia a apropriação de terras com base na ocupação 
e dava ao Estado a prerrogativa de distribuí-las somente mediante compra. Dessa maneira, ex-
escravizados tinham grandes restrições, pois, somente podia se tornar proprietário aqueles que 
detinham grandes quantias.  
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Desta forma, o aparecimento das pessoas em situação de rua se deu em um 

cenário urbano que decorre de um processo histórico composto de situações de 

segregação socio-política-espacial, traduzido na monopolização do espaço urbano 

pelo modelo econômico vigente nas cidades (durante os processos de urbanização 

e metropolização do país) e pelas classes que detinham poder durante a escravidão 

e após o seu fim (no final do século XIX). Como o sociólogo brasileiro Jessé Souza 

(2019, p.57) comenta: 

 

Já no contexto da incipiente urbanização e modernização do século XIX, em 

algumas grandes cidades, temos um passo importante nesse processo que se 

consolida com a formação de uma classe média moderna e diferenciada no 

século XX. Sua função de capataz da elite, no entanto, é preservada em algumas 

funções modernizadas. As frações mais conservadoras assumirão, como função 

sua, por exemplo, a manutenção da distância social em relação aos setores 

populares. 

 

Por consequência desta monopolização dos espaços urbanos, a rua se torna 

o único lugar acessível e disponível que o contingente segregado pelo modelo 

econômico tem como possibilidade de sobrevivência e autossuficiência. Logo, 

dentro do curso deste processo de formação das cidades e os seus modelos 

econômicos, não só as zonas em que ocorrem a maior parte das relações sociais de 

poder são negadas às pessoas com baixo poderio monetário mas a própria rua 

também se torna um local de disputa entre o modelo econômico vigente e as pessoas 

que foram excluídas das áreas mercantilizadas no processo de industrialização do 

país. 

Assim, proveniente deste sistema, acabam surgindo indivíduos cujo os meios 

de acesso básico a direitos fundamentais, como saúde, alimentação, educação e 

moradia se tornam inviáveis, haja vista que, tais indivíduos são postos em uma zona 

de estigma na sociedade em decorrência deste processo competitivo de 

monopolização dos espaços sociais implantado nas cidades, como assim considera 

o sociólogo Erving Goffaman (1891, p.8) ao preconizar que: 
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Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja 

completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 

discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, 

reduzimos suas chances de vida: Construímos uma teoria do estigma; uma 

ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela 

representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras 

diferenças, tais como as de classe social. 

 

Ou seja, este processo de mercantilização das áreas urbanas, fruto da 

industrialização acelerada do país, funciona como o fator principal da ação de 

segregação socioespacial, reproduzindo indivíduos de baixa renda monetária ou 

nenhuma, que estarão suscetíveis a diversas banalizações e violações de direitos 

devido a sua posição de subalternização dentro da estrutura social, tal como as 

pessoas em situação de rua. Então, através disso é possível afirmar que a população 

em situação de rua é um reflexo do modo de vida adotado pelo cenário urbano 

durante e após os processos de industrialização, mercantilização e estruturação 

econômica das cidades e do país na sua totalidade. 

 

3 O Estado como o responsável por materializar os Direitos previstos na Constituição 

 

O artigo 6° da Constituição Federal de 1988 assegura que são direitos sociais 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 

aos desamparados, ou seja, são direitos fundamentais que devem ser materializados 

pelo Estado a todos os cidadãos, dada a sua obrigação dentro da relação vertical 

sociedade e governo. Dentro desses aspectos, o Estado como um todo- o que abarca 

todos os entes federados - é o principal responsável por promover ações para a 

concretização dos dispositivos previstos na Carta Magna, e o principal corpo 

responsável também por impedir que haja a violação dessas disposições pela 

sociedade ou por ele mesmo. 

Desta forma, sempre que problemas sociais surgirem é de total 

responsabilidade estatal a elaboração e implementação de métodos que sejam 
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destinados a resolução da problemática. E esta ideia se torna necessária quando se 

analisa a questão das pessoas em situação de rua no país, já que como já 

demonstrado, após a formação das cidades, principalmente as grandes metrópoles, 

os modelos econômicos nelas implantados e por elas adotados trouxe, como 

consequência quase que inevitável, uma grande segregação socioespacial de 

pessoas, e com isso uma grande gama de indivíduos sem o mínimo para 

sobrevivência. Logo, nasce a necessidade de uma ação positiva governamental que 

enseje uma estratégia de retirada desses indivíduos desta zona de hipossuficiência 

e que os coloque de volta as relações sociais, essa deve ser entendida como a função 

do Estado, por excelência. 

Tendo isto em vista, em 2009 foi emitido o decreto presidencial n°7.053, 

estabelecendo diretrizes para a política nacional para as pessoas em situação de rua 

no país, contendo orientações de como seria feita e articulada a estratégia estatal 

para a tentativa de resolução do problema, tais como: identificação da população em 

situação de rua, a implementação desta política nacional de forma descentralizada, 

necessidade de pesquisa e divulgação de dados que correspondem ao problema, 

dentre outros aspectos. Ou seja, uma tentativa do Estado de resolver o problema 

social que se instaurou, para que assim, seja possível a materialização dos direitos 

previstos na Constituição para este grupo vulnerável socialmente e, 

consequentemente, retirando dele o estigma social. 

Contudo, o acompanhamento dos efeitos que qualquer medida governamental 

gera é de suma importância, pois, só com a monitoração das consequências da 

estratégia estatal é que será possível ter a real compreensão do tamanho do impacto 

que ela produziu, a fim de se averiguar se eles foram positivos ou negativos. Isso se 

faz importante porque somente assim é que podemos enxergar quais as reais 

intenções do soberano (Estado) ao implementar ações governamentais e, sobretudo, 

indagar a inércia dele perante medidas visivelmente sem efeitos. A este respeito, o 

filósofo Giorgio Agamben (2003, p.12), ao abordar a função política do Estado, 

ressalta: 

Somente erguendo o véu que cobre essa zona incerta poderemos chegar a 

compreender o que está em jogo na diferença- ou na suposta diferença- entre o 

político e o jurídico e entre o direito e o vivente. E só então será possível, talvez, 
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responder à pergunta que não para de ressoar na história da política ocidental: o 

que significa agir politicamente? 

 

E como já exposto, houve mais do que a triplicação do número de pessoas em 

situação de rua no país após a emissão do decreto e da implementação da sua 

política nacional, aumento compreendido entre 2009 e 2017. Então, com este 

aumento exponencial do problema se faz necessária uma nova análise da questão, 

tendo que se considerar quais pontos do decreto não surtiram os efeitos que se 

esperava e quais novas estratégias são agora necessárias, já que, com a evidente 

ineficácia da política atual (vista nos números), outras medidas terão de ser 

adotadas. Ainda, colocar em grau de reflexão o que está por trás das movimentações 

governamentais. O soberano realmente tem tentado garantir direitos às pessoas que 

se encontram nas ruas? 

 

4 Pessoas em situação de rua e o status social 

 

É seguro afirmar que, nos Estados modernos todas as ações e decisões 

governamentais acerca de matérias específicas da sua sociedade irão ter, 

logicamente, um impacto significativo e substancial no que tange as relações sociais 

de poder, ou seja, o Estado toma decisões que obrigatoriamente serão vinculatórias 

à sociedade. E esta característica das decisões estatais aumenta a incidência de 

atitudes políticas dentro da relação hierárquica de poder entre os cidadãos e o 

Governo, de modo que, neste eixo, todas as movimentações feitas pelo Estado irão, 

necessariamente, ter que considerar e observar tanto a importância do papel dos 

seres sociais quanto os possíveis impactos mesmos. Michel Foucault, no início do 

século XX, preconizou esta alta inserção da vida natural do homem nos cálculos de 

poder do Estado como biopolítica. É em essência o domínio da vida sobre o qual o 

poder (do soberano) estabeleceu o controle8. Desta forma, ao se considerar válidos 

e legítimos os cálculos governamentais que impactaram a vida do ser, 

                                                      
8 Ver Michel Foucault, na obra Em defesa da Sociedade, p. 213-234, 1997. A soberania do poder 
governamental situa-se dentro dos limites do Estado-Nação, portanto, das instituições habilitadas 
pelo poder do Estado. 
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consequentemente, se aceita a posição de soberania estatal. Com isso, através da 

implantação de suas decisões, o próprio ente soberano pode imputar a algumas 

formas de vida um caráter subjugado e de menor importância dentro da sociedade, 

rotulando-as; por vezes, no contexto social. 

A atribuição de um caráter menos importante, por parte do Estado, a alguma 

classe de indivíduos pode ser justificada por um aspecto meramente político, e claro, 

legitimado e possibilitado pela biopolítica. Ou seja, determinada classe da sociedade 

pode representar, sob o ponto de vista do Estado, uma ameaça a estabilidade de um 

determinado governo. Para tanto, o governo pode criar medidas e estratégias, dentro 

de uma determinada zona de atividade, com o único intuito de acabar com o 

problema ou com esta “ameaça”, assim, nesta zona de atividade o governo pode 

modificar as normas ou simplesmente suspendê-la com a exclusiva intenção de 

legitimar e validar quaisquer medidas que se fizerem necessárias para pôr termo ao 

problema ou a ameaça. 

O filósofo político Giorgio Agambem (1995, p.26) conceitua esta zona de 

atividade estatal como “estado de exceção”, e determina que esta exceção estatal ou 

como ele se refere em sua obra, exceção soberana: 

 

 ...é, neste sentido, a localização fundamental, que não se limita a distinguir o que 

está dentro e o que está fora, a situação normal e o caos, mas traça entre eles 

um limiar (o estado de exceção) a partir do qual interno e externo entram 

naquelas complexas relações topológicas que tornam possível a validade do 

ordenamento. 

 

Ou seja, em um estado de exceção as ameaças ao governo estão dentro e fora, 

concomitantemente, dos cálculos estatais de poder, pois, o “soberano” considera sim 

essas ameaças ou esses problemas como um elemento integrador das suas 

políticas, porém, ele as considera para, após isso, desconsiderá-las ou eliminá-las 

através de medidas e estratégias exclusivas para tanto. Assim, Agamben (2003, 

p.11-13) diz: 
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...o estado de exceção constitui um ‘ponto de desequilíbrio entre direito público 

e fato político...O totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como 

a instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal que 

permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de 

categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis 

ao sistema político. O estado de exceção apresenta-se, nessa perspectiva, como 

um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo. 

 

Consequentemente, este estado de exceção pode criar e dar forma a vidas 

sem quaisquer direitos respeitados e assegurados, haja vista que, essas vidas 

podem ser vistas pelo “soberano” como uma ameaça ao seu status quo. Esta ideia 

se aproxima, atualmente, ao contingente populacional existente nas ruas (mais de 

100 mil pessoas), pois, se materializa como uma anomalia social demasiadamente 

alarmante que, obviamente, gerará mediadas estatais. Nesta perspectiva, a 

biopolítica9 possibilita que vidas sejam esquadrinhadas e controladas em seus mais 

diversos aspectos e em sua totalidade, de forma a possibilitar que, medidas voltadas 

a supressão humana pelo ente estatal tornem-se legitimas se implementadas 

através de atos institucionais. 

Agamben vai denominar estas vidas existentes no estado de exceção como 

“vidas matáveis” ou “vidas sem valor”, já que, o próprio ente soberano as desqualifica 

por entendê-las como parte integrante de uma ameaça. Algo que deve ser entendido 

como uma nefasta consequência da politização da vida, pois, a partir do momento 

que a vida natural do homem passa a se envolver cada vez mais com a política 

estatal, é possível que haja, muitas vezes, a criação de conflitos entre eles, conflitos 

esses que são sanados; por vezes, através de decisões absurdas. Agamben (1995, 

p.146) diz que: 

 

É como se toda valorização e ‘politização’ da vida (como está implícita, no fundo, 

na soberania do indivíduo sobre a sua própria existência) implicasse 

necessariamente uma nova decisão sobre o limiar além do qual a vida cessa de 

ser politicamente relevante, é então somente ‘vida sacra’ e, como tal, pode ser 

                                                      
9 Por biopolítica, Foucault vai descrever o movimento segundo o qual, no início do século XVIII, a vida 
biológica do ser começa a se converter em objeto da política. 
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impunemente eliminada. 

 

Assim, o estado de exceção funciona como uma ferramenta crucial para que 

o soberano consiga implementar sua governabilidade por meio do poder sobre a 

vida. Sempre que alguma ameaça à estabilidade deste poder surgir, será possível 

desenvolver uma medida a fim de impor termo ao problema, e o ordenamento jurídico 

oferece guarida para o poder sobre a vida de que detém o soberano. “Na verdade, o 

estado de exceção não é exterior nem interior ao ordenamento jurídico e o problema 

de sua definição diz respeito a um patamar, ou a uma zona de indiferença, em que 

dentro e fora não se excluem mas se indeterminam.” (AGAMBEN, p.39, 2003) 

Considerar a vida a ser eliminada como parte integrante do sistema biopolítico é a 

peça principal da governabilidade do soberano. O domínio sobre a vida é o pilar de 

uma exceção estatal, dentro dela se diminui a relevância política da vida para que se 

torne “vida sacrificável” e seja impunemente dizimada. É o Estado (soberano) 

fazendo viver e deixando morrer. E isto torna-se possível por conta da grande 

inserção da vida do homem na política que permeia os Estados atualmente, a 

biopolítica. 

 

4.1 O Estado e a relação de inimizade com as pessoas em situação de rua  

 

Como já afirmado, há preceitos constitucionais que preveem a seguridade de 

direitos sociais aos cidadãos, os quais necessitam da atuação do Estado para serem 

materializados, a exemplo do artigo 6° da Constituição Federal. Isto imputa ao 

soberano a necessidade de ações positivas que possam atribuir a todos os entes 

sociais, sem discriminações, a efetividade dos seus direitos. Só que isto leva a 

questionar o porquê ainda hoje existem mais de 100 mil pessoas ocupando uma zona 

da sociedade sem qualquer direito materializado, respeitado ou assegurado, como 

as pessoas em situação de rua?  

Este questionamento só começa a fazer sentido quando se parte do ponto de 

vista biopolítico e do conceito de vida matável, já que, este contingente populacional 

existente nas ruas atualmente, em razão de práticas estatais, portanto, de decisões 

políticas, principalmente durante a formação das cidades. Demais disso, o processo 
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de urbanização e industrialização no Brasil, gerou uma grande repartição social em 

castas e uma segregação socioespacial nas cidades. Consequentemente, uma 

resposta às necessidades e hipossuficiências das castas mais baixas se tornaram, 

no decorrer do tempo, uma grande cobrança em face do Estado (“soberano”). 

Porém, a comparação entre os dados sobre o problema discutido, revela que 

tanto no passado, quanto atualmente demostra que o Estado não está 

verdadeiramente comprometido em chegar a uma resolução da questão. Isto porque 

houve mais do que a triplicação do número de pessoas nesta situação em menos de 

uma década. É a partir desse ponto que devemos pensar na questão das pessoas em 

situação de rua no Brasil sob a percepção do necropoder. Para Mbembe (2018, p.17), 

“o estado de exceção e a relação de inimizade tornaram-se a base normativa do 

direito de matar.”. É importante ressaltar que, a eliminação de uma ameaça 

governamental dentro de um estado de exceção não necessariamente será o 

extermínio físico direto, tal como foi feito com os judeus na Alemanha Nazista10, mas 

pode ser sem sombra de dúvidas um extermínio velado- materializado pela falta de 

políticas públicas eficazes que cada vez mais segregam a “ameaça”.  

O soberano estabelece esta relação de inimizade dentro da estrutura 

necropolítica por diversos aspectos, e quando trata-se da questão das pessoas em 

situação de rua no Brasil podemos considerar alguns deles: I) Os seres existentes 

nas ruas configuram um grupo de pessoas apartados das relações políticas, 

econômicas e sociais; II) A ausência desses indivíduos em polos políticos, sociais e 

econômicos faz com que aqueles que detém o poder governamental não tenham 

interesse em protegê-los; III) O problema social decorrente da não proteção estatal 

a esses seres gera cobranças substanciais (abalando o status quo do poder) e; IV) 

Paralelamente, a inércia soberana frente a questão tem reflexos em como a própria 

sociedade trata esses indivíduos, ou seja, a absoluta naturalização da condição 

degradante a que estas pessoas ficam submetidas. É como se as pessoas em 

situação de rua passassem a representar, agora, tanto uma ameaça ao poder 

soberano quanto a seus pares sociais. Mbembe (2018, p.20), considera: 

                                                      
10 Ver Hannah Arendt. Eichmann em Jerusalém- Um relato sobre a banalidade do mal. Nesta obra, a 
filósofa política Hannah Arendt esmiúça a logística interna dos campos de concentração nazista. 
Acompanhando o julgamento de um dos mais lembrados autômatos de Hitler (Eichmann), Arendt 
descreve como a máquina alemã de matar funcionava. 
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a percepção da existência do outro como um atentado contra minha vida, como 

uma ameaça mortal ou perigo absoluto, cuja eliminação biofísica reforçaria meu 

potencial de vida e segurança, é este, penso eu, um dos muitos imaginários de 

soberania, característico tanto da primeira quanto da última modernidade.  

 

Então, pode-se dizer que, o soberano começa a tratar as pessoas em situação 

de rua como uma espécie de inimigo interno do Estado, o qual desestabiliza o poder, 

e por isso, pode ser eliminada impunemente (uma mera vida matável). E a sociedade, 

através da falta de alteridade, compactua com esta política da morte, onde a 

ausência (intencional) do fornecimento de meios para sobrevivência é dirigida as 

pessoas que se encontram nas ruas. Achille Mbembe (2018, p.62), ressalta que: 

 

Mais radicalmente, o horror experimentado sob a visão da morte se transforma 

em satisfação quando ela ocorre com o outro. É a morte do outro, sua presença 

física como um cadáver, que faz o sobrevivente se sentir único. E cada inimigo 

morto faz aumentar o sentimento de segurança do sobrevivente. 

  

O interesse do soberano em matar seus inimigos não deve ser entendido como 

uma simples gama pela morte. É, antes de tudo, uma característica inerente de um 

estado de exceção e da necropolítica. A falta de uma verdadeira política pública 

(eficaz) destinada as pessoas em situação de rua pode ser entendida como a medida 

soberana destinada a morte política da ameaça ao status quo. Esta é a relação de 

inimizade estabelecida pelo Estado. “Matar é, portanto, reduzir o outro e a si mesmo 

ao estatuto de pedaços de carnes inertes, dispersos e reunidos com dificuldades 

antes do enterro” (MBEMBE, p.64, 2018). Portanto, uma morte política. 

 

4.2 A naturalização da condição de vida matável  

 

A condição degradante a que as pessoas em situação de rua estão 

submetidas é naturalizada em duas vertentes: I) o Estado, inerte diante ao assombro 

número de indivíduos nessa condição, ao implementar políticas sem eficácia, 
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naturaliza a condição social desses seres. É necessária a naturalização da 

característica de vida matável no sistema necropolítico, pois, com isso há “perda de 

um ‘lar’, perda de direitos sobre seu corpo e perda de estatuto político” (MBEMBE, 

p.27, 2018) e; II) A naturalização realizada pelo Estado faz com que a própria 

sociedade adquira um papel central na eliminação da ameaça interna. Mbembe 

(2018, p.59) diz: 

 

Se o poder ainda depende de um controle estreito sobre os corpos (ou de sua 

concentração em campos), as novas tecnologias de destruição estão menos 

preocupadas com a inscrição de corpos em aparatos disciplinares do que em 

inscrevê-los, no momento oportuno, na ordem da economia máxima, agora 

representada pelo “massacre”.  

 

A política da inimizade estabelecida pelo soberano contra as pessoas em 

situação de rua também terá guarida na sociedade. O ódio, a indiferença e o desejo 

de eliminação serão estendidos a sociedade. No Brasil são vários e lamentáveis os 

casos em que pessoas nesta situação de vulnerabilidade, são vítimas das mais 

diversas formas de violência, inclusive, de homicídios, praticados não só por 

policiais, mas também por pessoas da sociedade civil. A exemplo, em Maceió- 

Alagoas entre 2010 e 2012, 73 moradores de rua foram assassinados11. Em São 

Paulo, durante a época da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, o Centro 

Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e 

Catadores de Materiais Recicláveis – CNDDH- recebeu denúncias sobre a retirada 

forçada de pessoas em situação de rua de logradouros próximos a estádios de 

futebol 12 , uma espécie de política higienista sendo posta em prática. Mais 

recentemente, em agosto de 2020, cinco pessoas em situação de rua morreram em 

decorrência do frio na cidade de São Paulo, de acordo com o Movimento da 

População de Rua do Estado de São Paulo13. Como pode ser visto estes fatos, senão 

                                                      
11  Informação disponível em: https://journals.openedition.org/configuracoes/2840. Acesso em: 
10/10/2020. Mais informações em:  Diário Oficial do Estado de Alagoas, de 13 de julho de 2012. 
12  Informação disponível em: file:///C:/Users/Casa/Downloads/Viola%C3%A7%C3%B5es-Copa-do-
Mundo-12-06-14-1.pdf Acesso em: 10/10/2020. 
13  Informação disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/08/22/frio-intenso-causa-
morte-de-cinco-moradores-de-rua-em-sp-nos-ultimos-2-dias Acesso em: 10/10/2020. 
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como as consequências da naturalização da condição de vida matável imposto pelo 

instrumento necropolítico do soberano? 

O Ministério da Saúde confirma que, somente entre 2015 e 2017, o Brasil 

registrou mais de 17 mil casos de violência contra pessoas em situação de rua, sendo 

São Paulo (a grande metrópole do país) onde registrou-se o maior número de casos, 

o número de denúncias foi calculado com base nos registros do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan). A visualização desse dado, com seu 

recorte de apenas dois anos de denúncias, mostra quão nefasta pode ser as 

consequências que a imposição que a condição de vida matável acarreta. Ademais, 

este dado mostra que na cidade mais industrializada e desenvolvida do país a 

violência contra pessoas em situação de rua é ainda mais alarmante, o que 

demonstra a força vinculante que o modelo econômico adotado detém para a 

sistemática de eliminação e violência das pessoas em situação de rua. É importante 

ressaltar que as violências são causadas não somente pela falta de amparo estatal, 

mas também pela visão higienista que acomete a sociedade. Isto pode ser traduzido 

como o ódio e desejo pela morte do outro. Agressões físicas são as mais comuns, 

elas aconteceram em 92% dos casos e em 19% dos casos voltaram a se repetir14. 

Diante deste cenário, é inegociável indagar: “Como tamanha naturalização de um 

ódio tão mesquinho foi possível entre nós? Essa é a grande questão brasileira do 

momento.” (SOUZA, 2019, p.112-123). A resposta para esse questionamento começa 

quando se entende o uso do poder pelo soberano dentro do paradigma do estado de 

exceção, no qual o necropoder se instaura e se torna a regra. 

 

5 O Decreto Presidencial n°7.053/09: ineficácia (in)consciente? 

 

O decreto presidencial n°7.053/09 15  estabelece diretrizes para a política 

nacional para as pessoas em situação de rua. Tal decreto pode ser visto como o 

ponto de partida que o Estado utilizou para tentar dar uma resposta, mesmo que de 

plano, ao problema no país. Porém, este decreto contém algumas incongruências 

                                                      
14 Informação disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2019/06/populacao-de-
rua-violencia-estudo/ Acesso em: 11/10/2020. 
15 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm  
Acesso em 13/10/2020. 
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que contribuíram de maneira significativa e basilar para o aumento expressivo da 

demanda inicial. Por exemplo, um dos pontos não favoráveis é o fato de o decreto 

tratar a pessoa em situação de rua como se ela própria fosse a responsável por estar 

naquela situação degradante, já que utiliza critérios subjetivos para identificação do 

problema. A exemplo, no parágrafo único do seu artigo 1°, são consideradas pessoas 

em situação de rua: aqueles que fazem parte do grupo heterogêneo que possui em 

comum a pobreza extrema, ligações familiares interrompidas e a falta de moradia 

regular e, para tanto, fazem uso de lugares públicos e pontos degradados para morar 

e autossustentar-se. 

Contudo, o decreto em nenhum momento faz referência ou cita problemas 

coletivos como estrutura basilar para o surgimento da questão, por exemplo, a 

disparidade econômica e a ausência de políticas públicas realmente eficazes em 

outras áreas, como no combate à dependência química, saúde mental, álcool ou falta 

de medidas que promovam mais oportunidades de emprego. Por isso, é fundamental 

compreender que as políticas públicas voltadas a problemas tão complexos quanto 

este não restringem o seu âmbito de atuação apenas ao problema por elas tratados, 

mas sim, atuam de forma mais generalizada com o intuito de sanar determinados 

pontos que existem fora do problema central, mas que incidem diretamente na 

situação-problema. 

E por mais que o princípio da dignidade da pessoa humana tenha sido 

demasiadamente utilizado no decreto para fundamentá-lo e dar-lhe base, outro 

ponto que pode ser entendido como não favorável à mitigação do problema é a 

divisão de competências das estruturas dos poderes públicos envolvidos, pois, se 

trata do governo federal impor uma política pública a ser seguida pelos demais entes 

do Estado. Os municípios, por exemplo, devem formular políticas públicas seguindo 

diretrizes federais, o que soa estranho porque desta forma não resta espaço para os 

municípios desenvolverem políticas públicas de acordo com as suas especificidades 

sem que haja a interrupção dos repasses advindos da União para a execução das 

medidas locais voltadas a este problema (artigo 4° do decreto presidencial 

n°7.053/2009). Com isso, se tem a noção de que projetos idealizados pelos 

municípios que não seguem a política nacional não serão contemplados com as 

verbas ou terão o fomento do governo federal cessado, o que produz uma barreira 
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quase intransponível para o atendimento do problema por meios mais pontuais e 

específicos. 

Apesar da formulação deste decreto representar uma inciativa do Estado em 

tentar resolver o problema das pessoas em situação de rua no Brasil, os erros tanto 

na identificação do problema (ao utilizar critérios subjetivos para tanto) quanto na 

divisão das obrigações dos poderes envolvidos (obrigação dos municípios de 

seguirem as diretrizes federais, afastando a sua característica de ente mais próximo 

ao problema) acabaram tornando mais grave esta anomalia social. 

Isto pode ser compreendido, como já afirmado, através da análise do número 

de pessoas em situação de rua no país antes do decreto (mais de 30 mil indivíduos) 

e após ele (mais de 100 mil indivíduos em 2017). Logo, esta análise representa que o 

erro estatal no início da formulação da política pública para a solução de um 

problema tão diverso quanto este gerou não só um aumento exponencial do 

problema em menos de uma década, mas também consequências sociais temerárias 

a este contingente populacional existente nas ruas, como violações de direitos, 

banalização da situação degradante a que estas pessoas estão submetidas e 

violências. Cabe então questionar: A inércia do Estado frente a ineficácia do decreto, 

visualizada nos números, é intencional? Devemos, e podemos, dizer que a guerra do 

Estado contra seu inimigo interno é real. Intencionalmente o soberano não garante o 

mínimo existencial ou a possibilidade de acesso a direitos às pessoas em situação 

de rua. A morte política desta classe é materializada, não apenas pela direta 

discriminação e violência sofrida por parte da sociedade, mas também pela 

sucumbência perante a ausência de meios para autossuficiência.  

 

5.1 Pessoas em situação de rua e a necessidade de políticas públicas multissetoriais 

 

Um censo publicado no site do Senado Federal, cujo a base é a Pesquisa 

Nacional sobre a População em Situação de Rua do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome de 2008, revela o quão heterogêneo é o grupo existente nas 

ruas, através deste dado foi possível estabelecer que 82% são homens, com idades 

que variam de 22 a 44 anos, 67% são pardos ou negros. Os números sobre as razões 

que mais levaram as pessoas a esta condição demonstram que os casos são 
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compostos por 35,5% de pessoas com problemas de álcool ou drogas, 29,8% por 

conta do desemprego, 29,1% por conta de desavenças familiares e 5,6% por outros 

motivos 16 . Portando, no centro da questão está um contingente populacional 

multifacetado e que está ligado a diversas outras problemáticas sociais, como 

drogas, desemprego, álcool e relações familiares fragilizadas. Vale ressaltar que, os 

percentuais mostrados são condizentes a uma pesquisa ocorrida em 2008, ou seja, 

referente a um ano em que o número de pessoas em situação de rua era mais baixo 

quando comparado ao número atual (mais de 100 mil indivíduos). A possibilidade 

dessas porcentagens terem aumentado no decorrer do tempo ou até mesmo se 

diluído entre outros grupos sociais, como crianças, mulheres e idosos, é realmente 

considerável. Não há como precisar, especificamente, a totalidade de grupos 

heterogêneos que compõem o problema atualmente, haja vista a ausência de 

levantamentos realizados pelo governo federal sobre a dimensão do problema como 

um todo. Há tão somente os levantamentos realizados pelos Estados e municípios. 

Com isso, não há como o Estado isolar o seu olhar estratégico, no que diz respeito 

às suas políticas públicas, sem considerar as claras especificidades que compõem 

a questão. Assim, a questão da população em situação de rua trata-se da ineficácia 

dos direitos sociais, de tal forma que não há como implementar estratégias de 

governo que não atendam todas as especificidades deste problema, o que não pode 

ser tratado por meio de uma abordagem individualizada da questão. É importante 

evidenciar que, políticas públicas são ferramentas importantíssimas de gestão em 

uma sociedade democraticamente estável. O Governo deve utilizá-las para sanar 

problemas sociais que pugnam por uma solução urgente, como no caso das pessoas 

em situação de rua. O reconhecimento do problema público, envolve a elaboração de 

uma agenda pública adequada ao desenvolvimento da própria política pública, 

processo político pelo qual se dará sua implementação e execução. Certamente, deve 

haver o devido monitoramento da política, para que posteriormente, seja possível a 

verificação da eficácia ou não da mesma. Assim, se necessário for, haverá a 

reestruturação ou extinção dela. Todos esses procedimentos são indiscutivelmente 

                                                      
16 Informação disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-
cidadania/especial-cidadania-populacao-em-situacao-de-rua Acesso em: 11/10/2020. 
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indispensáveis quando se trata da construção de um caminho que possibilite a 

mitigação de um problema social. E, quando se trata de um problema tão latente a 

inobservância desses procedimentos gera consequências negativas maiores, até 

mesmo, do que o problema em si. 

 

5.2 Formulação de políticas públicas que se fazem necessárias frente a tentativa de 

diminuição do problema 

 

Como pautado anteriormente, a população em situação de rua é composta por 

um contingente extremamente heterogêneo de sujeitos, dado que existem diferentes 

indivíduos, de diferentes grupos nesta condição. Ainda observar-se o fato de que 

todos estes grupos mencionados foram parar nas ruas por conta das mais variadas 

razões, a por exemplo, desemprego, problemas com drogas, relações familiares 

fragilizadas, entre outras motivações. Este fato reverbera, e traz à luz, uma questão 

precípua quando se trata de políticas públicas voltadas para as pessoas em situação 

de rua: a necessidade de estratégias multifacetadas e ramificadas voltadas para a 

diminuição da questão. O problema é formado por indivíduos com as mais variadas 

especificidades, consequentemente, requer-se posicionamentos governamentais 

condizentes com a pluralidade que envolve o tema, se é que o Estado vislumbra a 

materialização de direitos para essas pessoas. 

Por meio das políticas atuais existentes, o que se constata é que as ações 

estatais se limitam a um suporte assistencialista, promovendo apenas a manutenção 

de centros de referência especializados para população de rua, a exemplo das 

secretarias de assistência social dos Estado (Centro Pop). Ou seja, estratégias como 

essas que apenas acompanham as pessoas em situação de rua, não resolve em nada 

a saída dessas pessoas da situação de estigmatização e vulnerabilidade. Para tanto, 

para que haja a saída dessas pessoas dos meandros necropolíticos é necessária a 

criação e a implementação de métodos eficazes que estabeleçam políticas públicas 

emancipatórias e que devolvam a estes seres o respeito a sua dignidade enquanto 

pessoa e que os conduzam para lugares onde há saúde, alimentação, trabalho e 

direitos constitucionais assegurados e respeitados. 

Por isso, a reformulação e a revisitação dos institutos jurídicos e 
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governamentais existentes se faz tão importante, pois são eles que fornecem a base 

e são os pontos de partida para todas as movimentações governamentais que irão 

materializar ou dificultar medidas eficazes ou mesmo tornarão obsoletas as 

soluções adotadas. O decreto n°7.053, por sua vez, comporta elementos que 

destoam dos caminhos estabelecidos pelo campo das políticas públicas para a 

diminuição de problemas sociais, e por isso as políticas públicas que atualmente são 

voltadas para as pessoas em situação de rua são tão inócuas e frágeis. E uma 

nefasta consequência disto, como já exposto, é a legitimação de violências e 

violações de direitos contra essas pessoas. 

