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Introdução 
 
O filósofo italiano Giorgio Agamben, nascido em Roma, em 

1942, ficou mundialmente conhecido com o lançamento de Homo 
sacer, 1, em 1995, livro em que discorre, entre outras coisas, acerca 
do conceito de “exceção” em Carl Schmitt, do homo sacer, e faz 
uma análise histórica sobre a biopolítica dos campos de 
concentração. Contudo, sua filosofia não se reduz a isso. Seus 
primeiros escritos, da década de 1970, possuem como objeto a 
estética e, principalmente, a linguagem. Neles, percebe-se uma 
forte influência da filosofia heideggeriana e da filologia de Saussure 
e de Benveniste. Do início da década de 1980 ao início da década de 
1990, Agamben traduziu a obra completa de Walter Benjamin para 
o italiano, o que torna o pensador alemão uma das mais fortes 

influências de toda a obra agambeniana. Do início da década de 

1990 ao início dos anos 2000, sua filosofia é marcada, por um lado, 
por um pequeno escrito ontológico de grande profundidade (A 
comunidade que vem), e, por outro lado, por uma arqueologia 
teológica, linguística e filosófica do apóstolo Paulo de Tarso (O 
tempo que resta). Nessa mesma época, contudo, dá início, 
influenciado pelo pensamento de Walter Benjamin e de Carl 
Schmitt, à sua tetralogia intitulada Homo Sacer, com o primeiro 
livro: Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I, de 1995. 

Os livros da tetralogia Homo sacer foram publicados todos 
fora da ordem posteriormente determinada por Agamben, que é a 
seguinte: Homo sacer I: O poder soberano e a vida nua (1995), 

Homo sacer II, 1: Estado de exceção (2002), Homo sacer II, 2: 
Stasis (2015), Homo sacer II, 3: O sacramento da linguagem 
(2008), Homo sacer II, 4: O reino e a glória (2007), Homo sacer 
II, 5: Opus Dei (2012), Homo sacer III: O que resta de Auschwitz 
(1998), Homo sacer IV, 1: Altíssima pobreza (2011) e Homo sacer 
IV, 2: O uso dos corpos (2014). Os estudos da saga Homo sacer 

tem como objetivo a investigação do direito na modernidade, e de 
como a vida se relaciona com o direito. Seu último volume (O uso 
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dos corpos) foi publicado em italiano em 2014 e traduzido para o 
português em 2017, tendo sido publicado pela editora Boitempo. 

No capítulo inicial adiante expusemos breves considerações 
sobre o método de Agamben, contidos em Signatura Rerum. 
Fundamental para a análise de toda a obra do filósofo, tal capítulo 
traz explicações sobre os conceitos de arqueologia, paradigma e 

assinatura. 
No capítulo seguinte introduzimos alguns conceitos 

propedêuticos fundamentais para a compreensão da visão política 
a partir de Agamben. Nele abordamos o conceito de Dispositivo na 
sistemática de Giorgio Agamben. Dispositivo é um conceito que o 
filósofo retira de Foucault, e o apresenta pela primeira vez de 
forma didática num texto de 2004. Ele tem como característica a 

subjetivação de indivíduos a partir da captura deles para dentro de 
si. Partindo dessa premissa, o capítulo articula três dispositivos de 
Giorgio Agamben: o dispositivo da Soberania e as máquinas 
antropológica e governamental. 

O dispositivo da soberania é o dispositivo responsável pela 
exceção jurídica do soberano. Por meio dele, o soberano consegue 
criar o segundo grande conceito de Agamben: a Exceção. O 
conceito de exceção é retirado da filosofia jurídica do jurista nazista 
Carl Schmitt. A exceção em Carl Schmitt é exclusivamente jurídica; 
o direito cria em seu interior um âmbito de referência, de forma 
que a anomia esteja sempre no campo jurídico, seja uma anomia 
jurídica. O soberano schmittiano decide de fora do direito, mas 

sempre em seu interior. Em contrapartida, o filósofo de esquerda 
Walter Benjamin, contemporâneo de Carl Schmitt, afirma que a 
anomia soberana que mantém o direito está sempre fora dele, é 
absolutamente externa. Nesse ínterim, a exceção de Agamben é 

dialeticamente estruturada. A exceção do filósofo italiano é um 
espaço de absoluta indiferenciação, que não está nem dentro nem 
fora do direito, mas num limiar compreendido entre ambos: nem 
puramente jurídico, nem puramente anômico. A exceção na 
filosofia agambeniana é uma zona topológica de alta complexidade, 
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em que o anômico e o jurídico se comunicam. O soberano se 
localiza nesta zona de exceção e está, portanto, dentro e fora do 

direito ao mesmo tempo. Na exceção, o soberano pode, portanto, 
incluir o absolutamente fora no direito e excluir o absolutamente 
jurídico para fora, e é isso que define sua violência: a potência de 
incluir e de excluir. 

O espaço de exceção cria duas figuras conceituais em 
Agamben: a vida nua e o bando. Bando é o nome da relação que 
existe entre o soberano e as vidas sobre as quais decide no interior 
da exceção. O conceito é retirado de Jean-Luc Nancy, e o nome 
“bando” possui um significado de abandonado, uma vida que, ao 
ser abandonada à exceção, torna-se banida e o indivíduo banido 
passa a ser o bandido. Esse banido da exceção é aquilo que 

Agamben chama de vida nua, e encontra seu paradigma longínquo 
na figura do homo sacer do Direito Romano arcaico. Homo Sacer 
era aquele que, como punição por alguma conduta, era banido 
tanto do direito profano quanto do direito divino, perdendo, assim, 
seu estatuto jurídico de pessoa. O homo sacer podia ser morto sem 
que isso configurasse homicídio, já que excluído do direito profano, 
e não podia ser objeto de sacrifício, já que excluído do direito 
divino: matável e insacrificável. A vida nua, que tem seu paradigma 
nessa figura sacra, é uma pura vida biológica. Os gregos antigos 
não possuíam apenas um léxico para definir a vida, mas dois: zoé e 
bíos. A zoé é a pura vida biológica pela qual se vive, e o bíos é a 
forma de vida socialmente qualificada que se vive. A Pólis grega era 

fundava a partir da exclusão da zoé de si, constituindo-se apenas 
de bíos. A vida nua, no direito romano, era exemplificado por essa 
figura do homo sacer, e até o final do antigo regime, a soberania se 
fundava a partir de sua exclusão. É a partir da exclusão dessa vida 

do âmbito jurídico que Thomas Hobbes fundamentou seu Leviatã: 
a constituição do direito, ao abolir o estado de “todos contra 
todos”, abole consigo a zoé, que seria o lobo do homem. Da 
constituição jurídica advém o soberano. O soberano, contudo, não 
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é nada além de um novo “lobo do homem”, posto que, por meio da 
exceção, coloca o bandido em relação com seu poder. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
proclamada na França em 1789 pela Assembleia Nacional 
Constituinte da Revolução Francesa é um marco de passagem do 
antigo regime à modernidade. A partir desse documento, a 

soberania deixa de ser fundamentada na exclusão da zoé e passa a 
se fundamentar no puro nascimento dos homens, ou seja, na 
própria zoé. O novo sujeito soberano, pois, é todo o Povo, e assim 
todos os problemas de governo parecem estar resolvidos. Mas não 
é bem assim. A Declaração requer que o exercício da soberania seja 
realizado por cidadãos, e durante a própria Revolução (que dirá 
após dela) foram instituídos decretos que reduziram o âmbito da 

cidadania para uma pequeníssima parcela hegemônica, o que 
implicou numa soberania moderna fundada da vida nua de todos, 
mas exercida pelo bíos do cidadão, do político. Essa passagem do 
antigo regime para o moderno implicou numa divisão do 
dispositivo da soberania em outros dois: a máquina antropológica 
e a máquina de governo.  

A máquina antropológica na filosofia de Agamben é o 
dispositivo soberano capaz de definir o conceito de humanidade no 
interior da vida nua do humano, podendo torná-la um vida nua 
humanizada, com uma forma de vida específica, ou uma vida nua 
desumanizada, com uma forma de vida nua. Esta máquina não é 
nada mais que uma “renovação” do dispositivo da soberania, em 

que, por meio dela, o soberano deslocando a humanidade no 
interior de cada corpo físico, movimenta as vidas para dentro e 
para fora da anomia; o que se põe em questão é a vida nua, que, 
separada da forma de se viver, ou se mantém ao lado dessa forma 

ou é isolada num espaço de exceção. A máquina governamental, 
por sua fez, é o dispositivo responsável pela diferença causada pelo 
advento da modernidade entre o nascido soberano e o cidadão que 
o representa no espaço político, ou seja, entre a Soberania e o 
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Governo. Após a exposição das duas máquinas da modernidade, 
explicarei como elas se relacionam e dão azo à biopolítica moderna. 

Expusemos, no próximo capítulo, a aplicação da exceção 
nos governos modernos, e apresentamos os conceitos de 
biopolítica e tanatopolítica trazidos por Agamben em Homo Sacer I. 
A concretude da exceção é o que Agamben chama de campo, e este 

tem seu paradigma nos campos de concentração do início do 
século XX, como espaços de absoluta anomia. No final da Primeira 
Guerra, a vida nua passa a ser o encargo histórico da humanidade, 
passa a ser a vida biológica pelo bem da qual as pessoas deve viver; 
este é o marco da biopolítica. Ocorre que é apenas com o decreto 
nazista “Verordnung zum Schutz von Volk und Staat” que a figura 
do estado de exceção no sentido de Carl Schmitt, como uma 

anomia juridicamente prevista, começa a se apagar. Da mesma 
forma que o artigo 48 da Constituição de Weimar permitia a 
instauração do estado de exceção nazista suspendendo alguns 
direitos, o referido decreto suspendeu alguns direitos sem 
instaurar um estado de exceção constitucional. Nesse momento, 
norma e anomia se confundem, e a exceção passa a se tornar a 
regra; e o local em que isso ocorre é no interior dos campos de 
concentração; nestes, a biopolítica mostrou sua medonha face 
oposta: a política da morte, ou “tanatopolítica”. 

O campo agambeniano é o local em que, nos governos 
modernos, a exceção permanece de maneira estável, e, por isso, 
diz-se que tornou-se a regra. Existem, na atualidade, vários 

exemplos da existência do campo, como as zonas de refugiados ou 
as áreas pobres em que incide alta atuação policial. Nessas as vidas 
nuas de seus habitantes se mantém isoladas, e o soberano exerce 
seu monstruoso poder. As democracias modernas escondem, por 

traz de seu panorama político, a exceção, numa Potência soberana 
que se traduz na eterna possibilidade que possui o soberano que 
concretizar essa exceção, de isolar as vidas biológicas dos cidadãos 
num espaço anômico. E, através do medo de que essa exceção 
venha a ocorrer, a biopolítica se revela na exaltação da vida nua: a 
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vida biológica é algo tão sagrado nos tempos em que vivemos que 
toda a prática humana deve ocorrer no sentido de a manter viva, 

por mais que essa vida não passe apenas de uma sobrevivência. A 
ideologia do humanitarismo é o que realiza essa sublimação da 
vida nua. Por mais que saúde seja fundamental, seu excesso, 
produzido pela biopolítica, condiciona a vivência das pessoas a 

práxis vocacionais necessariamente determinadas. Esse 
condicionamento é o fator que, imputando uma vocação 
profissional a cada humano como uma forma de viver, ou seja, um 
bíos, mantém este separado da vida nua e impede o retorno à 
potência, compreendida esta como possibilidade de se ter e de não 
se ter qualquer das formas de vida, potência de fazer e de não fazer 
desprendida e despreocupada com o abandono da vida nua numa 

exceção soberana. 
No penúltimo capítulo investigamos a categoria da 

potência em Giorgio Agamben, a partir de diversos escritos do 
filósofo italiano. O primeiro subcapítulo divide-se em três itens. 
Nele, a categoria da inoperosidade é analisada e relacionada com as 
formas de vida propostas em outros livros. Inoperosidade é a 
potência humana de tornar inoperoso, ou seja, de desativar, seu 
próprio operar e, através disso, desativar as máquinas da 
biopolítica. Em A comunidade que vem, é possível estabelecer um 
vínculo entre inoperosidade e a forma de vida do que Agamben 
denomina de qualquer, que é o ser em sua exposição, tal-qual ele é, 
em potência de ser e potência de não ser. A figura do qualquer é o 

que define a comunidade em sua relação com as singularidades 
nela presentes. Em Altíssima pobreza, Agamben realiza uma 
arqueologia da forma de vida nos monastérios franciscanos, em 
que os monges viviam pelo puro uso, totalmente separados do 

direito. Os frades franciscanos eram contrários a qualquer 
propriedade, e viviam apenas fazendo uso das coisas, de forma que 
isso jamais implicasse numa categoria jurídica. O cenóbio 
franciscano conseguiu, por um átimo no período histórico, realizar 
um experimento de absoluta separação do direito, vivendo apenas 
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por meio do uso das coisas, e sem que esse uso tivesse uma 
conotação jurídica de posse ou usufruto. Estabelece o filósofo que 

essa forma de vida dos monges deve servir como paradigma da 
forma-de-vida da política que vem. 