Dentro deste aspecto, não há como haver a diminuição do número de 

indivíduos que vive nas ruas sem antes haver a admissão de que tanto o decreto 

presidencial quanto as políticas que dele resultante, são fracas e sem a potência 

necessária para que a retirada do rótulo de vida matável das pessoas em situação. 

Essas pessoas no Brasil, enquanto crise social instaurada, são frutos de estruturas 

sociais não questionadas durante o processo histórico de formação das cidades. 

“Enfim, tanto causas quanto efeitos recaem apenas sobre os sujeitos e nunca são 

questionadas as estruturas sociais que permitem a repetição dos comportamentos 

e das relações que desencadeiam as crises.” (ALMEIDA, 2019, p.198) 

Deste modo,  é mais que emergencial a criação de novas medidas voltadas à 

questão,  que observem a característica de pluralidade do grupo existente nas ruas 

e que estabeleçam abordagens multissetoriais do problema, tais como a observância 

de políticas públicas em outras esferas sociais como: saúde, educação, relações 

familiares e mercado de trabalho, haja vista que a falha em áreas como essas é um 

fator importantíssimo para a identificação e formação do grupo existente nas ruas. 

Desta feita, só quando uma metodologia como esta for implementada é que o rótulo 

e o estigma conferido à população de rua serão retirados e as barreiras que os 

aprisionam deixarão de existir. Este é um meio em que se vislumbra uma 

possibilidade de deslegitimação do poder sobre a vida de que detém o soberano. 

 

Conclusão 

 

Pode-se afirmar que as pessoas em situação de rua são produtos estruturais 
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dos processos históricos do país, a exclusão econômica é o ponto de partida do 

problema. O Estado, na figura do soberano, atribui para si o poder sobre a vida. A 

biopolítica é entendida como a grande inserção da vida natural do ser na 

governabilidade soberana. O soberano introduz esse contingente existente nas ruas 

em uma maquinaria estatal que o segrega e mantém à margem das relações sociais, 

econômicas e políticas existentes. Uma vez que as pessoas em situação de rua 

representam uma ameaça ao status quo do soberano, este não concebe esses 

sujeitos como detentores de direitos, e assim os transforma tão somente em vidas 

matáveis. O resguardo da estabilidade do poder passa a ser o centro da iniciativa 

estatal, e a obrigatoriedade de assegurar o acesso a direitos a aqueles seres que 

estão em condições vulneráveis toma menor importância na visão soberana, ou 

nenhuma. 

Uma política de inimizade é estabelecia entre o Estado e essas pessoas. Em 

torno das pessoas em situação de rua é construída (intencionalmente) uma rede de 

estigmatização, opressão e violência, esta rede é tão forte que acaba por arrastar 

consigo, além das instituições que compõem o Estado, a própria sociedade. Há uma 

virada, portanto, na classificação da política posta em prática pelo soberano em 

relação a questão. Sai de cena a biopolítica e entra em jogo a necropolítica. A aversão 

ao outro torna-se a regra. O desejo pela morte e indiferença em relação as pessoas 

em situação de rua tornam-se a regra. Regras estas que são voltadas unicamente 

para a eliminação da ameaça, sua morte política é o alvo a ser alcançado. Como 

Mbembe (2018, p.71) aduz: “... a noção de biopoder é insuficiente para dar conta das 

formas contemporâneas de submissão da vida.”. Ou seja, sempre que identificadas 

anomalias e problemáticas sociais que detém o poder de interferir em questões 

políticas, o Estado pode adotar estratégias diretas ou veladas que rotulem, segregam 

e exterminam essas ameaças de desequilíbrio de manutenção do poder. 

O decreto n°7.053 oferece guarida para a implementação de políticas que não 

detém totalmente o condão necessário para uma efetiva mitigação do problema. 

Seus inerentes equívocos passam a figurar como matrizes motoras na tomada 

política imposta pelo Estado, a qual invisibiliza, e naturaliza a invisibilidade, das 

pessoas em situação de rua no país. Por isso, a manutenção de políticas públicas 

meramente assistencialistas apenas reafirma que o Estado não está realmente 
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comprometido com a questão das pessoas em situação de rua no país. Elas apenas 

demonstram que o soberano cercou seu inimigo interno e o está fazendo sucumbir 

através da indiferença. Assim, a morte política é alcançada, a ameaça é eliminada e 

o poder do soberano mantido. O poder sobre a vida (biopolítica) ou sobre a morte 

(necropolítica) encontram uma intersecção na questão das pessoas em situação de 

rua no Brasil. Ora um, ora outro incide sobre esta problemática social. Mas algo 

permanece intocável e funcionando das formas mais nefastas imagináveis: o poder, 

quase que inquestionável, que o Estado detém de decidir sobre a vida ou a morte 

daqueles considerados matáveis, ou seja, não há qualquer obstáculo para o poder 

soberano agir. 
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26. Biopolíticas do corpo: a sexualidade como dispositivo de poder, ethos e 

performance 
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Resumo 

 O presente ensaio discute a sexualidade em tríplice perspectiva: como dispositivo 

de poder, a partir da obra de Michel Foucault; como ethos, considerando aportes da 

psicanálise freudiana e da noção foucaultiana de cuidado de si; e como performance 

em Gilles Deleuze e Félix Guattari. Ao colocar em evidência a problemática da 

biologização da vida, sugere uma Pedagogia da Sexualidade como paradigma 

biopolítico e investe sobre o governamento dos corpos promovido pela Educação 

Sexual, cuja organização e conformação de sua própria tradição epistêmica e 

didático-metodológica, acaba por despotencializá-la – fazendo-a permanecer 

circunscrita às Ciências Biológicas – perpetuando uma tendência equivocada sobre 

certa dificuldade ou impossibilidade de sua abordagem de forma interdisciplinar na 

Educação Básica.  

Palavras-chave: biopolítica; sexualidade; governamentalidade; educação. 

 

Abstract 

This essay aim to discuss sexuality in three perspectives: as a power dispositif, based 

on the work of Michel Foucault; as ethos, considering contributions from Freudian 

Psychoanalysis and the Foucauldian notion of self-care; and as a performance in 

Gilles Deleuze and Félix Guattari. By highlighting the problem of the biologization of 

life, it suggests a Pedagogy of Sexuality as a biopolitical paradigm and invests in the 

government of bodies promoted by Sexual Education, whose organization and 

shaping of its own epistemic and didactic-methodological tradition ends up 
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depotentializing it – making it remain limited to Biological Sciences – perpetuating a 

mistaken tendency about a certain difficulty or impossibility of  an interdisciplinary 

approach in Basic Education. 

Keywords: biopolitics; sexuality; governmentality; education. 

 

O presente trabalho propõe uma reflexão a partir do entrecruzamento da 

Filosofia, da Psicanálise e da Educação. Assim, embora constitua sua inserção mais 

marcadamente no interior daquilo que se convencionou denominar de estudos 

foucaultianos, acaba por tomar – ainda – como referência, as contribuições de 

outros autores cujo pensamento é de extrema relevância quando se deseja colocar 

em perspectiva o discurso da Educação Sexual que, por sua vez, abrange saberes 

relacionados tanto à sexualidade, quanto à Pedagogia. 

Michel Foucault corrobora o debate que será apresentado nas linhas que 

seguem, inicialmente, a partir de quatro obras: A arqueologia do saber (2007a), As 

palavras e as coisas (1999a), Segurança, território e população (2008a) e O 

nascimento da biopolítica (2008b). A literatura foucaultiana citada contribui para a 

compreensão da emergência da Biologia e de um discurso sobre a vida a partir da 

História Natural – a Biologia como formação discursiva que se produz em torno do 

conceito de vida –, e como a partir dela a emergência da população permite o 

surgimento do biopoder. Isso implica em considerar a entrada do fator biológico no 

discurso e, portanto, nos domínios do poder. A partir disso, os seres vivos – agora – 

passam a estar unidos a partir de traços comuns que possibilitaram a emergência 

da espécie humana como categoria taxonômica e fizeram com que a mesma se 

tornasse alvo de procedimentos, mecanismos e técnicas de poder (FOUCAULT, 

1999a; 2007a; 2008a; 2008b). 

Assim, o biopoder passa ser a chave para o exercício biopolítico, com reflexos 

e possibilidades no interior da Educação. Logo, é importante destacar aquilo que está 

na etimologia da palavra (ex + ducere) – um governo de fora. Observam-se assim, os 

processos pedagógicos como relações de governamento – de condução de 

condutas –, que se estabelece entre sujeitos. Portanto, falar sobre Educação é 

também falar de um um governo do outro como exercício biopolítico. Considerando 

este argumento, poder-se-ia desenhar esta relação a partir do currículo, 
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compreendido como manual de governança coletiva, um dispositivo biopolítico 

(PEREIRA; FERRARO, 2011). 

Ao evidenciarmos as relações pedagógicas como aquelas que também 

pertencem à esfera da governamentalidade – e, portanto, à da biopolítica –, deve-se 

fazer referência aos dispositivos utilizados para o governamento do outro 

(FOUCAULT, 1996). Neste âmbito a linguagem, mais especificamente a pluralidade 

discursiva, pode materializar-se como operadora do biopoder. Partindo desta 

possibilidade, o discurso sobre a sexualidade se converteu em potente dispositivo 

de poder ao longo da história, inserindo – principalmente a partir do século XIX – 

indivíduos no interior de uma rede de subjetivação específica (FOUCAULT, 2007b; 

2007c; 2007d). 

No caso da Educação Sexual, considerando seu efeito sobre os corpos e 

comportamentos – e como efeito do discurso sobre a sexualidade –, a mesma se 

desenvolve associada a uma pedagogia associada aos discursos de controle 

populacional, de medicalização excessiva, até mesmo eugênico. A vida que a 

Educação Sexual tende a debruçar-se corresponde à vida biológica. O filósofo 

Giorgio Agamben percebe o desequilíbrio entre distintas esferas de vida existentes. 

Agamben faz ver o jogo de forças que permite que a vida biológica se sobreponha a 

outras vidas possíveis de natureza sócio-política, cultural ou afetiva, por exemplo. 

Assim, o discurso sobre a sexualidade empodera outro, o discurso biológico/médico, 

silenciando outras potências da vida, reduzindo-a ao biológico (AGAMBEN, 2020). 

A discussão agambiana nos conduz à percepção sobre como as escolas vêm 

abordando a Educação Sexual com os estudantes, dessacralizando a vida. Isto 

implica em desumanizar o humano, torná-lo um conjunto de sistemas, reduzi-lo ao 

biológico: vida nua, diria o filósofo (AGAMBEN, 2002). As instituições escolares 

oferecem uma Educação Sexual centrada em conhecimentos anatômico-

fisiológicos, na patologia e na contracepção. A partir disso o ser humano é 

transformado em um corpo (körper 2 ) que pode disseminar doenças e, 

potencialmente, reproduzir-se. 

                                                      
2 O termo körper, do alemão, foi utilizado por Martin Heidegger em seu Seminário de Zollikon para 
designar o corpo material, anatômico (HEIDEGGER, 2001). 
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Considerando a necessidade de uma abordagem outra, mais potente, em 

relação à Educação Sexual, o presente trabalho vem oferecer mais miradas sobre a 

sexualidade. A partir disso, propõe-se a discuti-la a partir de três perspectivas: como 

dispositivo de poder, ethos e performance com aportes da obra de Michel Foucault, 

Sigmund Freud, Gilles Deleuze e Félix Guattari. 

A sexualidade como dispositivo de poder – mais especificamente, de poder-

saber – em Foucault, trata de analisar como o sexo foi inserido em uma política geral 

de poder produzindo um saber; uma discursividade complexa que opera sob o nome 

de sexualidade que contribuiu para o estabelecimento de parâmetros de 

(a)normalidade que fixaram os limites entre o permitido e o proibido no interior dos 

costumes e dos mecanismos jurídico-legais, constituindo-se como episteme que 

passa a integrar a dimensão pedagógica (FOUCAULT, 2007b). 

A partir de Freud e da Psicanálise, observa-se a sexualidade como uma soma 

de pulsões que não corresponde apenas ao genital, mas aos impulsos que medeiam 

nossa forma de ser-estar-relacionar-interpretar-agir no mundo. Nesse sentido, não 

se compreende a sexualidade como pulsão de autopreservação da espécie e, 

tampouco, como pulsão de vida. Ela é percebida como libido (FREUD, 1970-1977). A 

sexualidade em Freud corresponde aos investimentos libidinais que se expressam 

no modo como nos comportamos, nosso ethos em relação ao meio: a sexualidade 

ao mesmo tempo mediando e como expressão dessa relação. 

E em Deleuze e Guattari, ressignificar a sexualidade como performance 

corresponde a pensar também os investimentos libidinais, mas aqueles relacionados 

ao campo social que se direcionam para os indivíduos; os modos como capitalizam 

as formas de ser em sua efemeridade contemporânea. Pensar os fluxos, o 

movimento, o devir dos corpos e dos comportamentos. A desconstrução monolítica 

das subjetividades, dos espaços por elas ocupado por meio da ação subjetiva como 

resposta que se produz na contingência, no acontecendo; pensar o acoplamento das 

máquinas e as linhas de fuga que permite compreender a sexualidade como 

performática e resultante de estímulos do meio (DELEUZE; GUATTARI, 2011). 

Se o que está sendo proposto é a percepção em torno da sexualidade como 

dispositivo de poder-saber, ethos e performance, como estes elementos poderiam 

estar articulados para a produção de um rompimento paradigmático em termos 
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epistêmico-metodológicos em relação à atualidade da Educação Sexual como 

produto histórico de uma sociedade patriarcal, sexista e heteronormativa? Pensar 

sobre isto requer observar como podemos inserir os referidos autores ampliando as 

possibilidades para o tratamento desta temática no interior do campo educacional. 

Sob as lentes de Foucault, sua principal contribuição está relacionada à 

percepção sobre a sexualidade como dispositivo de poder-saber a partir da 

emergência de um discurso que passou a regular a relação entre indivíduos e seus 

corpos. O discurso da sexualidade produziu identidades subjetivas com papéis 

específicos, que passaram a ser incluídas no interior de um jogo de poder onde se 

evidencia a permissão/proibição de condutas em diferentes momentos históricos. 

Instaura-se um mecanismo de produção de verdades que, ao investir em sua própria 

manutenção, produz regimes de veredicção que o empoderam cada vez mais, 

tornando possível identidades como a do marido, da esposa, da virgem, do 

promíscuo, do heterossexual, do pederasta, do pedófilo, do doente, etc (FOUCAULT, 

2007b, 2007c; 2007d). 

Em paralelo a isso, outros discursos passam a desenvolver mecanismos para 

regular tais identidades. O discurso jurídico-legal, por exemplo, que vai desenvolver 

mecanismos para regular a relação entre homem e mulher, tornando-os marido e 

esposa ao instituir o casamento; decidirá sobre a pena que irá recair sobre o pedófilo 

como criminoso; o discurso religioso e sua moral sobre a manutenção – em muitos 

casos, como imposição – da virgindade pela mulher; ou, ainda, o discurso médico 

que vai reprimir a promiscuidade, transformando indivíduos em potenciais 

disseminadores de doenças sexualmente transmissíveis, além de regular a 

natalidade pelo estímulo à utilização de métodos contraceptivos. 

É disso que se trata a utilização de Foucault para se olhar para a sexualidade. 

Observá-la em sua discursividade, como campo de práticas discursivas no interior 

do qual se produziu uma série de verdades sobre a relação indivíduo/corpo e sobre 

as práticas sexuais. Logo, Foucault nos habilita a percepção da sexualidade como 

uma episteme não isolada, mas atravessada por outras. 

A partir de Freud, somos impelidos a observar a sexualidade presente no 

cotidiano, dissociada da relação sexual, mas como produto da libido que se produz 

no limite entre o corporal e o psíquico; ao mesmo tempo que a mesma também se 
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manifesta como efeito da expressão de um ethos relacionado às leis ou aos tabus 

na esfera social. Em sentido último, trata-se do comportamento em relação a como 

procedemos enquanto sujeitos de desejo orientados pelo (in)consciente na busca 

por gratificação e prazer (FREUD, 1970-1977). Compreender a sexualidade como 

libido implica em perceber em diferentes subjetividades, seus distintos ethos como 

potencial produtivo na busca incessante pelo prazer – o que também ocorre a partir 

das múltiplas experiências decorrentes das relações sociais as quais o sujeito 

estabelece. 

Foucault compreende o discurso psicanalítico como aquilo que evidenciou o 

sexo como produto do dispositivo da sexualidade. A partir disso, percebe a 

Psicanálise como análise do anormal, do patológico – uma espécie de psicologia do 

normal –, que visa a adaptação, a dominação de conflitos e contradições humanas 

ao ordenar o desejo sob os imperativos morais da lei que passam a justificar um 

discurso médico (FOUCAULT, 1999b; BIRMAN, 2000). No caso deste trabalho, o 

intuito não é o de produzir qualquer tipo de crítica à Psicanálise a partir da leitura 

foucaultiana, mas evidenciar como Freud percebeu sua expressão a partir das 

pulsões, da libido – leitura totalmente ausente quando se trata de analisar como a 

Pedagogia tem concebido a Educação Sexual. Compreender a sexualidade como 

ethos no interior da Psicanálise é o que interessa para que se possa denunciar a falta 

de potência do debate em torno do tema na Educação Básica. 

Em Deleuze e Guattari, elementos como a multiplicidade dos agenciamentos 

maquínicos – nos quais os indivíduos estão imbricados –, a postura nômade e as n 

possibilidades encontradas no rizoma e de projeção de linhas de fuga nos permite 

compreender a sexualidade como performance (DELEUZE; GUATTARI, 2011). A 

contemporaneidade e o seu abandonar do fixismo identitário produz e exige das 

subjetividades o constante movimento, o devir. Nesse sentido, o campo social é que 

projeta sobre os indivíduos a sua libido, exigindo destes respostas que se produzem 

como ações instantâneas e que marcam a subjetividade em um instante específico. 

Assim, performamos de maneiras distintas em diferentes espaços-tempo; nos 

(re)produzimos e nos (re)constituímos como sujeitos de desejo – de um desejo não 

como falta, mas como vontade de potência – frente às constantes 

mudanças/exigências do socius. Agimos de forma distinta seja quando aceitamos a 



 

 
 
 

José Luís Ferraro | 495 

 

imposição daquilo que vem de fora e recai sobre nós, seja quando tentamos interditar 

tais forças como pressões externas, quando nos tornamos máquinas de guerra e 

decidimos investir em posturas de resistência e seus necessários processos de 

singularização (DELEUZE; GUATTARI, 2011; GUATTARI; ROLNIK, 2013). 

Assim, compreender a sexualidade como performance, implica em um 

distanciar-se de posições subjetivo-identitárias imutáveis, fruto de sua 

biologização/medicalização. Logo, compreender múltiplas formas de percepção de 

nossa relação com a sexualidade implica em dar vazão ao inconsciente maquínico 

como elemento de produção – e do próprio desejo como produto da usina do 

inconsciente (DELEUZE; GUATTARI, 2011; GUATTARI, 1988).  Isso significa, em certo 

grau, libertar-se da repressão em relação ao sexo e à sexualidade, evidenciada no 

interior daquilo que foi denominado por Foucault de scientia sexualis (FOUCAULT, 

2007b). 

A perspectiva proposta neste ensaio sobre a sexualidade nos termos do 

poder-saber, do ethos e da performance, ainda, coincide com o que foi proposto por 

Morey (1991) como ontologia da obra de Foucault, destacando três fases: 

arqueológica, genealógica e ética. A constituição de um discurso a partir do qual se 

torna possível enunciar verdades à sexualidade, produz-se como um espaço de 

saber sobre o tema. Surge a possibilidade da produção de uma arqueologia da 

sexualidade a partir de regimes de verdade que orientaram as práticas sexuais em 

diferentes espaços-tempo. 

Com relação à genealogia, observam-se – neste campo emergente – 

diferentes discursos sobre a sexualidade sendo colocados em perspectiva; uns em 

relação aos outros. Isso significa evidenciar quais se tornam mais empoderados que 

outros, percebendo quais os atravessamentos e as condicionantes de tal 

empoderamento que permitem suas atuações sobre nossa constituição política 

como sujeitos do desejo, a partir da relação de si e da relação com o outro. 

A questão ética permanece vinculada ao ethos e à performance. O ethos como 

efeito da relação com o inconsciente, corpo/psiquismo, expressa pela sexualidade 

como elemento pulsional que interfere sobre os modos como os indivíduos 

interagem com o mundo, experienciando-o.  A resposta do indivíduo à sua 

experiência do real, é efeito da sexualidade. A regulação da homeostase, a 
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afetividade, as relações sociais, o erotismo – como mecanismo de prazer, desprazer 

e angústia –, a genitalidade, as relações sexuais e a própria sublimação estão 

relacionadas à sexualidade como busca pelo prazer (FREUD, 1970-1977; ZIMERMAN, 

1999). 

A performance também se apresenta como questão inerente à ética. A 

multiplicidade de respostas às contingências do real demandam uma série de ações 

distintas. O constante investimento do campo social sobre os indivíduos requer 

diferentes agenciamentos maquínicos. O acoplamento destas máquinas produzindo 

cortes e fluxos, tal qual apontam Deleuze e Guattari (2011), incidem sobre diferentes 

e necessárias reconstituições do sujeito como formas de produção subjetiva que se 

produzem no acontecendo. É nessa perspectiva que abdica-se de um sujeito 

monolítico, o que faz da  performance uma linha de fuga, uma espécie de ethos-devir 

comprometido com a velocidade e com o ímpeto da contemporaneidade. 

Destarte, a sexualidade como dispositivo de poder-saber, ethos e performance 

é capaz de produzir – no entrecruzamento destas três percepções – uma biopolítica 

dos corpos cujos reflexos se projetam sobre a necessária emergência de uma 

Pedagogia da Sexualidade. Como premissa desta Pedagogia, estabelecem 

percepções em níveis individuais e transindividuais: eu e meu corpo, meu corpo e o 

corpo do outro. Isso implicaria em colocar em evidência a diferença no interior da 

discussão sobre a sexualidade a partir de uma rede de subjetivação que passa a ser 

estabelecida, também, no campo da alteridade. Ante a isso, percebe-se que a escola 

será o lugar propício para consolidar tal Pedagogia da Sexualidade: uma sexualidade 

convertida em conhecimento pedagógico com efeitos sobre o próprio currículo como 

dispositivo biopolítico. 

Para que se possa empreender uma discussão curricular, recaímos sobre os 

documentos oficiais relacionados à orientação da educação no Brasil em diferentes 

momentos. Tratam-se dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 1997; 2016). No entanto, em um hiato 

de aproximadamente duas décadas entre ambos, é possível perceber o quanto 

involuímos neste aspecto da educação sexual o que nos afasta deste ideal de uma 

Pedagogia da Sexualidade e que, ao mesmo tempo, justifica a problematização 

apresentada neste trabalho. 
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Na segunda metade da década de 1990, os PCN’s anunciavam a ideia de uma 

estética da sensibilidade que reconhecia a diversidade, entendendo a importância 

dos conteúdos, mas ressaltando ainda mais o peso da importância de uma 

autonomia referente à tomada de decisões pelos estudantes. Não bastava apenas 

conhecer – leia-se instruir-se –, era preciso saber – aplicar o conhecimento –, 

antever, refletir, ser crítico e ponderar; de certa forma, ser vigilante em relação a si e 

ao outro (BRASIL, 1997). 

A estética da sensibilidade rompia um modelo industrial taylorista de 

educação, para tornar a escola o lugar da criatividade (BRASIL, 1997). Nesse sentido, 

seria como se estimulássemos a produção daquilo que Deleuze e Guattari (2011) 

chamaram de corpo sem órgãos onde a produção é colocada a serviço da 

improdução. Ou ainda, em nova referência à Psicanálise, uma espécie de sublimação 

que canalizaria a pulsão sexual em potencial criativo (ZIMERMAN, 1999). 

Praticamente vinte anos depois, a BNCC – documento que veio a substituir os 

PCN’s – reduziu a temática da sexualidade na Educação Básica a cinco habilidades 

a serem trabalhadas no oitavo ano do Ensino Fundamental: quatro destas dizem 

respeito ao fator biológico – tal qual abordado nas aulas de Ciências da Natureza –, 

sendo que apenas uma trata de dimensões culturais, éticas e afetivas. No entanto, 

esta permanece bastante aberta, não tendo sua redação tão específica como a das 

outras definidas a partir de um discurso biológico/médico (BRASIL, 2016). Aqui se 

confirma a percepção de Agamben sobre o fato do ser humano abdicar de todas as 

outras formas de vida (sociopolítica, cultural, afetiva, religiosa, etc.) menos da 

biológica; o que vem a ser reforçado por meio da Educação como dispositivo e seus 

jogos de poder – em clara aliança com a ciência – que dá voz a um discurso que 

dessacraliza a condição humana tornando-a vida nua (AGAMBEN, 2002). 

A partir dessa reflexão – sobre a despotencialização da sexualidade na escola 

–, enseja-se como possibilidade de análise, a questão da sexualidade no ambiente 

escolar a partir do descentramento apresentado por Foucault em a Hermenêutica do 

sujeito (2006), quando busca elucidar a relação entre a subjetividade e a verdade: do 

imperativo conhece-te a ti mesmo ao do cuidado de si.  Enquanto o primeiro coloca 

o sujeito da verdade como objeto de uma analítica científica e orienta o pensamento 

da ciência moderna, o segundo faz emergir o sujeito de verdade, que é tomado não 
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como objeto de análise, mas como foco de vigilância de si para si. A vigilância refere-

se a um pensar-se a si que coloca o sujeito como centro de sua própria ponderação, 

tal qual o desejo da estética da sensibilidade, referência dos PCNs (FOUCAULT, 2006; 

BRASIL, 1997). 

Enquanto o sujeito de verdade do conhece-te a ti mesmo é completado pela 

verdade, o sujeito do cuidado de si é transformado pela verdade, passando por uma 

ativação ética, que implica na atenção aos discursos verdadeiros e suas práticas de 

veredicção para bem agir. É nesse sentido que a dimensão do cuidado de si 

depreende da estética da existência, pois nesse movimento o sujeito ao mudar sua 

relação consigo pode mudar também com os outros, com o mundo; ação que passa 

pela sexualidade compreendida como mediação pulsional da relação sujeito/socius 

(FOUCAULT, 2006; FREUD, 1970-1977). 

Assim, percebem-se dois paradigmas biopolíticos em relação à sexualidade e 

à educação. O primeiro deles é o que chamamos de tradicional e corresponde ao 

paradigma da Educação Sexual, ao abordar a sexualidade de maneira objetiva de 

acordo com o discurso biológico, médico, patológico, eugênico e puramente 

científico. Trata-se da Educação Sexual dos manuais escolares, cuja epistemologia 

e metodologia são recorrentes e atuais; não atualizadas, mas sim, defasadas em 

termos de abordagem. 

O outro paradigma, talvez, pudéssemos chamá-lo de Pedagogia da 

Sexualidade – como já nos referimos anteriormente –, porque enfoca a sexualidade 

como meio para processos de individuação e subjetivação; considera todas e 

quaisquer ético-estéticas da existência possíveis, sem desconsiderar o fator 

biológico como elemento científico. Trata-se de potencializar a compreensão em 

torno descentramento do discurso – afinal, o biológico não mais ocupa a 

centralidade da discussão, mas desloca-se – para evidenciar em seu interior a 

produção do sujeito do cuidado de si, o sujeito de verdade. 

No entanto, para além de uma definição, é preciso saber como as escolas 

devem proceder no sentido de assumir o paradigma biopolítico de uma Pedagogia 

da Sexualidade. Deve-se, em primeiro lugar, ampliar a compreensão em torno da 

temática junto à comunidade escolar como um todo. Ainda, é necessário empoderar 

outras disciplinas – e não só Ciências da Natureza ou Biologia – a discutirem o 
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assunto com os estudantes, a partir da definição da sexualidade como tema 

transversal no currículo, fomentando a interdisciplinaridade e o pensamento 

complexo em relação ao tema. O reconhecimento deste paradigma implica na 

retomada da estética da sensibilidade como ético-estética da alteridade, essencial à 

sua materialização e manutenção na Educação Básica. 

A partir da adoção da Pedagogia da Sexualidade, acredita-se na possibilidade 

de desconstrução de modelos patriarcais, heteronormativos, machistas e misóginos, 

perpetuados por uma Educação Sexual tradicional que faz da escola espaço de 

reprodução – e não de transformação – social. Trata-se de um investimento sobre 

a diferença a partir de novas experiências em relação à sexualidade que passam a 

ser oferecidas às subjetividades escolares. Dá-se vazão a distintas formas de 

condução dos processos de subjetivação a partir de outros regimes de verdade. 

Reinventam-se, assim, formas de governamento possíveis capazes de ressignificar 

a experiência de si e do outro, bem como semióticas, territórios e estruturas do 

campo social, produzindo assimetrias outras; essenciais a uma potente biopolítica 

dos corpos que toma forma e nos faz ponderar sobre nossa incessante 

(re)constituição, nosso devir-sujeitos de verdade. 
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Resumo 

O presente trabalho discute, de modo interdisciplinar e por meio de pesquisa 

bibliográfica, a condição social dos negros no Brasil e quais fatores sociais 

possibilitam que um Estado de Direito produza números elevados de homicídios de 

pessoas negras, praticados por policiais. Tem-se por objetivo evidenciar como uma 

estigmatização racial, histórica, tem se mantido nas dimensões sociais, econômicas 

e jurídicas um sistema de segurança pública que vitima eminentemente pessoas 

desta comunidade em suas ações cotidianas, como manifestação do racismo 

estrutural. Assim, o estudo estabelece a associação entre a opressão secular sofrida 

pela população negra no Brasil e a origem das instituições de segurança pública do 

país, bem como uma reflexão acerca do teor do tratamento policial destinado às 

minorias. A partir de uma análise histórica acerca dos valores adotados pelas forças 

policiais, será possível refletir sobre os conceitos de lei e ordem, a quem se destinam 

e como são implementados nas atividades de competência destes “braços de força” 

do Estado. Para tanto, neste trabalho, considera-se a hipótese de que a evidente 

violência perpetrada pelo sistema de segurança pública brasileira contra negros 

deve-se às estruturas sociais que mantém esse grupo racializado nos estamentos 

sociais mais baixos, permanecendo invisibilizados e hipossuficientes na sociedade. 

Assim, argumenta-se que há uma seletividade das forças policiais e que esta deve 

                                                      
1 Graduanda do curso de Direito da Faculdade FACI. E-mail: ludbcorrea20@gmail.com 

   2  Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. Mestre em Sociologia pela 
Universidade Federal do Pará. Bacharel em Filosofia Pela Universidade Federal do Pará. Bacharel em 
direito pelo Centro Universitário do Estado Pará. Professora da Faculdade FACI. Membro do Grupo de 
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ser compreendida como fruto das condições sociais estruturantes que formaram a 

sociabilidade brasileira ao longo dos séculos, as quais primam pela criminalização 

de determinados grupos da sociedade em prol da segurança de outros, revelando a 

“política da morte”, pois, uma vez que se decide quem é o alvo do uso da força, 

também se decide quem vive e quem morre: uma necropolítica. Ademais, utilizou-se 

dados estatísticos atuais sobre o assunto, possibilitando a percepção da temática 

de forma objetiva no contexto sociopolítico brasileiro.  

Palavras-chave: Violência. Polícia. Negros. Racismo. Necropolítica.  

 

Introdução 

 

Hodiernamente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE)3 , o Brasil possui cerca de 55% de sua população composta por pessoas 

declaradamente negras 4 , cuja incidência de mortes pela violência policial 

contabilizou 75,4% do total de vítimas entre 2017 e 2018, de acordo com o Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública de 20195. O número expressivo de negros sendo 

diariamente vitimados pelo sistema de segurança pública nacional elucida, no 

contexto contemporâneo, a manifestação prática de como o racismo funciona em 

uma sociedade que teve sua formação marcada por quase 400 anos de escravidão. 

A seletividade notada nos números decorrentes da letalidade policial é a herança 

mais sintomática do colonialismo, a qual pode ser observada através de uma ligação 

umbilical entre a escravidão e as práticas sociais atuais, sobretudo a forma de 

atuação dos meios institucionais de força. 