A forma-de-vida da política que vem não é, como constata, 
apenas uma forma específica, mas a potência de se ter todas as 

formas, a potência como forma de vida. Essa forma, por ser a 
potência de todos os bíos, não é separada da zoé, de maneira que 
zoé e bíos passam a ser uma mesma coisa no sujeito, sem que haja 
uma vida nua. O exercício da forma-de-vida deve ocorrer por meio 
da multidão, categoria que Agamben retira de Dante e transcreve 
em pouquíssimas páginas. A multidão apresenta uma certa relação 
com a figura do resto messiânico, constituindo seu negativo, e 

sendo formada, portanto, pelas singularidades restantes. O Resto é 
composto pelo excesso não-linguístico na linguagem, ou pelo 
excesso anômico no direito: quer dizer que resto é aquele resíduo 
existente entre o todo e a parte, aquilo que não tem lugar no 
edifício jurídico, ou seja, a vida nua. Para que se constitua como 
um sujeito político, esse resto deve fazer uso das classes e das 
coisas mundanas e ressignificá-las. 

O segundo subcapítulo descreve a nossa análise do tempo 
em Giorgio Agamben. O filósofo revela a existência de dois tempos: 
o chronos e o kairós. O chronos refere-se ao tempo cronométrico, 
ao passo que o kairós refere-se ao tempo no interior da 
cronometria; o tempo mesmo separado de toda simbolização em 

instantes iguais. A história, em seu todo, é contada a partir da 
cronometria diacrônica, ou seja, de sua divisão em épocas – 
diferenças de significado para o mundo significante – interligadas 
por uma relação de causalidade. Ocorre que essa definição da 

história omite a verdadeira versão agambeniana: nesta, existe um 
resíduo, um resto a-histórico, entre os intervalos diacrônicos e a 
sincronia história. Esse diferencial entre os dois, representado por 
um gráfico, é o tempo em seu puro acontecer, kairológico, que 
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divide a história; e a apreensão desse diferencial pela história é sua 
chronometrização. 

O problema aqui é de significante: a história mantém todos 
os significados, tanto sincrônicos – ou seja, significados estáveis 
das coisas do mundo – quanto diacrônicos – ou seja, 
ressignificações das coisas do mundo – numa relação de 

causalidade que impede qualquer abertura que permita um 
desvelamento do resto na totalidade histórica. O resto, portanto, 
deve fazer uso do universo significante para que consiga desvelar 
esse gap entre sincronia e diacronia histórica. Esse espaço entre o 
sincrônico e o diacrônico é um espaço topológico que contém, em 
cada momento temporal, a origem não-linguística do humano, e é 
a partir desse espaço não lingüístico do resto que se faz o 

experimento de um estado de exceção efetivo no sentido 
benjaminiano. 

No terceiro subcapítulo explicamos como interpretamos a 
relação entre o puro experimento do não-linguístico e o 
messianismo benjaminiano da oitava tese sobre o conceito da 
história. O experimento é o apropriar-se da linguagem por parte 
daquele resto não-linguístico, daquele contingente excluído do 
universo significante, de uma forma que essa apropriação, ao 
revelá-lo enquanto in-fante, desvele a diferença entre diacronia e 
sincronia e o constitua como multidão, ou seja, como forma-de-
vida, sujeito político interiorizado na linguagem que possui a 
potência de significar, transmissão da função significante. A 

relação desse desvelar com a oitava tese benjaminiana é nítida: 
Benjamin propõe um estado de exceção “efetivo” que mostre toda a 
realidade do estado de exceção em que vivemos. O resto, pois, em 
seu experimento, não se desvela apenas enquanto não-linguístico, 

mas também enquanto não-jurídico, e expõe a realidade biopolítica 
do campo como nómos do moderno. 

No capítulo final fizemos um brevíssimo apanhado e uma 
última observação sobre a saga homo sacer. A obra ausente, 
segundo Agamben, é a obra que permanece não-escrita como 
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potência em todo livro, é aquele resíduo o qual o autor não 
transcreveu, mas que está ali, na forma de uma obra futura. E as 

obras escritas constituem um prólogo dessa eterna obra que não 
foi escrita, que permanece não-escrita. É sobre essa obra ausente 
em Giorgio Agamben que tratamos de investigar no presente 
trabalho. 





0  
 

Da estrutura do paradigma... 

 

 
Antes de iniciarmo-nos no tema propriamente dito, é 

preciso dar um passo atrás para ver a figura em toda a sua 
amplitude. Estas breves considerações sobre o método não são 
considerações sobre a metodologia do trabalho, já esclarecidas na 
introdução. Será tratado aqui do método de Agamben, ou seja, sua 
filosofia stricto senso. O método agambeniano é a arqueologia, o 
estudo da arché. A arché (αρχή) é a história mais antiga, mas não 
no sentido cronológico, e sim num sentido constitutivo. Arché 

significa origem; trata-se de uma origem sempre presente, 
anacrônica, que constitui toda a sincronia. 

 
A “história mais antiga” [...] É uma arché, porém uma arché que, 

como em Nietzsche e em Foucault, não é reenviada 
diacronicamente ao passado, mas que assegura a coerência e a 
compreensibilidade sincrônica do sistema.1 

 

Não é possível, contudo, um estudo da arché fora do estudo 
da história imanente, fora do dado. Não se trata, portanto, de uma 
idealidade abstrata ou de um princípio transcendente. A arché está 
presente na totalidade propriamente dita, e aquilo que lhe serve de 

objeto de estudo é chamado de paradigma. Paradigma é um 
conceito que Agamben resgata principalmente de Foucault e que o 
filósofo italiano utiliza de forma recorrente em diversas de suas 
obras. Paradeigma (παράδειγμα), em que para- significa “ao lado” 
e -deigma significa “mostrado”, “mostrado ao lado”. A tradução 
latina para exemplum mantém o mesmo sentido. O paradigma, ou 

                                            
1 AGAMBEN, Giorgio. Signatura rerum: Sobre el método. 1. ed. Barcelona: Editorial Anagrama, 
2010c. p. 125, tradução nossa 
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o exemplo, é aquela parte do conjunto que se põe ao lado, e, ao 
fazer isso, deixa de ser particularidade para exibir a singularidade 

de todos os demais elementos. Proponho aqui um paradigma para 
tal ilustração. Husserl, em sua sexta investigação lógica, no § 332, 
esclarece como um conflito poderia fundamentar uma união: se o 
conjunto T preenche-se com os elementos a partir da proposição 

ou p ou q (q v p), isso quer dizer que há um conflito entre p e q e 
que estes elementos nunca estariam juntos num conjunto T. A 
intersecção dos dois conjuntos T possíveis seria um conjunto vazio. 
Um outro conjunto T0, porém, abrangeria a situação a partir de 
um fora, e possibilitaria mostrar o conflito de p e de q pela própria 
proposição há um conflito entre p e q em relação ao conjunto T (q ∈ 
T   v  p ∈ T). O paradigma cumpriria função similar a este 

conjunto T0, mas sem constituir estritamente um novo conjunto, 
sem ser conjunto no sentido especificador, sendo apenas a pura 
exposição da singularidade, a arché. 

 
Mais semelhante à alegoria que à metáfora, o paradigma é um 

caso singular que se isola do contexto do que faz parte só na 
medida em que, exibindo sua própria singularidade, torna 
inteligível um novo conjunto, cuja homogeneidade ele mesmo 

deve constituir.3 

 

O exemplo é excluído da regra, do conjunto regrador, pois 
ao exibir o próprio pertencimento à regra enquanto elemento, 
exclui-se enquanto conjunto. O paradigma, enquanto um algo 

sensível, contém uma forma ideal, mas um ideal que não é 
transcendente, é pura arché. Não seria, portanto, o sensível que 
contém uma ideia no sentido platônico recorrente. Sobre esta 
questão, Agamben afirma que: 

 

                                            
2 HUSSERL, Edmund. Investigações lógicas: sexta investigação (elementos de uma elucidação 
fenomenológica do conhecimento). In: ______; Merleau-Ponty, Maurice. Coleção Os Pensadores. v. 

41. São Paulo: Abril Cultural, 1975. passim 

3 AGAMBEN, 2010c, p. 23, tradução nossa 
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Aqui a aporia, observada tanto por Aristóteles como pelos 

modernos, segundo a qual em Platão a ideia é paradigma do 
sensível e o sensível paradigma das ideias, encontra sua solução. 
A ideia não é outro ente pressuposto ao sensível nem coincide 

com este: é o sensível considerado como paradigma, quer dizer, 
no meio de sua inteligibilidade. [...] O Não-hipotético é o que se 
abre no ponto em que se “quitam” – quer dizer, se assumem e 

eliminam ao mesmo tempo – as hipóteses. A inteligibilidade, na 
qual a dialética se move em sua “descida até o fim”, é a 

inteligibilidade paradigmática do sensível.4 

 

Homo sacer, Santíssima trindade, Bartleby, Animal, Resto, 
Qualquer, são todos paradigmas e, enquanto tais, constituem 
formas (de vida, de potência, de governo, etc.). O que se busca com 
tais exemplos não é, evidentemente, um estudo “histórico”, mas 

uma dialética entre eles e determinados conceitos. O que se 
encontra nesta dialética é o fenômeno puro, o Urphänomen, desde 
sempre conhecido, abrangido em todos os casos do conjunto a que 
se refere, mas cujo re-conhecimento depende de uma repetição, da 

arqueologia enquanto repetição da arché. 
 

O Urphänomen como paradigma é, nesse sentido, o lugar no qual 
a analogia vive em perfeito equilíbrio mais além da oposição 
entre generalidade e particularidade. Por esta razão, Goethe 

escreve que o "fenômeno puro" nunca pode ser isolado, "senão 
que se mostra em uma série contínua de aparições" (ibid.: 871). E 

nas Maximen und Reflexionen [Máximas e Reflexões] resume sua 
natureza em uma definição que poderia valer com o mesmo título 
para o paradigma: "O fenômeno originário: / ideal porquanto é o 

último cognoscível / real porquanto conhecido / simbólico 
porque abrange todos os casos: / idêntico em todos os casos" 
(ibid.: 693)5 

 

O paradigma é onde a analogia se dá na forma de 
indiscernibilidade do particular com o geral, indiscernibilidade que 

                                            
4 Ibidem, p. 34, tradução nossa 

5 Ibidem, p. 39-40, tradução nossa 
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é tradição da arché, mas que é também, no nível da linguagem, um 
elemento inefável. Esse elemento se aproxima do que Derrida 

chamou de vouloir-dire, “querer-dizer”, em uma tradução mais 
precisa daquilo que Husserl chamou de Bedeutung. Enquanto pura 
expressividade, o Bedeutung derridiano não é comunicado, nem 
mesmo em uma comunicação para si na forma de um monólogo, 

porque toda comunicação é Anzeichen (“índice”), e todo índice, 
enquanto pura indicação empírica, carece da idealidade da pura 
expressividade. 

 
Todo discurso, enquanto empenhado em uma comunicação e 
enquanto manifesta vividos, opera como indicação [...] Apenas 

quando a comunicação for suspensa a pura expressividade 
poderá aparecer.6 

 

Esse inefável que carrega toda significação possível é a 
assinatura. A assinatura é aquilo que assina, que institui o signo, 
aquém de todo significante e de todo significado. A dialética entre o 
paradigma como simples conteúdo de um conjunto e o paradigma 
como elemento que institui um novo conjunto – ou seja, entre 
exemplo e exemplum, entre signo e arché – é a assinatura da arché 
no signo. 

 
O signo significa porque traz uma assinatura, mas esta 
predetermina necessariamente sua interpretação e distribui seu 

uso e sua eficácia segundo regras, práticas e preceitos que deve 
reconhecer. A arqueologia é, nesse sentido, a ciência das 

assinaturas.7 

 

Em Estâncias, Agamben aponta que a passagem 
saussuriana do significado ao significante que constitui o Signo – 
representada pelo símbolo S/s – deve ser reinterpretada a partir da 

                                            
6 DERRIDA, Jacques. A voz e o fenômeno: introdução ao problema do signo na fenomenologia de Husserl. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994. p. 46 

7 AGAMBEN, 2010c, p. 86, tradução nossa 
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barreira que os separa. Parece-nos correto, contudo, que essa 
interpretação tenha por base o seminário XX de Lacan, em que o 

psicanalista francês afirma: 
 

Há uma coisa que é ainda mais certa – acrescentar a barra à 
notação S e s já é algo de supérfluo, se não de fútil, na medida em 
que o que ela faz valer já está marcado pela distância da escrita. A 

barra, como tudo o que é da escrita, só tem suporte nisto – o 
escrito, não é algo para ser compreendido. [...] 
A barra é precisamente o ponto onde, em qualquer uso da língua, 

se dá a oportunidade de que se produza o escrito.8 

 

Nessa já antiga separação – que data da década de 1970 – 
Agamben inscreve, cerca de 30 anos depois, o conceito de 

assinatura. A teoria da enunciação de Benveniste seria uma 

tentativa de realizar a passagem de S a s, uma possibilidade de 
mitigar a barra. A assinatura, porém, não é um conceito 
linguístico, mas um conceito filosófico que busca precisar o lugar 
da barreira. 