Nessa perspectiva, podemos pensar em uma concepção estrutural do racismo 

no Brasil, pois, o processo histórico de formação da sociedade é marcado por uma 

evidente desigualdade racial, política e econômica: a escravidão. A este respeito, 

segundo Sílvio Almeida: “O que queremos enfatizar do ponto de vista teórico é que o 

                                                      
3 (IBGE, PNAD Contínua 2012-2016) 
4 A categoria negra é definida pela soma de pretos e pardos, segundo classificação do IBGE. Disponível 
em: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil>. Acesso 
em: 10/10/2020. 
5 Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019>. 
Acesso em: 05/10/2020. 
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racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, 

direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de 

forma sistemática.” (ALMEIDA, 2019, p.39). Tal ponto é notado na atuação dos 

braços de força do Estado, que historicamente, fazem parte de um sistema 

socialmente estruturante que preconiza a hierarquização das vidas humanas em 

razão da etnicidade, a qual é refletida pela evidente discriminação atual. Para a 

filósofa Ângela Davis, o fim da escravidão não significou o término das privações 

sofridas pela população negra, mas sim o enfrentamento diário da violência 

produzida por estruturas racistas, cuja intensidade compara-se a escravidão (DAVIS, 

2016, p.85). Neste viés, corrobora-se o sentimento de que o medo e a apreensão do 

negro, decorrentes da violência exercida pelos “braços” do Estado, são reais e atuais. 

Ainda, sustenta-se que a abolição da escravatura no país ocorreu apenas 

formalmente, pois, ainda estão presentes opressões sobre a vida negra. 

Tendo a Constituição Federal de 1988 designado a todos os cidadãos o direito 

de viver em uma sociedade justa, fraterna e pluralista, sem discriminação 

concernentes à origem, orientação sexual, raça, cor e idade, é esperado, na prática, o 

cumprimento indistinto dessa inviolabilidade do direito à vida6, posto a importância 

da observância às leis para a manutenção do ordenamento jurídico e da vida em 

sociedade. Entretanto, é seguro afirmar que há um profundo contraste entre os 

instrumentos legais de combate ao racismo e as evidências diárias de letalidade da 

vida negra pelas mãos do Estado. A insuficiência e a vagueza dos dispositivos 

normativos remontam questionamentos acerca da necessidade de novas medidas 

de enfretamento ao preconceito racial no país, especialmente da violência policial, 

que, eminentemente, tem a predisposição para matar negros. 

Assim, uma análise da sociedade brasileira que parta do início (escravidão e 

colonialismo) permitirá a compreensão e percepção das hierarquias sociais 

existentes, da seletividade da atuação policial, da concepção estrutural do racismo e 

da biopolítica utilizada pelo Estado. Este diapasão teórico nos possibilitará chegar a 

uma resposta ao seguinte questionamento: a força policial no Brasil age 

seletivamente quanto à raça? Dessa forma, para que seja efetiva a construção desta 

                                                      
6 Artigo 5º, caput, CRFB/88. 



 
 
 
 
504 | Biopolíticas no Século XXI 

teia argumentativa, será traçado um caminho desde a configuração social pós 

escravidão associada a formação das polícias no contexto brasileiro e à atuação 

policial atualmente. Nesse viés, torna-se cabível também analisar de que forma os 

conceitos de lei e ordem são implementados pelo sistema de segurança pública, 

trazendo à tona casos recentes que tiveram pessoas negras como vítimas da ação 

policial. Tal ilustração concreta tem como objetivo fundamental elencar o modo pelo 

qual o problema do racismo estrutural figura prejuízos de caráter civilizatório à 

permanência da democracia brasileira, o que torna essencial analisar como a 

estigmatização de negros no país tem como consequência o fortalecimento – e 

legitimação– de um sistema capaz de negar direitos a uns e privilegiar outros, 

mantendo sempre uma discriminação no tratamento conferido aos negros nos vários 

espaços sociais. 

Assim, o presente estudo objetiva, por meio de uma pesquisa bibliográfica, 

discutir a condição do negro na sociedade brasileira, com o intuito de analisar as 

causas dos altos índices de homicídios praticados contra pessoas negras, por 

agentes estatais, quais sejam, por policiais. Defende-se que uma análise da 

sociedade brasileira que parta do início (escravidão e colonialismo) permitirá a 

compreensão e percepção das hierarquias sociais existentes, da seletividade da 

atuação policial, da concepção estrutural do racismo e da biopolítica utilizada pelo 

Estado. Este diapasão teórico nos possibilitará chegar a uma resposta ao seguinte 

questionamento: a força policial no Brasil age seletivamente quanto à raça? Dessa 

forma, para que seja efetiva a construção desta teia argumentativa, será traçado um 

caminho desde a configuração social pós escravidão associada a formação das 

polícias no contexto brasileiro e à atuação policial atualmente. 

 

2 O negro e as nuances políticas da escravidão 

 

Quando se analisa opressões que acometem minorias, e principalmente 

grupos racializados, devemos partir do elemento que fundou uma nação como Brasil: 

a escravidão. Escravidão e colonialismo se entrelaçam em um limiar de singularidade 

no qual a separação desses termos não é possível. Para Sílvio Almeida (2019, p.27), 

o colonialismo se traduz em um movimento histórico de levar, supostamente, 
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civilização para onde não existia, que resultou em um processo de morte e 

destruição, de espoliação e aviltamento, feito em nome da razão. A escravidão, 

enquanto engrenagem econômica, social e política de moer corpos negros, também 

foi vista como o único meio de civilização daqueles ditos primitivos. Em ambos os 

processos, a raça adquire um status político. Seu uso legitimou a separação de 

pessoas, a violência exercida sobre os “menos desenvolvidos” e o sistema de 

dominação que perdurou no Brasil por quase 400 anos. Portanto, o fato é que a noção 

de raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar desigualdades 

e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados 

minoritários. (ALMEIDA, 2019, p.31). 

Esta reflexão é importante porque é preciso discutir o racismo atual, em sua 

perspectiva estrutural, relacionando as formas de controle sistemático estabelecido 

sobre os negros nos séculos passados e na sociedade contemporânea. O controle 

dava-se, anteriormente, pela escravidão (uso forçado dos corpos, por meio da força 

de trabalho) e, atualmente, por práticas institucionais condicionadas à ordem social. 

Dizemos que o racismo é estrutural porque, como nos ensina Sílvio Almeida (2019, 

p.47): 

 

Assim como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutural social 

previamente existente- com todos os conflitos que lhe são inerentes-, o racismo 

que essa instituição venha a expressar é também parte dessa mesma estrutura. 

As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um 

modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes 

orgânicos. Dito de modo mais direto: as instituições são racistas porque a 

sociedade é racista. 

 

Desta forma, a discrepância vista nos números da letalidade policial brasileira, 

em que a maioria das pessoas mortas são negras, deve ser entendida não apenas 

como uma instituição governamental agindo indistintamente e prioritariamente 

contra um grupo específico, mas também como uma herança da escravidão que 

guarda consigo a população negra ainda em zonas estigmatizadas na sociedade e 

sob constante controle estatal.  
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Portanto, tanto a escravidão quanto o racismo não podem ser entendidos 

apenas de maneira conceitual e lógica, esses eventos sociopolíticos não são 

fenômenos uniformes. Trata-se, e isso deve ser a base de abordagens mais 

profundas, da reorganização de estratégias de dominação política, econômica e 

racial que são adaptadas a circunstâncias históricas específicas. “De fato, é uma 

questão crucial pensar em como uma nação pode se constituir em um país de 

profundas desigualdades, atravessado pelo estigma de 388 anos de escravidão.” 

(ALMEIDA, 2019, p.106). Desta forma, passemos a observar a condição social dos 

negros no contexto escravagista e pós abolição, assim como a ligação estabelecida 

entre a população negra e a criminalidade, que justificou (e ainda legitima) o aumento 

de controle estatal sobre a pele negra. 

 

2.1 Status, legislação e estereótipos  

 

A escravidão no Brasil realmente detinha uma logística de mercado, com 

exportações, vendas e trocas de “mercadorias”. O tráfico de pessoas sequestradas 

da África e trazidas para a exploração no Brasil demonstra isso, segundo Schwarcz 

e Starling (2015, p.81) enquanto na segunda metade de século XVI o volume de 

africanos que aqui entravam não excedia algumas centenas anuais, a partir da 

primeira década registraram-se em torno de mil “importações” por ano, alcançando 

3 mil por ano já na década de 1580. Durante a escravidão, aos negros era reservada 

uma característica peculiar: a de propriedade. E, enquanto propriedades, eram 

tratados como seres inferiores que, através do trabalho, precisavam ser civilizados, 

trabalhavam como máquinas e eram tratados como animais. Como analisa Achille 

Mbembe (2018, p.28): Como instrumento de trabalho, o escravo tem um preço. Como 

propriedade, tem um valor. Seu trabalho responde a uma necessidade e é utilizado. 

Portanto, sendo os corpos negros a matriz motora de uma das estruturas mais 

mortíferas da história (a escravidão), o controle que os circunscrevia era intenso. De 

modo que (Schwarcz, Starling, 2015, p.96): No Brasil, a exigência de passaportes, 

passes e bilhetes senhoriais durante o deslocamento de cativos demonstrava a 

preocupação das autoridades em manter o controle destes e, ademais, sobre 
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qualquer indivíduo que apresentasse possíveis traços de pertencimento à 

escravidão.  

Não obstante, assim, resta claro o caráter econômico do sistema 

escravocrata, o qual perdurou por séculos. Por isso, a expectativa pela abolição da 

escravidão, a partir da década de 1880 com os movimentos abolicionistas, gerou 

insegurança à elite escravagista. “Os senhores, prevendo o fim do regime, e tendo 

boa parte de seu capital imobilizado em escravos, passavam a exigir uma jornada 

ainda mais carregada de trabalho.” (SCHWARCZ, STRALING, 2015, p.307). O sistema 

violento e lucrativo da escravidão, a essa altura, começou a ser ameaçado. 

Com isso, o contexto social brasileiro que sucede a abolição da escravatura é 

marcado por disputas, tanto políticas quanto socio-raciais. A ex-elite escravagista 

não observaria passivamente o poder por ela exercido sobre os emergentes das 

senzalas esvaindo-se por entre os dedos. Novos meios de controle da população 

negra precisariam ser criados. Ou seja, a liberdade prometida aos ex-escravizados 

com a abolição da escravidão não seria materializada tão simplesmente. Os negros 

ainda continuavam a sofrer opressões. A liberdade, efetivamente, não se torna um 

direito. “Mesmo nopós abolição esse processo ainda permanece dificultoso. Ao 

negro sempre houve a força de trabalho, não como vendedor desta, mas como a 

própria força de trabalho.” (BORGES, 2019, p.63). Portanto, resistências começam a 

ser postas em prática por aqueles que detinham poder no período da escravidão. 

Assim, o contexto social brasileiro do fim do século XIX e início do XX (início 

da República), para Sílvio Almeida (2019, p.107), caminhou no sentido de 

institucionalizar o racismo, tornando-se parte do imaginário social. Ou seja, o Brasil 

é um típico exemplo de como o racismo converte-se em tecnologia de poder e modo 

de internalizar as contradições. Os Institutos Históricos e Geográficos do início do 

século XX, por exemplo, desempenharam um papel importantíssimo para a 

disseminação do racismo científico. Após a abolição, uma política de exclusão social, 

política e econômica dos emergentes das senzalas começa a ser praticada. A 

princípio, estes institutos, por meios de pensadores como Nina Rodrigues 7 , 

                                                      
7 Raimundo Nina Rodrigues foi um médico brasileiro que no final do século XIX buscou, entre outras 
coisas, desvendar os mistérios da mente e do espírito dos negros brasileiros. Racista, eugenista, 
conservador, foi um intelectual rejeitado a partir da segunda metade do século XX por conta destas 
características que, se não eram, à época, exclusivas dele, tornaram-se malditas: hoje em dia seu 
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condenavam no imaginário social a miscigenação de raças. Se antes, na escravidão, 

os negros eram tidos como primitivos, agora, com a disseminação do darwinismo 

racial, os negros são tidos como de raça inferior. Como Lilia Schwarcz (1993, p.74) 

analisa: 

No que se refere à esfera política, o darwinismo significou uma base de 

sustentação teórica para práticas de cunho bastante conservador (...)Os 

mestiços exemplificavam, segundo esta última interpretação, a diferença 

fundamental entre as raças e personificavam a “degeneração” que poderia advir 

do cruzamento de espécies diversas(...)As raças humanas, enquanto “espécies 

diversas”, deveriam ver na hibridação um fenômeno a ser evitado. 

 

Vale ressaltar que quem detinha os postos de destaque dentro dos meios 

intelectuais da sociedade no período pós-abolição eram as mesmas classes que, 

décadas e séculos antes, sequestravam, aculturavam, assimilavam e escravizaram 

africanos. Em sua maioria branca, a ex-elite escravagista, definitivamente, não 

aceitou a destituição do poder sobre a pele negra de suas mãos, então, começou a 

desenvolver práticas com o intuito de controlar- e confinar em locais 

subalternizados- o povo emergente das senzalas. Outro exemplo histórico em que 

podemos ver isso são os instrumentos jurídicos da época, principalmente no âmbito 

penal. Deve-se lembrar que a Constituição do Império de 18248 previa a educação 

como um direito de todos, exceto das pessoas escravizadas. Havia também a Lei de 

Terras9, a qual extinguia a apropriação de terras com base na ocupação e estendia o 

direito de propriedade ao Estado para que houvesse a distribuição somente mediante 

compra. O Código Penal de 1890 (Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890) 

estipulava como crime a vadiagem10 e a capoeira11, formando assim uma massa de 

                                                      
nome quase não é citado, a não ser em revisões críticas da história dos estudos raciais. Mais 
informações em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/19431/14023> 
Acesso em: 12/10/2020. 
8 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm Acesso em: 
12/10/2020> 
9  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm> Acesso em: 
12/10/2020. 
10 Descrita como: Art. 399. Deixar de exercitar profissão, officio, ou qualquer mister em que ganhe a 
vida, não possuindo meios de subsistencia e domicilio certo em que habite; prover a subsistencia por 
meio de occupação prohibida por lei, ou manifestamente offensiva da moral e dos bons costumes. 
11 Descrita como: Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal 
conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes 



 

 
 
 

Ludmylla Bezerra Corrêa;  Sandra Suely Moreira Lurine Guimarães | 509 

 

indesejáveis, a qual não detinha direitos, propriedades e nem acesso à própria 

cultura.   

Nesse ínterim, indaga-se: quem precisaria mais da educação para conseguir 

uma efetiva liberdade e autonomia? Quem precisaria mais das terras devolutas para 

se alocar e desenvolver um meio de autossuficiência? Quem estaria mais passível de 

sofrer o controle da justiça criminal por crime de vadiagem ou capoeira? A resposta 

que se chega para todos estes questionamentos é: a população negra. “Assim, ex-

escravos, que tinham acabado de ser libertos de uma condição de trabalho forçado 

perpétuo, podiam ser legalmente condenados à servidão penal.” (DAVIS, 2003, p.30). 

Ou seja, políticas que empurravam o corpo negro para os aparatos de força do Estado 

ganham espaço, como nos alerta Ângela Davis. Não podemos esquecer que, paralelo 

a isto, há um forte processo de construção de estereótipos que ligavam o corpo negro 

à criminalidade. Tal como Davis (2016, p. 177-178) nos explicita: A acusação de 

estupro tem sido indiscriminadamente dirigida aos homens negros. A acusação 

fraudulenta de estupro se destaca como um dos artifícios mais impiedosos criados 

pelo racismo. O mito do estuprador negro tem sido invocado sistematicamente como 

forma de incitar agressões racistas. Nesse sentido, Fanon (1952, p. 106) ensina que: 

 

Na América, os pretos são mantidos à parte. Na América do Sul, chicoteiam e 

metralham os grevistas pretos. Na África Ocidental, o preto é um animal. E aqui, 

bem perto de mim, ao meu lado, este colega de faculdade, originário da Argélia, 

que me diz: ‘Enquanto pretenderem que o árabe é um homem como nós, 

nenhuma solução será viável. (...) Meu corpo era devolvido desancado, 

desconjuntado, demolido, todo enlutado, naquele dia branco de inverno. O preto 

é um animal, o preto é ruim, o preto é malvado, o preto é feio; olhe, um preto! Faz 

frio, o preto treme, o preto treme porque sente frio, o menino treme porque tem 

medo do preto, o preto treme de frio, um frio que morde os ossos, o menino bonito 

treme porque pensa que o preto treme de raiva, o menino branco se joga nos 

braços da mãe: mamãe, o preto vai me comer! 

 

E neste contexto de conflitos étnicos, raciais, políticos e sociais que a 

                                                      
de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou 
incerta, ou incutindo temor de algum mal. 
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população negra tem a reorganização de suas opressões. Práticas racistas são re-

institucionalizadas no pós-abolição. A ex-elite escravagista reimplementa suas 

formas de violência sobre a população emergente das senzalas. A introdução no 

imaginário social de discursos e entendimentos que estigmatizavam os negros foi 

materializada. O uso do Direito como ferramenta de dominação fez com que as 

formas de atuação das forças de segurança pública agissem com base em 

estereótipos racistas pré-determinados. Como nos esclarece Almeida (2019, p.189): 

“Para isso deve-se construir o negro criminoso, que ganhará um rosto e uma 

identidade fornecidos pelos meios de comunicação em massa.” A disseminação da 

imagem dos negros atrelados a ilegalidades fará com que o Estado ponha em prática 

as suas políticas de “lei e ordem”. 

 

3 A formação das polícias e sua seletividade: a esteriotipização do negro como o 

inimigo que deve ser combatido 

 

O policiamento é o braço do Estado que toca a população de forma mais 

marcante e direta. Diariamente, a atuação policial no Brasil é empregada como um 

exercício necessário do poder estatal no seu papel de vigiar e de manter a ordem, 

passando a ser naturalizado12 e até aplaudido por diversos segmentos sociais o 

ofício do policial de enfrentar os “inimigos do Estado”. Todavia, o órgão que deveria 

zelar pela segurança de todos é o mesmo responsável por atos violentos e chacinas 

a determinados grupos. Entender de que forma incide essa seletividade policial sobre 

tais grupos, em especial às minorias étnicas, exige a análise de um recorte histórico 

da formação das polícias brasileiras em um contexto politicamente instável e 

conturbado, observando os princípios utilizados nas primeiras abordagens policiais 

no país e a quem esse sistema estruturante beneficia desde o eixo do Brasil colonial. 

As primeiras formas de policiamento no Brasil, no século XVI, expressaram-

se através do serviço militar e dos nobres portugueses que viabilizavam proteger de 

invasores externos as terras pertencentes à Coroa portuguesa. A pouca 

                                                      
12 A naturalização da polícia faz com que não seja pensado como e por quê ela age. Ela exerce 
“naturalmente” seu poder contra os “inimigos do Estado” a partir da execução de leis desiguais. 
BRETAS, Marcos Luiz. Ordem na cidade. O exercício cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro. 
1907-1930. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.10. 
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complexidade do arranjo institucional nesse momento inicial exprime as poderosas 

raízes de dominação propiciadas pelo sistema colonialista português, o qual 

estendia aos grandes senhores detentores de terra o poder regional de manutenção 

da ordem. Sendo o Brasil o ponto de refúgio da família real portuguesa em 1808, a 

transferência dos órgãos administrativos e da organização política para a realidade 

nacional levou à criação da Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do 

Brasil, a qual figurou um incremento ao ínfimo aparelho institucional de segurança 

pública vigente até aquele momento, adquirindo o novo órgão atribuições primárias 

concernentes à necessidade de atribuir à colônia uma certa urbanidade e civilidade, 

a exemplo dos cuidados com a iluminação da cidade e a manutenção da ordem 

pública.  

A influência do pensamento eurocêntrico nas camadas socialmente 

dominantes da época era também perpetrada pela ação policial, a qual passou a ser 

utilizada como um instrumento de manutenção do status quo desigual de uma 

sociedade baseada na escravidão. O controle dos socialmente indesejáveis e uma 

maior interferência de modo violento e repressivo ao cotidiano da população 

marginalizada passam a constituir atitudes cotidianas e normalizadas, seja pelo 

ideário urbanista e industrializador da época, seja pela vontade de eliminação 

daqueles tidos como óbices à civilização, revelando o início da proeminência das 

instituições policiais em materializar o tratamento seletivo contra pobres e negros 

escravizados. O caso das “ceias de camarão” 13, traduzido na simples ação desses 

sujeitos se divertirem, é um exemplo que denota como o primeiro contato das 

polícias com as parcelas excluídas do poder era dotado de violência e caos. Nesse 

tipo de tortura, encabeçada pelo famoso major Miguel Nunes Vidigal, a perseguição 

de escravos e pobres, que muitas vezes não faziam nada mais do que se divertir, 

ilustra a existência da seletividade das forças policiais baseada na etnicidade14. De 

acordo com Chalhoub (1986, p. 282): 

                                                      
13 “Ceias de camarão” porque os que eram pegos pela Guarda Real eram tão brutalmente tratados e o 
estado em que ficavam era tão lastimável que rememorava o ato de descascar o camarão até chegar 
à carne rosa. HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de Janeiro. Repressão e resistência numa cidade 
do século XIX. Rio de Janeiro: FGV, 1997, p. 49.  
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Na consciência popular, portanto, a desconfiança em relação a autoridade não 

se exprimia tanto por uma percepção de que as leis eram feitas para garantir os 

privilégios de uns poucos, mais sim pela constatação prática de que a 

autoridade(...) estava nas ruas(...) para reprimir homens pobres, e não para 

arbitrar seus conflitos. A violência policial parecia tão generalizada e 

desmensurada que (...) na primeira década do século XX que é impossível 

subestimar o papel do aparato repressivo policial. 

 

Desta feita, é notório que os primeiros órgãos de segurança pública do país 

baseavam-se em uma atuação inclinada a vitimar minorias e proteger interesses de 

dos detentores do poder político e econômico (as elites). Mesmo após o início da 

República, a continuidade de práticas estruturantes baseadas na violência contra a 

comunidade negra alimenta a condição de suspensão de direitos sofrida por tais 

cidadãos uma vez que, historicamente, sofrem com os mecanismos de opressão 

social potencializadores do processo de exclusão. Essa permanência figura, na 

realidade, uma reimplementação pelas mesmas ex-elites escravagistas do século 

XIX de formas opressivas e de controle sob os negros no contexto brasileiro pós-

abolição impondo, por meio das forças policiais, estereótipos que os relacionam com 

a criminalidade e os mantêm em situação subalterna.  

 

3.1 A cor da violência policial no Brasil 

 

A violência letal, e não apenas a produzida a partir dos braços armados do 

Estado, historicamente, acomete de forma mais incisiva os cidadãos negros no 

Brasil15. Estudos desenvolvidos por Cerqueira e Coelho (2017, p.31) 16, revelam essa 

discrepância do número de mortes de pessoas negras em comparação às não 

negras, existindo, no Rio de Janeiro, 23,5% mais chances de um indivíduo negro ser 

vítima de homicídio. Ainda dentro do mesmo estudo, foi evidenciado que, aos 21 anos 

de idade, um negro possui 147% mais chances de ser morto em relação a indivíduos 

                                                      
15Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019. Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br> 
Acesso em: 05/10/2020. 
16 Cerqueira, Daniel; Coelho, Danilo Santa Cruz. DEMOCRACIA RACIAL E HOMICÍDIOS DE JOVENS 
NEGROS. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br> Acesso em: 13/10/2020 
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brancos, amarelos e indígenas, sendo na juventude o pico dos números de mortos 

(CERQUEIRA; COELHO, 2017, p. 9).  

Inerente ao alto índice de pessoas negras vitimadas pela letalidade da 

violência, encontram-se as forças policiais, as quais atuam no incremento ao 

“genocídio da população negra, sobretudo jovens” (RIBEIRO, 2019, p. 94). Em 2019, 

79% dos mortos em decorrência da intervenção policial no país eram pessoas 

negras, como consta no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 17. Do 

outro lado, o perfil médio do policial assassinado em 2019, de acordo com o mesmo 

estudo, não é muito distante daquele observado entre as vítimas de mortes 

violentas intencionais no contexto geral: são majoritariamente homens (99%) e 

negros (65%), demonstrando a prevalência mortífera de policiais negros, mesmo 

em um efetivo policial de maioria branca (53%). Em contrapartida, levando em 

consideração a cor dos policiais autores das mortes no estado de São Paulo de 

2009 a 2011, foram contabilizados 79% de agentes brancos, segundo o Grupo de 

Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da Faculdade Federal de São 

Carlos18.  

Essa disposição dos dados estatísticos reaviva como a questão racial é fator 

determinante para as chances de vida, além de revelar a falácia do mito da 

democracia racial. Segundo essa teoria, “no Brasil houve a transcendência dos 

conflitos raciais pela harmonia entre negros e brancos, traduzida na miscigenação 

e na ausência de leis segregadoras” (RIBEIRO, 2019, p.19). Se a famigerada tese da 

democracia racial fosse realmente corroborada, a discriminação pela cor da pele 

seria algo irrelevante, inexistindo as chances pré-existentes de um indivíduo ser 

assassinado apenas por ser negro, fato totalmente refutado pelos dados 

apresentados. Como explicação para a violência, os defensores da democracia 

racial ditam que os negros morrem mais por serem pobres e não por serem negros. 

Todavia, torna-se inviável afirmar que a maior vitimização dessa minoria é 

                                                      
17Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-
final.pdf.> Acesso em: 19/10/2020 
18 Desigualdade racial e segurança pública em São Paulo: letalidade policial e prisões em flagrante. 
Sumário executivo. São Carlos: UFSCAR, 2014, p.15. Disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/0B2NgsJPC_67bS1VpOWNtbVVMeVU/view>. Acesso em: 
15/10/2020 
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consequência apenas de um posicionamento socioeconômico inferior, tendo em 

vista uma esfera política como a brasileira ter sido fundada no racismo e na 

escravidão, o que impossibilita a igualdade de condições entre os cidadãos. Aliado 

a isso, há uma desproporção de mortes, comparadas com as de pobres e não-

negros.   

Desse modo, é imperioso ressaltar  que o uso excessivo da força – que leva 

à morte - por policiais brancos nas abordagens cotidianas é dado de forma 

totalmente diferente quando se trata de vidas negras, as quais carregam estigmas 

associados à criminalidade e periculosidade, sofrendo, diversas vezes, “um 

processo de desumanização que faz aumentar a probabilidade de vitimização 

desses indivíduos” (CERQUEIRA; COELHO, 2017, p. 30). Tal processo é fortalecido e 

legitimado por condutas policiais que vão desde o reforço de ditados populares 

como “negro parado é suspeito, negro correndo é bandido” (CERQUEIRA; COELHO, 

2017, p. 17), até o extremo da desumanização do sujeito: a morte. 

 

3.2 Lei e ordem: a quem se destinam no Brasil? 

 

Nesse sentido, vemos que o racismo enquanto prática que estrutura a 

sociabilidade, um elemento crucial é imprescindível: o controle sistemático. Nesta 

perspectiva, quando abordamos as consequências do racismo em um país como o 

Brasil, principalmente tratando-se dos números da violência policial sistêmica, uma 

análise do controle se faz extremamente necessária. Afinal, para que uma prática 

institucional sistemática opere contra um grupo determinado, as mecânicas de poder 

devem estar perfeitamente alinhadas, pois, somente assim, parecerão naturais ou 

integráveis ao cotidiano social. Para Foucault (1975, p.172), a vigilância se torna um 

operador econômico decisivo, na medida em que é ao mesmo tempo uma peça 

interna do aparelho de produção e uma engrenagem específica do poder disciplinar. 

Ou seja, decidir em mecânicas institucionais, principalmente nas de força, quais 

grupos serão os “inimigos” a serem combatidos é fundamental para um sistema que 

visa, desde sua criação, a proteção de determinados interesses de agir. A vigilância 

sobre o “inimigo” é peça fundamental. Controlá-lo e vigiá-lo tornam-se o objetivo. 
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Um estudo intitulado “A filtragem racial na seleção policial de suspeitos”19 

demonstra que, no Estado de São Paulo, 54,1% dos presos em flagrante são negros. 

Há, nesse sentido, uma desproporção no encarceramento de negros, por meio da 

prisão em flagrante. Quando se calcula a proporcionalidade dos números, este 

aspecto fica particularmente claro, ao se constatar que: a cada 100 mil habitantes 

brancos, 14 são presos enquanto para cada 100 mil habitantes negros, 35 são 

presos. Isso demonstra que há uma maior tática de controle sobre a população 

negra, dado a maior incidência de prisões em flagrante de pessoas deste grupo. 

Poucas vezes este tipo de prisão é fruto de uma investigação policial prévia, 

executadas por meio de mandados judiciais. Trata-se de prisões decorrentes de 

abordagens policiais, o que demonstra a filtragem racial nesta prática. A este 

respeito, Flauzina (2006), aponta que, foi sedimentada a “criminologia positiva como 

grande suporte teórico do treinamento policial”. Ainda sobre essa questão (Borges, 

2019, p.84), para a discriminação na vigilância e repressão está guardada pela 

prática policial. 

Nesta perspectiva, para Michelle Alexander (2010, p.123), não há como confiar 

nas premissas utilizadas por policiais (membros dos órgãos de força) para definir as 

pessoas que merecem ou não ser revistadas. Na teoria, o policial deve seguir uma 

série de protocolos e normas20, tanto nacionais quanto internacionais, baseados nos 

princípios tangentes à legalidade, proporcionalidade, necessidade, moderação e 

conveniência. Com base nesses princípios há a proibição, por exemplo, que um 

policial realize disparo de arma de fogo contra pessoas, exceto em caso de legítima 

defesa própria e de terceiros, bem como de perigo iminente de morte ou lesão grave. 

                                                      
19Disponível em: <file:///C:/Users/Casa/Downloads/filtragem_racial_selecao_policial_suspeitos.pdf> 
Acesso em: 12/10/2020. 
20 A Portaria Interministerial 4.226, de 31 de dezembro de 2010, dispõe sobre o uso da força pelos 
agentes da segurança pública das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e Força 
Nacional; A lei 13.060, de 22 de dezembro de 2014, disciplina o uso de instrumentos de menor 
potencial ofensivo por agentes de segurança pública. O Brasil ainda segue o Código de Conduta para 
os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas na sua Resolução 34/169, de 17 de dezembro de 1979; os Princípios Básicos sobre o Uso da 
Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados no XVIII 
Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado 
em Havana, Cuba, de 27 de agosto a 7 de setembro de 1999; e os Princípios Orientadores para a 
Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, 
adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas na sua resolução 1989/61, de 24 de 
maio de 1989.  
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Todavia, o que se constata é algo totalmente destoado disto. As forças policiais, 

desde sua gênese, agem em prol de interesses de elites e contra um grupo bem 

específico: os negros. Os números da letalidade policial e prisões em flagrante 

(realizadas por meio de abordagens policial) demonstram uma seletividade clara. O 

perfilamento do criminoso deixa de obedecer a critérios institucionais e passa a ser 

definido, de acordo com os dados apresentados, racialmente. Trata-se de um 

perfilamento racial do criminoso, ganhando o crime uma cor e uma identidade 

definida. 

A mídia tem um papel importante dentro de um sistema que prioriza 

criminalizar o corpo negro, a fim de exercer o controle. Para que se consiga controlar 

a população negra por meio das práticas institucionais, estas baseadas em 

estereótipos racistas, a socialização e difusão no imaginário social da ligação crime-

cor é imprescindível. Pois, somente assim, a naturalização do negro representado 

como criminoso obtém guarida. Sobre este aspecto, Michelle Alexander (2010, p.109) 

afirma que:  

 

Um policial, investigador ou promotor carismático luta com seus próprios 

demônios enquanto tenta heroicamente resolver um crime horrível. Ele 

finalmente consegue uma vitória pessoal e moral ao encontrar o cara mau e jogá-

lo na cadeia. Essa é a versão feita para a TV do sistema de justiça criminal. Ela 

perpetua o mito de que a principal função do sistema é manter nossas ruas a 

salvo e nossos lares seguros ao caçar criminosos perigosos e puni-los. 

 

Para Silvio Almeida (2019, p.189), deve-se construir o criminoso, que ganhará 

um rosto e uma identidade fornecidos pelos meios de comunicação em massa. A 

legitimidade para que a sistemática de lei e ordem opere sobre o corpo negro deve 

ser a máxima possível. Pois, somente assim, através da naturalização e 

romantização da atividade policial se conseguirá esconder a seletividade do sistema 

e das práticas.  

A Lei de Drogas (11.343/06) pode ser entendida como a matriz motora do viés 

racista encontrado nas práticas policiais. Em torno dela se coadunam tanto a 

desculpa perfeita para abordagens desarrazoadas de “suspeitos” quanto, em 
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decorrência disto, o tipo penal que leva uma grande parte de pessoas negras aos 

braços da justiça criminal, portanto, do punitivismo estatal. Segundo o Departamento 

Penitenciário Nacional, cerca 20% das pessoas presas 21  estão controladas pela 

justiça criminal por crimes relacionados a drogas. Se efetuarmos um recorte de 

gênero, vemos que mais de 50% das mulheres presas estão na condição de 

aprisionamento por crimes previstos na lei 11.343/06. No Estado de São Paulo, por 

exemplo, negros são mais processados do que pessoas brancas e com menos 

quantidades de maconha, cocaína e crack. Em média, entre réus brancos, foram 

apreendidas 85 gramas de maconha, 27 gramas de cocaína e 10,1 gramas de crack. 

Já com pessoas negras são: 65 gramas de maconha, 22 gramas de cocaína e 9,5 

gramas de crack. Dentre os julgados de 2017 do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

constatou-se que no caso da maconha, 71% dos negros foram condenados, com 

apreensão, na média de 145 gramas, por outro lado entre os brancos, constatou-se 

que 64% foram condenados com apreensão, na média, de 1,14 quilos, ou seja, uma 

média de oito vezes maior do que pessoas negras22. 

Os números produzidos pelo sistema carcerário brasileiro é outro exemplo em 

que podemos visualizar uma desproporção racial no agir institucional. Segundo 

dados do Departamento Penitenciário Nacional, cerca de 750 mil pessoas estão em 

débito com a justiça criminal, das quais 67% são negras23. Portanto, a maioria das 

pessoas que estão sob o controle governamental direto, por meio das prisões, são 

negras. Ainda, as taxas de reincidência no Brasil giram em torno de 40% a 70%24. 

Nesse sentido, podemos dizer que a pena privativa de liberdade (e a prisão em si) 

não está cumprindo seu papel, qual seja de efetivamente prevenir o crime. Foucault 

(1975, p.259), esclarece que as prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-

se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las. A quantidade de crime e de 

criminosos permanece estável, ou, ainda pior, aumenta. Então, qual o interesse 

latente de um sistema ineficaz como esse? Dito isto, podemos estabelecer a seguinte 

                                                      
21 Disponível em: <https://app.powerbi.com/view> Acesso em: 13/10/2020. 
22 Dados e informações adicionais disponíveis em: <https://apublica.org/2019/05/negros-sao-mais-
condenados-por-trafico-e-com-menos-drogas-em-sao-paulo/#Link1> Acesso em: 13/10/2020. 
23 Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=.> Acesso em: 13/10/2020. 
24 Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa.pdf> 
Acesso em: 13/10/2020. 
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visão acerca do tratamento policial materializado a população negra: negros são os 

mais vigiados e controlados pelo sistema de justiça estatal, tanto no cotidiano 

(através de prisões em flagrante, decorrentes das paradas policiais) quanto no 

sistema carcerário (através da privação de liberdade). Aparentemente, a lei e a ordem 

somente estão sendo materializadas para um grupo em contraposição a outro. O 

sistema está agindo, e com um fim específico: controlar o corpo negro. 

 

3.2 A Necropolítica como medida estatal? 

 

As contribuições do filósofo Silvio Almeida para o entendimento do conceito 

de um racismo estruturante permitem uma aproximação aos pensamentos 

foucaultianos, especificamente do uso do racismo como mecanismo do exercício do 

biopoder estatal, como por exemplo as políticas de segurança pública. Esse biopoder 

refere-se ao exercício de um poder sobre a vida, o qual, em decorrência das 

mudanças socioeconômicas observadas a partir do século XIX, passa a “ser o poder 

de controlá-la, de mantê-la e prolongá-la. A soberania torna-se o poder de 

suspensão da morte, de fazer viver e de deixar morrer” (ALMEIDA, 2019, p. 70,). Nesse 

viés, Michel Foucault (2010, p.215), afirma que: o racismo é indispensável como 

condição para poder tirar a vida de alguém, para a eliminação do inimigo do Estado. 

A função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o Estado funcione 

no modo do biopoder, pelo racismo. 

Sendo assim, observando a violência policial contra negros no país sob o olhar 

da biopolítica, constata-se a tentativa de dominação política de determinado grupo 

social mediante práticas institucionais, uma vez que a gestão da vida está nas mãos 

do Estado. Sobre isso, Almeida (2019, p.75) considera que:  

 

O racismo, mais uma vez, permite a conformação das almas, mesmo as mais 

nobres da sociedade, à extrema violência a que populações inteiras são 

submetidas, que se naturalize a morte de crianças por “balas perdidas”, que se 

conviva com áreas inteiras sem saneamento básico, sem sistema educacional 

ou de saúde, que se exterminem milhares de jovens negros por ano no que vem 

sendo denunciado há anos pelo movimento negro como genocídio. 
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No Brasil, casos como o de João Pedro25, Mizael26 e Rogério27, três jovens 

negros vítimas da letalidade policial, demonstram como os braços de força do Estado 

exercem um poder sobre a vida, escolhendo quem deve morrer, quem pode viver e o 

que deve acontecer com os corpos. Isto revela a “política da morte”, na qual a vida é 

destinada a uns e negada a outros. Para Achille Mbembe, os Estados modernos 

adotam em suas estruturas internas o uso da força como uma política de segurança 

para suas populações, posto que ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade 

(MBEMBE, 2018, p.5). Uma vez que se decide quem é o alvo do uso da força, também 

se decide quem vive e quem morre: uma necropolítica.  

De acordo com Mbembe, a implementação das ocupações coloniais não diz 

respeito a um passado distante, mas algo ainda pertinente nas novas relações 

sociais e espaciais. Para tanto, há uma correspondência entre a apreensão e o 

controle físico das vidas negras durante o período escravista à produção 

contemporânea de hierarquias, de zonas marginalizadas e à classificação das 

pessoas de acordo com diferentes categorias, tendo como maior exemplo as forças 

policiais seletivas que legitimam condições mortíferas nos espaços ocupados por 

negros. Logo, admite-se que as instituições de segurança pública são instrumentos 

de materialização da necropolítica no Brasil, utilizada para perpetrar a forma de 

discriminação sistêmica responsável pela condição suspensiva que é absorvida pelo 

corpo negro. 

 

Conclusão 

 

A argumentação  de que houve  a  total  superação  do  passado  escravagista 

                                                      
25 João Pedro Mattos Pinto morreu no dia 18 de maio de 2020, aos 14 anos, enquanto brincava com 
os primos no quintal da casa de familiares. Policiais pularam o muro e atiraram contra o adolescente 
durante operação conjunta das polícias Federal e Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/rj> 
26 Mizael Fernandes da Silva morreu no dia 1º de julho de 2020, aos 13 anos, quando policiais invadiram 
a casa de sua família e atiraram nele, que dormia no quarto. Disponível em:< https://g1.globo.com/ce> 
27 Rogério Ferreira da Silva Júnior pilotava a moto de um amigo perto de sua casa em seu aniversário 
de 19 anos, em agosto deste ano, quando foi atingido por disparos de arma de fogo de agentes da 
Polícia Militar que o abordaram. Rogério estava desarmado e tinha obedecido à ordem de parada dos 
policiais. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp> 
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brasileiro como um marco histórico de inferiorização da população negra é 

integralmente insustentável, tendo em vista que, após a abolição, há uma 

transformação da figura do ex-escravizado, no criminoso. Portanto pela 

identificação racial, a força policial tem passagem livre para abordar de forma 

violenta, a pessoa negra ao considerá-la como um criminoso em potencial.    

Assim, os efeitos deletérios de uma ruptura social tão profunda, vigente por 

quase 400 anos, inegavelmente ainda residem no contexto nacional contemporâneo. 

As formas de desigualdade e violência sofridas pelo corpo negro perpassaram 

gerações e, atualmente, são intrínsecas ao que denominamos racismo estrutural, 

posto que “a viabilidade da reprodução sistêmica de práticas racistas está na 

organização política, econômica e jurídica da sociedade” (ALMEIDA, 2019, p.33), ou 

seja, o racismo à brasileira não apenas se expressa por meio de condutas individuais 

e das instituições, mas é inerente aos aspectos sociais, jurídicos, culturais e 

econômicos formadores do Estado, sendo uma face dessa expressão a problemática 

da violência policial que vitimiza, ano após ano, a comunidade afrodescendente no 

país.   

As mudanças nos modelos de controle sobre a vida negra, sobretudo nos 

períodos históricos anteriores e posteriores à abolição da escravatura, reacendem o 

pensamento de que sempre houve a tentativa de dominação dessa população, tendo 

em vista o sequestro, o encarceramento e as condições desumanas a que eram 

submetidos os negros traficados da África. Logo, não há como dissociar a influência 

do darwinismo social e das teorias de inferiorização da raça negra ao processo de 

formação das instituições brasileiras no século XIX, se encaixando nesse contexto a 

formulação das polícias e dos princípios a serem seguidos pelo sistema de 

segurança pública nacional.               

 Assim, absorvendo e legitimando o pensamento das camadas dominantes da 

época, as forças estatais partiram da discriminação e opressão aos pobres e negros 

escravizados em prol da proteção das elites, reforçando a imagem recheada de 

estereótipos dos negros relacionada à criminalidade. No exercício de suas funções, 

a polícia baseava-se nos ideais civilizatórios e urbanísticos do início da República, 

bem como era amparada pelos instrumentos legais que objetivavam criminalizar 

pessoas marginalizadas para defender os interesses da ex-elite escravagista, 
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escolhendo quem deveria ser retirado do meio social por incompatibilidade aos 

padrões estabelecidos pelo imaginário das classes dominantes, sendo essa 

seletividade secular a peça fundamental para o estudo desenvolvido neste artigo. 

A apresentação dos dados estatísticos atuais, nos quais o negro é a maior 

vítima da violência dentro e fora das corporações policiais, realiza o encontro do 

presente com o passado. A perpetração dessa minoria étnica na condição de quem 

mais sofre nas mãos do Estado não deve ser observada como fruto de mera 

coincidência, mas sim da continuidade de um sistema ancorado nas práticas 

racistas inerentes também às forças policiais, as quais negam direitos e, acima de 

tudo, agem seletivamente conforme a raça. Essa seletividade deve ser compreendida 

como consequência das condições estruturantes que formaram a sociabilidade 

brasileira, as quais se extravasam por dentre as instituições sociais a fim de reduzir 

a pessoa negra a condições de subalternidade e impetrar a morte quando necessário, 

uma vez que o exercício das forças policiais seletivas andam em conformidade com 

a política da morte. Nesse olhar, as variadas formas de implantar uma soberania 

baseada no racismo sofreram mutações ao longo do tempo, mas não perderam o 

caráter letal e degradante utilizado contra os negros. A observância aos parâmetros 

corporativos da polícia é, evidentemente, disposta conforme a cor.   

Como nos ensina Silvio Almeida (2019, p.15): “o racismo fornece o sentido, a 

lógica e a tecnologia para as formas de desigualdade e violência que moldam a vida 

social contemporânea.” Logo, pensar que a mesma instituição responsável por zelar 

pela proteção da comunidade é também tendenciosamente capaz de retirar vidas 

negras em função da discriminação racial, torna suspensiva a condição de vigência 

de um Estado igualitário de direitos, posto que, enquanto uns são protegidos, outros 

estão sob a mira de um revólver apenas pela cor da pele. Em suma, os prejuízos da 

continuidade de uma forma sistêmica de racismo manifestam a fragilidade da 

democracia brasileira em ofertar o simples direito à vida através de um sistema de 

segurança pública isento de preconceitos, bem como exprimem a necessidade do 

aprofundamento da discussão racial comprometida com as mudanças que precisam 

ser realizadas de forma urgente em nossa sociedade, especialmente considerando o 

fenômeno do genocídio de jovens e negros, pela ação cotidiana da atividade policial. 
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 28. Do sujeito no poder pastoral à população na biopolítica: uma revisão 
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Luiz Otávio Pina de Souza Porto1 

Resumo 

Foucault, em suas elaborações sobre governamentalidade, abre uma gama de 

debates e campos de possíveis investigações. No presente artigo, opto por uma 

dessas onde, a partir de uma revisão bibliográfica sobre a genealogia da 

governamentalidade, trabalho a transição entre a noção de “sujeito” dentro do poder 

pastoral até a noção de “população”, tão fundamental para os estudos sobre 

biopolítica. Vale pontuar que o objetivo desse artigo não é procurar respostas, mas 

sim apresentar uma série de elementos que se articulam dentro da produção dessa 

transformação permitindo, assim, a abertura de novas lacunas e questões. 

Palavras-chave: sujeito; pastoral; população; governamentalidade; biopolítica. 

 

Inicialmente, é necessária a exposição de alguns pontos fundamentais para a 

filosofia foucaultiana e, mais especificamente, para o desenvolvimento desse 

trabalho. O primeiro ponto que vale ser esclarecido é sobre o termo “sujeito” cujo 

Foucault estabelece, não como substância, mas sim como produto das relações de 

forças dispostas através da história. Consequentemente, para entender o sujeito é 

necessária uma investigação histórica, ou melhor, como nomeou o próprio pensador, 

arqueogenealógica, sobre as relações de poder que, através da legitimação de 

discursos e práticas, produzem sujeitos (MIRANDA, 2014). 

 É notável, também, a flutuação do interesse de Foucault sobre o sujeito em 

relação a suas diversas fases. Na sua primeira fase, denominada como 

“arqueológica” e que é composta, grosso modo, pelas obras dos anos 60, o autor 

trabalha um sujeito como objeto de saberes, demonstrando uma preocupação mais 
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gnosiológica. Já a sua segunda fase, denominada como “genealógica” e que abarca 

as obras dos anos 70, Foucault trabalha o sujeito como objetivado pelas instituições, 

demonstrando uma preocupação mais política. Na terceira fase, nos anos 80, 

denominada de “genealogia da ética”, há um desenvolvimento mais aprofundado no 

sujeito de si, através das técnicas de si, que trabalha mais a produção de 

subjetividade (MIRANDA, 2014). Essa separação já demonstra a dificuldade de 

trabalhar esse termo em toda a sua amplitude; assim sendo, este artigo se propõe a 

elaborar a noção de sujeito dentro da segunda fase do autor, mais precisamente a 

partir da genealogia da governamentalidade. 

Será efetuado nesse artigo um recorte tratando majoritariamente do curso 

“Segurança, Território, População” dado por Foucault, no Collége de France, no ano 

de 1978, onde o filósofo trabalha o desenvolvimento da razão de Estado e seus 

dispositivos e, para tal, frequentemente coloca a questão do sujeito.  Esse termo, 

“governamentalidade”, é definido por Foucault como: 

 

(...) conjunto constituído pelas instituições, procedimento, análises e reflexões, 

cálculos e táticas que permitem exercer essa forma bastante específica e 

complexa de poder, que tem por alvo a população, como forma principal de saber 

a economia política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de 

segurança (FOUCAULT, 2008). 

 

Tratando a genealogia da “governamentalidade” o autor analisa seus 

antecedentes, sua construção e sua formatação até o que vemos hoje.  Essas etapas 

serão detalhadas aos poucos no artigo e, dentro desse percurso, a questão do sujeito 

constantemente se fará evidente, havendo nítidas transformações e refinamentos a 

cerca do entendimento sobre esse termo. Após esse ponto, posicionarei o conceito 

de “prisma prático-reflexivo”, onde o estudo e o desenvolvimento de uma 

racionalidade do Estado inauguram uma espécie de interação constante de 

retroalimentação entre a produção dessa razão de Estado com os dispositivos 

exercidos pelo Estado. Para finalizar, resgato a razão governamental e apresento o 

conceito de população, essencial para a biopolítica. 
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Outro termo de suma importância para essa exposição, que vale ser 

contextualizado, é o de “poder”, afinal, essa análise parte de uma de suas faces: o 

poder sobre a condução dos sujeitos. Foucault trabalha o termo de maneira 

relativamente indireta, não definindo propriamente o poder, mas sim verificando 

como ele se dá, sob qual funcionamento ele acontece (SILVA e MORAIS, 2017). Esse 

desfoque da definição de poder é explícito uma vez que o autor rejeita 

constantemente a ideia de uma “teoria geral do poder”, que funcionaria como uma 

espécie de panaceia. A discordância do autor em relação a essa substantificação do 

poder não denota, nem de perto, um desinteresse pelo tema, afinal de contas há um 

amplo trabalho sobre seu exercício, sempre analisando as práticas sociais e 

discursos de verdade através e a partir dos quais o poder funciona.  

Retomando a gênese da governamentalidade, Foucault demonstra 

inicialmente, como o governo dos homens não é um conceito de origem grega, mas 

sim de origem hebraica. Essa diferença é bem nítida, principalmente no que diz 

respeito às analogias utilizadas pelos gregos, que constantemente comparam o rei 

a um timoneiro, o marinheiro responsável pela navegação. “O objeto do governo, 

aquilo sobre o que recai o ato de governar, não são os indivíduos. O capitão ou o 

piloto do navio não governa os marujos, governa o navio. É da mesma maneira que 

o rei governa a cidade, mas não os homens da cidade.” (FOUCAULT, 2008). 

Nesse sentido, a noção de governo dos homens é encontrada, de maneira 

extremamente central e basilar, no entendimento da pastoral cristã, onde o rebanho 

é guiado pelo pastor, com um poder aplicado principalmente de maneira 

individualizante, ou seja, sobre cada ovelha individualmente. O poder pastoral é 

descrito de maneira bem minuciosa em “Segurança, Território, População”, porém 

aqui só serão destacadas suas principais características, focando nas que dizem 

respeito à sua constituição de sujeito. 

A perspectiva do poder pastoral considera um rebanho em movimento, 

errante, logo, a questão do território é desvalorizada, principalmente se comparado 

ao entendimento dos gregos, onde a cidade é essencial e, para eles, feita pelos 

deuses. O poder, então, voltando à narrativa hebraica, é exercido, não apenas sobre 

os indivíduos, mas com um caráter muito forte de direção de consciência onde, tanto 
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as ovelhas são dirigidas e conduzias pelo pastor, quanto o pastor é dirigido e 

conduzido por Deus. 

Seguindo desse ponto, fica claro também o aspecto de legitimação no campo 

teológico, onde a autoridade recorre, fundamentalmente, à justificativa escatológica, 

com o discurso de salvação constantemente posicionado. Além disso, o poder 

pastoral também se define a partir do cuidado e do zelo como finalidade, com o meio 

para tal sendo a fadiga do pastor, praticamente uma espécie de martírio em mérito 

do rebanho, assim, o rebanho não é visto pelo pastor como forma de lucrar, por 

exemplo, mas sim como a materialização de um dever, de uma responsabilidade, 

conferida por Deus. 

Posta a definição do poder pastoral, facilmente encontramos o sujeito nela, 

uma vez que se trata de um poder fundamentalmente individualizante. Esses sujeitos 

da pastoral, tanto as ovelhas quanto o pastor, são, antes de qualquer coisa, dirigidos, 

conduzidos, regidos, a partir e para uma força maior, divina, ou seja, são apenas 

intermediários das decisões superiores. Vale pontuar, então, que essas 

dependências, das ovelhas em relação ao pastor e do pastor em relação a Deus, são 

integrais, precisando haver um estado de renúncia definitiva da vontade própria. 

O estado de renúncia é definitivo uma vez que a finalidade de relação é interna, 

ou seja, o valor da relação está no próprio exercício, na própria obediência, não em 

um fator externo passível de completude. “Não se trata de responder a uma desgraça, 

ou a uma crise, ou a uma dificuldade. A direção de consciência é absolutamente 

permanente, é a propósito de tudo e a pessoa vai ser dirigida durante toda a vida.” 

(FOUCAULT, 2008). Para concluir essa colocação, vale ressaltar que, mesmo 

havendo uma estrutura fundamentalmente hierárquica no poder pastoral, Foucault o 

distingue do poder político, mesmo que interajam entre si, posicionando essa 

heterogeneidade como um traço da pastoral ocidental. 

O poder pastoral, dentro da história, se desenvolve e institucionaliza, 

formalizando seus fundamentos, seus discursos e, consequentemente, seus 

processos de individualização. Então, essa construção da individualização vai ser 

sucintamente definida a partir de três procedimentos fundamentados pelos 

principais elementos da pastoral, cuja interação entre eles constitui esses processos 

tão diferenciados de individualização. O primeiro deles é um jogo, uma circulação, 
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entre os méritos e deméritos, que Foucault nomeia de “identificação analítica”, que 

diz respeito á responsabilidade do pastor sobre a dinâmica de condução das ovelhas. 

O segundo procedimento é a sujeição causada pela generalizada estrutura de 

servidão a Deus, que é fundamentada nos valores de hierarquia e de obediência da 

condução pastoral. Por último, fica o terceiro procedimento, que diz respeito a uma 

relação com uma verdade onde, a partir do ensino através do exemplo, é possível 

interiorizar, não apenas uma verdade revelada, mas sim a produção de um certo 

discurso de verdade.  

 

Identificação analítica, sujeição, subjetivação – é isso que caracteriza os 

procedimentos de individualização efetivamente utilizados pelo pastorado 

cristão e pelas instituições do pastorado cristão. É, portanto, toda a história dos 

procedimentos da individualização humana no Ocidente que está envolvida na 

história do pastorado. Digamos ainda que é a história do sujeito (FOUCAULT, 

2008). 

 

O poder pastoral se mostra fundamental, pois ele fundou o governo dos 

homens, servindo como embrião da governamentalidade. Outro ponto extremamente 

relevante nesse sentido é que não houve propriamente uma revolta anti-pastoral, 

mas sim a necessidade de diversas reformulações sobre essa arte de governo dos 

homens. Isso é importante uma vez que, mesmo com a emergência de novas artes 

de governo, o poder pastoral continua observável nos dias de hoje e de várias formas 

diferentes.  

Analisando o desenvolvimento do sentido do termo “governo” nos dicionários 

de língua francesa, Foucault avalia uma drástica mudança no seu uso. Até o século 

XV, o seu significado tinha um caráter difuso, com diversas interpretações possíveis, 

tanto de ordens materiais como seguir um caminho e sustentar, prover condições 

para a vida, quanto de ordens morais, como impor regime, entreter, conduzir alguém 

moralmente, etc. Já no século XVI, o sentido majoritário é o sentido de governo 

político, de governar o Estado. 

Ou seja, mesmo com a expansão constante do pastorado, há uma mudança 

no que diz respeito à condução dos homens, a direcionando para fora da condução 
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eclesiástica. Essa passagem se dá de acordo com várias contingências, mas 

principalmente as revoltas dos séculos XV e XVI, como revoluções Francesa e Russa, 

e as duas grandes reorganizações que ocorrem com a pastoral religiosa, a 

emergência das comunidades protestantes e a contra-reforma católica. 

Constrói-se, assim, uma inovadora, até para seus contemporâneos, 

racionalidade que não vê mais o Estado com sua finalidade e sua legitimidade 

atribuídas ao discurso religioso, mas sim com sua finalidade e sua legitimidade 

atribuídas dentro da própria estrutura do Estado. Para demonstrar isso e definir a 

nova “razão de Estado”, Foucault utiliza o entendimento original de Palazzo dos 

termos “razão” e “Estado”. Primeiramente, ao definir “razão”, Palazzo a separa em 

dois sentidos, um primeiro, objetivo, que trabalha a razão como o vínculo constitutivo 

entre os diversos elementos que constituem uma coisa, nesse sentido, a razão seria 

a própria essência da coisa. O segundo sentido, agora subjetivo, trabalha a faculdade 

da alma de conhecer essa essência da coisa, disposta no primeiro sentido, ou seja, a 

razão também diz respeito à nossa possibilidade de descobrir, de conhecer, essa 

essência das coisas. 

Seguindo para a noção de “Estado”, Palazzo a separa em quatro sentidos 

rapidamente pontuados. O primeiro sentido diz respeito à noção de “domínio”, 

entendido como um território, o segundo sentido diz respeito à noção de “jurisdição” 

ou um conjunto de leis, o terceiro sentido já parte para uma perspectiva de “Estado” 

como “condição de vida”, como profissão, e o último, quarto sentido, compreende o 

“Estado” como uma qualidade oposta ao movimento, ou seja, nesse caso “estado” 

significa uma “qualidade que faz com que a coisa seja o que ela é.” (FOUCAULT, 

2008). 

A partir da soma desses termos, a “razão de Estado”, segue tal qual a definição 

de “razão”, com dois sentidos, um objetivo e um subjetivo. O objetivo, então, diz que 

“razão de Estado” é o que é necessário e suficiente para que o Estado, nos quarto 

sentidos da palavra, conserve sua integridade, por exemplo, um determinado 

território, se a sua posse for extremamente relevante para a conservação do Estado, 

então esse território faz parte da razão de Estado. Já no sentido subjetivo, a “razão 

de Estado” consiste na arte que permite conhecer os meios através dos quais pode-
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se manter a conservação do Estado, entendido, novamente, nos quatro sentidos da 

palavra.  

Constatamos, utilizando essa definição de razão de Estado, uma série de 

características basilares para a razão de Estado. A princípio, como supracitado, 

desde o fundamento até a finalidade, a razão de Estado trata apenas do Estado, não 

mais recorrendo a justificativas e objetivos religiosos. A segunda forte característica 

é a correlação direta entre saber e essência, onde a faculdade de conhecer a arte de 

governo do Estado é, propriamente, a essência do Estado. “A razão de Estado é a 

própria essência do Estado, e é igualmente o conhecimento que possibilita, de certo 

modo, acompanhar a trama dessa razão de Estado e obedecer a ela. É portanto uma 

arte, com seu lado prático e seu lado de conhecimento.” (FOUCAULT, 2008). Terceira 

e última característica fundamental da razão de Estado diz respeito ao aspecto 

conservatório dela, ou seja, como a finalidade da razão de Estado é a preservação da 

própria integridade do Estado, não há um princípio de transformação, de evolução. 

Para a razão de Estado, então, esboça-se um tempo, não escatológico como para a 

pastoral, mas sim um tempo indefinido, perpétuo, onde não se coloca em questão 

nem a origem nem o final da história. 

Postos esses elementos, já se pode observar facilmente algumas das 

diferenças entre a pastoral e a razão de Estado, porém vale salientar três noções 

essenciais que operam nos alicerces do desenvolvimento da pastoral e que foram 

brutalmente reformuladas, redirecionadas na razão de Estado. A primeira é a noção 

de “salvação”, onde na pastoral há um sentido escatológico, a partir da narrativa 

cristã de fim dos tempos, porém na razão de Estado esse termo não deixa de existir, 

mas esse entendimento é totalmente alterado, não havendo mais uma salvação 

externa, feita por uma entidade superior, mas sim uma salvação feita pelo Estado que 

incide sobre o próprio Estado.  

Para exemplificar essa alteração Foucault (2008), utilizando a definição de 

Naudé do “golpe de Estado”, o apresenta como um elemento da dinâmica da razão 

de Estado onde há uma sobreposição evidente entre a necessidade de manter a 

integridade do Estado e a lei, uma vez que o golpe de Estado é uma suspensão, uma 

quebra, das leis e da legalidade. Essa sobreposição é possível uma vez que a 

necessidade é algo que faz parte do fundamento, da definição da “razão de Estado” 
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e a lei é apenas um instrumento, uma ferramenta dela. Inclusive outro ponto 

relevante, no sentido do golpe de Estado, é a sua natureza violenta, onde exerce-se 

uma espécie de “sacrifício” de uma parte dos governados em mérito do todo. Essa 

nova característica se distancia bastante da pastoral onde, mesmo que o próprio 

pastor se sacrificasse em prol do rebanho, o zelo era fundamental e individual, não 

podendo haver sacrifício de uma ovelha sequer, como dito na própria Bíblia. 

 

Então Jesus lhes contou a seguinte parábola: "Quem de vós, se tiver cem 

ovelhas e perder uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai em busca 

da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, com alegria a põe nos 

ombros, volta para casa e chama os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: ‘Alegrai-

vos comigo, porque encontrei a ovelha perdida’. Eu vos digo que também no 

céu haverá mais alegria por um pecador que se converte do que por noventa e 

nove justos que não necessitam de conversão” (BÍBLIA, Lucas 15:3-7). 

 

A segunda noção interessante em comparação com a pastoral é a noção de 

lei, de obediência, que não mais se fundamenta no zelo, mas sim na sua utilidade em 

relação ao Estado. Por exemplo, esse aspecto utilitarista constrói uma nova leitura 

sobre as revoltas, no sentido de Bacon, as vendo como algo normal, mas que pode 

ser prevenido, a partir uma série de cálculos e reflexões sobre suas causas: a pobreza 

e a opinião do povo.  Nesse entendimento fica expresso esse atributo racional e 

analítico da razão de Estado, que nos encaminha para o próximo comparativo entre 

pastoral e razão de Estado. 

O último ponto a ser tratado é a questão da verdade. Inicialmente para 

Foucault (2008), independente da arte de governar, sempre se há uma produção de 

verdade, porém, nesse sentido, o que diferencia a pastoral da razão de Estado são os 

seus circuitos, ou seja, os seus percursos utilizados dentro da narrativa de produção 

de verdade. Para o pastorado, a verdade é uma verdade ensinada, que diz respeito ao 

pastor como conhecedor daquela comunidade, como capacitado para fazer influir a 

vontade de Deus entre as verdades das ovelhas através da própria direção de 

consciência. Já a razão de Estado opera, por definição, na questão do saber, do 
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conhecimento, constituindo um novo campo de verdade onde é feita toda uma 

análise dos meios através dos quais o Estado trabalha.  

Essas análises inclusive constroem novos mecanismos através dos quais se 

torna possível conhecer e precisar a própria realidade, por exemplo, a estatística que, 

junto com a análise dos meios de prevenção das revoltas, demonstram uma nova 

preocupação com a questão do público num geral, esboçando, muito de leve, uma 

noção que se desenvolverá bem mais dentro da governamentalidade: a população. 

Seguindo essa perspectiva, fica claro que a razão de Estado trabalha o sujeito na 

medida em que é relevante para os interesses do Estado, inclusive com essa questão 

frequentemente recebendo pouca atenção. O sujeito não é mais priorizado como na 

pastoral, agora a questão é utilitarista, só se fala de sujeito se for necessário para o 

Estado falar de sujeito e, mesmo se for o caso, o sujeito funciona apenas como um 

meio para o Estado se conservar. 

Finalizada essa questão da razão de Estado, Foucault (2008) expõe que seu 

objetivo, ao desenvolver a genealogia da governamentalidade, não é mostrar a 

gênese do Estado, mas sim apresentar algumas faces do que ele chama de “prisma 

prático-reflexivo”. Essa noção é interessantíssima porque ela consolida a 

argumentação contra a ontologia interna e circular do poder, que trata o Estado como 

alheio às práticas e a realidade que o constitui. Dessa forma, o “prisma prático-

reflexivo” impacta diretamente o desenvolvimento da governamentalidade e, 

consequentemente, com o desenvolvimento dos processos de sujeição.  

A partir do ponto que a problemática da razão de Estado se direciona para o 

próprio Estado, há a criação de todo um novo campo de estudos que diretamente 

influenciará o próprio o Estado. Esse Estado já influenciado e afetado pela razão de 

Estado também servirá de novo campo de estudos para a própria razão de Estado, 

gerando novas reflexões, cálculos e práticas que, novamente, impactarão esse 

Estado já influenciado que, consequentemente vai servir de novo campo de estudos, 

enfim, cria-se um ciclo vicioso onde a razão de Estado afeta a própria razão de 

Estado num ciclo sem fim. 

 

Não se pode falar do Estado-coisa como se fosse um ser que se desenvolve a 

partir de si mesmo e que se impõe por uma mecânica espontânea, como que 
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automática, aos indivíduos. O Estado é uma prática. O Estado não pode ser 

dissociado do conjunto de práticas que fizeram efetivamente que ele se tornasse 

uma maneira de governar, uma maneira de agir, uma maneira também de se 

relacionar com o governo (FOUCAULT, 2008). 

 

Após apresentar o prisma prático-reflexivo, Foucault retoma o 

desenvolvimento da razão de Estado e demonstra que se construiu um novo desafio 

para essa racionalidade, agora, não era necessário apenas manter o Estado, mas 

também havia a demanda para a expansão do mesmo. Para poder definir esse 

crescimento, Foucault constata e analisa a questão da “concorrência”, 

demonstrando o que ela é e refletindo sobre o que ela tem de diferente da rivalidade 

dinástica, por exemplo, uma espécie de embrião da concorrência. 

Em contraposição com a rivalidade dinástica, centrada na verdade e nos 

interesses unicamente do soberano, a concorrência age de acordo com a 

racionalidade produzia pelo próprio Estado, com outras camadas de reflexões e, 

portanto, diversas diferenças. A concorrência também poderia ser interpretada como 

uma consequência dos próprios princípios da razão de Estado que, unificada a um 

contexto histórico propício, expos, tanto novos campos de disputa, quanto novos 

dispositivos. 

Há, então, a demonstração de como essa concorrência funciona no que diz 

respeito a um conceito definido de “balança europeia”, uma espécie de equilíbrio de 

forças dentro da multiplicidade de estados autônomos da Europa. Dentro desse 

conceito, cada Estado busca ampliar seu campo de ação, mas só pode fazê-lo dentro 

de certa dinâmica previamente acordada, caso contrário, a própria existência do 

Estado estaria em risco, pois é a própria balança europeia é quem garante essa paz.  