 
“O mundo do signo está, na verdade, fechado. Do signo à frase 
não há transição, nem por sintagmação nem de outro modo. Um 

hiato os separa” (Benveniste 1974: 65). Nos termos de Foucault e 
Melandri, isto equivale a dizer que da semiologia à hermenêutica 
não há passagem, e que é precisamente no “hiato” que as separa 

onde se situam as assinaturas. Os signos não falam se as 
assinaturas não os fazem falar. [...] A teoria da enunciação, que 
Benveniste desenvolve nesse mesmo período, pode ser 

considerado o intento de construir uma ponte sobre esse hiato, de 
fazer pensável a passagem entre o semiótico e o semântico.9 

 

Agamben busca, pois, não uma mágica anulação da 
barreira a partir de uma precisa hermenêutica; isto equivaleria a 

                                            
8 LACAN, Jacques. O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-1973). Texto estabelecido por Jacques-

Alain Miller. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. p. 48 

9 AGAMBEN, 2010c, p. 81-82, tradução nossa 
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um enunciado performativo, não passaria de uma nova realização 
da fórmula S/s. Agamben propõe um reconhecimento da 

impossibilidade dessa transição e, portanto, uma assunção do 
excesso de significação de todo significante e da morte da tradição 
de todo significado. E, a partir desse reconhecimento, um método 
de conectar o excesso significante com a tradição do significado, a 

própria tradição. A proposta é, portanto, não o engessamento em 
um novo significado, mas o oposto: a repetição da différance, 
diferenciação repetida pela assinatura, manutenção da tradição. 

 
A assinatura, separada na origem e desde a origem na posição de 
suplemento, excede todo sentido em uma incessante différance e 

cancela sua mesma impressão em um puro autossignificar-se: “É 
preciso que o signo deste excesso seja ao mesmo tempo 
absolutamente excedente com respeito a toda possível presença-

ausência (...) e que, no entanto, de algum modo este se signifique 
(...) A impressão se produz como seu próprio cancelamento” 
(Derrida: 75-77).10 

 

Como já foi dito, a arqueologia é a ciência das assinaturas. 
O contraponto é que, a assinatura, para além de toda ciência, é a 
“arqueologia de todo saber”. Nesse sentido, Agamben coloca as 
assinaturas como ontologia de sua filosofia11. É nesse sentido, que 
toma os paradigmas como realização da assinatura e desvelamento 
de uma arché, que o presente trabalho e qualquer obra de Giorgio 
Agamben devem ser lidos. 

                                            
10 Ibidem, 105, tradução nossa 

11 Ibidem, p. 88, tradução nossa: “E a ontologia é, neste sentido, não um saber determinado, mas a 

arqueologia de todo saber, que indaga as assinaturas que competem aos entes pelo fato mesmo de existir e 
os dispõem, deste modo, à interpretação dos saberes particulares.” 



1  

 

Os dispositivos agambenianos 

 

 
Para se fazer a devida propedêutica da teoria de Giorgio 

Agamben, é necessário, primeiramente, passar por alguns 
conceitos presentes na “introdução” de Homo Sacer: o poder 
soberano e a vida nua. É a partir de Aristóteles que Agamben 
introduz sua investigação acerca da exceção. Aristóteles confronta 

dois conceitos para se distinguir a vida: o simples viver natural e o 
viver bem. A cada um desses conceitos corresponde um léxico 

grego, sendo zoé a vida do simples viver – vida biológica –, e bíos a 
vida política – “ que significava a forma ou maneira de viver 
própria de um indivíduo ou de um grupo”1.  

Na antiguidade clássica, a simples vida natural não 
pertence ao âmbito da pólis, mas é confinada ao oîkos, ao passo 

que a pólis é ocupada pela vida politicamente qualificada, por uma 
bíos. Na política antiga, pois, o simples viver é excluído de sua 
atuação para existir como fim. A Pólis, na concepção aristotélica, 
tem seu fundamento na exclusão do simples fato de viver (zoé), e 
só existe na forma de um viver bem (bíos). “Qual a relação entre 
política e vida, se esta se apresenta como aquilo que deve ser 

incluído através de uma exclusão?” 2. O vivente – diz Agamben – 
“habita a pólis deixando excluir dela a vida nua”3. 

No momento em que, na modernidade, a vida natural 

passa a ser incluída nos mecanismos e cálculos do poder estatal4, a 

                                            
1 AGAMBEN, G. Meios sem fim: Notas sobre a política. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015c. p. 13 

2 AGAMBEN, op. cit., p. 14 

3 Id. Ibid., p. 15 

4 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua. 2. ed.. Belo Horizonte: UFMG, 
2010 
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política, segundo Foucault, se transforma em biopolítica. Nesse 
momento, o homem passa de animal vivente com possível 

existência política a um animal para quem a vida natural é o 
fundamento de sua política5. À diferença do Antigo Regime, a 
soberania deixa de constituir-se da exclusão da vida biológica do 
homem, e passa a fundamentar-se justamente nessa vida. Essa 

reversão implica numa divisão do antigo Dispositivo da Soberania 
em dois novos dispositivos: a máquina antropológica e a máquina 
governamental. 

A compreensão dos conceitos “dispositivo” e “máquina” 
se faz necessária para se compreender a estrutura do campo 
agambeniano. No presente capítulo, pois, será feita uma análise 
dos textos na seguinte ordem: primeiramente a elucidação dos 

dispositivos através da leitura de O que é um dispositivo? De 2006; 
em seguida, realizar-se-á uma descrição do dispositivo da 
soberania, por meio dos capítulos 1 e 2 de Homo Sacer I: O poder 
soberano e a vida nua, de 1995; após, serão analisadas a máquina 
antropológica, proposta n’O Aberto, de 2002 e, por fim, a máquina 
governamental, presente em O Reino e a Glória, de 2007. A 
separação temporal e material dos seguintes temas torna 
dificultosa, porém não menos interessante, a tentativa de 
aproximação dos conceitos. 

O objetivo primário é, pois, organizar a análise da 
arqueologia empreendida por Agamben na política, na filosofia, 
nas ciências médico-biológicas, na lingüística, na teologia e na 

jurisprudência. Em seguida, nas palavras de Agamben,  
 

[...] será preciso verificar como, no interior das fronteiras destas 
disciplinas, algo como uma vida nua6 possa ter sido pensado, e de 

que modo, em seu desenvolvimento histórico, elas tenham 
acabado por chocar-se com um limite além do qual elas não 

                                            
5 FOUCAULT apud AGAMBEN, op. cit., p. 11 

6 Cf. item 1.2.2 
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podem prosseguir, a não ser sob o risco de uma catástrofe 

biopolítica sem precedentes.7 
 

1.1 “O QUE É UM DISPOSITIVO?” 
 
Dispositivo é um termo que Agamben apropria de 

Foucault. Segundo Foucault, dispositivo é 
 

um conjunto absolutamente heterogêneo que implica discursos, 
instituições, estruturas arquitetônicas, decisões regulamentares, 

leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais e filantrópicas, em resumo: tanto o dito como 
o não dito, eis os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede 

que se estabelece entre estes elementos […]8 
 

Agamben resume a definição de Dispositivo de Foucault 

em três pontos. Segundo o filósofo de Roma, trata-se de: a) “um 
conjunto heterogêneo, linguístico e não linguístico, que inclui 
virtualmente qualquer coisa no mesmo título”9; b) que cumpre 
uma função estratégica concreta numa relação de poder; c) e que 
“resulta do cruzamento de relações de poder e relações de saber”10. 

O dispositivo de Foucault é a rede que se estabelece entre 
as medidas de segurança, tecnologias de poder e uma maioria 
obtida por abstração, que tem “o objetivo de fazer frente a uma 
urgência e de obter um efeito mais ou menos imediato”11. É aquilo 
por meio do qual se realiza uma pura atividade de governo, e que 

implica um processo de subjetivação, ou seja, produz sujeitos. 
Agamben, após expor o conceito de Foucault, convida 

seus leitores a abandonar a filologia foucaultiana para poder criar 

                                            
7 AGAMBEN, 2010a, 183 

8 FOUCAULT apud AGAMBEN. O que é um dispositivo? In: ______. O que é o contemporâneo? e 
outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009. p. 28. 

9 AGAMBEN, ibid., p. 29 

10 Ibidem, loc. cit 

11 AGAMBEN, 2009, p. 35 
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seu próprio conceito de Dispositivo, que passa agora a ser descrito. 
Segundo o filósofo italiano, dispositivo é “qualquer coisa que tenha 

de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, 
as opiniões e os discursos dos seres viventes.”12 

Não se limita, assim, àquelas instituições que possuem 

evidentemente um vínculo com o poder (manicômios, prisões, 
escolas, fábricas, medidas jurídicas), mas estende-se às coisas 
mínimas, como  

 
a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o 
cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e – 

por que não – a própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos 
dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata 
[…] teve a inconsciência de se deixar capturar13 

 

Existe uma grande divisão, que coloca de um lado os 
dispositivos e do outro lado os seres viventes. O dispositivo de 
Agamben é uma máquina que produz subjetivações e também uma 
máquina de governo. Sujeito é, para Agamben, aquilo que resulta 
da relação “do corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos”14, 
aparecendo como um terceiro termo. 

O primeiro dispositivo, a seguir tratado, é o da Soberania, 
dispositivo que tem suas origens na antiguidade clássica. O 
segundo dispositivo – a Máquina Antropológica – é, para Edgardo 
Castro, uma superposição moderna que ocupa o lugar da exceção 

do dispositivo da soberania. Ainda, o filósofo e pesquisador 
argentino afirma que a biopolítica, em Agamben, se divide em 
biopolítica da Soberania (que vai desde a antiguidade até os 
tempos modernos) e biopolítica da Governamentalidade, que se 
inicia na modernidade, com a interjeição do terceiro dispositivo a 

                                            
12 Ibidem, p. 40 

13 Ibidem, p. 41 

14 Ibidem, p. 41 
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ser investigado – a Máquina Governamental – ao lado da Máquina 
Antropológica. 

 
1.2 DISPOSITIVO DA SOBERANIA 

 

Soberania é a ideia de que haja um nexo indecidível15 entre 
violência e direito, vivente e linguagem, e que tal nexo tenha 

necessariamente a forma paradoxal de uma decisão sobre o 
estado de exceção (Schmitt) ou de um bando (Nancy), em que a 
lei (a linguagem) se mantém em relação com o vivente retirando-

se dele, a-bandonando-o à sua própria violência e à sua própria 
irrelatez.16 
 

O dispositivo da soberania é aquele dos antigos, que 
mantém o soberano em seu reinado e em toda a sua potestas. 

Através dele, o soberano (o detentor do poder em determinado 
território) suspende a lei criando um estado de exceção (no sentido 
schmittiano) em que pode aplicar uma força-de-lei que excede a 
lei. A figura do soberano, portanto, a partir da qual Agamben retira 
seu paradigma do nómos basiléus17 antigo, é a pura potência de 
uma violência factícia que se mantém continuamente na 
coexistência com o direito. 

O segundo paradigma analisado por Agamben na 
construção desse dispositivo é o do homo sacer. O homo sacer 
tratava-se, na Roma Antiga, de um indivíduo que, em razão de 
alguma conduta severa passível de punição, é excluído do direito e 

mantém-se em relação com a lei através de sua pura exclusão. As 
características do homo sacer são a sua possibilidade de ser morto 
por qualquer um sem que isso configure crime, pois está excluído 
da esfera do direito profano, e sua impossibilidade de ser 

sacrificado, pois está excluído do direito divino. 

                                            
15 De in-de-cisão, impossibilidade (“in”) de cindir (“cisão”) algo para fora (“de”) 

16 AGAMBEN, 2015c, p. 104 

17 Cf. item 1.2.1 
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O paradigma do bando exemplifica a relação originária 
existente entre o soberano e aquela vida denominada vida nua. 

Sendo o homo sacer o abandonado pelo direito romano e o wargus 
(bandido) o abandonado pelo direito germânico, percebe-se que a 
figura da vida nua, que na soberania grega antiga era 
simplesmente excluída por não ter lugar, é reinserida na soberania 

moderna, e sua relação é a de bando. 
Por fim, cumpre analisar a revisão empreendida por 

Agamben do mitologema de Thomas Hobbes acerca do Estado de 
Natureza, o qual, segundo a interpretação corrente, conduz a uma 
guerra de todos contra todos em que o homem é o lobo do homem. 
Sua revisão implica em estabelecer uma relação entre o estado de 
natureza hobbesiano e o estado de exceção de Carl Schmitt a partir 

do qual decide o soberano. 
 

1.2.1 A exceção 
 
Não é a exceção que se subtrai à regra, mas a regra que, 

suspendendo-se, dá lugar à exceção e somente deste modo se 
constitui como regra, mantendo-se em relação com ela18 

 

O problema da exceção é tratado na primeira parte do Homo 
Sacer I e em Estado de exceção (Homo Sacer II, 1). Carl Schmitt 
constatou que o soberano “permanece fora do ordenamento 
jurídico e, todavia, pertence a este, porque cabe a ele decidir se a 

constituição in toto pode ser suspensa”19. A partir dessa 
constatação que Agamben formula o que irá chamar de paradoxo 
da soberania, que se sustenta no fato de que “o soberano está, ao 
mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico”20. 

 Como pode o soberano estar em dois lugares ao mesmo 
tempo? Esse paradoxo entre dentro e fora implica a existência de 

                                            
18 AGAMBEN, 2015c, p. 25, grifo nosso 

19 SCHMITT apud AGAMBEN, 2010a., p. 22 

20 Id. Ibid., p. 22 
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uma “exceção”. A exceção é a estrutura da soberania que funciona 
como um limiar entre o absolutamente dentro e o absolutamente 

fora do ordenamento, e que permite ao soberano dizer: “eu, o 
soberano, que estou fora da lei, declaro que não há um fora da 
lei”21. A exceção não é apenas um espaço fático não-jurídico, visto 
que o que o soberano decide com a força do direito na exceção, mas 

é “a própria condição de possibilidade e de validade do 
ordenamento jurídico e, com esta, o próprio sentido da autoridade 
estatal”22. 

O estado de exceção, nesse sentido, não é tanto um limite 
entre o fora e o dentro, mas trata-se, outrossim, de um limiar de 
indiferenciação. Um limiar, diferentemente de um limite, é um 
ponto de início, um princípio de algo. A indiferenciação adjetiva a 

este limiar é justamente esse caráter de complexidade topológica 
da situação: o que está na exceção não é algo visível como fora ou 
como dentro; ao excluir o singular, e novamente incluí-lo através 
da suspensão da Lei, tem-se uma zona de exceção em que não se 
pode precisar o dentro e o fora do ordenamento. O que se exclui e 
o que se inclui no limiar da exceção se in-diferencia, se confunde. 

O que ocorre nessa exceção é a exclusão de uma 
singularidade do ordenamento jurídico: a suspensão do 
ordenamento. Ela apresenta uma estrutura dúplice suspendendo o 
singular do geral, e, ao mesmo tempo, capturando23 a vida através 
dessa suspensão jurídica. O soberano decide sobre a vida nua24 a 
partir da exceção do ordenamento jurídico. Por meio dessa decisão, 

o direito mantém com a vida uma relação que é, ao mesmo tempo, 
de inclusão e exclusão. Na exceção, determinado caso é excluído do 

                                            
21 Id. Ibid., loc. cit. 

22 Id. Ibid., p. 24, grifo nosso 

23 Cf. item 1.1 

24 Cf. item 1.2.2 
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ordenamento jurídico, mas apenas na medida em que “segue em 
relação com a norma jurídica”25.  

Ainda, observando o fenômeno da exceção, Agamben afirma 
que ela  

 

[...] não é nem interior nem exterior ao ordenamento jurídico, e o 
problema de sua definição diz respeito a um patamar, ou uma 

zona de indiferença, em que dentro e fora não se excluem, mas se 
indeterminam. A suspensão da norma não significa sua abolição e 
a zona de anomia por ela instaurada não é (ou, pelo menos, não 

pretende ser) destituída de relação com a ordem jurídica.26 
 

A fim de salvaguardar a existência da norma e de sua 
aplicabilidade, a exceção “apresenta-se como a abertura de uma 

lacuna fictícia no ordenamento”27. Tal lacuna não é interna à lei, 

mas conecta-se à sua aplicação, tem uma relação íntima com a 
norma, e se refere à suspensão do ordenamento vigente com o fim 
mesmo de dar-lhe existência. 

Nessa dificuldade de se observar o dentro e o fora do 
ordenamento, Agamben define a exceção jurídica como um limiar 
de indiferenciação, ou seja, o estado de exceção como uma zona de 
alta complexidade e confusão topológica. O que se exclui e o que se 
inclui nesse limiar se confunde, torna-se impossível de se 
diferenciar. Essa é a diferença da concepção de “exceção” para o 
jurista nazista Carl Schmitt e para Giorgio Agamben, conforme o 
filósofo afirma em entrevista concedida em Atenas, no dia 17 de 

novembro de 2013: 
 

A concepção da lei em Schmitt é que a lei compreende a exceção à 

própria lei, mas, ao mesmo tempo, a lei ainda está aí – e por isso 
não podemos falar de anomia. Eu, pelo contrário, tento 

                                            
25 CASTRO, Edgard. Introdução a Giorgio Agamben: Uma arqueologia da potência. 1.ed. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2013, p. 60 

26 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Tradução. 2. ed. rev. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 39 

27 Id. Ibid., p. 48 
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demonstrar que isso é um erro: que aquilo que ocorre nesse caso 

é simplesmente uma zona de anomia.  
Qual é, pois, a diferença entre minha posição e a de Schmitt? Eu 
tento demonstrar que a lei não existe mais. E aqui aparece aquilo 

que defendi em meu discurso em Atenas no sábado [16 de 
novembro de 2013 – N. T.], ou seja, que o que importa é 
demonstrar que a anomia foi subjugada pelo poder.28 

 
Quer seja na momentânea exceção jurídica, quer seja no 

estável campo29, importa explanar a natureza da violência 
soberana incidente sobre cada um deles, o que remete ao embate 
entre Schmitt e Benjamin. Schmitt defende que a violência 
soberana é uma violência jurídica e que, apesar da anomia, está no 
interior do direito, e tem por finalidade a aplicação da regra 

através da suspensão. Benjamin, por sua vez, defende que essa 
anomia a que se refere Schmitt, através da qual o soberano exerce 
sua violência, está absolutamente fora do direito. É a partir da 
dialética entre os dois autores que Agamben se posiciona no 
sentido de que a suspensão jurídica que dá lugar à anomia está 
dentro e absolutamente fora do direito: no momento em que o 
soberano atualiza a sua potência anômica, ele cria um espaço de 
exceção que não está no interior do direito, mas facticiamente fora 

dele. 
Para Benjamin, a anomia que está absolutamente fora do 

direito, é a própria violência que instituiu o direito, e só existe para 
mantê-lo. Portanto a violência constituinte mantém-se como 

potência em cada ponto do universo jurídico, até mesmo em um 
singelo contrato aparentemente pacífico 

 
Por mais pacífico que tenha sido o clima que levou as partes a 

firmá-lo, um contrato desse tipo pode acabar sempre por 

                                            
28 ______. A democracia é um conceito ambíguo: entrevista. Entrevistadores: Anastasia Giamali e 
Dimosthenis Papadatos-Anagnostopulos. Atenas: Tecnopolis, 2013. Entrevista concedida ao ALBA e 

ao RedNotebook. Acesso em: 20 de junho de 2016 

29 Cf. item 2.2 
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conduzir à violência, porque concede a cada uma delas o direito 

de reclamar o recurso a alguma forma de violência contra a 
outra, no caso de esta violar o contrato. E não é só isso: a própria 
origem de todo contrato aponta para a violência, tal como o seu 

desfecho. Enquanto poder que institui o Direito, esta não precisa 
estar diretamente presente nele, mas está nele representada 
desde que o poder que garante o contrato jurídico tenha, por seu 

lado, origem violenta, ainda que não tenha sido aplicada 
legalmente no contrato com recurso à violência.30  

 

A exceção constitui-se como se fosse um “buraco de 
minhoca” ambulante, em que determinado espaço jurídico 
topológico é suspenso. A suspensão abre o buraco para um lugar 
fático não-jurídico virtual31 sempre deslocalizante, em que a vida é 
capturada, e onde o soberano decide:32 

 

 
 
O soberano, na medida em que está dentro e fora do 

ordenamento, também se localiza nessa zona de indiscernibilidade 
da exceção jurídica. Como, segundo Schmitt, “a soberania se 

apresenta na forma de uma decisão sobre a exceção”33, o soberano 
também pode ser definido pelo mesmo paradoxo entre “estar-fora 
e pertencer”34. 
                                            
30 BENJAMIN, Walter. Sobre a crítica do poder como violência. In: ______. O anjo da história. 

Traduzido por João Barrento. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. Cap. 6, p. 70 

31 A decisão soberana atualiza o não-jurídico virtual em jurídico atual 

32 Figura 1: topologia da exceção em Giorgio Agamben, a partir de nossa perspectiva 

33 AGAMBEN, 2010a, p. 32 

34 Id., 2011a, p. 58 
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A teoria schimittiana da soberania veio como uma resposta à 
teoria de Walter Benjamin sobre o conceito de “violência pura”, em 

que defende que a violência que conserva o direito não é uma 
violência propriamente jurídica, mas é externa e está além do 
direito. Carl Schmitt, através de sua nova figura do Soberano e da 
violência soberana, em sua obra Teologia Política, “responde à 

violência pura do ensaio benjaminiano por meio da figura de um 
poder que não funda nem conserva o direito, mas o suspende”35. 

É a decisão o elemento que permite ao soberano se incluir na 
norma mesmo estando juridicamente fora, pois, segundo Schmitt, 
“os dois elementos, a norma e a exceção, permanecem no âmbito 
jurídico”36 e, assim, Agamben conclui que “o soberano, que pode 
decidir sobre o estado de exceção, garante sua ancoragem na 

ordem jurídica”37. Ao passo que a exceção representa a captura de 
um espaço em que a norma é anulada e suspensa, 

 
“O soberano está fora [steht auserhalb] da norma jurídica 

normalmente válida e, entretanto, pertence [gehört] a ela, porque 
é responsável pela decisão quanto à possibilidade de suspensão in 
totto da constituição”38. 

 

A decisão soberana sobre a exceção jurídica não se trata 
apenas de uma decisão entre lícito ou ilícito, que seria uma decisão 
jurídica, meramente acerca da necessidade de se suspender a 
aplicação de uma norma. Trata-se, outrossim, da “estruturação 
normal das relações de vida’ de que a lei necessita”39, não 

decidindo apenas sobre uma questão de fato ou uma questão de 
direito, mas sobre a própria relação entre direito e vida, e isto é 

                                            
35 Id. Ibid., p. 86 

36 SCHMITT apud AGAMBEN, ibid., p. 56 

37 AGAMBEN, ibid., loc. cit. 

38 SCHMITT apud AGAMBEN, Ibid., p. 57 

39 SCHMITT apud AGAMBEN, 2010a, p. 32 
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“algo que concerne à natureza mais íntima da lei”40. Nesse sentido, 
o soberano cria o âmbito de referência jurídico na vida real, 

normalizando aquela situação fática, em que a norma existe apenas 
formalmente. 

Diferentemente de Schmitt, que propõe que o soberano se 
localize externamente à lei, e de Kelsen, que propõe que a 

soberania se localize internamente, na forma de norma 
fundamental, Agamben propõe que a soberania é “a estrutura 
originária na qual o direito se refere à vida e a inclui em si através 
da própria suspensão”41. 

Esta estrutura originária da exceção soberana ocorre, pois, a 
partir de uma suspensão da lei, que se mantém em privação, na 
forma de potência. Essa potência é, na verdade, “a potência que 

pode não passar ao ato”42, que Aristóteles define como adynamía 
(impotência ou potência de não). Ela é a possibilidade que o 
soberano possui de não se constituir como direito, de suspender o 
ordenamento, de aplicar algo como uma força de lei sem aplicar a 
lei. Essa suspensão, que torna possível a inclusão da vida no 
direito, e que tem a estrutura de exceção,  

 

[...] é uma relação de bando. Aquele que foi banido não é, na 
verdade, simplesmente posto fora da lei e indiferente a esta, mas 

é abandonado por ela, ou seja, exposto e colocado em risco no 
limiar em que vida e direito, externo e interno se confundem43. 