Nesse sentido, o mecanismo produzido para que se articulem interesses 

dentro desse novo jogo de forças é o “dispositivo diplomático-militar”, que 

representa os interesses do Estado a partir dessa interação interestatal exercida, 

majoritariamente, através da diplomacia, uma vez que o poderio militar, nesse ponto, 

adquire uma conotação de ameaça, dificilmente se concretizando propriamente em 

guerras. Partindo dessa dinâmica, até a própria justificativa utilizada para legitimar 
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eventuais conflitos também muda de sentido, abandonando a sua narrativa 

dinástica, familiar, e aderindo um entendimento utilitarista dos conflitos. 

Com o dispositivo diplomático-militar dizendo sobre a política externa, 

também é produzido outro dispositivo, a polícia, capaz de fazer a gestão desses 

novos interesses, porém a partir da dinâmica interna. O sentido do conceito de polícia 

do qual Foucault está falando, mesmo que utilize a mesma nomenclatura, é bem 

diferente do sentido atual, então é estruturada uma definição, bem ampla, que diz 

sobre o que a polícia trabalha: 

 

A partir do século XVII, vai-se começar a chamar de ‘polícia’ o conjunto dos 

meios pelos quais é possível fazer as forças do Estado crescerem, mantendo ao 

mesmo tempo a boa ordem desse Estado. Em outras palavras, a polícia vai ser o 

cálculo e a técnica que possibilitarão estabelecer uma relação móvel, mas apesar 

de tudo estável e controlável, entre a ordem interna do Estado e o crescimento 

das suas forças (FOUCAULT, 2008). 

 

Partindo desse entendimento, a polícia é essencial para o funcionamento do 

Estado, se unindo até às funções tradicionais como a justiça, o exército e as finanças. 

Fica, então, atribuída à polícia a gestão de diversas funções do Estado, como a 

instrução dos jovens, a preocupação com a saúde pública e com a manutenção dos 

bens públicos, como mares e praças públicas. “De maneira geral, no fundo, o que a 

polícia vai ter de regular e que vai constituir seu objeto fundamental são todas as 

formas, digamos, de coexistência dos homens uns em relação aos outros”. 

(FOUCAULT, 2008)  

Logo, uma atribuição essencial da polícia é a gestão da “população”, noção 

sobre a qual, a partir desse momento, se começa a construir um sentido mais 

profundo, com toda uma nova problemática de atribuição de valor. Em outras 

palavras, anteriormente a atribuição de valor sobre a população era extremamente 

simples, dizia que quanto maior o volume populacional, melhor, já a partir de agora 

se constitui a busca por um número ótimo, relativo às relações de forças e aos 

contextos que circundam a população, como extensão do território, oferta de 

recursos naturais e produção de riquezas, etc. Há, finalmente, uma nova gama de 
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preocupações fundamentais sobre a população, não apenas no que diz respeito ao 

ofício dos homens e a sua utilidade para o Estado, mas até a sua felicidade vira objeto 

de interesse do governo, uma vez isso a faria produzir mais e reduziria as revoltas. 

Compreende-se, a partir dessa exposição, o processo de transformação desde 

o sujeito na pastoral até a noção de população dentro da governamentalidade. A 

partir daí, então, que a população poderá ser uma peça tão fundamental para o 

exercício da “biopolítica”, entendida, a partir da definição do próprio Foucault (2005), 

como uma tecnologia de poder sobre a vida, que incide sobre o biológico, articulando 

a população por meio do que une todos nós: sermos humanos. 
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29. As pessoas em situação de rua e a bio-necropolítica como política de Estado 
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Resumo 

A partir de uma correlação entre os conceitos de biopolítica de Michel Foucault e 

necropolítica de Achille Mbembe, objetiva-se demonstrar, por meio de um estudo 

bibliográfico, que os atos governamentais de descaso estatal para com as pessoas 

em situação de rua incluem-se na prática de deixar morrer. Assim sendo, longe de 

ser algo involuntário, isto é, não intencional, trata-se de projeto político de 

eliminação, pautado em mecanismos racionais. Além disso, discute-se a visão 

ideológica inerente ao capitalismo que segrega os que não estão inseridos no 

mercado, assim como no consumo. Trata-se, portanto, de discorrer acerca das 

violências que são praticadas contra esse grupo marginalizado e quase invisível 

socialmente, sem deixar de discutir os direitos básicos violados pelo Estado por sua 

conduta de omissão ou ação, por muitas vezes, desfavoráveis às pessoas que estão 

nas ruas. 

Palavras-chave: Biopolítica; Necropolítica; Pessoas em situação de rua. 

 

Abstract 

Based on a correlation between the concepts of Michel Foucault's biopolitics and 

Achille Mbembe's necropolitics, the objective is to demonstrate, through a 

bibliographic study, that governmental acts of state neglect towards people living on 

the street are included in the practice of letting die. Therefore, far from being 

something involuntary, that is, unintentional, it is a political project of elimination, 

based on rational mechanisms. In addition, it discusses the ideological view inherent 

in capitalism that segregates those who are not inserted in the markets, as well as in 
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consumption. It is, therefore, about talking about the violence that is practiced 

against this marginalized and almost invisible group socially, while discussing the 

basic rights violated by the State for its conduct of omission or action, often 

unfavorable to people who are in the streets. 

Keywords: Biopolitics; Necropolitics; Homeless people. 

 

Introdução  

 

O presente trabalho objetiva, por meio de um estudo bibliográfico, estabelecer 

uma articulação do conceito de biopolítica de Foucault, com a noção de necropolítica 

de Mbembe, com o intuito de expor que o estado de descaso com as pessoas em 

situação de rua é, evidentemente, uma prática da necro-biopolítica. Logo, as formas 

de violações realizadas contra essas pessoas, não resultam de atos irracionais, mas 

práticas estatais com o intuito de deixar morrer. Assim, faz-se necessária a 

conceituação de biopolítica pelo filósofo Michel Foucault, que consiste em modos 

com que a política enxerga a vida e suas nuances. Isto é, uma regulamentação da 

vida, diferenciando-se de outro conceito gerado a partir das reflexões de Foucault, o 

biopoder, que é o impacto do poder político sobre a vida dos integrantes sociais. A 

partir de uma divisão histórica com o marco principal sendo a institucionalização do 

capitalismo, anterior a isso, ele define o poder exercido pelas instituições como 

macrofísico. Esse poder é, em suma, centralizado, e após a integração do mundo 

capitalista, encaixa-se o poder microfísico que está dissolvido entre as camadas da 

população, possuindo como característica manifesta a sutileza dos meios que são 

usados para a efetivação da ação ou omissão estatal e de suas políticas públicas. 

Para além, o filósofo camaronês Achille Mbembe, desenvolve o conceito de 

necropolítica, em síntese, sendo a gestão da vida nas mãos do Estado, possibilitando 

a arbitrariedade da escolha entre quem deve morrer e viver dentro de uma sociedade, 

tendo como ponto de comparação para essa finalidade, a ideia de lucro, atribuída 

pelo capitalismo, isto é, a vantagem econômica que esse indivíduo produz à máquina 

estatal, assim, continuando o tratamento desigual que as classes sociais possuem e 

mantém-se por séculos. Esse poder de deixar morrer é visto claramente para com as 
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pessoas em situação de rua, pois, por essa lógica, eles não são lucráveis justificando 

a marginalização e a quase invisibilização desse grupo. 

Cotidianamente, as várias violências vitimam indivíduos e a sociedade em 

geral, porém, a questão torna-se mais preocupante, entretanto, diante da 

vulnerabilidade social da população em situação de rua. O desenvolvimento 

econômico, a sofisticação tecnológica, a moderna sociedade de produção e 

consumo não tem se revelado capazes de superar o fosso social que ainda insiste 

em demarcar diferenças de classes no contemporâneo. A ausência de estruturas 

básicas, compondo um quadro de precariedade, acentuada pobreza e evidente 

exclusão social, define-se como o pano de fundo de uma violência institucional 

tendenciosa, por vezes, racional, a atingir, sobretudo, a referida população. A miséria 

material, a privação de condições objetivas lança o indivíduo em uma existência de 

morto-vivo, destacando-se a veracidade da conceituação acerca dos indivíduos 

“mortos-vivos” na concepção de Mbembe. 

Dentre os direitos fundamentais expressos no rol do artigo 6° da Constituição 

Federal de 1988, que elenca os direitos sociais como o direito à educação, saúde, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e 

assistência aos desamparados, mesmo sentido um dispositivo que versa acerca de 

direitos fundamentais, não foge da linha de diversos outros artigos da Constituição, 

no sentido que esses direitos são garantidos no dever-ser, porém, no mundo material 

é  totalmente ao contrário. A segurança assume importância ímpar no ordenamento 

jurídico brasileiro, é um dos pilares que propicia uma apreciação das violências às 

pessoas em situação de rua e a falta de políticas públicas emanadas pela 

preocupação praticamente inexistente e intencional do Estado. 

 

1 Biopolítica e microfísica do poder 

 

Entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, Foucault detecta que há 

um deslocamento do poder. Ligado anteriormente de forma estreita com o poder de 

morte e de soberania, ou seja, centralizado, o poder passa a relacionar-se com a vida. 

Portanto, para ele, a questão já não é a de uma importância jurídica da soberania, 

mas de uma questão biológica da população. O velho direito de causar a morte ou 
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deixar viver é substituído pelo poder de causar a vida ou devolver à morte 

(FOUCAULT, 2012). A vida, então, passa a compor a política, não apenas por meio de 

poderes disciplinares que incidem sobre os corpos, mas também no conjunto de 

viventes que constituem uma população. 

 

Este biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao 

desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção 

controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento 

dos fenômenos de população aos processos econômicos. Mas, o capitalismo 

exigiu mais do que isso; foi-lhe necessário o crescimento tanto do seu reforço 

quanto de sua utilizabilidade e sua docilidade; foram-lhe necessários métodos 

de poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a vida em geral, sem por isto 

torná-las mais difíceis de sujeitar; se o desenvolvimento dos grandes aparelhos 

de Estado, como as instituições de poder, garantiu a manutenção das relações 

de produção, os rudimentos de anátomo e de bio-política, inventados no século 

XVII como técnicas de poder presentes em todos os níveis do corpo social e 

utilizadas por instituições bem diversas (a família, o Exército, a escola, a polícia, 

a medicina individual ou a administração das coletividades), agiram no nível dos 

processos econômicos, do seu desenrolar, das forças que estão em ação em tais 

processos e os sustentam; operam, também, como fatores de segregação e de 

hierarquização social, agindo sobre as forças respectivas tanto de uns como de 

outros, garantindo relações de dominação e efeitos de hegemonia; o ajustamento 

da acumulação dos homens à do capital, a articulação dos grupos humanos à 

expansão das forças produtivas e a repartição diferencial do lucro, foram, em 

parte, tornados possíveis pelo exercício do biopoder com suas formas e 

procedimentos múltiplos. (FOUCAULT, 2012: 153-154). 

 

Tal dispositivo de investimento sobre a vida se estrutura, como todo 

dispositivo, diante de conhecimento teórico, de ações práticas, da relação do Estado 

com a sociedade, da formação de novos domínios de saber, do surgimento de novas 

profissões e demais mudanças escalonares: 

 

[...] São esses processos de natalidade, de mortalidade, de longevidade que, 

justamente na segunda metade do século XVII, juntamente com uma porção de 
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problemas econômicos e políticos (os quais não retomo agora), constituíram, 

acho eu, os primeiros objetos de saber e os primeiros alvos de controle da 

biopolítica. É nesse momento, em todo caso, que se lança mão da medição 

estatística desses fenômenos com as primeiras demografias [...]”. (FOUCAULT, 

2005:290). 

 

Nesse diapasão, as mortes dos indivíduos em situação de rua, produzidas 

como acontecimentos cotidianos nas cidades podem ser relacionadas com a 

racionalidade biopolítica presente em nossa contemporaneidade e apontada por 

Foucault (2008): uma mudança de um dispositivo disciplinar para outro de 

segurança, marcada pela naturalização dos fenômenos sociais como indispensáveis 

à vida na cidade. Com o aumento populacional nas cidades, surge uma preocupação 

quanto ao controle eficiente dos fluxos, da circulação das coisas e das pessoas pelas 

cidades: “em outras palavras, tratava-se de organizar a circulação, de eliminar o que 

era perigoso nela, de separar a boa circulação da má, (de) maximizar a boa circulação 

diminuindo a má” (Foucault, 2008, p. 24). 

O dispositivo de segurança, mencionado por Foucault (2008), terá 

consequências e um funcionamento diferente do disciplinar, criando e atuando sobre 

um meio dado, naturalizado por índices estatísticos e por um cálculo de custos. 

 

Trata-se simplesmente de maximizar os elementos positivos, de poder circular 

da melhor maneira possível, e de minimizar, ao contrário, o que é risco e 

inconveniente, como o roubo, as doenças, sabendo perfeitamente que nunca 

serão suprimidos. (Foucault, 2008, p. 25-26). 

 

Portanto, no dispositivo de segurança não está em jogo um cessar dos roubos, 

das doenças ou de assassinatos, mas de mantê-los numa frequência conveniente, 

de modo que sua ocorrência se torne insignificante. Trata-se de mantê-los na esfera 

individual, ao trabalhar com probabilidades, não com aquilo que o autor chama de 

um nível de perfeição que os anule por completo. Deste modo, as cidades produzirão 

acontecimentos que serão tratados como naturais. Foucault (2008) ressalta que é a 

partir daí que as cidades se tornam um espaço de produção biopolítica de um “meio 

natural” no qual o humano é produzido como espécie.  
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Deste modo, a biopolítica se manifesta, precipuamente, através de mecanismos de 

produção e manutenção da vida, aonde os sujeitos, a partir das tecnologias de gestão 

do corpo adquiridas a partir do treinamento social durante todo o desenvolvimento 

de sua vida, são moldados e analisados para que sigam uma proposta 

preestabelecida de viver, desenvolvendo suas habilidades para seguirem um sistema 

social pautado na produção do capital, isto é, a necessidade de ser lucrável, 

tornando-se úteis aos olhos do capitalismo (Guareschi, Lara & Adegar, 2010). 

 

2 Necropolítica e a intencionalidade de deixar morrer 

 

Para Achille Mbembe, a conceituação de biopolítica de Foucault foi 

extremamente necessária e importante para poder dar nome aos eventos infelizes 

que ocorrem com os indivíduos que compõem grupos menos afortunados na 

sociedade, porém, o filósofo contemporâneo vai além e relata que somente a 

biopolítica é insuficiente para compreender os atos realizados hodiernamente 

advindo das novas formas de vida e de como o poder está sendo demonstrado, a 

partir disso, criou-se um conceito que converge ao de Michel Foucault, a 

necropolítica, sendo a política da morte adaptada pelo Estado, ficando longe de ser 

apenas um único episódio, ou seja, um fenômeno isolado, mas, sim, a própria regra 

das políticas implementadas. Sendo elaborado à luz do estado de exceção, do estado 

de terror. Nesse caso, a partir da necropolítica é possível definir quem importa e 

quem não importa, quem é “descartável” e quem não é. (MBEMBE, 2018, p. 34). 

Aprofundando, a política da morte caracteriza-se por ser intencional e 

direcionada, dispõe-se como analogia, um míssil guiado, quem lança possui a 

ciência do que faz, a direção é escolhida para antes da saída e a finalidade, que é 

destruir/matar, é realizada. Para explanar melhor acerca da intencionalidade e 

direção do extermínio, dialoga-se com o filósofo Frantz Fanon e sua conceituação da 

cidade do colonizado usada por Mbembe, a saber:  

 

A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, a 

médina, a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. 

Aí, se nasce não importa onde, não importa como. Morre-se não importa onde, 
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não importa de quê. É um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns 

sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma 

cidade faminta, faminta de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade 

do colonizado é uma cidade acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade 

acuada. É uma cidade de negros, uma cidade de árabes. O olhar que o colonizado 

lança para a cidade do colono é um olhar de luxúria, um olhar de inveja. Sonhos 

de posse. (...) O colono sabe disto (...) “Eles querem tomar o nosso lugar”. 

(FANON, 1986, p.56) 

 

Desse modo, caracteriza-se a cidade do colonizado as regiões definidas por 

mal localizadas, tendo em vista que é um trabalho exclusivo do Estado decidir qual 

lugar será de risco e qual não, por um quantitativo de investimentos direcionados à 

área, as quais são conhecidas como periferias que se opõe aos centros das cidades, 

geralmente, compostas por uma maioria negra, sofrendo diretamente o descaso não 

só do governo, mas como de todo o resto da sociedade, além de serem violentados 

de todas as formas concebíveis de violência, institucional, verbal, física e etecetera. 

Considerando, notadamente, como a população alvo das políticas da morte. 

Como lente amplificadora, vai-se além das periferias, as pessoas em situação 

de rua, que, nem sempre, convivem nos locais marginalizados, sentem na pele a 

eficácia de tais estratégias, pois carecem de todos os direitos presumidos na 

Constituição, dos diversos, pode-se situar o direito à segurança e à saúde que 

acrescentam a todas as demais adversidades que contribuem para afundar por 

longos quilômetros o fosso histórico existente de desigualdade social. 

 

3 Aspectos da população em situação de rua e a falha do decreto n°7.053/2009 

 

Desde muito tempo, designa-se à população em situação de rua termos 

pejorativos como mendigo ou uma classificação contraditória por si própria, no caso, 

morador de rua, explicando a contradição, requer-se de entendimentos da língua 

portuguesa e sua gramática, possui de um lado a rua e, de outro, a moradia, a última, 

implica fixar-se e rua, por definição, é caminho/passagem, jamais disponível a ser 

apoderada por particular.  
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Após o breve comentário, define-se a classificação correta, dada pela origem 

da expressão “população em situação de rua” é definida pelo decreto n°7.053, de 23 

de dezembro de 2009, que institui “a política nacional” para a referida população, 

assim, dispõe no seu artigo 1°, parágrafo único que: 

 

Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo 

que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos 

ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 

logradouros públicos e as áreas degradadas como espeço de moradia e de 

sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de 

acolhimento para pernoite ou como moradia provisória. 

 

Criticamente, entretanto, em compasso com a realidade vivida cotidianamente 

pelos brasileiros, constituem as pessoas em situação de rua uma parcela da 

população que, embora seja permitida a presença física no território do Estado, são 

intencionalmente e totalmente excluídos e quase completamente invisíveis, não 

possuindo, na prática, quaisquer direitos. Contrariando totalmente o decreto firmado 

há quase 11 anos, com diretrizes de tratamentos dessa população, podendo ser 

ilustrado um significante marco para a introdução dos conceitos filosóficos 

correspondentes a bio-necropolítica do Estado para com esses indivíduos, pois, não 

há qualquer preocupação, indo mais longe, há intenção de mantê-los nas condições 

de mortos-vivos. 

Pode ser avistado, tirando como exemplo apenas as contradições mais 

alarmantes que não foram observadas, do decreto que se segue a base de vários 

princípios elencados no artigo 5° e seus incisos, a saber: 

 

Art. 5° São princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua, 

além da igualdade e equidade: 

I - Respeito à dignidade da pessoa humana;  

II - Direito à convivência familiar e comunitária; 

III - Valorização e respeito à vida e à cidadania;  

IV - Atendimento humanizado e universalizado; e  
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V - Respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, 

nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às 

pessoas com deficiência. 

 

Como base o demonstrado, questiona-se, será que em quase 11 anos foi 

respeitado/cumprido algum destes princípios? Sendo evidente e gritante a resposta, 

não, indo além, pode ser afirmado, contundentemente, o que se vislumbra, pelos que 

se importam pela população, é violação seguida por mais violação, não há 

valorização e respeito à vida do indivíduo, o acesso aos sistemas básicos de saúde 

podem ser considerados em um mundo utópico, mas não no que se reside, ferindo, 

por continuidade lógica, o princípio maior, a dignidade da pessoa humana, 

caracterizado como inerente ao ser humano, simplesmente com o nascimento já há 

a atribuição de ser tratado com tal base axiológica, porém, infelizmente, a população 

em situação de rua é invisível aos olhos de muitos e sem importância alguma para 

os governos vigentes. Ademais, no artigo 6° e incisos, pode ser vislumbrado que há 

como ponto finalidade a promoção de direitos civis, políticos, econômicos, sociais, 

culturais e ambientais, alarmando a falta de compromisso intencional. 

No Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), em seu 

levantamento mais recente de 2016 sobre a população em situação de rua, estimou 

em 101.854 o número de pessoas nessa situação. (BRASIL, 2009). Certamente, o 

número de pessoas brasileiras nesse caso supera o índice constatado com base no 

crescimento exponencial do número de desempregados, sendo a segunda maior 

razão para o resultado de ingressar nesse segmento social, ficando apenas atrás dos 

que vão às ruas por problemas de alcoolismo e/ou drogas. 

Por fim, corroborando para a divergência entre as pessoas nessa situação que 

constam no estudo do IPEA e o ocorrido factual no país, o IBGE explica que as 

pesquisas apenas consideram os domicílios permanentes desses indivíduos, pois, 

segundo este, identificar essas pessoas é de grande esforço e mobilização. Percebe-

se, portanto, o descaso do Estado para com essa parcela da sociedade, que não 

merece sequer o esforço em ser identificado, pois, não os nomeando facilita a 

aplicabilidade do deixar morrer. 
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4 A caracterização da vítima e os tipos de violências direcionadas à população em 

situação de rua 

 

A escala de violência física, social e política contra a população em situação 

de rua cresce vertiginosamente e estarrece a sociedade e as entidades que militam 

na proteção dos direitos humanos. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 

2015-2017, foi notificado, excluindo o grande número de casos por subnotificação, 

777.904 mil casos de violências contra essa população, infelizmente, esse é o estudo 

mais completo acerca desse aspecto, do montante de casos, 17.386 dos 

acontecimentos teve como motivação a condição da vítima viver em situação de rua. 

Ademais, as características das vítimas que mais sofrem com os diversos 

tipos de violência são mulheres 50,8%, apesar de serem as minorias nas ruas na faixa 

etária de 15-24 anos, correspondente a 38% dos casos. Destaca-se que elas se 

declaram como negras (pretos ou pardos), grupo que concentram mais de 54% das 

notificações. Nesse caso, claramente, é observado o quanto mulheres negras são 

discriminadas e estão mais vezes posicionadas em avenidas identitárias, que farão 

delas vulneráveis aos marcadores sociais e eixos de subordinação. 

Partindo da caracterização da vítima, é fulcral que se entenda a divisão dos 

tipos de violência, tendo em vista que a política da morte, conceituada pelos filósofos 

supracitados, não advém apenas do órgão estatal, mesmo que seja o principal 

disseminador, há outros meios que corroboram para o estado da arte, sendo o 

primeiro inimigo o frio, mas também com o medo da violência que é presente 

principalmente à noite, seja por parte de agentes da segurança pública, por pessoas 

da sociedade ou até mesmo por outros moradores de rua. 

A violência mais comum sofrida pela população em situação de rua é a física, 

representando 92% dos casos indicados pela notificação do Sistema Único de Saúde 

– uma modalidade de violência que viola, em primeira instância, a integridade física 

do indivíduo. Contudo, a violência não se exaure nessa forma de manifestação, 

podendo vir à tona como violência intrafamiliar, étnica, social, política, criminal, 

psicológica, entre outras (HERNÁNDEZ, 2002, p.59). Os maiores causadores do ato 

são pessoas desconhecidas, 37%, porém, não estando longe do ato praticado por 

amigos e conhecidos, 33%. Para além, salienta-se o índice de lesões 
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autoprovocadas, 7%, que inclui mutilações e tentativas de suicídios, convergindo 

com a necropolítica de Mbembe, no sentido que o corpo sitiado, no caso, das pessoas 

em situação de rua, passa por dois estágios, induzidos por tal política, primeiro, há a 

redução à maleabilidade do corpo, à mera coisa, após, é induzido para a morte-

suicídio resultando o final significado, nas palavras do filósofo: 

 

Em seu desejo de eternidade, o corpo sitiado passa por duas fases. Primeiro, ele 

é transformado em mera coisa, matéria maleável. Depois, a maneira como é 

conduzido à morte – suicídio – lhe proporciona seu significado final. A matéria 

que constitui o corpo é investida de propriedades que não podem ser deduzidas 

a partir de seu caráter de coisa, mas sim de um nomos transcendental, fora dele. 

O corpo sitiado se converte em uma peça de metal cuja função é, pelo sacrifício, 

trazer a vida eterna ao ser. O corpo se duplica e, na morte, literal e 

metaforicamente escapa do estado de sítio e ocupação. (MBEMBE,2018, p.143) 

 

Dentro do comportamento complexo da humanidade podemos mencionar que 

a violência a que estão submetidos vem de todos os lados, dos agentes de segurança 

pública, como a polícia e guardas municipais; por parte do Poder Público, por 

omissão intencional, em muitos casos, pela insuficiência e ineficiência das políticas 

públicas adotadas, e, por mais contraditório que possa parecer, até mesmo pela ação 

direta de violação de direitos, como o recolhimento dos pertences dessas pessoas; 

e da própria sociedade civil, que, respaldada por um sistema de exclusão protagoniza 

absurdos, agredindo verbalmente e fisicamente, e, no extremo, buscando exterminá-

los, como os relatos de homicídios e tentativas de homicídios – envenenamento, 

atear fogo, dentre outros. (MELO,2016, p.52). 

Igualmente, a violência política (ODALIA,2006, p.47) afeta sobremaneira a 

população nessa situação. Tal modalidade de violência – afeta o aspecto político 

humano, que se relaciona com as relações sociais onde as diferenças são traduzidas 

em camadas de desigualdades – o humano político é aquele que possui consciência 

dos problemas e busca soluções, comandando o seu próprio destino (DEMO,1996, 

p.15-17). Somando a isso, a violência política manifesta-se com a destruição de tudo 

que possa remeter ao violentado. Hoje, pode ser exemplificado com a discriminação 
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que essas pessoas sofrem, realmente, tudo é tirado deles, começando pela sua 

dignidade, muitos os veem como subespécie dos demais humanos, há o olhar alto, 

pouco procura-se conhecer a motivação que leva para a condição destacada. O olhar 

com preocupação acontece a partir do momento em que o oprimido realiza algum 

dano patrimonial a outrem, nesse instante, a visão se retém à reparação material e à 

detenção do indivíduo que é a real vítima do sistema marcado pela necropolítica e a 

docilização dos corpos, é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser 

utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. (FOUCAULT, 1975). 

Por último, inobstante, fundamental se faz referir à violência institucionalizada 

(ODALIA,2006, p.24-36) cometida, pelo próprio Estado, que sob o ângulo da violência 

política, pode ser considerada igualmente como uma violência do poder ou violência 

de cima que tem característica marcadamente ideológica do capitalismo, visa o lucro 

das mais diversas formas, inclusive nos que compõem o corpo social, assim, 

designando a maior parte da atenção para o local que há rentabilidade, isto é, 

movimentação de capital, inferindo-se e constatando na realidade vivenciada que a 

população em situação de rua não é conhecida pela produção de lucro, logo, os casos 

de omissão, alguns relatados nesse trabalho, explicam-se por si só. Dita violência é 

utilizada pelo poder para a manutenção da ordem repressiva, o escritor George Orwell 

relata esplendidamente em sua obra 1984 a manutenção do status presente de 

forma permanente falando que a guerra é travada, pelos grupos dominantes, contra 

seus próprios súditos, e o seu objetivo não é conquistar territórios nem impedir que 

outros o façam, porém manter intacta a estrutura da sociedade. (ORWELL, 1949). 

E, verifica-se tal situação quando o Estado se omite no planejamento e na 

instalação de políticas públicas que surtam efeitos práticos, por analogia, o decreto 

7.053 de 2009, que é composto por um sentido de dever-ser incrível, mas após o 

lapso de tempo de quase 11 anos, não supriu as diversas lacunas nos poucos atos 

governamentais direcionados para a população nesse situação, menosprezando os 

seus direitos, batendo de frente com a Carta Magna e a desrespeitando, assim, 

regredindo consideravelmente em relação às garantias fundamentais das pessoas 

na condição de rua, ou ainda quando, através de uma falsa cultura higienista, crê que 

a mera remoção desse grupo resolva instantaneamente os demais problemas 

sociais a que esse grupo está sujeito. (MICHAUD,1989, p.22-26). 
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5 O direito à segurança e à saúde como meios de efetivação do mínimo existencial 

e o status de morto-vivo  

 

Os direitos fundamentais na sua íntegra são direitos humanos, nato do 

homem que é reconhecido no corpo textual da Carta Magna constitucionalizada de 

cada Estado soberano. Assim, sua finalidade no nível de direito positivo é de 

concretizar uma convivência digna, livre, igual e principalmente segura a todas as 

pessoas. Desse modo, o direito à segurança e à saúde mencionadas no preâmbulo 

da Constituição Federal de 1988, é considerada, tanto um direito fundamental 

individual e coletivo (artigo 5°), quanto um direito fundamental social (artigo 6°), a 

saber: 

 

Art. 5º, caput, CF: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade (...). 

Art. 6º, CF: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.  

 

Tais batalhas se fazem contra um Estado arrecadador, munido de recursos e 

que conforme mencionou o texto legal supracitado, tem a função de garantir ao seu 

povo, ao menos, o mínimo existencial. 

Vale ressaltar, que os direitos sociais visam garantir uma vida digna ao 

indivíduo e à sociedade, mas, o que se vê são batalhas envolvendo grande parcela da 

sociedade, por um lado, que não dispõe de condições financeiras para suprir suas 

necessidades básicas, por outro lado, há um Estado que por meio de políticas de 

governo não possui o menor interesse de efetuar condições dignas para essa 

população, resultando em uma condição de status social designada por mortos-

vivos: 
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As várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de 

fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas 

e criar ‘mundos de morte’, formas únicas e novas de existência social, nas quais 

vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o 

estatuto de ‘mortos-vivos’. (MBEMBE, 2018, p. 146).  

 

Fica evidente, portanto, que o direito fundamental à segurança e à saúde são 

meios para se resistir ao arbítrio e abusos estatais traduzidos em obrigações 

negativas de comportamentos que lhe violem, e, igualmente, um poder que permite 

exigir do Estado uma obrigação positiva (BOBBIO,1992, p.21) em prol de segurança 

e saúde. Ademais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 também 

alude à segurança, destacando que os indivíduos possuem tal direito e vinculando-

o a um direito de coletividade, reforçando a colocação do texto constitucional 

brasileiro a respeito do tema. 

No mesmo sentido, preconiza o artigo 144, caput, da constituição federal, que 

o direito à segurança é de todos, ou seja, respectivamente, dever do Estado e da 

sociedade, para preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do 

patrimônio, sendo este, “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)”. 

Infelizmente, órgãos relatados nos incisos, por exemplo, a polícia civil, retém 

altos números de agressões contra tais indivíduos, assim, constata-se uma enorme 

contradição, pois, o órgão que necessariamente tem o escopo de manter a segurança 

e a ordem social, é um dos principais focos de violências, caracterizando a 

verticalidade do problema, tendo em vista que diversas ordens que são consideradas 

políticas de mortes, são emanadas de um órgão superior, mais especificadamente, 

do Poder Executivo, respectivo. 

Portanto, “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, 

não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los” (BOBBIO,1992, p.24), de modo 

que a segurança e a saúde da população em situação de rua ainda é um projeto de 

concretização árdua e longínquo, pois, o principal responsável por essa criação das 

políticas necessárias, não está preocupado visando tal fim positivo. Todavia, o 
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percurso é necessário e inevitável. Tendo em vista que, a dignidade da pessoa 

humana preexiste à criação constitucional, ou seja, estrutura todo o ordenamento 

constitucional e infraconstitucional, da democracia em si, da ordem política e social, 

inclusive. A dignidade da pessoa humana, por conseguinte, pressupõe que o direito 

fundamental individual, coletivo e social à segurança e à saúde seja efetivamente 

consolidado em relação a todos, e, em especial, às pessoas em situação de rua, 

distanciando do status vivido hodiernamente, o de morto-vivo. 

 

Considerações finais 

 

O objetivo principal do artigo foi desenvolver reflexões a partir de conceitos 

dos filósofos Michel Foucault e Achille Mbembe, sendo os principais, o de biopolítica 

e o de necropolítica sobre esse grupo heterogêneo ante a ausência de seus direitos. 

Percebe-se a relevância do tema não só no âmbito acadêmico, mas para a sociedade 

civil, tendo em vista que, a desproteção social a que está submetida a população em 

situação de rua é agravada pelas violências que lhe são desferidas e, que para além, 

há o aspecto de intencionalidade por parte do Estado, de modo que configura 

verdadeira política estatal do deixar morrer. 

Nesta perspectiva, é urgente que se desnaturalize as violências praticadas 

contra esses sujeitos e que essas práticas estatais sejam denunciadas, para que haja 

a efetivação dos seus direitos fundamentais, principalmente segurança e saúde. Na 

medida em que o Estado é omisso ou que suas ações são inócuas na intervenção 

dirigida à segurança e à saúde das pessoas em situação de rua, acaba promovendo 

a eliminação dessas pessoas, reafirmando a conceituação da bio-necropolítica, 

deixando-os em condições de mortos-vivos.  