 

Da confusão entre direito e vida decorre a conexa 

confusão entre violência e direito. A exceção soberana é análoga ao 
nómos basiléus dos gregos, que significa “o poder que opera ‘com 
mão mais forte’ a união paradoxal”44 entre violência e justiça, 
conforme demonstra os versos de Píndaro: 
                                            
40 AGAMBEN, ibid., loc. cit. 

41 AGAMBEN, 2010a, p. 35 

42 Id. Ibid., p. 51 

43 Id. Ibid., p. 35 

44 Id. Ibid., p. 37 
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O nómos de todo soberano 

dos mortais e dos imortais 
conduz com mão mais forte 
justificando o mais violento.45 

 
Nesse sentido, a suspensão jurídica que inclui a vida, pode 

aplicar-lhe a violência; esta violência, contudo, justifica-se pela 
própria estrutura da exceção, pela própria possibilidade de o 
soberano de “desaplicar” a lei. Os atos consignados na suspensão 
da execução da lei, apesar de não possuírem valor de lei, adquirem 
uma vis obligandi, uma “força” de lei (são “justos”). É assim que o 
soberano se inclui na lei mesmo estando fora dela: ao retirar o 
significado da lei, aplica uma força que a excede. O estado de 
exceção é um espaço anômico, “em que, de um lado, a norma está 

em vigor mas não se aplica (não tem 'força') e em que, de outro 
lado, atos que não têm valor de lei adquirem sua 'força'”46. 

No estado moderno, a exceção soberana se dá a partir da 
relação entre soberania e governo. Conforme afirma o filósofo: 
“Através da distinção entre poder legislativo ou soberano e poder 
executivo ou de governo, o Estado moderno assume para si a dupla 
estrutura da máquina governamental.”47 

O estado de direito moderno, segundo o autor, apresenta 

a exceção soberana a partir da indeterminação entre ordenamento 
e administração, em que “a lei regula a administração e o aparelho 
administrativo aplica e executa a lei”48. Se o local do soberano é 

dentro da exceção jurídica, ele só pode agir a partir da não 
execução da lei através da administração política. Administração, 
aqui, deve ser entendida em sentido amplo, como oikonomia, ou 
“organização”, “gerência”, “ordem”.  

                                            
45 PÍNDARO apud AGAMBEN, ibid., loc. cit. 

46 AGAMBEN, 2011a, p. 61 

47 AGAMBEN, Giorgio. O Reino e a Glória: Uma genealogia teológica da economia e do governo. 1. ed. 

rev. São Paulo: Boitempo, 2012c. p. 159 

48 Id. Ibid., loc. cit. 
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Nessa estrutura, não é o governo que depende do poder 
soberano, mas, ao contrário, o ser soberano consiste sobretudo em 

sua práxis, ou seja, no governo: “Governar significa deixar que se 
produzam os efeitos concomitantes particulares de uma ‘economia’ 
geral que seria em si mesma totalmente ineficaz, mas sem a qual 
nenhum governo seria possível.”49 

Esses “efeitos particulares” a que se refere Agamben são as 
próprias decisões soberanas que ocorrem no espaço anômico da 
exceção que se dá a partir da suspensão jurídica, ou seja, a 
discricionariedade de atos de governo (de administração) através 
de uma suspensão no ordenamento. Não estariam tais efeitos 
presentes nos mais comuns atos da administração em geral, como 
na publicação de medidas provisórias, na atuação policial, nas 

diversas decisões, tanto administrativas quanto jurisdicionais?: “O 
estado de exceção separa, pois, a norma de sua aplicação para 
tornar possível a aplicação. Introduz no direito uma zona de 
anomia para tornar possível a normatização efetiva do real.”50 

Após essa análise sobre a exceção soberana, serão 
analisados os conceitos da vida nua e de como esta se relaciona 
com o soberano em sua exceção. Sabe-se que a relação entre 
ambos é uma relação de bando, ou de abandono, e cabe verificação 
mais pormenorizada acerca desta conceituação e de sua relação 
com a fundação da exceção soberana. 

 
1.2.2 O bando e a vida nua 

 

A relação originária da lei com a vida não é a aplicação, mas o 
Abandono. A potência insuperável do nómos, a sua originária 
“força de lei”, é que ele mantém a vida em seu bando 

abandonando-a.51 
 

                                            
49 Id. Ibid., loc. cit. 

50 Id., 2011a, p. 58 

51 AGAMBEN, 2010a, p. 35 
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E se, na modernidade, a vida se coloca sempre mais claramente 

no centro da política estatal (que se tornou, nos termos de 
Foucault, biopolítica), se, no nosso tempo, em um sentido 
particular mas realíssimo, todos os cidadãos apresentam-se 

virtualmente como homines sacri, isto somente é possível porque 
a relação de bando constituía desde a origem a estrutura própria 
do poder soberano.52 

 

A vida que é capturada pela exceção soberana é o que 
Agamben denomina vida nua. “A vida nua é a zoé que se relaciona 
com o direito sob a forma da exclusão-inclusiva”53. Para melhor 
explicar esta forma de vida, o filósofo recorre à figura do homo 
sacer, do direito romano arcaico. 

Segundo a denominação de Sexto Pompeo Festo, em seu 

tratado Sobre o significado das palavras, homo sacer é “aquele que 

o povo julgou por um delito; e não é lícito sacrificá-lo, mas quem o 
mata não será condenado por homicídio”54. A figura do homo sacer 
é de uma vida que não pode ser utilizada para sacrifício, mas que, 
apesar disso, pode ser morta por qualquer pessoa sem que esta 
seja condenada por homicídio; logo, matável e insacrificável. 

Portanto, a estrutura topológica do homo sacer é de uma 
dúplice exclusão e de uma dúplice captura: é incluído no ius 
divinum na forma da insacrificabilidade (exclusão ritual), e é 
incluído na comunidade (ius humanum) na forma da matabilidade 
(exclusão jurídica).  

A conexão entre a sacratio e a soberania é quase evidente, já 

que o homo sacer é aquele que é incluído (na lei e no direito divino) 
na forma de uma exclusão (ou suspensão), e o soberano é aquele 
que pode incluir (capturar) o fora a partir da suspensão da lei. O 
homo sacer seria, pois, a figura originária da vida presa no bando 
soberano que, excluída da lei, é incluída no ordenamento através 

                                            
52 Id. Ibid., p. 110 

53 CASTRO, 2013, p. 137 

54 FESTO apud AGAMBEN, 2010a, p. 186 
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da suspensão jurídica. Nas palavras do filósofo, “Soberana é a 
esfera na qual se pode matar sem cometer homicídio e sem celebrar 

um sacrifício, e sacra, isto é, matável e insacrificável, é a vida que 
foi capturada nesta esfera”.55 

Insta salientar que o homo sacer é apenas um paradigma 
utilizado por Agamben para exemplificar a “potência exclusiva” 

que possui o soberano sobre a vida nua. Contudo, a vida nua não 
está a todo momento excluída do Direito, posto que, numa situação 
normal, ela está sempre ao lado das demais formas de vida, 
possuindo a forma de um bíos específico. A vida nua “designa o nu 
pressuposto comum que é sempre possível isolar em cada uma das 
inumeráveis formas de vida”56. Na decisão soberana, esta vida é 
colocada explicitamente em questão.57 

A vida nua, enquanto vida biológica, é, na antiguidade, 
aquela vida do cidadão que, a partir de sua exclusão do âmbito da 
polis – ou seja, sua pertença se limitava ao âmbito doméstico, dos 
óikos – fundava a polis como uma reunião de bíos. Na 
modernidade, como será visto adiante, essa vida biológica 
mantém-se como fundamento da polis – agora chamada de 
Estado-nação – mas não na sua simples exclusão; a vida nua 
enquanto fundamento dos Estados-nação funda-os a partir de sua 
exclusão-inclusiva. 

A sacralidade é a forma originária da relação política, da 
captura da vida nua na ordem jurídico-política, e o homo sacer é a 
vida que, em sua exclusão inclusiva, é alvo da decisão soberana. A 

exceção soberana trata-se, portanto, de um dispositivo de captura, 
concretizado a partir da relação de bando entre os dois extremos, 
que configura um limiar de indiferenciação. O soberano e o homo 
sacer são duas figuras simetricamente extremas, sendo que em 

                                            
55 AGAMBEN, ibid., p. 84-85, grifo do autor 

56 AGAMBEN, 2015c, p. 13 

57 Ibidem, p. 15 
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relação ao primeiro todos são potencialmente homens sacros, e, em 
relação ao segundo todos são potencialmente soberanos. 

A figura do homo sacer é comparada, por Jhering, às figuras 
do friedlos e do wargus do direito germânico antigo. O friedlos era 
o “sem paz”, ou seja, o malfeitor, cuja exclusão da comunidade 
autorizava que fosse “morto por qualquer um, sem que se 

cometesse homicídio”58. O wargus era, segundo fontes anglo-
saxônicas, o fora-da-lei que passava a ser definido como “homem-
lobo”; sua expulsão da comunidade “recorda o sacer esto que 
sancionava a matabilidade do homem sacro”59, assemelhando-o a 
um lobisomem. Não eram, pois, absolutamente indiferentes às leis 
de suas respectivas comunidades, mas se mantinham dentro a 
partir da suspensão jurídica. 

Tanto o friedlos quanto o wargus eram, na condição de 
bandidos, banidos de suas comunidades, mantidos em uma relação 
de abandono em relação a estas. É esta relação originária de bando 
entre lei e vida que se estrutura na exceção soberana. O bando se 
refere à potência da lei de manter-se na própria privação, de não 
passar a ato, ou seja, de aplicar-se desaplicando-se. Conforme 
afirma Jean-Luc Nancy, 

 

Abandonar é remeter, confiar ou entregar a um poder soberano, 
e remeter, confiar ou entregar ao seu bando, isto é, à sua 
proclamação, à sua convocação e à sua sentença. Abandona-se 

sempre a uma lei. A privação do ser abandonado mede-se com o 
rigor sem limites da lei à qual se encontra exposto. O abandono 
não constitui uma intimação a comparecer sob esta ou aquela 

imputação da lei. É constrangimento a comparecer 
absolutamente diante da lei, diante da lei como tal na sua 
totalidade. Do mesmo modo, ser banido não significa estar 

submetido a uma certa disposição da lei, mas estar submetido à 
lei como um todo. Entregue ao absoluto da lei, o banido é 

                                            
58 Id., 2010a, p. 104 

59 Id. Ibid., p. 105 
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também abandonado de qualquer jurisdição... O abandono 

respeita a lei, não pode fazer de outro modo.60 
 

A partir das investigações paralelas sobre o bando e sobre o 
wargus (homem-lobo), Agamben propõe uma revisão das 
interpretações do mitologema hobbesiano sobre o contrato, em 
que, no estado de natureza, homem é o lobo do homem e, a partir 

disso, o que existe neste estado é uma guerra de todos contra 
todos. 

 
1.2.3 A revisão do mitologema hobbesiano 

 
Inicialmente, é necessário compreender que a relação homo 

hominis lupus não se extingue, em Hobbes, com o fim do estado de 

guerra de todos contra todos e o início da soberania, mas se altera, 
pois existe uma conservação do direito natural por parte do 
soberano: 

 
Este é o fundamento daquele direito de punir que é exercitado em 

todo estado, pois que os súditos não deram este direito ao 
soberano, mas apenas, ao abandonar os próprios, deram-lhe o 
poder de usar o seu no modo que ele considerasse oportuno para 

a preservação de todos; de modo que o direito não foi dado mas 
deixado a ele, e somente a ele, e – excluindo os limites fixados 

pela lei natural – de um modo tão completo, como no puro estado 
de natureza e de guerra de cada um contra o próprio vizinho.61 

 

“Este mal-entendido do mitologema hobbesiano em 
termos de contrato em vez de bando condenou a democracia à 
impotência toda vez que se tratava de enfrentar o problema do 
poder soberano”62, pois a violência exercida pelo soberano sobre 
seus súditos não é uma faculdade a ele cedida, mas sim uma 

                                            
60 NANCY apud AGAMBEN, ibid., p. 64 

61 HOBBES apud AGAMBEN, 2010a, p. 106, grifo nosso 

62 AGAMBEN, ibid., p. 109 
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potência por todos abandonada e por ele mantida. A resistência do 
homem à violência exercida sobre ele, desta forma, é totalmente 

justificada, pois “não se pode supor que ele dê a outros o direito de 
pôr violentamente as mãos sobre sua pessoa”63. 

O estado de natureza hobbesiano está totalmente de acordo 
com a noção pindárica de nómos basiléus, no exato sentido de uma 

violência justificada. “Assim também, na pessoa do soberano, o 
lobisomem, o homem lobo do homem, habita estavelmente a 
cidade”64. O estado de todos contra todos, portanto, é o estado de 
natureza que, em Hobbes, mantém sua virtualidade, e sobrevive na 
pessoa do soberano.65 Não é uma época real e cronologicamente 
anterior à constituição do nómos 66, mas é um estado de pura 
potência que se mantém em seu interior, o princípio interno ao 

Estado: “O estado de natureza é, na verdade, um estado de 
exceção, em que a cidade se apresenta por um instante (que é, ao 
mesmo tempo, intervalo cronológico e átimo intemporal) tanquam 
dissoluta [sendo dissolvida].”67 

Este estado de exceção interior ao Estado, em que o 
soberano se utiliza de sua violência, não se funda sobre uma 
relação contratual, mas sobre o bando, ou seja, a “inclusão 
exclusiva da vida nua no Estado”68, vida esta que tem seu 
paradigma na vida matável e insacrificável do homo sacer. A 
relação que existe no bando soberano, portanto, é a relação entre o 

                                            
63 HOBBES apud AGAMBEN, ibid., p. 106 

64 AGAMBEN, ibid., loc. cit. 

65.Na aula de 10 de janeiro de 1973, em seu seminário intitulado A sociedade punitiva, Foucault aborda o 

estado de natureza e a guerra civil hobbesiana. Sua interpretação é contrária a um entendimento corrente 

de que a guerra civil seria aquilo que permitiria um retorno ao estado de todos contra todos e à pura 
individualidade. Dessa forma, o filósofo francês não vê na guerra civil outra coisa senão um dos 

instrumentos do poder, instrumento aliás que, combinado com o estudo da exceção em Agamben, poderia 

ser compreendido como a própria exceção. Agamben, porém, vai mais longe, ao propor o próprio estado de 
todos contra todos como a exceção soberana.  

66 Id. Ibid., p. 42 

67 Id. Ibid., p. 108 

68 AGAMBEN, 2010a,  p. 106 
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soberano e a vida nua que é produzida através de sua captura pelo 
nómos soberano. “O que o bando mantém unidos são justamente a 

vida nua e o poder soberano”69, pois, “o que foi posto em bando é 
[…] entregue à mercê de quem o abandona”70. 

Em O Processo, de Franz Kafka71, há uma passagem em que 
Josef K., ao entrar numa igreja, se depara com um padre, e este lhe 

conta uma lenda, intitulada Diante da Lei, sobre um camponês que 
deseja adentrar às portas da lei, que estão sempre abertas, mas 
cuja proibição de que passe, proferida por um guardião aposto à 
frente da porta, o intimida, e faz com que nunca arrisque a 
passagem. Ao final, estando o camponês “próximo ao fim”, o 
guardião afirma que, naquela porta, nenhum outro poderia entrar, 
pois seu ingresso estava destinado tão somente ao camponês, e que 

agora ele iria fechá-la. 
A interpretação dada por Agamben, que segue as linhas 

interpretativas de Jacques Derrida e Massimo Cacciari, é a de o 
camponês se encontrar sempre já ao bando da Lei. O camponês 
não pode entrar pela porta, mas não porque o guardião recusa sua 
passagem. O motivo que o impede de entrar é que já está dentro, 
pois a porta já está sempre aberta. Ele está incluso na Lei através 
de sua própria exclusão, em uma relação de abandono; é entregue 
à pura potência da Lei, que se suspende onde quer, e que inclui o 
que dela se exclui. 

 
1.3 DOS ANTIGOS AOS MODERNOS 

 

As declarações dos direitos representam aquela figura original da 
inscrição da vida 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) 

                                            
69 Id. Ibid., loc. cit. 

70 Id. Ibid., p. 109 

71 KAFKA, Franz. O processo. São Paulo: Clube do Livro, 1985. 206 p. 
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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 soberania72. 

 

A declaração dos direitos do homem e do cidadão, 
proclamada em agosto de 1789, logo ao início da Revolução 
Francesa, pela Assembleia Constituinte, é o ponto de passagem, 
segundo Agamben, “da soberania de origem divina à soberania 
nacional”73. O que ocorre, a partir dessa declaração é que “é 
justamente a vida natural, ou seja, o puro fato do nascimento, a 
apresentar-se aqui como fonte e portador do direito”74, como 
demonstra seu artigo 1º: “I - Os homens nascem e são livres e 
iguais em direitos.”75. E essa nova origem da soberania é ratificada 
pelo artigo 3º, que diz que: “III - O princípio de toda a soberania 

reside, essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum 
indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane 
expressamente.”76 

A “nação”, que etimologicamente deriva do verbo 
“nascer”, une o princípio do nascimento ao princípio da soberania, 
que eram separados, no antigo regime, nas figuras do soberano e 
dos súditos. O fundamento do Estado moderno, portanto, é o puro 
nascimento “que, na passagem do súdito ao cidadão, é investido 

como tal pelo princípio da soberania”77. 
Contudo, a partir da leitura do artigo 2º, que diz que “II - 

a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos 

naturais e imprescritíveis do homem.”78, percebe-se uma 

                                            
72 AGAMBEN, 2010a, p. 124 

73 Ibidem, p. 125 

74 Ibidem, p. 124 

75 FRANÇA. Declaração de direitos do homem e do cidadão. Paris: Assembleia Nacional Francesa 
Constituinte, 1789. Acesso em: 20 de junho de 2016 

76 FRANÇA, 1789 

77 AGAMBEN, 2010a, p. 125 

78 FRANÇA, 1789 
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contradição entre o nacional (ou melhor, o nascido) e o cidadão. O 
nascimento, como puro fundamento da soberania, só pode ser 

conservado a partir da cidadania, ou seja, de uma associação 
política, sendo que a vida natural dissipa-se na figura do cidadão79: 

 

A ficção aqui implícita é a de que o nascimento torne-se 
imediatamente nação, de modo que entre os dois termos não 

possa haver resíduo algum. 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 cidadão80. 
 

Portanto, o liame que permite a passagem do nascido ao 
cidadão é o sufrágio, por meio do qual as pessoas de determinado 

território elegem seus representantes e, com isso, se elevam à 

categoria universal de cidadãos. A categoria universal da cidadania 
constitui o território como nação. 

Essa separação entre nascimento e nação é análoga àquela 
proposta por Agamben entre povo e Povo (com maiúscula). O 
Povo, como conjunto de sujeitos políticos a partir do qual emanam 
todos os poderes teria, em seu interior, um “subconjunto povo 
como multiplicidade fragmentária de corpos necessitados e 
excluídos”81, ou seja, “o povo já traz sempre em si a 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.”82 

O povo é, portanto, no vocábulo paulino trazido por 
Agamben em O tempo que resta, o Resto messiânico, ou seja, uma 
divisão fragmentária entre o todo e a parte em que “resta” uma 
diversidade não subsumível. Agamben aponta para uma possível 

                                            
79 AGAMBEN, 2010a, p. 124 

80 Ibidem, p. 125 

81 AGAMBEN, 2015c. p. 36-37 

82 Ibidem, p. 37 
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analogia entre Resto e o proletariado marxiano, posto que este não 
se reduz ao pretenso universalismo de “classe proletária”, mas se 

estende a um para além do conjunto capitalista “proletariado” e, ao 
mesmo tempo, compreende apenas um subconjunto aquém deste 
mesmo conjunto. O resto é, pois, a impossibilidade de coincidência 
entre povo e classe. 

Essa distinção entre o nacional e o cidadão pode ser 
percebida em nosso próprio ordenamento, pela leitura dos artigos 
1º, parágrafo único, 12 e 14, § 3º, da Constituição Federal. Em 
contraposição ao dispositivo que diz que “Todo o poder emana do 
povo”83, existe um segundo dispositivo que restringe a titularidade 
do poder a partir da conceituação de quem é e de quem não é 
brasileiro84. A Constituição, na segunda parte do art. 1º, parágrafo 

único diz que o poder apenas é exercido “por meio de 
representantes eleitos ou diretamente”85, e descreve as condições 
para o exercício deste poder no art. 14, § 3º, em cujo primeiro 
inciso se encontra a condição de ser brasileiro. Na análise destes 
dispositivos, constata-se que apenas os brasileiros natos, ou seja, os 
nascidos no território brasileiro (ius soli) ou os filhos de pais 
brasileiros (ius sanguinis) possuem pleno gozo de sua cidadania. 

Não é à toa que, ainda no curso da Revolução, fossem 
publicadas novas disposições normativas que alteravam o conceito 
de cidadão, restringindo “gradualmente os círculos do ius soli e do 
ius sanguinis”86: “[A cidadania] nomeia o novo estatuto da vida 
como origem e fundamento da soberania e identifica, portanto, 

literalmente, nas palavras de Lanjuinais à convenção, les membres 
du souverain87”. Lanjuinais, em continuação a sua definição dos 

                                            
83 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988, art. 1º 

p. u. 

84 Ibidem, art. 12 

85 Ibidem, art. 1º 

86 AGAMBEN, 2010a, p. 126 

87 Ibidem, p. 126 
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membros da soberania, diz “assim” que “as crianças, os incapazes, 
as minorias, as mulheres, os condenados [por sentença] à pena 

aflitiva ou infamante...não serão cidadãos”88. 
Tendo a vida nua tornado-se o novo fundamento da 

soberania, e não mais sua exclusão, aquele que passa a se 
apresentar 

 
[...] como o portador de direitos e, com curioso oximoro, como o 
novo sujeito soberano (subiectus superaneus, isto é, aquilo que 

está embaixo e, simultaneamente, mais ao alto) pode constituir-
se como tal somente repetindo a exceção soberana e isolando em 
si mesmo corpus, a vida nua.89  

 

Assim, para ser cidadão, não basta ter uma zoé, mas é 

preciso que a zoé seja acompanhada de um bíos espefícico. E, 
mesmo possuído tal bíos e adquirindo o título de cidadão, a 
qualquer momento pode um novo decreto ou uma nova lei cindir o 
conceito de cidadão ainda mais, reduzindo a cidadania a um círculo 
cada vez mais específico de bíos. Essa é a vida nua, que pode ser 
politicamente privada, apesar de ser fundamentalmente política. 

Não se trata mais, na modernidade, de se excluir o “puro 
viver” (zoé) do vivente da Pólis para incluir-se ele mesmo como 

“vida social/política”. A vida de alguns deve ser incluída da Pólis, 
como uma zoé (vida nua) sendo incluída num bíos (forma de vida). 
Em contrapartida, a vida de outros deve ser excluída da Pólis, 
como um bíos (forma de vida nua) que tem, dentro de si, a zoé 

(vida nua) isolada, capturada como vida nua e posta em evidência. 
  

                                            
88 LANJUINAIS apud AGAMBEN, 2010a, p. 127, tradução nossa: Ainsi les enfants, les insensés, les 

mineurs, le femmes, les condamnés à peine afflictive ou infamante...ne seraient pas des citoyens. 

89 AGAMBEN, 2010a, p. 121 
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1.4 AS DUAS MÁQUINAS 
 

Após essa breve exposição do conceito de dispositivo, 
podemos adentrar no conceito de máquina. Apesar de Agamben 
não ter definido em momento algum, de forma descritiva, o que 
quer dizer com máquina, Edgardo Castro, reunindo as notas 

constitutivas deste conceito, afirma que “máquina é, de fato, um 
dos sentidos do termo ‘dispositivo’”90. A máquina possui quatro 
características: 1) é “um dispositivo de produção de gestos, de 
condutas, de discursos”91; 2) trata-se de um dispositivo bipolar, 
“que articula dois elementos que, à primeira vista ao menos, 
parecem se opor”92, como ocorre com animalidade e a humanidade 
na máquina antropológica, ou com a soberania e o governo na 

máquina de governo; 3) os dois elementos da máquina, durante 
seu funcionamento, criam uma zona de indiscernibilidade, que 
torna impossível a distinção de qual elemento está se tratando; 4) 
“o centro dessas máquinas está vazio”93. 

As máquinas abaixo descritas foram escritas pelo filósofo 
italiano em diferentes momentos de pesquisa, mas apresentam 
uma certa conexão. A máquina de governo, mais ampla, trata-se de 
um macrossistema por intermédio do qual opera a máquina 
antropológica. Ambas não agem isoladamente, mas sempre em 
conjunto, produzindo o humano e o político. Conforme os itens 
1.4.1 e 1.4.2, é possível que se estabeleça uma relação entre cada 
uma dessas máquinas e aqueles Aparelhos de Estado 

althusserianos. O item 1.4.3 tenta mostrar a relação existente entre 
ambas as máquinas agambenianas. 

                                            
90 CASTRO, Edgardo. Introdução a Giorgio Agamben: Uma arqueologia da potência. 1.ed. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2013. p. 104 

91 Ibidem, p. 105 

92 Ibidem, loc. cit. 

93 Ibidem, loc. cit. 
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Por fim, vale dizer que ambas as máquinas são uma 
divisão daquele Dispositivo da Soberania. O Dispositivo cinde-se, 

portanto, entre o Poder constituinte do soberano (representado 
pela máquina antropológica) e seu Poder constituído (representado 
pela máquina governamental). 