Nesse sentido, sem deslembrar que pessoas em situação de rua são 

portadoras de dignidade, é necessário que instrumentalizem meios contra as 

violências para que suas vidas sejam preservadas, visto que sua condição de 

sujeitos de direitos humanos precisa ser respeitada. E isso decorre, precipuamente, 

do próprio direito fundamental à segurança, consubstanciado como fundamento da 

Constituição Federal da República, como inerente à dignidade da pessoa humana. 
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Resumo 

O propósito deste trabalho é refletir sobre como o discurso institucional (DI) presente 

no Projeto do Curso Técnico em Secretaria Escolar (Profuncionário) contribui para o 

construto identitário do sujeito Secretário Escolar. A hipótese é de que tal discurso, 

utilizando-se de mecanismos da biopolítica e da governamentalidade, aliados à 

dinamização das tecnologias do século XXI, consolida a representação e o construto 

identitário desse sujeito como sujeito da (in)completude, do entre-lugar, do sujeito 

in(ser)ido dentro do espaço escolar, movendo-o para diferentes representações 

conforme necessidade própria do capitalismo atual, formatando-o em corpo dócil. 

As reflexões eclodem do método arqueogenealógico de Foucault (2010) ao abordar 

as relações de saber/poder presentes nos dispositivos disciplinares que gerenciam 

a sociedade globalizada e eurocêntrica, considerando a alteridade presente no 

século XXI, que nos permite propor novo(s) olhar(es) sob o poder do DI em relação 

ao técnico diplomado pelo Programa. Os resultados alcançados sinalizam o 

distanciamento da proposta do Estado enquanto DI em relação ao que efetivamente 

é praticado no espaço escolar, o que reforça a (ex)clusão e o entre-lugar do Técnico 

em Secretaria Escolar (TSE). 

Palavras-chave: Discurso institucional. Biopolítica. Profuncionário. Subjetividade.  
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Abstract 

 This paper aims to reflect on how the institutional discourse (DI) present in the 

School Secretariat Technical Course Project (Profuncionário) contributes to the 

identity construct of the subject School Secretary. The hypothesis is that such 

discourse, using mechanisms of biopolitics and governmentality, combined with the 

dynamization of 21st century technologies, consolidates the representation and the 

identity construct of the School Secretariat Technician (TSE), as the subject of 

(in)completeness, of the inter-place, of the subject em(be)dded within the school 

space, moving it to different representations according to the necessity of current 

capitalism, formatting in a docile body. The reflections arise from Foucault's 

archeogenealogical method (2010) when addressing the relations of knowledge / 

power present in the disciplinary devices that manage the globalized and Eurocentric 

society, considering the otherness present in the 21st century, which allows us to 

propose (a) new looks under the power of the DI in relation to the technician 

graduated by the Program. The results achieved signal the distancing from the 

State's proposal as a DI in relation to what is actually practiced in the school space, 

which reinforces the (ex)clusion and the inter-place of the School Secretariat 

Technician (TSE). 

Keywords: Institutional discourse. Biopolitics. Profuncionário. Subjectivity.  

 

1 A movência do discurso institucional no construto identitário do sujeito: efeito(s) 

da biopolítica  

 

Reflito, neste artigo, sobre a construção identitária do sujeito Técnico em 

Secretaria Escolar (doravante, TSE) como sujeito do entre-lugar, moldado por 

discursos outros que corroboram a manutenção de sua incompletude. Aprofundo as 

reflexões resultantes da pesquisa de mestrado (SANTANDEL, 2012), que permitiram 

outras problematizações. O propósito é refletir sobre o discurso institucional (DI) 

presente no Projeto do Curso Técnico em Secretaria Escolar (Profuncionário) do 

estado de Mato Grosso do Sul, que mobilizou as relações de saber/poder ao 

direcionar para os servidores públicos, administrativos, nuances de formação 
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profissional diferenciada para o contexto da época, marcando a presença da 

biopolítica ao utilizar de mecanismos específicos (os tecnológicos).  

Refiro-me ao período específico do ano de 2007, em que as escolas da rede 

estadual de educação vivenciaram a oferta de Cursos Técnicos em modalidade 

semipresencial, estimulando muitos funcionários, em especial, o Secretário Escolar, 

ao retorno aos bancos escolares, “correndo atrás de anos estagnados, sem estudos” 

para alcançar a diplomação em “Técnico em Secretaria Escolar”.  

Por outro lado, o Estado, enquanto gerenciador, disciplinador (FOUCAULT, 

2010), estabelece mecanismos, dispositivos que corroboram a dinamização de tais 

processos em diferentes municípios da rede estadual de educação2. Dentro desse 

contexto, parto da hipótese de que tal discurso, utilizando-se de mecanismos da 

biopolítica e da governamentalidade, aliados à dinamização das tecnologias do 

século XXI, consolida a representação e o construto identitário desse sujeito como 

sujeito da (in)completude, do entre-lugar, do sujeito in(ser)ido dentro do espaço 

escolar, movendo-o para diferentes representações conforme necessidade própria 

do capitalismo atual, formatando-o em corpo dócil. Exemplo disso é a dinamização 

das tecnologias com a implantação do Sistema de Planejamento Online (SPO) e do 

Diário Online (DO), que propiciará novos efeitos discursivos ao engessar a prática 

sistemática e diretiva do sujeito TSE, apesar de constar no DI a defesa do 

crescimento e da evolução digital na escola.   

Todo esse processo de subjetividade está relacionado com o sujeito e o objeto 

do discurso. (ORLANDI, 2009, p. 117). A linguagem coloca o sujeito na situação de 

“cindido”, “clivado” porque mobiliza outros efeitos que não estão planejados e/ou 

sob domínio do sujeito. A partir dessa dinâmica da linguagem, junto com a 

efervescência do inconsciente, eclodem diferentes resultados e possibilidades de 

interpretação. Nesse sentido, justifico que são importantes estas reflexões porque 

parto do método arqueogenealógico de Foucault (2010), considerando a alteridade 

presente no século XXI que nos permite propor novo(s) olhar(es) sobre o poder do DI 

em relação ao técnico diplomado pelo Programa.  

                                                      
2 Ao todo, 51 municípios de Mato Grosso do Sul foram participantes no período de 2007 a 2020, 
totalizando 2.532 Técnicos em Secretaria Escolar diplomados pelo Programa Profuncionário. 
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Na próxima seção, adentro o arcabouço teórico/metodológico envolvendo a 

esteira da Análise de Discurso de Linha Francesa. Pautada nas reflexões 

foucaultianas e dos estudos culturais, problematizo as relações de saber/poder 

existentes nas forças discursivas, “(re)significando a noção de ideologia a partir da 

consideração da linguagem.” (ORLANDI, 2009, p. 45). 

 

2 Aporte teórico: algumas considerações 

 

Todo discurso institucional possui uma performance para fazer operar-se e, 

assim, mover os governados conforme necessidade prevista da/na biopolítica 

(FOUCAULT, 2010). Considerando essa perspectiva, este artigo mobiliza os efeitos 

de sentidos que percorrem a subjetividade e que direcionam novas movências nas 

relações de saber/poder nos espaços escolares. Portanto, o DI possui a referência 

de “verdade”, como veremos no decorrer das análises. Ele utiliza-se de dispositivos 

que estão presentes no contexto escolar, cujo teor funcional está diretamente ligado 

ao efeito positivo de “produtividade”, baseado nas diretrizes do capitalismo 

neoliberal/globalização. Dessa forma, consolida a representação e o construto 

identitário do sujeito TSE como sujeito da (in)completude, do entre-lugar, do sujeito 

in(ser)ido dentro do espaço escolar, movendo-o para diferentes representações, 

conforme necessidade própria do capitalismo atual, formatando-o em corpo dócil. 

Logo, “queremos causar o desconforto com o que está exposto na/pela ilusão do 

‘real’ – trabalhado pelas marcas deixadas como rastro de/da alteridade. Assim, 

entendemos o (TSE) como o sujeito da (in)completude”. (SANTANDEL, 2020, p. 5708). 

Diante do exposto, o papel do Estado é de gerenciador em diferentes aspectos, 

consequência da dinâmica da globalização. Existe uma dinamização da sociedade 

que promove novas formas de ser e de ver o outro independentemente do espaço de 

convívio. As relações estão envolvidas e direcionadas por relações de saber/poder, 

nas quais o governado, inconscientemente, é moldado por discursos outros 

presentes em formações discursivas que direcionam o DI. Desse modo, a visão de 

formação enquanto ação ultrapassa o objetivo de gerenciamento de conhecimentos 

e alcança o gerenciamento de rituais, de disciplinas, de condutas, visando um 

domínio próprio do sujeito em prol de uma produtividade considerada direcionada e 
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sistematizada pelas tecnologias de informação. Nessa perspectiva, Uyeno (2011, p. 

63) afirma que “um bom relacionamento com as pessoas ocasiona uma boa relação 

consigo mesmo”. Portanto, a formação ultrapassa a expectativa meramente 

formativa, burocrática, gerencial e perpassa a constitutividade, a subjetividade.  

De uma forma prática, exemplifica, nesse ato formativo, a intervenção de “um 

cuidar de si” pelo olhar do Estado, a agência formadora, o que Revel (2005, p. 34) 

sinaliza como “poder bem governar a cidade”. Por outro lado, a subjetividade do TSE 

está em constante busca de territorialização, de reconhecimento dentro do espaço 

escolar. Assim, existe a problemática de que a formação está dentro de um processo 

de construto identitário (im)possível, se considerarmos o espelho que direciona a 

imagem do TSE pela/na alteridade.  

Nesse sentido, abordo a complexidade existente na materialidade 

“Profuncionário” como sintagma, presente no Projeto do Curso Técnico em 

Secretaria Escolar, bem como nos demais projetos dos outros cursos técnicos 

existentes no Programa. Esse sintagma permite ser, ao mesmo tempo, discursivo e 

de incompletude ao considerarmos o funcionamento da linguagem porque está 

diretamente relacionado com as condições de produção “que representam o 

mecanismo de situar os protagonistas e o objeto do discurso”. (ORLANDI, 2009, p. 

117). Para isso, abordo a importância da memória discursiva e da subjetividade 

como modeladores no jogo estratégico do dizer, amparados na prerrogativa de que 

os dispositivos presentes no DI e suas relações de saber/poder controlam não 

somente o corpo, mas também a mente e a alma do sujeito TSE porque são 

alicerçadas nas relações pautadas na ideologia. Tais marcas ideológicas 

apresentam-se na materialidade, como jogos estratégicos da língua/discurso, 

conforme apresento na seção abaixo. 

 

3 Jogos estratégicos dos discursos: a linguagem como ato falho e sua(s) 

possibilidade(s) de escavações 

 

Ao abordar o Programa Profuncionário neste artigo, trago-o como condições 

de produção importantes na história dos servidores da educação no estado de MS e, 

em especial, do TSE. Porém deve-se considerar a existência do eixo eurocêntrico que 
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o constitui, como veremos na análise abaixo. O Profuncionário, enquanto programa 

de governo, formatou a base de imagem positivista a partir das relações de 

saber/poder que asseguraram desde o processo de sua aceitação, como de sua 

implantação na rede do estado. As práticas executadas estavam ancoradas no efeito 

da biopolítica e da governamentalidade, conforme Foucault (2010): de forma geral, é 

em torno da norma que as estratégias de poder podem ser criadas e incidem sob o 

corpo do sujeito. 

Nesse sentido, problematizo o(s) discurso(s) presente(s) nos recortes de (DI-

1) a (DI-3), mostrando o jogo estratégico e enfatizando efeitos de sentido de cunho 

social, de aporte democrático e coletivo, de forma a garantir condutas e ações dos 

sujeitos com objetivo de aumentar a autoestima. Por outro lado, reforça-se a 

perspectiva de apagamento da memória discursiva de domínio estatal, de 

necessidade de mercado internacional, de colonização neoliberal.  

Desses discursos, emergem a denominada “tecnologia da verdade”, o 

chamado “acontecimento ritual 3 ” (FOUCAULT, 2010, p. 115), no qual a máquina 

estatal ancora-se, com seus partícipes – as instituições públicas como Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), Universidade de Brasília (UnB) e Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação (CNTE) –, ao proporem a expansão do Projeto em 

diferentes estados do Brasil, alicerçados pelos incentivos da política federal. Tais 

discursos mobilizam a “arte de governar” e mesclam as diferentes lideranças no ato 

de “fazer política” como fontes de confissão para o convencimento dos sujeitos e 

com cunho de “produção de verdade”. Vejamos: 

 

(DI-1) Em 2005, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, foi 

convidada pelo Ministério da Educação/MEC e pela Universidade de Brasília/UnB, 

para participar do II Seminário PROFUNCIONÁRIO com objetivo de avaliar a 

expandir o Projeto a outras unidades federadas. O desafio foi aceito. 

(DI-2) O Ministério da Educação/MEC comprometido com os princípios 

democráticos e populares do governo e, ainda, baseado em experiências já 

                                                      
3 Conforme Gregolin (2006, p. 104), “por meio do ritual, definem-se a qualificação, os comportamentos, 
as circunstâncias que devem possuir os indivíduos que falam, e todo o conjunto de signos que devem  
acompanhar o discurso; assim, ele fixa à eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre 
aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção”. 
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realizadas com os funcionários não docentes das escolas públicas do Distrito 

Federal e dos Estados de Mato Grosso e Acre, apoiado pelos sindicatos filiados 

a CNTE, apresenta uma proposta para a construção de uma política de formação 

técnica  a essa categoria. 

(DI-3) Nesse sentido, o Projeto denominado PROFUNCIONÁRIO representa o 

efetivo compromisso político e social da Secretaria de Valorização dos 

Profissionais da Educação e da Secretaria de Educação Básica/MEC, em 

conjunto com as Secretarias de Educação, que se propõem a oferecer cursos 

técnicos de nível médio para os funcionários não docentes das escolas públicas. 

 

Conforme materialidade exposta no (DI-1), ocorre o discurso de validação e de 

empoderamento das ações do Governo do Estado de MS (PSDB), ao relacionar os 

anseios direcionados ao campo educacional em nível nacional, ao se referir ao 

período cronológico no início. O trecho “Em 2005, a Secretaria de Educação do Estado 

de Mato Grosso do Sul foi convidada pelo Ministério da Educação/MEC e pela 

Universidade de Brasília/UnB (...)” remete ao efeito de sentido de governo 

participativo, liderante, marcando a sua efetividade na implantação do Programa que 

ocorreu dois anos depois, em 2017. Ao mesmo tempo, a referência cronológica 

“2005” funciona como registro denegatório porque causa o apagamento das ações 

que se iniciaram durante o governo anterior, de José Orcírio Miranda dos Santos, do 

Partido dos Trabalhadores (PT).   

A afirmativa “para participar do II Seminário PROFUNCIONÁRIO com objetivo 

de avaliar a expandir (sic) o Projeto a outras unidades federadas (...)” mobiliza o 

poder/saber existente nas instituições governamentais como reguladoras das 

estruturas gerenciais para a implantação ou não de alguma política pública, 

pautadas no ato de “saber governar”, gerando, como consequência, a visibilidade ou 

não dos projetos e programas. Nesse processo, conforme Foucault (2010, p. 119), 

ocorre a produção de provas de verdade que fundamentam e atravessam o 

pensamento de toda prática – biopolítica a ser instaurada porque toda as práticas 

planejadas e implantadas pelo Estado são objetivadas para a existência de corpos 

dóceis e úteis. 

O recorte (DI-1) transmite a memória de uma falsa transparência, promove o 
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efeito de sentido de ilusão de verdade de que a implantação do Profuncionário se deu 

em decorrência do aval do governo de MS, ao confirmar “O desafio foi aceito”. O item 

lexical “desafio”, segundo o Dicionário Michaelis (2008, p. 262), retrata peleja, 

competição, provocação, deslizando para uma memória discursiva de batalha 

travada a favor da classe trabalhadora, que emerge o imaginário presente no senso 

comum: “se não fosse por eles, não teria acontecido”.  

Esse sintagma “desafio”, seguido do verbo no pretérito perfeito “foi” e do 

adjetivo “aceito”, silencia/oculta uma das táticas da arte de governar do século XXI 

que é a estratégia de “fazer viver”, diferente da estratégia da época dos soberanos 

que era a vontade de “fazer morrer” conforme seu voto final. Portanto, altera-se a 

tática e estratégia da arte de governar, direcionando para a perspectiva de “bom 

governo”, que acolhe a causa dos menos favorecidos, das causas marginalizadas; 

cria-se o funcionamento da imposição social voltada para o discurso da felicidade 

do sujeito.   

Nessa perspectiva, o DI enaltece tal ação, mobilizando a relação de 

coletividade, de parceria entre as representações políticas como resultado de 

resgate, de autoliderança dos representantes especificamente liderados pelo MEC, 

UnB, SED e CNTE, cujas ações são reforçadas pelos verbos transitivos diretos 

“participar”, “avaliar” e “expandir”.   

Essas ações recebem respaldo legal e legitimam a vontade política, movida 

por um efeito de sentido de obrigatoriedade, ao utilizar o sintagma “comprometido”, 

fazendo relação aos aspectos de princípios democráticos e populares presentes no 

interesse do governo, reforçando, assim, uma possível transparência e alcance 

social, conforme o trecho de (DI-2): “O Ministério da Educação/MEC comprometido 

com os princípios democráticos e populares do governo (...)”. 

O DI utiliza-se da práxis existente na educação brasileira como forma de 

legitimar, dar autorização para as ações que serão desenvolvidas, justificando as 

iniciativas, como mostra o recorte (DI-2), ao embasar-se em experiências já 

realizadas. Ao fazer esta “prova de verdade”, emite a positividade da imagem de 

sucesso necessária como condição para “governar”, implantar o Programa em 

demais locais. Essa legitimação ocorre ao referenciar os demais estados, pontuando 

por ordem de referência, iniciando pela capital do país: “(...) Distrito Federal e dos 
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Estado de Mato Grosso e Acre (...)”. Essa referência territorial comprova a ação do 

governo federal enquanto mantenedor da máquina administrativa, que seleciona, 

organiza e aplica a política aos “governados”. 

Quando esses aprovam determinadas inciativas, enquanto parceiros, 

encontram-se também na situação de gerência governamental de poder/saber (de 

biopolítica) porque servem como olhos, observatórios, diagnósticos e intervenção 

imediata presente no “cumpra-se”. Ao mesmo tempo que são “libertadores” por 

trazerem benfeitorias, tornam-se, automaticamente, “carrascos” porque terão que 

cumprir, literalmente, o que for definido como política a ser implantada. Nesse 

sentido, Foucault (2010) afirma que não existe a democracia porque tudo é 

mecanismo de controle para se obter os resultados planejados dentro de uma 

estatística pensada e almejada. Portanto, “não há relação de poder sem construção 

correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao 

mesmo tempo relações de poder”. (FOUCAULT, 2010, p. 31).  

Considerando a perspectiva de mecanismo de controle, afirmo que ele provoca 

relações de individualização voltadas para a maior produtividade porque  

 

Esta relação de individualização e da responsabilização é decorrente da 

dinâmica que o sistema online transmite como ideologia, da interface 

cibernética, da perfeição esperada da/pela prática profissional unitária, 

uma vez que, no mundo virtual do Sistema de Planejamento, cada técnico 

recebe, para acesso ao gerenciamento dos dados, um login e uma senha, 

que são intransferíveis e de responsabilidade única do TSE, confirmando, 

assim, as relações de poder/saber (FOUCAULT, 2008) para sua atuação. 

(SANTANDEL, 2020, p. 5711). 

 

Nessa afirmativa, promove-se o efeito de sentido de garantia, de certeza de 

estarem no caminho certo, uma vez que ocorre o apoio de outras lideranças, que, 

embora possuam viés opositor, encontram-se como parceiros nessa causa, ao 

sinalizar “apoiado pelos sindicatos filiados a CNTE, apresenta uma proposta para a 

construção de uma política de formação técnica a essa categoria”. Para nós, esse 

enunciado remete a um estilo de retórica de convencimento. Aristóteles (2005, p. 95) 
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define retórica como “o que é adequado a cada caso com o dom de persuadir”.  

No enunciado (DI-2), ao utilizar o sintagma frasal “apoiado pelos sindicatos 

filiados a CNTE (....)”, emerge o efeito de sentido de coligação presente no uso do 

substantivo e do adjetivo no plural “sindicatos filiados”. Desconstrói inicialmente a 

memória do discurso de luta sindical e de classe, o discurso dos trabalhadores que 

sempre reivindicaram melhores condições e de valorização profissional, 

desestabiliza o sentido de partidarismo, aproxima o governo à “voz do povo”.  

Segundo Courtine (2006), no discurso político, a memória é estratégica porque 

nenhuma prática de governamentalidade existe sem saberes que a legitimem, estão 

sempre articuladas em micropoderes. (FOUCAULT, 2010). De forma sutil, ancora-se 

na própria bandeira de interesse do sujeito trabalhador ao deslocar a ordem de 

referência, de reivindicadores para propositores, conforme marca o item lexical 

“construção”. Tal discurso promove efeito narcísico no referenciado porque causa no 

sujeito que será atendido pelo Programa Profuncionário a ilusão de completude e de 

atenção pelo olhar do outro.  

O efeito de sentido presente nesta afirmação “(...) apresenta uma proposta 

para a construção de uma política de formação técnica a essa categoria” provoca, 

inconscientemente, a noção de ineditismo, algo que está em construção, pensado 

coletivamente e que nunca fora realizado. Por isso, justifica-se a união dos 

interessados e parceiros, colocando todos no mesmo cunho ideológico e de luta, 

silenciando as relações de saber/poder proeminentes das estratégias presentes no 

aparelho do Estado, cujos mecanismos e dispositivos “penetram nos corpos, nos 

gestos, nos comportamentos, que é preciso construir a arqueologia das ciências 

humanas”. (FOUCAULT, 2010, p. 150).  

Nesse contexto de arqueologia, de construção subjetiva do que o outro recebe 

enquanto política pública, marca-se a importância elencada pelo DI do Projeto 

Profuncionário ao afirmar que “representa o efetivo compromisso político e social da 

Secretaria de Valorização dos Profissionais da Educação e da Secretaria de 

Educação Básica/MEC”. O efeito de sentido promovido pelo uso do sintagma “efetivo 

compromisso” ultrapassa a esfera de cunho político e alcança a esfera da 

unilateralidade, como se todos os servidores, a partir desse acontecimento, 

passassem a receber o suporte antes não oferecido. Reverbera para o efeito de 
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sentido de garantia do pertencimento. Silencia a ausência das políticas públicas em 

outros momentos da história, deslizando para a ideia de atenção permanente, como 

sendo novo momento, “história nova”. Fomentando a visibilidade, apaga-se a 

imagem de tensão e contradição existente nas relações de saber/poder entre o 

Estado e seus subservientes. Essa perspectiva propicia, ao mesmo tempo, o gozo e 

o estranhamento, segundo Coracini (2007).   

A seguir, esquematizo epistemologicamente a possibilidade interpretativa do 

DI, considerando os efeitos de sentido que perpassam a subjetividade do TSE, 

gerando a ilusão de completude, ao mesmo tempo em que o direciona para novas 

formas de ser visto pelo outro/Outro. Vejamos: 

 

Figura 01. Relações epistemológicas entre DI e construto identitário do TSE 

   

 
Fonte: Santandel (2020). 

 
 

Apreendemos que o DI funciona, de acordo com Orlandi (2009, p. 46), como 

“efeito da determinação do interdiscurso (da memória)” porque estimula no sujeito 

TSE a ilusão de completude, de ser atendido em suas potencialidades técnicas, 

provocando a sensação como se não houvesse outras barreiras a considerar. No 

entanto, o sujeito é sempre interpelado pela ideologia. Existe a voz do DI que o 

impulsiona ao novo, ao crescimento profissional pautado numa “equidade”, 

entretanto a práxis é contrária, deforme e fixa.  

Diante do exposto, o DI promove uma representação do Estado como uma 
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instituição que inclui os profissionais da educação não docentes em novo parâmetro 

nas escolas públicas, conforme projeto do curso, permitindo ao sujeito TSE a 

transição para a representação possível – uma “pele/identidade” sobre si e para si. 

Ao tornar-se Técnico, o Outro o constitui como o desejável, o completo, a ilusão de 

completude e, assim, inconscientemente, (in)ser(ido) porque ocupa duas posições 

distintas, quase antagônicas. 

Nesse contexto, o construto identitário está entrelaçado aos efeitos de sentido 

que o DI engessa no sujeito TSE ao estimular uma referência dita valorizatória e 

profissionalizante, mas que, ao deparar-se com a efetiva normatização cotidiana, 

desliza para novo contexto, o contexto da individualização e da não simetria entre 

teoria e prática, porque o fomento profissional é reflexo das políticas públicas 

movidas pela consequência do capitalismo neoliberal. 

 

Considerações finais 

 

Considerando que o propósito deste trabalho foi refletir sobre o discurso 

institucional (DI) presente no Projeto do Curso Técnico em Secretaria Escolar 

(Profuncionário) ao corroborar o construto identitário do sujeito Secretário Escolar, 

alcançamos a confirmação de nossa hipótese: o discurso, utilizando-se de 

mecanismos da biopolítica e da governamentalidade, aliados à dinamização das 

tecnologias do século XXI, consolida a representação e o construto identitário do 

sujeito TSE como sujeito da (in)completude, do entre-lugar, do sujeito in(ser)ido 

dentro do espaço escolar, movendo-o para diferentes representações conforme 

necessidade própria do capitalismo atual, formatando-o em corpo dócil.  

Os resultados, ainda que iniciais, nos levam a entender que a constituição 

identitária do sujeito técnico, sujeito à margem da educação e da sociedade, é 

perpassada pela incompletude, pela falta, pelo desejo de ser reconhecido e 

valorizado. A representação de técnico “ideal” que habita o imaginário desse sujeito 

vai ao encontro do(s) discurso(s) que fundamenta(m) a abordagem tecnicista e 

midiática, presente(s) nos dizeres das formações do século XXI, em que, 

inconscientemente, há a ilusão de completude e a vontade de verdade aflorada pela 
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memória. Vale dizer que essa discursividade é construída por meio de dicotomias 

que revelam o caráter ideológico de inferioridade da variável do não docente. 

Nesse contexto, as ações vislumbradas pela biopolítica e pela 

governamentalidade fomentam dispositivos que circulam o espaço escolar e as 

regras do cotidiano vivenciado pelo sujeito TSE, ultrapassando o aspecto apenas 

formal das práticas profissionais e alcançando a alteridade, a subjetividade que o 

impede de ser e de ser visto pelo outro porque a referência de inclusão não ocorre. A 

inclusão aparece apenas como imagem presente no DI. Na prática, essa inclusão 

como TSE não é concretizada porque a biopolítica cunhou as diretrizes de 

manutenção apenas no espaço da secretaria, não avançando para os demais 

espaços constituintes da escola.  

Nesse sentido, os PPPs sinalizam a exclusão do TSE por não apresentarem 

propostas e/ou direcionamentos das suas ações na vertente de “educador” no 

espaço escolar. Sua atuação continua sistêmica, padronizada, formalizada 

burocraticamente e sua identidade de técnico permanece no invisível ao outro. Os 

resultados alcançados, portanto, sinalizam o distanciamento do que é a proposta do 

Estado enquanto DI em relação ao que efetivamente é praticado no espaço escolar 

– o que reforça a (ex)clusão e o entre-lugar do Técnico em Secretaria Escolar (TSE). 
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31. Psiquiatrização da infancia e expansão do poder psiquiátrico como mecanismo 
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Resumo 

A distinção entre o normal e o patológico situa-se como um dos princípios que 

determinam as pessoas a serem medicalizadas. Mas, o que possibilita a expansão 

dos processos de medicalização para além da noção de doença é algo não 

patológico, situa-se na oposição ao normal. O foco então é a medicalização do 

comportamento, do desenvolvimento dito anormal (FOUCAULT, 2006; 2010). 

Genealogista desses processos, Foucault (2006; 2010) mostra que é na infância que 

surgiram as práticas de psiquiatrização e medicalização do comportamento e do 

desenvolvimento fora dos padrões esperados pelos psiquiatras. A partir dessa 

mudança de foco do poder médico Foucault (2006; 2010) dirá que ocorrerá a 

expansão do poder psiquiátrico para a sociedade. Disso pode-se dizer que essa 

expansão do poder psiquiátrico se tornou um dos mecanismos mais eficientes de 

organização da vida, um mecanismo biopolítico.  

Palavras-chave: Biopolítica; Medicalização da vida. Psiquiatrização da infância 
 

Introdução  

 

Nos últimos anos com crescimento do número de crianças diagnosticadas 

com distúrbios ou transtornos mentais, especialmente em idades ainda muito 

precoces (ABREU, 2016; PEREZ, 2016; FERREIRA, 2016; CORDEIRO, 2016; LENZI, 

2015), além de estarem fazendo eclodir o número de pesquisa sobre os temas de 

inclusão ou relacionados (GOMES, 2019), também tem gerado muito desconfiança 
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https://doi.org/10.36592/9786587424606.571-587


 
 
 
 
572 | Biopolíticas no Século XXI 

naqueles e naquelas que fazem uma análise mais aprofundada, mais histórica, mais 

filosófica e menos naturalizada dos processos.  

Mas, se engana quem pensa que isso é um fenômeno único e exclusivo da 

nossa modernidade. Há uma longa história desse processo de captura dos corpos 

na infância assim como há um longo processo de colonização do corpo, de 

subjetivação do corpo tanto no âmbito das disciplinas como no contexto do 

desenvolvimento das tecnológicas biopolíticas.  

Considerando que esse processo tem uma multiplicidade de perspectivas 

históricas, é preciso mostrar que tanto o passado como o presente não são dados e 

sim construídos, forjados. Esse trabalho de genealogista, feito de modo mais 

sistematicamente por Nietzsche (2009) e Foucault (1979, 2005), nos aponta a 

possibilidade levantada. Trata-se de entender ainda que a psiquitriazção da infância 

se encontra no interior de outras histórias possíveis da loucura, formando assim o 

que Sugizaki (2020, 2020a) chamou de campo discursivo da história da loucura, 

campo no qual a loucura pode ser narrada por sua própria experiência, narrada pela 

literatura, pela arte, e também pelas instituições notadamente aqui pelo modo como 

infância será controlada na escola. Por isso, o ponto de partida deste texto é 

justamente duas aulas de Foucault, respectivamente nos cursos O poder psiquiátrico 

e Os anormais. 

Contudo, antes de se analisar essas duas aulas é preciso mostrar como se 

desenvolvem as noções de medicalização a partir da lógica patológica e como ela irá 

de deslocar da patologia para se chegar à anormalidade. É no interior desse último 

movimento que se encontra a ideia de psiquiatriazação da vida a partir da 

psiquiatrzação da vida da criança. Ou seja, esse processo se dá por meio do 

deslocamento da patologia para o âmbito da anormalidade. 

 

Da patologização à medicalização da vida (na infância) 

 

Um dos trabalhos mais fundamentais sobre a questão do patológico é sem 

dúvida o livro de George Camguilhem, O normal e o patológico. Nessa obra, o médico 

e filósofo francês mostra que é preciso entender o normativo de um ponto de vista 
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filosófico, uma vez que a vida não normatiza à priori. Na realidade, dirá Camguilhem 

(1995, p. 96), “[...] a vida não é indiferente às condições nas quais ela é possível [...]”. 

Como diz Foucault (2008) a nossa sociedade se caracteriza por uma série de 

mecanismos de governo da vida, de gestão politica da vida, isto é, sociedade que está 

a todo momento exercendo poder sobre a vidas das pessoas. A esse processo de 

gestão da vida da população Foucault chama de biopolítica. No interior dessa 

governança o controle do comportamento, logo, do corpo é o alvo principal: “O corpo 

é uma realidade biopolítica a medicina é uma estratégia biopolítica” (FOUCAULT, 

1979a, p.80).  

Rego Santos (2020), por sua vez, assevera que esses processos estão 

vinculados à eugenia:  

 

Tudo isso alinhado aos preceitos de modernização dos estados e das políticas 

de governo das massas. A eugenia é um dispositivo de biopoder, uma biopolítica 

que age fundamentalmente nos corpos e nas mentes, a fim de se alcançar um 

determinado ideal de sociedade, fato que não ocorreu em nenhuma das 

sociedades que colocaram em prática esse projeto. 

 

Não se trata de uma relação forçada, pois, o próprio Foucault em História da 

sexualidade I fala da eugenia como dispositivo biopolítico, pois, se trata de pensar 

sociedade a partir também da raça, e da pureza do sangue: 

 

Uma ordenação eugênica da sociedade, com o que ela podia comporta de 

extensão e intensificação dos micropoderes, a pretexto de uma estatização 

ilimitada, era acompanhada pela exaltação onírica de um sangue superior; esta 

implicava, ao mesmo tempo, o genocídio sistemático dos outros e o risco de 

expor a si mesmo a um sacrifício total (FOUCAULT, 2014, p.162).  

 

No curso Em defesa da sociedade, mesmo que Foucault não mencione 

explícita e textualmente o conceito de eugenia, as práticas de controle da vida e da 

morte tendo como base a raça, fundamentalmente no nazismo, são historicamente 
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consideradas práticas eugênicas, o que Foucault claramente sabia e não 

necessariamente precisava dizer o conceito: 

 

Quando o tema da pureza da raça toma lugar do da luta das raças, eu acho que 

nasce o racismo, ou que está se operando a conversão da contra-história em um 

racismo biológico. O racismo não é, pois, vinculado por acidente ao discurso e à 

política anti-revolucionária do ocidente; não é simplesmente um edifício 

ideológico adicional que teria aparecido em dado momento, numa espécie de 

grande projeto anti-revolucionário. No momento em que o discurso das raças se 

transformou em discurso revolucionário, o racismo foi o pensamento, o projeto, 

profetismo revolucionários virados noutro sentido, a partir da mesma raiz que era 

o discurso da luta das raças. O racismo é, literalmente, o discurso revolucionário, 

mas pelo avesso (FOUCAULT, 2005, p. 95). 

  

A questão que Foucault problematiza, portanto, tem a ver com o suposto uso 

da raça somente como elemento biológico, que segunda ele não pode ser tratado 

com uma percepção estanque, uma vez que a eclosão do racismo e dos processos 

de normalização pelo uso da raça, só pode existir considerando o uso político da 

raça. Sendo assim, há um contra ataque a aos processos revolucionárias 

produzindo-se assim um contra discurso cuja luta é em defesa da pureza da raça. 

Há assim a junção entre os usos biológicos e políticos da raça e a consequente 

emergência do racismo de estado. 

Se por um lado o processo de normalização passa pelo racismo de estado nas 

sociedades ocidentais modernas, por outro, não é equivocado trazer à baila outros 

processos que são também fundamentais para entender essa história.  

Nessa lógica da normalização do comportamento, cuja trajetória é longa, 

encontram-se inúmeras narrativas sobre a história da loucura (FOUCAULT, 2019; 

ENGEL, 2001; REGO SANTOS, 2020). A busca moderna pela normalização, pela 

conformação dos sujeitos a fim de produzi-los, padronizá-los e discipliná-los, surge, 

como diz Foucault no Curso Os Anormais, a partir da descoberta da “[...] grande 

família indefinida e confusa dos ‘anormais’, que amedrontará o fim do século XIX [...]” 

(FOUCAULT, 2010, p. 285) e que  
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[...] não assinala apenas uma fase de incerteza ou um episódio um tanto infeliz 

na história da psicopatologia; ela foi formada pela correlação com um conjunto 

de instituições de controle, toda uma série de mecanismos de vigilância e de 

distribuição; e quando tiver sido quase inteiramente coberta pela categoria de 

‘degeneração’, dará lugar a elucubrações teóricas ridículas, mas com efeitos 

duradouramente reais (FOUCAULT, 2010, p. 285). 

 

O sonho de uma sociedade perfeita faz com que haja uma classificação do 

normal e do patológico. Com a imposição da disciplina moderna, especialmente a 

partir da emergência da forma de produção industrial e capitalista, os que escapam 

da curva da normalidade logo são enquadrados como sendo inadequados à regra, 

desviantes e “doentes2”. A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e 

controla todos os instantes nas instituições disciplinares compara, diferencia, 

hierarquiza, homogeneíza, exclui. Em uma palavra, ela normaliza (FOUCAULT, 2008, 

p. 153). O poder da norma surge nas disciplinas e o que é normal se estabelece como 

princípio de coação em mecanismos de sanções normalizadoras. Portanto, o que é 

normal passa a ser uma extensão da norma, um desdobramento da imposição da 

regra. Assim, segundo Canguilhem (1995, p. 189):  

 

Uma norma, uma regra, é aquilo que serve para retificar, pôr de pé, endireitar. 

“Normal”, normalizar, é impor uma exigência a uma existência, a um dado, cuja 

variedade e disparidade se apresentam, em relação à exigência, como um 

indeterminado hostil, mais ainda que estranho [...] Com efeito, uma norma só é 

uma possibilidade de uma referência quando foi instituída ou escolhida como 

                                                      
2 Deve-se chamar a atenção nesse ponto a crítica feita por Zsasz, sobre a epistemologia da doença. 
Zsasz dirá, portanto, que doença mental não se trata de uma metáfora, pois, epistemologicamente o 
conceito de doença só pode ser utilizado problemas de ordem física: “Até a metade do século XIX, e 
mais além, doença significa uma desordem  corporal cuja manifestação típica era a alteração da 
estrutura física: isto é, uma visível deformidade, enfermidade, ou lesão, como uma extremidade 
disforme, uma pela ulcerada, uma fratura ou ferimento. A partir desse significado original, a doença 
era identificada através de uma alteração da estrutura corpórea, e os médicos distinguiam doenças 
de não doenças de acordo com o que podiam detectar em termo de uma anormal na estrutura do 
corpo de uma pessoa” (S/D, p. 26). Mais à frente ele é mais categórico: “Portanto, se na medicina 
moderna novas doenças foram descobertas, na psiquiatria moderna elas foram inventadas. Foi 
provado que a paresia é uma doença; foi declarado que a histeria o é” (S/D, p. 27).   
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expressão de uma preferência e como instrumento de uma vontade de substituir 

um estado de coisas insatisfatórias por um estado de coisas satisfatórias. 

 

A aplicação da norma e do que se entende por normal não é natural, mas sim 

construído historicamente, revisado e aplicado até ser instituído como regra. O 

pathos e o patológico são fundamentados na medicina em causas reais, fisiológicas, 

enquanto o anormal em psiquiatra destinado por efeitos aparentes ou em expressões 

que se situam foram de um suposto comportamento ideal desejado. Assim, abastado 

de uma grande tecnologia, as vigilâncias múltiplas produzem saber para tornar o 

homem mais produtivo e funcional. Como assegura Portocarrero (2009, p. 211): “A 

normalização, tanto para Foucault como para Canguilhem, constrange para 

homogeneizar as multiplicidades, ao mesmo tempo que individualiza, porque permite 

as distâncias entre os indivíduos, determina níveis, fixa especialidades e torna úteis 

as diferenças” 

Ao distinguir o normal do patológico e do anormal, faz-se uma aposta no 

poder disciplinador do progresso, ditado por um modelo industrial que influenciou a 

ideia de que só os normais teriam condições de produzir de forma disciplinada, 

incorporando hábitos de trabalho. Isso pode ser visto, por exemplo, já na primeira 

metade do século XX, quando, no Brasil essas práticas de classificação começaram 

a se intensificar (cf. REGO SANTOS, 2020).  

Mas, o que isso tem que ver com a biopolítica? 

 

A psiquiatrização do comportamento infantil e a expansão do poder psiquiátrico 

 

Mais sistematicamente, entre patologização e medicalização da infância, há o 

processo que se pode chamar de psiquiatrização do comportamento infantil.  Isso 

nos mostra, como argumenta Rego Santos (2014), que a questão da infância na 

contemporaneidade acabou se tornando um espaço de disputa ainda mais intenso. 

Se ao analisar o modo como as crianças são coordenadas na creche o autor aponta 

para uma configuração cuja premissa é ao mesmo tempo o controle disciplinar, ou 

como também chamou Foucault (1987) de anátomo-politica, neste contexto, está 

também em voga na nossa modernidade, especialmente no espaço escolar, as 



 

 
 
 

Ronivaldo de Oliveira Rego Santos | 577 

 

tentativas de controle geral da vida, ou, para utilizar o conceito foucaultiano, está em 

voga uma biopolítica (FOUCAULT, 2008; SUGIZAKI, 2008).  

Desse ponto de vista, portanto, o que está em jogo é uma relação muito clara 

entre as instituições escolares e a psiquiatria, especialmente quando se trata de uma 

realidade que afeta o comportamento e a subjetividade das crianças pequenas. 

Trata-se de uma espécie de produção, como diria Foucault (1987), de corpos dóceis, 

corpos que devem ser purificados para atenderem as expectativas do mercado e da 

produção. Nossa sociedade vem incorporando essa característica, naturalizado nas 

instituições de ensino que atendem essas faixas etárias da educação infantil e pré-

escolar. 

Por mais que pareça que esse processo de normalização do comportamento 

infantil seja novo, invenção do nosso século, seu tratamento como sendo algo aquém 

do desenvolvimento considerado o padrão, é preciso observar que esse processo 

existe, quase que paralelamente ao nascimento do asilo, com grande ato humanista 

e mítico de Pinel, logo, pari passu ao saber-poder médico colonizar o grande 

internamento e transformá-lo em um dos reinos da disciplina (FOUCAULT, 1987, 

2019; CASTEL, 1978; REGO SANTOS, 2020).  

Como a infância se colocou ao mesmo tempo no circuito disciplinar e 

biopolítico? O que se tem é o combate ao comportamento considerado desviante e a 

tentativa de gestão sobre a vida da criança. Esse processo de combate ao 

comportamento infantil considerado desviante está inserido em um processo maior, 

mais amplo, que Foucault (2006) chamou de psiquiatrização da infância. Aliás, como 

argumenta Foucault, a partir do processo de psiquiatrização do comportamento e do 

desenvolvimento infantil que se avançou para a psiquiatrização geral da sociedade3. 

Como diz Foucault, na aula do dia 16 de janeiro de 1974, do curso O poder 

psiquiátrico:  

 

[...] parece-me que todo o século XIX foi principalmente a criança o suporte da 

difusão do poder psiquiátrico [...]. Em outras palavras, creio que [...] é do lado dos 

pares hospital-escola, instituição sanitária (instituição pedagógica, modelo de 

                                                      
3 Sobre a psiquiatrização da sociedade, um dos mais importantes textos é La sociedade psquiatrizada 
avanzada. 
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saúde) – sistema de aprendizagem que se deve buscar o princípio desse poder 

psiquiátrico (FOUCAULT, 2006, p. 255-256). 

 

Mas a chave fundamental que Foucault lança mão é a ideia que escola abre 

caminho para a psiaquiatrização da sociedade justamente por que a escola não 

lidará com a criança louca e sim a com a criança anormal. Se para a medicina foi 

necessário estabelecer o que seria a história do normal e inicialmente o poder 

psiquiátrico se apoia nisso, foi preciso sair do âmbito das patologias para o poder 

psiquiátrico se produzir como realmente hegemônico na sociedade. O conceito a 

partir do qual se embeberia seria outro, o da anormalidade e o lugar privilegiado para 

isso foi a infância.  

 

Parece-me que a psiquiatrização da criança passou por outro personagem: a 

criança imbecil, a criança idiota, a que logo será chamada de criança retardada, 

isto é, uma criança que se tomou o cuidado de dizer, desde o início, desde os 

trinta primeiros anos do século XIX, de especificar bem que não era louca. Foi por 

intermédio da criança não-louca que se fez a psiquiatrização da criança e, a partir 

daí, que se produziu essa generalização do poder psiquiátrico (FOUCAULT, 2006, 

p. 257). 

 

 Foucault (2006) pinça dos arquivos as anotações de Edouard Seguin4 e vai nos 

mostrar que esse psiquiatra foi muito sagaz ao mostrar que o que estava em jogo 

não era a criança louca, aquela que teria uma doença mental. Trata-se, ao contrário, 

da extensão desse diagnóstico para as crianças não loucas, as crianças de 

comportamento e rendimento cognitivo desviantes das formas consideradas 

normais.  

[...] a imbecilidade é assimilada em sua natureza [...] a uma espécie de delírio que 

teria chegado [...] a seu ponto mais agudo, isto é, ao momento em que 

desaparece, em que levado ao seu ponto extremo de exasperação, de violência, 

vem abaixo, desaba e se anula como delírio [...]. A imbecilidade, nessa espécie de 

                                                      
4  Médico e psiquiatra francês (1812-1880) é considerado como um dos influentes nomes que 
fundamentam as práticas de educação inclusiva, pois, ainda no século XIX, seus métodos para lidar 
com as crianças com deficiências eram considerados inovadores. 
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nosografia do século XVIII, é o erro do delírio, mas tão generalizado, tão total, que 

não é mais capaz de conceber a menor verdade, formar a menor ideia; é, de certo 

modo, o erro tornado obnubilação, é o delírio caindo em sua própria noite 

(FOUCAULT, 2006, p. 259). 

 

 Mais ainda: 

 

O idiotismo [...] é [...] a forma absoluta, total, da loucura. É a vertigem da loucura, 

girando tão depressa sobre si mesma que mais nada, dos elementos, das crenças 

do delírio, pode ser percebido; a não-cor, pelo turbilhonamento das cores sobre 

elas mesmas. É esse efeito de ‘obnubilação’ de todo pensamento, e até mesmo 

de toda percepção, que é apreendido no idiotismo e que faz com que o idiotismo, 

apesar da sua ausência de sintomas, se assim podemos dizer, seja concebido 

nessa época como sendo mesmo assim uma categoria do delírio (FOUCAULT, 

2006, p. 259-260). 

 

 Nesse sentido, analisando o texto de Seguin, Foucault (2006, p. p. 255) diz que 

a “[...] difusão do poder psiquiátrico realizou-se a partir da infância, isto é, a partir da 

psiquiatrização da infância”.  

No curso posterior, Os anormais entre os anos de 1974/1975, na aula de 19 de 

março de 1975, Foucault vai reforçar essa ideia de que a psiquiatrização geral da 

sociedade tem como um dos marcos principais a psquiatrização do comportamento 

considerado anormal na infância. Se no curso anterior Foucault lança mão do modo 

como Seguin lidava com as crianças, neste curso, especialmente na referida aula, 

leva à luz o processo de Chales Jouy.  Charles teria violentado uma criança de sua 

redondeza. Esse caso mostra-se exemplar para se pensar o modo como Foucault 

problematiza a ascensão da psiquiatria rumo à colonização da infância. São as 

palavras de Foucault (2010, p. 261-262): 

 

No caso de Charles Jouy, ao contrario, os sinais que vão ser postos em rede, para 

constituir esse estado que vai permitir a psiquiatrização do ato, fazem surgir uma 

configuração muito diferente, na qual a que prima, o que e fundamental, não e 

(como no caso das monomanias, das loucuras instintivas) o excesso, a 
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exageração do instinto, que bruscamente se intumesce; o que é primeiro, o que é 

fundamental, o que é o núcleo do estado em questão, é a insuficiência, é a falta, 

é a interrupção de desenvolvimento. 

 

Isso ocorre, mais especificamente porque a infância se tornará um elemento 

fundamental a partir do qual se poderá identificar a loucura. Essa questão os remete 

a uma frase fundamental que Foucault lança em História da loucura, quando 

investiga o modo como o retiro Quacrer lida com a loucura. Considerando que o 

século XIX não libertará o desatino, mas, que dominará a loucura, no retiro: 

 

[...] a loucura não representa a forma absoluta da contradição, mas antes uma 

idade menor, um aspecto de si mesma sem direito à autonomia, e que só pode 

viver enxertada sobre o mundo da razão. A loucura é infância. Tudo é organizado 

no Retiro para que os alienados sejam diminuídos (FOUCAULT, 2019, p. 501). 

  

A loucura é infância, eis uma questão que nos remente sistematicamente ao 

modo como do período cartesiano ao kantismo se observação a relação entre 

infância e menoridade da razão. Mesmo que perspectivas diferentes, a ideia da 

infância como uma espécie de razão que ainda não está madura, que ainda não se 

desenvolveu, mas principalmente como uma razão que não se desenvolvera. 

Novamente, aqui se tem uma cisão entre a idade clássica e kantiana/hegeliana, pois, 

se para descartes a infância seria estado descolado da razão assim como a loucura 

que seria uma desrazão, a partir de Hegel a loucura passa a fazer parte da razão. 

Foucault (2019, p. 493) cita esta passagem de Hegel, extraída da Enciclopédia de 

ciências filosóficas: 

 

O verdadeiro tratamento psíquico apega-se à concepção de que a loucura não é 

uma perda abstrata da razão, nem do lado da inteligência, nem do lado da 

vontade e de sua responsabilidade, mas um simples desarranjo do espírito, uma 

contradição na razão que ainda existe, assim como a doença física não é uma 

perda abstrata, isto é, completa, da saúde (de fato, isso seria a morte), mas uma 

contradição dentro desta. Esse tratamento humano, isto é, tão benevolente 
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quanto razoável da loucura... pressupõe que o doente é razoável e encontra aí 

um sólido ponto para abordá-lo desse lado. 

 

Essa questão epistemológica entre as diferenças entre Descartes e Hegel 

certamente é importante, mas, não cabe aqui. Mas, deve se observar ainda que no § 

408 do qual Foucault extrai essa citação, Hegel trata da consciência, analisando 

como o sujeito “doente”, louco não estaria fora do ciclo da razão e sim que esse 

estado seria apenas uma contradição no interior mesmo da razão, que de algum 

modo impediria uma consciência de si sistematizada e totalizada (HEGEL, 2005, § 

408, p. 461-462). Retomemos ao curso de 1974/1975. 

O que está em jogo, portanto, com o exemplo de Charles Jouy oferecido por 

Foucault é que se trata de “[...] por em continuidade, ou antes, de por em imobilidade 

a vida em torna da infância. E é isso, essa imobilização da vida, da conduta, do 

desempenho em torno da infância, é isso que vai permitir fundamentalmente a 

psiquiatrização” (FOUCAULT, 2010, p. 264). Não nos esqueçamos que o que está em 

jogo para Seguin é justamente esse desempenho. Isso ocorre segundo Foucault 

(2010, p. 264) a infância, nesse contexto, seria “[...] posta à parte do processo 

patológico, para que processo patológico possa efetivamente funcionar e 

desempenhar um papel na irresponsabilizzação do sujeito”. 

Portanto, a questão não é mais ser ou não doente e sim transformar em 

natureza o que é cultural, o que é social, o que é conceito 5 . Com isso, novas 

estratégias vão se formulando e está claro que o deslocamento da loucura para algo 

não patológico em relação a infância é uma dessas estratégias.  

 

O efeito da extensão da psiquiatria, mas como princípio da sua generalização: é 

que, a partir do momento em que a infância ou a infantilidade vai ser o filtro para 

analisar os comportamentos, vocês compreendem que, para psiquiatrizar uma 

                                                      
5 Em História da loucura, Foucault já havia feito essa provocação com a seguinte frase, sobre o mito 
de Tuke e Pinel para o aparecimento asilo: “[...] Pinel e Tuke, nesses gestos simples em que a 
psiquiatria positiva paradoxalmente reconheceu sua origem, interiorizaram a alienação, instalaram-
na no internamento, delimitaram-na como distância entre o louco e ele próprio, instituindo-o com isso 
em mito. E é bem de mito que se deve falar quando se faz passar por natureza aquilo que é conceito , 
por liberação de uma verdade o que é reconstituição de uma moral, por cura espontânea da loucura 
aquilo que talvez não passe de sua secreta inserção numa realidade artificiosa” (FOUCAULT, 2019, p. 
493, grifo meu ). 
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conduta, não será mais necessário, como era o caso na época da medicina das 

doenças mentais, inscreve-la no interior de uma doença, situa-a no interior de 

uma sintomatologia coerente e reconhecida (FOUCAULT, 2010, p. 266-267).  

 

Diante desse cenário não será mais preciso qualquer tipo de malabarismo 

para criar qualquer diagnostico que se pretende fisiológica. Basta apenas 

estabelecer o que seria uma conduta e ideal e analisar o caráter duvidoso do 

individuo ou mais precisamente para que a conduta “[...] seja psiquiatrizável bastará 

que seja portadora de um vestígio qualquer de infantilidade” (FOUCAULT, 2010, p. 

267). 

Com esse afastamento dos processos patológicos começa a se desenvolver 

também um movimento que evita se preocupar com a cura com o efetivo 

aparecimento da tecnologia do anormal. “De fato, é esse sentido terapêutico que 

desaparece do conteúdo patológico do domínio coberto pela psiquiatria. A 

psiquiatria não visa mais, ou não visa essencialmente a cura” (FOUCAULT, 2010, p. 

276).  Diante desse cenário de secundarização da cura a psiquiatria passa para uma 

tentativa de “[...] funcionar simplesmente como proteção da sociedade contra os 

perigos definitivos de que ela pode ser vítima da parte das pessoas que estão no 

estado anormal” (FOUCAULT, 2010, 276-278). Isso conduz a psiquiatria para outro 

campo de medicalização que afeta o anormal e que produz um processo que não 

atravessa mais a doença. 

 

A partir dessa medicalização do anormal, a partir dessa desconsideração do 

doentio e, portanto, do terapêutico, a psiquiatria vai poder se dar efetivamente 

uma função que será simplesmente uma função de proteção e de ordem. Ela se 

dá um papel de defesa social generalizada e, pela noção de hereditariedade, se 

dá ao mesmo tempo um direito de ingerência da sexualidade familiar. Ela se torna 

a ciência da proteção cientifica da sociedade, ela se torna a ciência da proteção 

biológica da espécie [...] tornando-se ciência da gestão das anomalias 

individuais [...] (FOUCAULT, 2010, p. 277). 

 

Daí  a  psiquiatria  caminharia  para  tomar  o  próprio   poder   que pertencia  à  
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justiça, podendo requerer para si o controle e o combate das supostas desordem que 

se encontram no interior da sociedade, especialmente no interior das instituições. 

Para isso, é preciso reconhecer que a ampliação do campo psiquiátrico só é 

possível, inicialmente, por meio das instituições, de maneira mais específica a 

instituição escolar e médica. Esse desenvolvimento institucional não afetou somente 

o interior das escolas, ele foi para além, forjou aquilo que Castel, Castel e Lovell 

(1980) chamou de sociedade psiquiatrizada avançanda, onde todos os corpos são 

submetidos ao olhar psiquiátrico, onde os conceitos vão se tornando corriqueiros e 

as práticas de psiquiatrização cada vez mais sofisticadas, mais minuciosas, mais 

racionais saindo do interior das instituições para o conjunto da sociedade. 

Passemos brevemente por outro contexto, para exemplificar a expansão 

desse processo, narrado por Castel, Castel e Lovel (1980) que analisaram o caso 

americano. A premissa do caso americano é que seria preciso prevenir do antes de 

remediar. Essa premissa do senso comum não foge do caso americano, pois o que 

está em jogo é uma rede de relações para reorientar o comportamento das crianças 

que se inicia na instituição escolar até chegar à família e de vários modos. A função 

desse método seria, portanto, normalizar os tipos de crianças consideradas 

desviantes, colocando-as nos trilhos de uma suposta infância, fazendo assim que a 

“criança funcione melhor como criança” (1980, p. 202). “El passo de la terapia al puro 

control há sido todavia mejor assegurado con la importación a la escuela o a la 

contidianeidad de la vida familiar de técnicas de modificación de la conducta” 

(CASTEL, CASTEL, LOVELL, 1980, p. 202). 

Nas linhas seguintes os autores são mais contundentes ainda acerca do caso 

americano: 

Indepedientemente de aquellos niños que se encuentran colocados en 

instituciones especiales, la infância como conjunto se convierte em terreno 

privilegiado de una espécie  de caza generalizada de las anomalias. En la escuela 

y em la família, enseñantes y padres se convierten en benévolos auxilires de los 

médicos, psicólogos y demás técnicos competentes, paa enderezar 

irregularidades de comportamiento cada vez más nímias. Se dirá que la escuela 

y la familia han sido siempre parcelas normativas y normalizadoras. Pero el 
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elemento nuevo es que ahora esta caza de la diferencia se oporá por médio de 

técnicas cada vez más refinadas (CASTEL, CASTEL, LOVELL, 1980, p. 202).  

 

O fato é que essa pequena e até superficial genealogia mostra que o 

dispositivo psiquiátrico não se expandiu e alcançou o estágio atual por acaso, há, 

como se pode observar, uma história que remonta há ao século XIX e vai sofisticando 

as estratégias, produzindo novos saberes e novas racionalizações. Parece, portanto, 

que todos nós estamos submetidos ao olhar vigilante do poder psiquiátrico, essa 

tecnologia politica que busca combater os supostos desvios de comportamento, 

como em uma armadilha. Por isso 

 

A infância como fase histórica do desenvolvimento, como forma geral de 

comportamento, se torna o instrumento maio da psiquiatrização. [...] é pela 

infância que a psiquiátrica veio se apropriar do adulto, e da totalidade do adulto. 

A infância foi o princípio da generalização da psiquiatria; a infância foi, na 

psiquiatria como em outros domínios, a armadilha para pegar adultos 

(FOUCAULT, 2010, p. 266). 

 

Considerações finais  

 

 A infância como campo de disputa não é algo da ultimas décadas. Ela se 

mostra alvo dos processos de dominação de muito tempo, especialmente com o 

advento da sociedade burguesa. Na medida em o campo psiquiátrico começa a 

requerer para si o domínio não somente dos desrazoados, mas de todo tipo de 

conduta considerada anormal, está em jogo um processo sofisticado de colonização 

da sociedade. 

 Esse processo, como mostramos, tem como um dos seus fundamentos a 

medicalização da vida, especialmente a medicalização do comportamento infantil 

considerado anormal. Esse processo leva aquilo que Foucault chamou de 

psiquiatriação da infância. Esse processo abre caminho para a psiquiatrização da 

sociedade, fazendo com que cada pessoa deixe de ser potencialmente normal para 

ser potencialmente anormal e potencialmente louca.  
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 Portanto, a infância surge como um campo de disputa no qual os interesses 

de poder-saber prevalecem para a formação de uma nova subjetividade, para a 

fabricação de um conjunto de pessoas e corpos cada vez mais dóceis e regulados. 
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 32. O que resta da Biopolítica? (Quatro fragmentos tempestivos) 
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Rossano Pecoraro1 

Resumo 

O objetivo desse ensaio é analisar alguns pontos que permitam reconstruir o estatuto 

do conceito de biopolítica na atualidade. Dentre eles, a tensão permanente entre 

soberania e biopoder; o nascimento da biopolítica no início do século XX e suas 

relações com o nazismo e o stalinismo; os laços entre fascismo e sociedade, o 

conceito de imunidade.  

Palavras-chave: Soberania, Totalitarismo, Demo-fascismo, Imunidade, Comunidade. 

 

Abstract 

The purpose of this essay is to analyze some points that allow us to reconstruct the 

status of the concept of biopolitics today. Among them, the permanent tension 

between sovereignty and biopower; the birth of biopolitics at the beginning of the 

20th century; the connections of biopolitics with Nazism and Stalinism; the links 

between fascism and society; the concept of immunity. 

Keywords: Sovereignty, Totalitarianism, Demo-fascism, Immunity, Community. 

 

O destino de um conceito é imprevisível. As oscilações na bolsa de valores 

culturais e sociais não deixam de ser a um só tempo irônicas e dramáticas. Não 

obstante os gritos de independência ou morte todo conceito está vinculado não 

apenas, como é obvio, à fortuna e à influência do seu criador (as bibliotecas guardam 

livros grandiosos que por ausência de leitores atentos perderam sua função de 

transmissores de conhecimento e se tornaram cemitérios de conceitos), mas 

também às modas acadêmicas, aos caprichos da história, às filiações intelectuais, 

                                                      
1  Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociência (PPGENFBIO) da mesma 
Universidade. Deve ser destacado que este texto apresenta uma parte dos resultados das minhas 
pesquisas apoiadas pela UNIRIO através da concessão de uma Bolsa no âmbito do “Programa 
Pesquisador Produtividade em Pesquisa” (PPQ/2019). E-mail: rossfilo@hotmail.com 
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editoriais ou partidárias e à bravura ou ao conformismo daqueles que a ele se 

dedicam. Todavia uma investigação contra-narcísica dos cursos e re-cursos 

históricos (quiçá no sentido de Giambattista Vico) permite revelar algumas 

tendências de médio prazo que podem contribuir para balizar a compreensão do 

estatuto e da condição de um conceito, no nosso caso, o de “biopolítica”.  

Há mais de uma década ele ocupa um lugar central nas minhas pesquisas e 

nos meus escritos. Para analisá-lo novamente, mas de uma maneira diversa e mais 

crítica, várias chaves interpretativas podem ser encontradas nos textos 

fundamentais do pensamento contemporâneo. É possível, por exemplo, partir do 

substrato genealógico de Michel Foucault exposto nos clássicos Em defesa da 

sociedade; Segurança, território, população; Nascimento da biopolítica e seguir os 

rastros das duas vertentes às quais deu origem. A primeira, mais resiliente e difusa, 

transformou em objeto de culto o seu arsenal de noções históricas, culturais, sociais 

e filosóficas, que é reproduzido em inúmeros textos acadêmicos repletos de 

assertivas sem argumento e citações não raramente fora de contexto ou mal 

compreendidas. A segunda, menos ruidosa  e (re)conhecida, engajou-se na tentativa 

de expor de maneira canônica  as linhas mestras do pensamento foucaultiano 

insistindo na importância de se manter de alguma maneira “fiel” ao seu legado.  

É possível também utilizar como outro ponto de partida a análise da árvore 

genealógica pós-Foucault que desde a metade dos anos noventa do século passado, 

paralelamente (e não é uma coincidência) à profunda crise da assim chamada French 

Teory (estruturalismo, pós-estruturalismo, desconstrução, etc.), impõe-se em vastos 

setores da cultura europeia, estadunidense e latino-americana. Refiro-me à Italian 

Theory que através de autores como Toni Negri (Império) Giorgio Agamben (Homo 

Sacer) Roberto Esposito (Bíos) finca no centro do horizonte filosófico e social do 

nosso tempo os conceitos de biopoder e de biopolítica delineados por Foucault 

utilizados como pedras de toque para a construção de uma reflexão influente e 

original. Outros eixos de grande interesse surgiram na última década, como, por 

exemplo, a posição de Achille Mbembe (Crítica da razão negra) e a sua busca por um 

“vínculo” identitário que possa ser erguido como “resposta a uma lógica de 

subjugação e de fratura biopolítica” (MBEMBE, 2014, p. 68) ou as relações cada vez 

mais estreitas entre a potência (e os enigmas) do conceito de biopolítica e as 
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investigações geradas por outros âmbitos do saber (teoria feminista, criminologia, 

psicanálise, etc.). Por outro lado, é impossível ignorar os indícios de esgotamento, ou 

de estagnação, do conceito, como se o pico da curva epidêmica já tivesse sido 

alcançado e ele já estivesse praticamente pronto para ser embalsamado em um 

verbete de Dicionário. Seja como for, é evidente que ainda não é impossível construir 

algumas perspectivas de sentido. É isso que tentarei fazer nos quatros fragmentos a 

seguir. 

 

I. 

 

De maneira geral, mas sem pecar contra o necessário rigor do léxico filosófico, 

os traços fundamentais do conceito de biopolítica que emergiram ao longo da sua 

história são basicamente estes: a centralidade atribuída à vida e aos corpos a partir 

de uma determinada fase histórica; a “medicalização da vida”; as políticas da vida e 

sobre a vida; a tomada da vida pelo poder político-jurídico; a estatização da vida; o 

planejamento e a execução de ações políticas, institucionais e jurídicas que têm a 

vida como objeto e objetivo; a implicação cada vez mais forte e invasiva entre o agir 

político e a vida humana. 

1.1 Esses elementos configuram um aparato categorial. Todavia eles são 

condição necessária mas não suficiente para a compreensão daquilo que Esposito 

em Bíos chama de “enigma da biopolítica”, vale dizer, a ambiguidade e a 

ambivalência desse conceito e dos seus efeitos. Trata-se, em outros termos, da 

perene tensão entre as duas faces da biopolítica. Uma “afirmativa”, outra “negativa”; 

uma que lança luz sobre as oportunidades emancipatórias de uma política da vida, 

outra que reverbera os instintos perversos de uma política que mata em nome da 

vida e da grande saúde do Estado-Corpo. É a biopolítica versus a tanatopolítica; as 

intervenções estatais para “aumentar a vida, prolongar sua duração, multiplicar suas 

possibilidades, desviar seus acidentes, ou então compensar suas deficiências?” 

(FOUCAULT, 1999, p. 304) versus a ideologia nazista. Esse é o primeiro aspecto a ser 

levado em consideração. 