 

1.4.1 A produção do humano a partir da Máquina 
Antropológica: excurso científico-linguístico 

 
O conflito político decisivo, que governa todo e qualquer outro 
conflito, é, em nossa cultura, aquele entre a animalidade e a 

humanidade do homem. A política ocidental é, assim, 
cooriginariamente biopolítica.94 

 

A vida nutritiva e sensitiva são aquilo, segundo 
Aristóteles, sobre cuja exclusão se funda “a definição do homem, 
isto é, do vivente que tem o logos”95. Tomando por base um trecho 
da Política, de Aristóteles, Agamben constata que a articulação 
entre voz (phoné) e linguagem (lógos) é aquilo que o homem busca 
a partir do nexo entre vida nua e política. Nesse ínterim, à 
pergunta “de que modo a vida nua habita a pólis?” corresponde, 
segundo Agamben, aquela: “de que modo o vivente possui a 
linguagem?”. A resposta do filósofo é que “o vivente possui o lógos 
tolhendo e conservando nele a própria voz”96. O problema da 
relação entre homem e linguagem encontra-se na aula Onde está a 
fala? Onde está a linguagem? de junho de 1955, no Seminário 2, 

em que Lacan propõe uma interpretação acerca do in principio erat 
verbum do evangelho de São João. A dificuldade de se determinar 
se a linguagem surge do homem ou é anterior a ele se revela na 

                                            
94 AGAMBEN, G. O aberto: o homem e o animal. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013b. p. 

130 

95 AGAMBEN, G. A obra do homem. In: ______. A Potência do pensamento: Ensaios e conferências. 1. 

ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015a. p. 323 

96 Id., 2010a, p. 15 
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tradução do termo verbum97, que pode significar tanto 
“linguagem” quanto “fala”, restando inconcluso ao psicanalista, 

que afirma aos seus alunos: “Eu não estava dizendo que acreditava 
que a linguagem estivesse na origem – quanto a mim, nada sei de 
origens”98. 

Estima-se que o surgimento do Homo Sapiens data de 

195 mil anos atrás. Na classificação das espécies de Lineu, o 
fundador da taxonomia científica moderna, o termo Homo foi 
colocado, ao lado dos símios, entre os Antropomorfos e, em vez de 
sapiens (termo introduzido a partir da 10ª edição), era seguido, 
originalmente, pela irônica expressão nosce te ipsum, ou seja, 
“conhece a si mesmo”. O motivo da aposição de tal expressão foi a 
enorme dificuldade que encontrou o biólogo de conseguir separar 

o Homo e os símios por meros traços evolutivos e psicofísicos. 
Lineu ironicamente define o homem como o animal semelhante ao 
homem que conhece a si mesmo como (não não-)homem, e aquele 
homem que não conhece a si mesmo “é constitutivamente não 
humano”99, da mesma forma que os incuravelmente idiotas de 
Karl Binding100 “não são mais que a espantosa imagem ao avesso 
da autêntica humanidade”101. O homem, para que conheça a si 
mesmo, “deve constituir-se como sujeito da linguagem, deve dizer 
eu”102, pois “a palavra é essencialmente o meio de ser 
reconhecido”103. O Homo sapiens trata-se, segundo Agamben, não 
de uma “espécie claramente definida”, mas de “uma máquina ou 
                                            
97 Segundo Lacan, o termo foi traduzido ao grego como lógos, “linguagem”. No entanto, uma de suas alunas 
informa que verbum seria a tradução do hebraico dabar, que quer dizer “fala” 

98 LACAN. O Seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise (1954-1955). 
Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 394 

99 AGAMBEN, 2013b. p. 54 

100 Cf. item 2.1 

101 AGAMBEN, 2010a, 134 

102 Id. Infância e história: Destruição da experiência e origem da história. 1. ed. Belo Horizonte: 
UFMG, 2005. p. 64 

103 LACAN, Jacques. O Seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud (1953-1954). Texto 
estabelecido por Jacques-Alain Miller. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p. 311 
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um artifício para produzir o reconhecimento humano”104. Outro 
marco diferencial do Homo sapiens, como constata Joelton 

Nascimento é seu agrupamento em sociedades igualitárias não 
verticalizadas – em oposição aos bandos hierarquizados de 
chimpanzés, por exemplo – durante, aproximadamente, seus 
primeiros 185 mil anos de existência; ou seja, a desigualdade social 

é marco recente na existência da espécie. 
O problema do limite do homem e do animal é posto em 

prova no seminário A função criativa da palavra, de junho de 1954, 
em que Lacan evoca o conto de Ulisses no qual seus companheiros 
são transformados em porcos, e questiona se ali havia ainda uma 
linguagem (entre Ulisses e seus companheiros), ou seja, se os 
grunhidos dos porcos poderiam ser entendidos como palavras. Sua 

resposta é no sentido de que 
 

desde que ele [Ulisses] quer fazer crer e exige o reconhecimento, 

a palavra existe. Eis por que, num sentido, se pode falar da 
linguagem dos animais. Há uma linguagem dos animais na 
medida exata em que há alguém para compreendê-las.105 

 

A partir dessa metáfora é possível perceber como se dá a 
separação homem/animal no interior do próprio homem que “na 
linguagem, pôs em jogo a sua própria natureza”106; o homem 
Ulisses tem a possibilidade de, através de um enunciado, 
transformar seus companheiros em porcos e transformar um 
grupo de porcos em seus companheiros. Os porcos, na condição de 

viventes sem linguagem humana, são as verdadeiras testemunhas 
das atrocidades que sofreram (a transformação de homens em 
não-homens). Porém não podem falar, e precisam de uma 
testemunha (Ulisses) que possua a linguagem para serem 

                                            
104 AGAMBEN, 2013b, p. 50 

105 LACAN, 2009, p. 312 

106 AGAMBEN, G. O Sacramento da linguagem: Arqueologia do juramento (Homo sacer II, 3). 1. ed. 
Belo Horizonte: UFMG, 2011b. p. 79 
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enunciados. Nesse sentido, o homem funciona como um 
mandatário do não-homem, emprestando-lhe a voz, humanizando-

o.  
Heymann Steinthal, linguista do século XIX, opondo-se a 

concepção de biólogos do mesmo século que defendiam que o 
Humano surge a partir do advento da Linguagem, escreveu que 

não havia como a linguagem ser anterior ao homem, pois esta 
deveria ser criada a partir do humano. O humano – apesar de 
depender da linguagem para ser pensado como existente107 – seria, 
segundo o linguista, anterior à linguagem, e teria uma espécie de 
“excesso de força” que possibilitara a criação da linguagem. No 
entanto, alguns anos após esta formulação, Steinthal, percebendo 
sua contradição, voltou atrás no que disse, concluindo que, de fato, 

não é possível que a linguagem seja, ao mesmo tempo, criada pelo 
homem e condição de existência do humano. A tentativa de 
explicar o momento do surgimento do humano ratifica a ideia 
agambeniana de que “as explicações [...] não são mais que um 
momento na tradição do inexplicável”108. 

É claro que o momento do aparecimento da linguagem no 
humano ocorreu em razão de uma transformação psicofísica na 
cadeia evolutiva “cujo estudo não cabe às ciências humanas”. Nesse 
sentido, 

 

Somente se nós pudéssemos atingir um momento em que o 
homem já estivesse ali, mas a linguagem não estivesse ainda, 
poderíamos afirmar ter entre mãos a “experiência pura e muda”, 

uma infância humana e independente da linguagem.109 
 

 A única coisa que se sabe, contudo, é que, tenha o 
humano aparecido dessa transformação psicofísica, tenha o 

                                            
107 AGAMBEN, 2013b, p. 61 

108 Id. Ideia de prosa. Traduzido por João Barrento. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012a. 141 p. 

109 ______; Infância e história: Destruição da experiência e origem da história. Tradução de Henrique 
Burigo. 1. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 187 p. 



60 | Assinatura de um sujeito qualquer 
 

humano aparecido a partir da linguagem, esta “não é um dado 
natural já inscrito na estrutura psicofísica do homem, e, sim, uma 

produção histórica que, como tal, não pode ser associada nem ao 
animal nem ao homem”110. Portanto, a linguagem deve ser 
entendida como o “puro acontecer da linguagem”111, como algo que 
“deve necessariamente pressupor-se a si mesmo”112. Assim, nessa 

impossibilidade de se alcançar o que lhe funda, Assmann e 

Bazzanela afirmam que “o fundamento do humano é a ausência de 
seu fundamento”113. O homem, em razão disso, é “o umbral central 
pelo qual transitam sem cessar as correntes do humano e do 
inumano”114. 

 
Devido a um persistente preconceito, talvez ligado à sua 
profissão, os cientistas sempre consideraram a antropogênese um 

problema de ordem exclusivamente cognitiva,como se o tomar-se 
humano do homem fosse apenas uma questão de inteligência e 

de volume cerebral,e não também de ethos; como se inteligência 
e linguagem não provocassem também e sobretudo problemas de 
ordem ética e política; como se o homo sapiens não fosse, 

também, e talvez precisamente por isso, um homo iustus.115 
 

Se a soberania moderna tem seu fundamento no humano 
nascido, a produção do conceito de “humano” por parte do 

soberano é essa relação entre homo sapiens e homo iustus. O 
humano, em nossa cultura, é produzido por aquilo que Agamben 
chama de “máquina antropológica” (ou antropogênica). Esta 

                                            
110 AGAMBEN, 2013b, p. 62 

111 ______. A Potência do pensamento: Ensaios e conferências. Tradução de Antônio Guerreiro. 1. ed. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015a. p. 26 

112 Ibidem, p. 25  

113 ASSMANN, Selvino José; BAZZANELA, Sandro Luiz. A vida como potência a partir de Nietzsche e 
Agamben. 1. ed. São Paulo: LiberArs, 2013. 215 p. 

114 AGAMBEN, G. O que resta de Auschwitz: O Arquivo e a testemunha. Tradução de Selvino José Assmann. 
1. ed. rev. São Paulo: Boitempo, 2010b. p. 137 

115 Id. O Sacramento da linguagem: Arqueologia do juramento (Homo sacer II, 3). Tradução de Selvino José 
Assmann. 1. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2011b. p. 79 
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máquina, como já afirmado acima, pode ser entendida como uma 
sobreposição ao dispositivo da soberania visto no capítulo 1.2, 

tratando-se do mesmo dispositivo, mas aplicado ao estado 
moderno.  Ela, escreve o filósofo, funciona em duas frentes: a 
moderna e a antiga. Essas denominações (“moderna” e “antiga”) 
buscam enaltecer a ideia de que a frente excludente tem se tornado 

o nómos do moderno, da mesma forma que a frente inclusiva era o 
nómos do antigo. Contudo, o dispositivo da soberania também 
operava de ambas as formas (excluindo e incluindo) 

Sua frente moderna (ou excludente) tem como 
paradigma as figuras do homo sacer e do wargus, e trata da 
inclusão-exclusiva jurídica (inclusão da anomia para exclusão da 
vida nua). Nesta, a máquina exclui “de si como não humano 

(ainda) um já humano [...] animalizando o humano, isolando o não 
humano no homem: Homo alalus ou homem-macaco”116. 

Sua frente antiga tem o papel de “dar humanidade” à 
mera vida nua, e trata da inclusão jurídica de um fora. Nesta, ela 
opera uma exclusão-inclusiva jurídica (exclusão da anomia para a 
inclusão da vida nua) do não-humano fático propriamente dito e 
humaniza o animal, no mesmo sentido que o bárbaro e o 
estrangeiro eram vistos, a partir do direito romano, como animais 
com forma humana.  

Esta máquina, outrossim, possui  
 

em seu centro uma zona de indiferença, na qual deve aparecer – 
como um missing link sempre ausente porque já virtualmente 
presente – a articulação entre o humano e o animal, o homem e o 

não homem, o falante e o vivente.117 
 

A máquina antropológica age através de enunciados 

“performativos”, ou speech acts, que são enunciados que não 
denotam algo, mas cuja enunciação produz diretamente 

                                            
116 AGAMBEN, 2013b, p. 64 

117 Ibidem, p. 64-65 
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conseqüências reais (“juro”, “prometo”, “declaro” refere-se ao 
enunciado mesmo, servindo como um dispositivo de eficácia de 

determinado enunciado). O performativo “sempre se constitui 
através de uma suspensão do caráter denotativo normal da 
linguagem”118: suspensão da humanidade da vida biológica; 
suspensão da animalidade da vida biológica. 

Aqui tentaremos traçar um paralelo entre Giorgio 
Agamben e Louis Althusser. A Máquina Antropológica seria 
composta por alguns elementos daquilo que o intelectual francês 
chama de Aparelho de Estado, que se divide em Aparelho 
Repressivo de Estado e Aparelhos ideológicos de Estado.  

O Aparelho Repressivo de Estado, é aquele aparato estatal 
unificado (ou seja, é único, não há uma multiplicidade de AREs) 

essencialmente público e cuja operação se dá, simultaneamente, 
pela violência e pela ideologia, funcionando, contudo, “de uma 
maneira massivamente prevalente pela repressão (inclusive 
física)”119 e, de forma secundária e mitigada, pela ideologia. Dessa 
forma, as faces mais violentas do Direito, como o exército, a polícia, 
os juízos, as leis, o governo e os cárceres constituem essa máquina 
agambeniana, assegurando “a sua própria coesão e reprodução”120 
pela ideologia e pelos valores que projetam no exterior. 