O segundo é relativo à determinação do momento histórico no qual ocorreria 

a “passagem” do poder soberano para o biopoder. É pela ausência de um termo 
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melhor que se usa “passagem”. Em verdade, poderia ser também ruptura, ou 

mudança, ou transformação já que não há clareza quanto a esse ponto. Foucault, 

com efeito, oscila mais do que o pêndulo para demostrar a rotação terrestre 

inventado em meados do século XIX pelo seu homônimo, o físico Léon Foucault (al 

qual Umberto Eco dedicou um dos seus romances): “Mais uma vez, depois de ter 

definido os termos de uma alternativa hermenêutica entre duas teses contrapostas, 

Foucault não faz uma escolha definitiva entre elas [no livro Em defesa da sociedade]” 

(ESPOSITO, 2010, p. 67). Por um lado, ele introduz a hipóteses de uma espécie de 

retorno do paradigma soberano no interior do horizonte biopolítico. Seria algo 

“literalmente fantasmagórico”, comenta Esposito, uma vez que se trataria do retorno 

de um morto, da reaparição – no palco da vida – do soberano decapitado pela 

Revolução ou, em termos mais filosóficos, da irrupção da transcendência (o antigo 

poder soberano que se queria aniquilado) no novo reino da imanência, isto é, da 

biopolítica. Por outro lado, defende a hipóteses contrária, ou seja, “de que tenha sido 

justamente a definitiva desaparição do paradigma soberano a libertar uma força vital 

de tal modo densa que transborda e se volta contra si própria. Diminuído o equilíbrio 

constituído pela ordem soberana, na dupla vertente de poder absoluto e de direitos 

individuais, a vida ter-se-ia tornado o único terreno de exercício de um poder 

entretanto sem fronteiras (ESPOSITO, 2010, p. 67). 

Tensões e potenciais pontos de rupturas atravessam o discurso foucaultiano 

sobre as relações entre soberania e biopolítica, vale dizer, sobre a relação da 

modernidade com o seu “antes”, com a época que a precede. A questão fundamental, 

mais uma vez, diz respeito ao significado e ao papel do paradigma soberano no 

interior na ordem biopolítica. Haveria uma “passagem secreta, através da qual o 

‘morto’ voltou a aprisionar o ‘vivo’? Ou, pelo contrário, foi justamente a absoluta 

desaparição do morto, a sua morte definitiva e sem deixar rastro, a desencadear no 

vivo uma batalha mortal contra si próprio?” (ESPOSITO, 2010, p. 68). O que 

representa, em suma, o poder soberano na época da biopolítica? Seria   

 

o resíduo que tarda em consumir-se, uma centelha ainda não extinta de todo, 

uma ideologia compensatória ou a verdade última, porque anterior e originária, 

do seu fundamento, do seu subsolo profundo, da sua estrutura subjacente? É 
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quando pressiona com mais força para voltar a sair à superfície ou, pelo 

contrário, quando se afunda definitivamente, que a morte ressurge no coração da 

vida até o fazer explodir? (ESPOSITO, 2010, pp. 68-69). 

 

Não é interessante apressar o passo e tentar responder antes do tempo 

previsto (se é que existe alguma possibilidade de definir o momento “certo” para 

proferir sentenças ou conclusões). A tensão perene e os efeitos dos estímulos que 

perguntas filosóficas encaradas, mas não respondidas, inscrevem nas nossas 

mentes são extremamente eficazes na tentativa de dar novo vigor ao conceito de 

biopolítica e a tudo o que ele representa em termos de produção de conhecimentos 

interdisciplinares e de análises de práticas sociais, políticas, culturais, etc., (um 

exemplo, dentre outros possíveis, diz respeito ao conceito foucaultiano de “racismo 

de estado” que continua sendo não compreendido e incessantemente debilitado por 

leituras que limitam o seu alcance a um aspecto (muito importante e urgente, é claro) 

mas que Foucault quis superar e potencializar quando, ao indicar o “racismo de 

estado” como instrumento indispensável  para o funcionamento de todo Estado, 

deixara evidente que o racismo do qual ele fala não é o “racismo biológico” e que no 

horizonte biopolítico a outra raça não existe (FOUCAULT, 1999, p. 72). 

1.2 Não são apenas as interrogações sobre o “antes” da modernidade que 

devem ser investigadas. Com efeito, faz-se necessário refletir também no seu 

“depois” e questionar a relação entre a modernidade e os fenômenos políticos que 

marcaram o século XX, isto é, o nazifascismo e stalinismo. Por razões ideológicas, 

significativas áreas do pensamento e da cultura acadêmica preferem omitir que o 

filósofo francês equipara esses dois totalitarismos buscando analisá-los a partir e 

no interior dos laços que os prendem, irremediavelmente, à modernidade. Dito de 

outro modo, o foco de Foucault é o poder, melhor “a superprodução de poder”, o 

problema do “governo dos vivos” e das relações entre sistemas políticos e 

sociedades totalitários e sistemas e sociedades (denominados) democráticos. Em 

um texto de 1982 (O sujeito e o poder inserido em seguida no quarto volume dos Dits 

et écrits) o filósofo francês afirma que nazifascismo e stalinismo são 

“desconcertantes” porque não obstante a sua “singularidade histórica” eles não são 

“inteiramente originais” uma vez que retomaram e “prolongaram” dispositivos e 
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técnicas pré-existentes nos sistemas sócio-políticos do Ocidente: eles “utilizaram e 

ampliaram, os mecanismos já presentes na maioria das outras sociedades. Não 

somente isso, mas apesar da sua loucura interna, eles utilizaram, numa larga medida 

as ideias e os procedimentos da nossa racionalidade política” (FOUCAULT, 1994, p. 

224).  

Esse trecho é emblemático. Alessandro Fontana e Mauro Bertani, editores das 

aulas ministradas no Collège de France entre 1975 e 1976 (Em defesa da sociedade) 

o citam na “situação do curso” à guisa de fio de Ariadne para a compreensão das 

inquietações do filósofo acerca dessas “duas sombras gigantescas”, dessas “duas 

doenças” do poder, dessas duas “febres” que foram nazifascismo e stalinismo. Por 

sua vez Roberto Esposito o traz à tona no momento decisivo da sua argumentação 

com o objetivo de mostrar a indecisão de Foucault sobre um tema tão essencial. 

Indecisão que o leva a percorrer, em círculo e ao mesmo tempo, ambos os caminhos 

ora insistindo na “indistinção entre soberania, biopolítica e totalitarismo” (hipóteses 

continuísta), ora indicando diferenças, descontinuidades e rupturas entre eles 

(ESPOSITO, 2010, pp. 69-70). 

Como resolver a aporia? Perguntemos de novo: o que foi  

 

o totalitarismo do século XX em relação à sociedade que o precede? Um ponto-

limite, um rompimento, um excesso em que o mecanismo do biopoder se 

quebrou, se desmandou, ou, pelo contrário, a sua alma e o seu resultado natural? 

A sua interrupção ou a sua consumação? E, mais uma vez, o problema da sua 

relação com o paradigma soberano: o nazismo, mas também o comunismo real, 

estão fora ou dentro dele? Assinalam o seu fim ou o seu regresso? Revelam a 

conjunção mais íntima, ou a disjunção definitiva entre soberania e biopolítica? 

(ESPOSITO, 2010, p. 69). 

 

II. 

 

Não se está à altura dos desafios do conceito se não se compreende a tensão 

sísmica – entre o passado e o futuro, o antes e o depois, a modernidade e o tempo 

de agora – que o atravessa e o sacode. Cada vez mais é crucial não separar, culposa 
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ou dolosamente, a história da filosofia e a filosofia, como ainda acontece em muitos 

departamentos de ensino. No caso do conceito de biopolítica essa exigência é 

absolutamente vital se levarmos em consideração a centralidade da perspectiva 

hermenêutica que ele tem oferecido ao pensamento e à cultura do nosso tempo.  

2.1 Por isto se faz necessário delinear os momentos mais significativos da 

história desse termo ou conceito que, como deveria ser de domínio público, não 

começa com Michel Foucault, mas sim com os textos “organicistas” (o termo é de 

Roberto Esposito que nos servirá de guia)2 publicados nos anos vinte do século 

passado na Alemanha por Karl Binding, Eberhard Dennert e Eduard Hahn nos quais o 

motivo condutor é a elaboração de uma teoria do Estado de cunho vitalista.  

A preocupação com as relações, às vezes expostas de maneira inquietante, 

entre discurso médico-biológico, gestão da vida humana e poder político-estatal é 

evidente desde o início. Tomemos, por exemplo, as teses do pensador mais 

importante dessa época, isto é, o sueco Rudolph Kjellen provavelmente o primeiro a 

usar o termo “biopolítica” em estreita conexão com o de “geopolítica” por ele 

cunhado nos escritos desses anos. Em 1916, Kjellen publica O estado como forma 

de vida em que defende uma concepção rigorosamente organicista de estado em 

oposição às teorias constitucionais liberais que o desenham como um produto 

artificial fundado em um acordo estipulado livremente por indivíduos livres. Para 

Kjellen, ao contrário, o estado é uma forma vivente, é um corpo que possui instintos, 

impulsos, vontades de potência. Não um sujeito de direito criado artificial e 

consensualmente, mas um conjunto integrado de indivíduos, de vidas e de corpos, 

que agem politicamente como um único indivíduo, uma única vida, um único corpo. 

Escreve ele no livro de 1920 Sistema da política: 

 

Essa tensão característica da própria vida (...) levou-me a denominar tal 

disciplina de biopolítica, por analogia com a ciência da vida, a biologia; isto 

compreende-se tanto melhor quando se considera que a palavra grega ‘bíos’ 

designa não só a vida natural, física, mas ainda e em medida igualmente 

                                                      
2 Os parágrafos que seguem se baseiam na precisa reconstrução histórica realizada por Esposito no 
já citado Bíos. Biopolítica e filosofia. Retomei, com algumas alterações, o que já escrevi no meu artigo 
“Corpos. Uma anatomia política na Idade da Biotécnica” publicado na Revista Aurora em 2012 (v. 24, 
n. 35, p. 529-548). 
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significativa a vida cultural. Esta designação visa também exprimir aquela 

dependência das leis da vida que a sociedade aqui manifesta e que promove o 

próprio Estado, mais do que qualquer outra coisa, ao papel de árbitro ou, pelo 

menos, de mediador. (KJELLEN, apud ESPOSITO, 2010, pp. 33-34). 

 

Essas ideias, que em Kjellen se situavam ainda em um âmbito cultural-teórico, 

transformam-se no livro de 1920 de Jacob Von Uexküll, Staatsbiologie, em um 

manifesto do Estado-corpo e da sua configuração biológica – anatomia, fisiologia, 

patologia. A centralidade da “categoria” de patologia é o elemento mais relevante (e 

sinistro) da sua reflexão: a grande saúde do Estado-corpo está constantemente 

ameaçada por agentes internos, “parasitas” infiltrados nos tecidos e que se nutrem 

da sua linfa vital, células cancerosas que levam à sua degeneração e que, em nome 

da vida, devem ser exterminadas. É interessante notar que esses pontos temáticos 

não são aprofundados pelos estudiosos mais atentos do pensamento de Von Uexküll 

que, diga-se de passagem, não era um pária da cultura científica e filosófica da 

primeira metade do Novecento. Biólogo, fisiólogo e teórico da biologia nascido na 

Estónia em 1864, Von Uexküll foi o criador da inovadora teoria de “mundo-próprio” 

(ou “ambiente-próprio”), em alemão Umwelt, cuja relevância cultural e filosófica será 

confirmada no século XX por autores como Max Scheler, Martin Heidegger, Maurice 

Merleau-Ponty, Giorgio Agamben3. Leitor de Kant e crítico das teorias evolucionistas 

que dominavam o cenário científico da época, Von Uexküll contesta, no livro Umwelt 

und Innenwelt der Tiere (1909), a ideia de um único mundo ou ambiente natural que 

coincidiria, antropocentricamente, com o mundo ou ambiente do ser humano 

entendido como o único critério valorativo e científico mediante o qual julgar os 

diversos graus de adaptação dos outros organismos vivos. Uma hierarquia que o 

pensador estoniano dissolve afirmando que cada espécie possui o seu mundo, ou 

ambiente, próprio ao qual está perfeitamente adaptada e no qual vive de acordo com 

as suas características naturais. Todo organismo vivo, do mais simples ao mais 

                                                      
3 Cf., entre outros, Jakob von Uexkull. Ambienti animali e ambienti umani. Una passeggiata in mondi 
sconosciuti e invisibili, Macerata: Quodlibet, 2010; Biologia teoretica, Macerata: Quodlibet, 2015; 
Elaine Cristiane Borges de Souza. A teoria de mundo-próprio de Jacob von Uexküll: entre a metafísica 
e o naturalismo. (Dissertação de mestrado) Vitória: UFES, 2012; Carlo Brentari, Jakob von Uexküll. 
Discovery of the Umwelt between Bíosemiotics and Theoretical Biology, Springer: Netherlands, 2015; 
Kalevi Kull, “Jacob von Uexküll: An Introduction”. In: Semiotica, 134-1/4, 2001.  
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complexo, é um sujeito (Von Uexküll fala de “biologia subjetiva”)  que percebe o seu 

mundo e age de acordo com essas percepções: trata-se da tríade “mundo-próprio”, 

“mundo-de-percepção” e “mundo-de-ação” exemplificada pela conhecida descrição 

do ciclo vital do carrapato. Esse minúsculo artrópode, parente de aranhas e 

escorpiões, é um parasita externo que se alimenta de sangue humano e animal e 

possui um ciclo de vida dividido em duas fases, uma se desenvolve no ambiente 

natural que o cerca (arbustos, solo, ninhos, etc.), outra, chamada fase de parasitismo, 

ocorre no hospedeiro e é a mais importante já que é nesse momento que a fêmea 

encontra as condições necessárias para se alimentar e, em seguida, desprender-se, 

depositar milhares de ovos e morrer. Esse ciclo estrutura o mundo-próprio do 

carrapato, ao qual ele está perfeitamente ajustado e no qual age para a realização de 

uma finalidade (télos) que o caracteriza enquanto ser vivo. Von Uexküll destaca que 

o artrópode possui três receptores, ou “órgãos sensitivos”, – muito rudimentares – 

capazes de responder apenas a três estímulos, ou signos, perceptivos, ou seja, 1) um 

signo “olfativo” causado pelo único composto químico que o carrapato consegue 

perceber, ou seja, o ácido butírico que está presente no suor de todos os organismos 

de sangue quente (que é responsável pela ação da fêmea de se deixar cair no corpo 

do hospedeiro); 2) signo “temperatural” produzido pelos calor da superfície 

epidérmica do hospedeiro (que confirma ao carrapato o êxito da sua ação); 3) signo 

“tátil” induzido pelo contato com a pele lisa (que permite ao carrapato compreender 

que está prestes a alcançar o seu escopo, isto é, fincar as garras no corpo do 

hospedeiro e se nutrir do seu sangue). A recepção/percepção desses três signos é 

biologicamente relevante para o carrapato; é a partir disso que ele age e intervém no 

mundo, que o seu ciclo vital – perfeito na sua circularidade ambiental 

própria/específica – inicia, desenvolve-se e termina. 

Em 1938 o inglês Morley Roberts publica em Londres Biopolitics em que a 

estreita conexão não só conceitual, como concreta e efetiva entre biologia, sociedade 

e política é reivindicada e afirmada com força e precisão. Mais uma vez o foco do 

discurso é o problema da patologia: se saúde e doença, degeneração e regeneração 

são indissociáveis e a biologia extrai o seu sentido e o seu valor de ciência 

exatamente do diagnóstico e da cura da patologia, então também o Estado-corpo só 

poderá ser compreendido, protegido e guiado mediante a detecção das suas doenças 
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em ato e em potência. Roberts escreve um verdadeiro tratado de “biologia política” 

no qual o corpo humano é considerado um “complexo organismo social” e o 

organismo político-nacional “um indivíduo funcional”, uma pessoa. Ambos são 

expostos a riscos, germes, contágios, doenças, diante dos quais “é preciso intervir” 

com reações imunitário-políticas de tipo racial.  

2.2 A segunda vertente dos estudos sobre a biopolítica – de cunho 

antropológico-humanista – surge na França nos anos sessenta, em um contexto 

marcado pela tomada de consciência que, em poucas décadas (do advento dos 

totalitarismos, às carnificinas da segunda guerra, à “biocrazia” nazista a aos horrores 

do holocausto), a grande Razão iluminista consumira todos os seus ideais e valores. 

No livro de 1960 A biopolítica, Aaron Starobinski utiliza a perspectiva do bíos para 

uma interpretação da história da humanidade e das civilizações em que as leis da 

vida biológica, a força e a potência dos seus impulsos e instintos, são reconhecidas 

em toda a sua relevância, mas perdem qualquer tipo de especificidade categorial ao 

serem reconduzidas, e domesticadas, a um paradigma diríamos transcendente. “A 

biopolítica nega” que as forças “cegas da violência e da vontade de potência (...) as 

forças de autodestruição presentes no homem e na civilização humana (...) sejam 

fatais e que não possam ser contrariadas e dirigidas pelas forças espirituais – as 

forças da justiça, da caridade, da verdade” (STAROBINSKI, 1960, p. 9). A deriva 

humanista da noção de biopolítica em que, como nota Esposito, ela se enfraquece 

até o ponto de perder a própria “identidade”, é evidente nos outros trabalhos 

publicados nesses anos. Um exemplo importante é a Introdução a uma política do 

homem de Edgar Morin, no qual o problemático nexo entre biologia e política é 

deixado de lado em prol de uma visão que situa os âmbitos “biopolíticos da vida” em 

um conjunto sócio-conceitual amplo e diversificado de natureza “antropolítica” ou 

“ontopolítica” que diz respeito ao sentido da vida e ao ser do homem. Em suma, os 

textos, as discussões e os debates da época em torno do conceito de biopolítica 

revelam uma “fraqueza teórica (...) uma incerteza semântica (...) uma genericidade 

categorial que acabam por reduzir nitidamente o seu alcance hermenêutico” 

(ESPOSITO, 2010, p. 39). 

2.3 Uma terceira vertente dos estudos biopolíticos – que o filósofo italiano 

chamou de “naturalista” – nasce no mundo anglo-saxão através de uma série de 
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iniciativas articuladas a partir dos anos setenta: congressos, atividades ligadas a 

associações ou grupos de pesquisa, publicação de revistas, como Politics and Life 

Sciences, e coleções, como Research in Biopolitics. Às origens desse movimento 

estão alguns textos publicados nos anos sessenta que traçam uma nova 

interpretação da biopolítica. Em autores como Lynton Caldwell (Biopolitics: Science, 

Ethics and Public Policy), James Davies (Human Nature in Politics) e Roger Masters 

(The Nature of Politics), o foco do discurso é a relação entre Natureza e Política; mais 

precisamente o primado categorial da natureza que é, a um só tempo, origem, 

referência e princípio regulador da ordem política. Essa perspectiva hermenêutica é 

aprofundada e refinada por vários pensadores que insistem na centralidade de um 

paradigma estreitamente biológico para explicar e fundamentar a política. Deste 

modo, a biopolítica se transforma em um instrumento interpretativo que descreve “a 

abordagem dos cientistas políticos que usam os conceitos biológicos 

(especialmente a teoria da evolução de Darwin) e as técnicas de investigação 

biológica para estudar, explicar, prever e às vezes também prescrever o 

comportamento político” (SOMIT e PETERSON, 2001, p. 181). 

 

III.  

 

Posto isso, outras inquietações surgem quando se reflete (como Foucault fez 

nas suas “pesquisas históricas”) que relações de poder, dominação e opressão, 

práticas de controle e sujeição não são fenômenos exclusivos dos regimes 

totalitários, mas perpassam da mesma maneira os sistemas sociais e políticos que 

estamos acostumados a definir como democráticos. Assim como não há estado 

moderno cujo funcionamento não passe ou tenha passado pelo racismo de estado4, 

não há sociedade “democrática” imune de práticas fascistas. É um tema delicado e 

de vital importância, mas que não é pautado por alguns setores da cultura acadêmica 

brasileira (sobretudo a que se considera de esquerda) e que tem evidentes relações 

com o conceito de fascismo social exposto alguns anos atrás (antes de uma série de 

                                                      
4 É a conhecida tese de Foucault (Em defesa da sociedade, p. 304): “Foi nesse momento [surgimento 
do biopoder] que o racismo se inseriu como mecanismo fundamental do poder tal como se exerce nos 
Estados modernos, e que faz com que quase não haja funcionamento moderno do Estado que, em 
certo momento, em certo limite e em certas condições, não passe pelo racismo”. 
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ajustes, ou retrocessos, teóricos) por Boaventura de Sousa Santos e que investiguei 

– tentando ampliar o seu alcance – em alguns escritos recentes5.  

O que está em jogo, mais uma vez, são as relações entre momentos decisivos 

da nossa história conceitual, social e política. Já examinamos as questões relativas 

ao “entre” que se instala na tensão poder soberano / biopoder, tão complexo e 

delicado quanto àquele que configura os contatos físicos inapropriados da 

biopolítica com o nazismo (político e sócio-cultural, histórico e eterno6). Trata-se de 

perspectivas de pesquisa relativamente antigas e sobre as quais há uma vasta 

literatura crítica que pode ser consultada com uma rápida pesquisa bibliográfica. 

Todavia o nervo que as conecta permanece extremamente sensível e qualquer toque 

pode provocar violentas reações adversas. É fato que a experiência histórica do 

século XX revela os laços que envolvem a biopolítica e o nazismo; assim como é fato 

que – apesar dos enormes riscos de se transformar (novamente) em uma política da 

morte em nome da Vida – a biopolítica ainda não perdeu as suas feições 

“afirmativas”, emancipatórias, diria até revolucionárias. Não obstante siga por 

veredas diferentes o discurso de Esposito, exposto na última, decisiva seção do livro 

intitulada “Filosofia do bíos”, confirma essa orientação de fundo.  

Em primeiro lugar é preciso atentar para a identificação de biopolítica e 

nazismo em uma determinada época histórica, na qual a primeira experimentou no 

segundo a forma mais terrível de realização. Todavia isso não significa que ela não 

tenha sobrevivido ao destino suicida da ideologia hitleriana. O filósofo italiano é 

categórico em afirmar que o fim do nazismo não significou de modo algum o fim da 

biopolítica a qual, em virtude do seu longo processo de nascimento e consolidação, 

da força das suas raízes fincadas em toda a modernidade e da centralidade e da 

vastidão do seu alcance conceitual, não foi debilitada pelos trágicos acontecimentos 

dos anos trinta e quarenta do século passado. Com efeito, “não foi a biopolítica que 

                                                      
5 Cf., “O realismo do mal. A agonia da democracia e o demo-fascismo no século XXI”. In: Sexo, Política 
e Desconstrução (Organizadores: Rossano Pecoraro e Baptiste Grasset). Rio de Janeiro: 
CAPES/Imprimatur, 2018; “Against ideology, demo-fascism and the militianization of knowledge (A 
Latin American perspective)”. In: Quadranti – Rivista Internazionale di Filosofia Contemporanea. 
Volume VI, nº 2, 2018; “As narrativas na época da pós-verdade e a luta pelo reconhecimento público 
do poder (ou da milicização do saber I)”. In: Anais do VIII CONINTER. Maceió (AL), Unit/AL, 2019;  
6 A referência é ao conceito de “fascismo eterno” ou “Ur-fascismo” cunhado por Umberto Eco e que 
examinei no ensaio já citado “As narrativas na época da pós-verdade e a luta pelo reconhecimento 
público do poder (ou da milicização do saber I”. 
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foi um produto do nazismo, mas quando muito foi o nazismo o resultado extremo e 

perverso de uma particular versão da biopolítica”. (ESPOSITO, 2010, p. 209).  

Problema resolvido? Talvez. De todo modo, entre esquecimentos, remoções e 

recalques o “enigma da biopolítica” e dos seus nexos com totalitarismos antigos e 

novos, históricos e sociais, continua não solucionado. E é importante, talvez, que 

assim permaneça. Nesse sentido, em vez de respostas ou vias de fuga é preferível 

se deter em uma rápida análise de conjuntura visando monitorar outros sinais vitais 

do conceito de biopolítica. Na atualidade “não só a relação direta entre política e vida 

não se atenuou de modo algum, mas, pelo contrário, parece em contínuo 

crescimento. Nenhuma das questões de interesse público (...) é interpretável fora de 

uma conexão profunda e mesmo imediata com a esfera do bíos” (ESPOSITO, 2010, 

p. 209).  Os sinais e os sintomas dessa condição histórica são numerosos e 

inegáveis. Dos fenômenos migratórios globais às vergonhosas práticas ligadas ao 

tráfico de seres humanos; da crescente relevância do elemento étnico nas relações 

políticas e jurídicas entre povos e Estados à centralidade da saúde física e mental 

nos mecanismos capitalistas de produção e consumo; das políticas de segurança 

pública e de controle e repressão da criminalidade à necessidade de ações para 

combater o racismo estrutural e as desigualdades sociais; da urgência de uma nova 

paideia e de uma nova ética ao inexorável avanço das novas tecnologias médico-

sociais de intervenção e controle da vida e dos corpos; da irrupção cada vez mais 

invasiva do trabalho nas esferas psicológicas e afetivas dos indivíduos ao uso de 

aparatos e lógicas policiais para conter os inimigos internos e externos e garantir os 

vários “estados de exceção” decretados para defender a sociedade. Registra-se, em 

suma, um substancial “esmagamento da política sobre o dado puramente biológico, 

se não sobre o próprio corpo daqueles que são ao mesmo tempo seus sujeitos e 

objetos [e uma] caracterização biopolítica cada vez mais nítida da sociedade 

contemporânea” (ESPOSITO, 2010, p. 210). 

 

IV. 

 

Deve-se acenar, finalmente, à espada forjada por Esposito para cortar o “nó” 

foucaultiano, e portanto, tentar dissolver a “indecisão” do filósofo francês exposta 
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anteriormente. Estou me referindo à categoria de “imunidade”, o autêntico motor 

imóvel da trilogia formada por Communitas. Origem e destino da comunidade (1998), 

Immunitas. Proteção e negação da vida (2002) e Bíos. Biopolítica e filosofia (2004). 

Na crise pandêmica de 2020 o conceito de imunidade se tornou, por razões 

autoevidentes, o candidato mais forte para um hipotético prêmio dedicado ao 

conceito cultural e filosófico da década. Os numerosos textos de circunstância do 

filósofo italiano desses meses, publicados geralmente no jornal diário “La 

Repubblica”, constituem as peças de um mosaico que tem como finalidade retomar 

e esclarecer os pontos centrais expostos na “antiga” trilogia. “Nunca como hoje – 

sob o ataque do coronavírus – o paradigma imunitário se tornou a pedra angular do 

sistema, o pivô em torno do qual parece girar toda a existência. De qualquer lado – 

biológico, social, político – se questione a nossa vida, o imperativo permanece o 

mesmo: prevenir o contágio onde quer que esteja”7 (ESPOSITO, 2020). 

Ter-se-á compreendido que é através do conceito de immunitas que Esposito 

pretende não somente resolver a indecisão foucaultiana em torno do estatuto da 

biopolítica como também trazer à luz uma série de elementos que permitam delinear 

uma concepção afirmativa de biopolítica (evitando desse modo as nefastas sereias 

do “enigma” e os perigos, sempre iminentes, de uma sua transfiguração em uma 

política da morte). Estamos diante de uma das mais importantes e sistemáticas 

teorias do pensamento filosófico da atualidade, que obviamente não é possível 

abordar aqui em toda a sua extensão. Alguns aspectos, todavia, estão ao alcance de 

uma rápida, e preliminar, discussão.  

4.1 A análise daquilo que se contrapõe à “imunidade” é um bom ponto de 

partida. Não é intuitivo, mas se investigarmos com atenção a origem latina do termo 

perceberemos que o contrário de imunidade não é doença, infecção ou debilidade, 

mas sim “comunidade” (communitas). O filósofo ressalta com frequência esse 

parentesco lexical que remete, mais uma vez, àquelas complexas, e constitutivas, 

relações do tempo de agora com a modernidade. No artigo de divulgação que decidi 

utilizar, Esposito explica que ambos os conceitos “derivam do termo munus, que 

                                                      
7 O artigo apareceu no dia 23 de maio de 2020 no jornal “La Repubblica”. Em seguida foi traduzido 
para o português por Luisa Rabolini e publicado na Revista IHU-On-line. É essa versão que utilizo 
aqui.  
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significa ofício, obrigação, dom para com os outros. Mas enquanto os membros 

da communitas estão unidos por esse vínculo de doação mútua, quem é imune é 

exonerado da mesma. E, portanto, protegido do risco que toda relação social 

comporta em relação à identidade pessoal” (ESPOSITO, 2020).  

O estar-com os outros e com a natureza nos ameaça. Em algum momento e 

de alguma forma precisamos nos defender. É assim no plano jurídico, político, 

biológico. Exigimos proteção e grandes aparatos de imunização contra os perigos – 

virais, sociais, econômicos, morais, etc.,  que a cada instante ameaçam a nossa 

(suposta) integridade. Seria interessante pôr à prova, sem pré-julgamentos 

axiológicos de qualquer gênero e origem, essa visão eurocêntrica sobre as relações, 

e as tensões, entre comunidade e imunidade através de outras visões ou 

perspectivas como, por exemplo, aquelas dos índios Suruwaha. Essa comunidade de 

aproximadamente 150 pessoas, que vive no sul do estado do Amazonas e à qual o 

fotógrafo Sebastião Salgado dedicou uma das suas missões de pesquisa, não tem 

chefes, nem códigos escritos, nem tribunais nem tampouco polícia. Possui, porém, 

leis morais e lógicas sociais fortes e implacáveis que se fundamentam na ausência 

de qualquer tipo de autoridade e na potência de uma forma muito radical de 

igualitarismo. Como escreve Leão Serva “as decisões de interesse comum são 

tomadas à noite, depois da comida, em conversas abertas. Atitudes pessoais são 

responsabilidade dos indivíduos: o grupo pode criticar alguma ação isolando seu 

autor, deixando de falar com ele. Mas não há punições” (SERVA, 2018). Seria a 

mediação comunitária dos conflitos uma outra configuração do paradigma 

imunitário? E como compreender a prática sócio-cultural da “morte ritual” (do 

“suicídio” para usar um termo fruto do nosso olhar ocidentalizado) entre o povo 

Suruwaha?8  Confiando essas interrogações a estudos porvir, voltemos ao nosso 

objeto, isto é, à pandemia e à nossa necessidade de imunização.  

                                                      
8 Cf., Kariny Teixeira de Souza e Marcio Martins dos Santos. “Morte ritual: reflexões sobre o ‘suicídio´ 
Suruwaha”. In: Espaço ameríndio, Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 10-24, jan./jun. 2009; 
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Zuruah%C3%A3; 
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/?conflito=am-missao-religiosa-desestabiliza-mundo-
cultural-de-povo-indigena-isolado 
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4.2 O que é preciso investigar é a configuração do paradigma imunitário 

durante a pandemia Covid-19 e a sua eficácia política e social na regulamentação e 

no governo da vida humana. Esposito tem alertado, com tons menos apocalípticos 

do que Agamben, sobre os riscos de uma “imunização por distanciamento” (não se 

esqueça, porém, que essa é a única maneira lógica e científica para evitar que a 

carnificina aumente) enquanto se aguarda em nível global a “imunidade induzida”, 

isto é, a vacina.  

Estruturando de maneira cada vez mais densa as suas teses em torno das 

relações entre corpo individual e corpo social, entre corpos vivos e estado-corpo, 

entre paradigma médico e paradigma estatal, Esposito afirma que um sistema 

imunitário é necessário para a sobrevivência de ambos. Sem imunidade não há vida 

individual ou social. O ponto é que também é necessário estabelecer limites além dos 

quais o mecanismo imunitário só produzirá “danos irreparáveis” não apenas no 

plano “econômico” como no plano “antropológico”, uma vez que a imunidade é sim 

uma proteção, mas uma proteção “negativa” no sentido de que evita um mal através 

da utilização de um outro mal, ou de uma parte do mesmo mal, mas infinitamente 

menor e intenso (a vacina é o exemplo paradigmático do conceito de imunização). 

Buscando exemplificar ao máximo as suas posições o filósofo italiano acaba, porém, 

por se entregar às tentações do senso comum contemporâneo afirmando que tudo 

se resume em “respeitar as proporções e o delicado equilíbrio entre imunidade e 

comunidade” (ESPOSITO, 2020). O fio condutor que nos leva até o final da 

argumentação é que o isolamento social rigoroso e o lockdown foram (e são) 

necessários até a chegada de uma vacina e uma imunização em vastíssima escala. 

Mas há limites que devem ser taxativamente respeitados; pontos de não retorno dos 

quais não devemos ousar nos aproximar uma vez que o corpo que se queria proteger 

através dessas medidas corre o risco de se debilitar e morrer. É o que acontece nas 

doenças autoimunes “quando o sistema imunológico cresce a ponto de se 

autodestruir” (ESPOSITO, 2020). Dessocializar tem sido a palavra de ordem 

mundialmente adotada pela comunidade científica e pela política. Mas devemos 

tomar muito cuidado, finaliza o filósofo, já que o limite estaria prestes a ser 

ultrapassado pondo seriamente em risco “o significado mais intenso de nossa 

existência, que é a vida de relação” (ESPOSITO, 2020). 
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