Um exemplo do caráter ideológico secundário do 
Aparelho de Estado é a ideia perpetrada pelo Programa 
Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) desenvolvido pela 
Polícia Militar. Trata-se de um ano de “aulas” semanais a alunos de 

10 anos ministradas por um policial militar, e que tem por escopo 
despertar nos educandos uma abominação do uso de drogas e um 
incentivo da política de guerra às drogas. Apesar de a Polícia ser 
um órgão repressivo, utiliza-se deste programa de forma a 

                                            
118 Ibidem, p. 65 

119 ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Tradução de Joaquim José de Moura 

Ramos. Lisboa: Editorial Presença, 1970. P. 46-47 

120 Ibidem, p. 47 
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capturar crianças para dentro de sua ideologia, a fim de reduzir o 
tráfico e o consumo de narcóticos por parte dos infantes e de coibir 

futuras oposições à sua política violenta e repressiva. 
Os Aparelhos Ideológicos do Estado althusserianos são 

aparelhos caracterizados por sua multiplicidade e por seu 
copertencimento tanto à esfera pública quanto à privada. Os AIEs 

de Althusser são descritos pelo autor através de um rol 
exemplificativo, em que se englobam: o AIE religioso (composto 
pelas Igrejas), o AIE escolar (sistema educacional), o AIE familiar, o 
AIE político (político-partidário), o AIE da informação (midiático), 
o AIE cultural e o AIE jurídico (posto que, conforme nota do autor, 
“o ‘Direito’ pertence simultaneamente ao Aparelho (repressivo) de 
Estado e ao sistema dos AIE”121. Além disso, os AIE  

 
[...] funcionam de um modo massivamente prevalente pela 

ideologia, embora funcionando secundariamente pela repressão, 
mesmo que no limite, mas apenas no limite, esta seja bastante 
atenuada, dissimulada ou até simbólica (Não há aparelho 

puramente ideológico)122 
 

Um exemplo de ideologia da máquina antropológica 
reproduzida pelos Aparelhos Ideológicos de Estado que a 

constituem é o humanitarismo, ou seja, a elevação da vida humana 
ao patamar de sagrada, inalienável e irrenunciável que torna 
unicamente a sua proteção a meta do Ocidente. Essa ideologia 
esconde em sua prática aparentemente tolerante os elementos de 

racismo e classismo que coadunam com um humanitarismo 
seletivo: algumas vidas são sagradas, ao passo que outras são 
sacer. O importante para a tranquilidade dos homens é que haja 
certeza acerca da distinção entre animalidade e humanidade, 
conforme ilustra Daniel Arruda Nascimento: 

 

                                            
121 ALTHUSSER, 1970, p. 44 

122 Ibidem, p. 47 
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Mesmo que um assustador ato criminoso gere insinuações sobre 

o retorno à animalidade daquele que o cometeu, tal notícia não se 
dá sem que antes tenha ficado claro que o bandido já tinha 
atravessado a fronteira daquela vala cinza, já tenha deixado de 

ser plenamente humano, preservando-se mais uma vez a ideia de 
humanidade. Vemos como tanto humanidade como animalidade 
são instrumentos dispositivos manejados com fins políticos.123 

 
Ao mesmo tempo que o sistema penitenciário e a polícia 

desumanizam o preso e o bandido (sem que a ideologia 
fetichizante dos direitos humanos permita a percepção dessa 
desumanização), ou que o exército e as leis retiram o status de 
“humano” de imigrantes refugiados (que continuam sendo 
humanos de acordo com as declarações de direitos humanos), 

existem leis que garantem a condição de “humano” ao trabalhador 
que opera como um animal laborans por um salário mínimo e ao 
policial que em suas rondas age como um animal atrás de sua 
presa. Daniel Arruda Nascimento encerra um de seus artigos 
questionando: 

 

 […] a quem interessa a hipervalorização da humanidade do 
homem? Ele já foi utilizado para todo tipo de dominação e lidera 
o movimento do pensamento em torno da técnica e do uso 

tecnológico do mundo habitado. A destruição do planeta depende 
desse discurso. […]124 

 

A máquina antropológica é o operador que cinde a 

totalidade dos bíos possíveis e a zoé, ou seja, a totalidade das 
possibilidades de formas de vida social e vida biológica. Dessa 
cisão, ela captura para dentro de si um dos bíos específicos do 
homem e sua zoé, agora denominada vida nua. A partir desse 
plano, a máquina passa a funcionar como um “humanogenitor”, 
em que pode, em níveis diferentes, humanizar (frente antiga, 
                                            
123 NASCIMENTO, D. A. Umbrais de Giorgio Agamben: para onde nos conduz o homo sacer?. 1. ed. São 

Paulo: LiberArs, 2014. 183 p. 

124 Ibidem, p. 45 
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exclusão-inclusiva) ou desumanizar (frente moderna, inclusão-
exclusiva) a vida nua. A humanização exclui a exceção e mantém a 

vida nua incluída ao lado do bíos; a desumanização inclui a exceção 
e isola a vida nua em um espaço de exceção jurídica. 

A vida nua não deve ser compreendida como simples zoé, 
um simples vivente animal, mas como uma zoé que foi 

primeiramente separada do bíos, e em seguida capturada e posta 
ao lado como vida nua. O bíos é um “viver” prescrito por uma 
vocação biológica específica, ou seja, uma vocação profissional, 
voltada ao trabalho125 e à manutenção da vida nua. A vida nua 
permanece ao lado desse bíos específico do humano, podendo, em 
termos agambenianos, ser isolada no interior de determinado 
espaço de exceção jurídica ou, até mesmo, no interior do espaço do 

espaço de exceção estável que o filósofo chama de campo. 
A máquina antropológica é, pois, o dispositivo jurídico-

político do ocidente que captura em um centro vazio os conceitos 
de animalidade e humanidade criando uma zona de indistinção no 
interior do corpo biológico do homem, que faz com que este 
funcione como um umbral entre a pura vida nua e a vida nua com 
a forma de um bíos. A humanização põe a vida nua ao lado do bíos 
e a máxima desumanização significa o isolamento da vida nua na 
exceção. 

A biopolítica moderna se caracteriza por “sua necessidade 
de redefinir continuamente, na vida, o limiar que articula e separa 
aquilo que está dentro daquilo que está fora”126. A zona de 

indiferença do centro da máquina antropológica funciona como 
um espaço de exceção, em que o verdadeiramente humano “é 
apenas o lugar de uma decisão incessantemente atualizada na qual 
a separação e sua rearticulação são sempre deslocalizadas e 

adiadas novamente”127. O que se obtém dessa constante separação 

                                            
125 Cf. item 1.4.3 

126 AGAMBEN, 2010a, p. 127 

127 Id., 2013b, p. 65 
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não se assemelha “nem a uma vida animal, nem a vida 
humana”128, trata-se apenas de uma vida nua. 

 
1.4.2 A produção do político a partir da Máquina 
Governamental: excurso teológico-oikonômico 

 

O debate entre Carl Schmitt e Erik Peterson acerca da 
teologia política e da teologia oikonômica é o que induz Agamben a 
realizar sua “arqueologia da Glória”, no último capítulo de O Reino 
e a Glória. Enquanto Schmitt delegava a causa do “retardamento” 
(ou da demora) do evento escatológico cristão – qual seja, a 
salvação de Cristo no Juízo Final – ao fato de o cristianismo ter sido 
secularizado durante o Império Romano, Peterson delegava a causa 

à resistência à conversão por parte dos Judeus, no exato sentido em 
que “[...] só pode haver uma Igreja, a partir do pressuposto de que 
a vinda de Cristo não será imediata”129. “À teologia política, 
Peterson opõe outro paradigma, o de uma teologia econômica, 
elaborado nos tratados teológicos sobre a Trindade”130. “A 
proclamação do dogma da trindade assinala, nessa perspectiva, o 
ocaso do 'monoteísmo como problema político'”131, ou seja, 
segundo Peterson, o paradigma da monarquia divina entra em 
crise, e o paradigma da teologia política dá lugar ao paradigma da 
teologia econômica. Nas palavras de Edgardo Castro, 

 

[...] enquanto o paradigma da teologia política funda a 
transcendência do poder soberano no monoteísmo, na existência 
de um único Deus, o paradigma da teologia econômica, ao 

contrário, sustenta a ideia de uma ordem imanente da vida divina 
e da vida humana. Do primeiro deriva a teoria moderna da 

                                            
128 Ibidem, loc. cit. 

129 PETERSON apud AGAMBEN. O Reino e a Glória: Uma genealogia teológica da economia e do governo. 1. 

ed. rev. São Paulo: Boitempo, 2012c. p. 20 

130 CASTRO, 2012, p. 109 

131 AGAMBEN, 2012c, p. 20 
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soberania e do segundo, a biopolítica moderna e o triunfo 

moderno da economia.132 
 

Durante o Primeiro Concílio de Constantinopla, em 381 
d.C., o teólogo Gregório de Nazianzo, unindo a então recente noção 
de Trindade com a noção de uma substância única, conseguiu 
conciliar Trindade e Monarquia ao afirmar que “mesmo que se 

diferencie em número, não se divide quanto à substância […]. Isto 
é, para nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo […]”133.  

 
Deus seria uno na substância e trino na economia, sem dissolução 
de comunhão. O desafio para os teólogos sempre foi o de 

demonstrar como se poderia, admitida a diversidade das funções, 
manter ainda a unidade irrenunciável – notemos que a economia 
trinitária comporta uma diversidade de funções, aparentes 

especialmente nos atributos de louvação dirigidos a cada uma das 
pessoas: o Pai, criador de tudo o que existe, o Filho, redentor, 

salvador, senhor e juiz, o Espírito Santo, transmissor da vida e 
comunicador do amor divino (elementos distintos na doxologia 
cristã).134 

 

O termo oikonomia é utilizado pelo apóstolo Paulo no 
sentido de um encargo fiduciário, e seria o apóstolo, portanto, um 
administrador encarregado. Em Paulo, não há nada que garanta à 
oikonomia o sentido “salvífico” e messiânico; o léxico está separado 
de mystérion, não possui um significado propriamente teológico. 
Em várias passagens bíblicas citadas por Agamben (Cl 1, 24-25; 

1Cor 9, 16-17; Ef 1, 9-10; Ef 3, 9; 1Cor 4, 1) em que aparece o termo 
oikonomia, ressalta Agamben que, diferente de certas 
interpretações, o termo não se refere a uma “decisão divina da 
salvação”135, mas deve ser compreendida apenas como “realização, 

                                            
132 CASTRO, 2012, p. 110 

133 NAZIANZO apud AGAMBEN, 2012c, p. 25 

134 NASCIMENTO, D. A., 2014, p. 17-18 

135 AGAMBEN, 2012c, p. 37 
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administração”136. Importa salientar que uma das traduções do 
vocábulo grego oikonomia é para o latim dispositio, étimo do qual 

se origina “dispositivo”; a circularidade conceitual, assim, se 
completa, já que estamos tratando de uma máquina de governo, 
que é nada mais que um dispositivo agambeniano. 

A ideia de que cada uma das hipóstases (figuras/pessoas) 

da Trindade seja vinculada a uma mesma e única substância 
encontra sua ruptura em Hipólito e Tertuliano, que invertem o 
sintagma “economia do mistério” em “mistério da economia” e 
sugerem que o verdadeiro mistério não está em um Ser que ordena 
suas hipóstases, mas no próprio agir dessas hipóstases. Nesse 
sentido, Agamben afirma que “o ‘mistério da economia’, 
interpretado pelos mesmos que o personificam e são seus atores, é 

um mistério não ontológico, mas prático.”137. Não é de se espantar 
que a dogmática cristã seja algo de tão difícil compreensão: os 
próprios teólogos evidenciam o caráter confuso e curioso da 
Santíssima Trindade. 

No íter da investigação teológica dessa prática misteriosa 
da Trindade, deve-se entender se, dentro do próprio âmbito do 
agir, a pessoa do Pai ordena as duas outras, ou se cada uma age 
por si mesma. Alguns bispos se reuniram, em 343 d.C., e 
afirmaram a tese de que o Logos existe absolutamente, não tendo 
fundamento em nenhuma arché (substância), e sendo, portanto, 
an-árquico. Da mesma forma que a oikonomia não é fundada no 
ser de Deus, mas é um mistério em si mesma, o Filho (e também o 

Pai e o Espírito Santo) é anárquico, infundado. A partir da 
separação entre ser e agir dentro da Trindade, Agamben passa 
então à relação entre Reino e Governo. Esta relação é análoga e 
tem seu fundamento na divisão de Deus e de sua oikonomia 

trinitária mas, mais que isso, é a separação entre dois paradigmas: 
o da soberania e o do governo. A frase “O rei reina, mas não 
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governa”, muitas vezes citada por Agamben, revela uma soberania 
impotente, cujo agir está vinculado à sua administração. Nas 

palavras de Žižek, “o grande mestre da mediatização política foi 
Napoleão, que deixava a fachada do poder para os monarcas dos 
territórios que ele conquistava, embora não estivessem mais na 
posição de usar esse poder.”138 

 
Na moderna teoria política, a elaboração da doutrina 
parlamentarista permite a distinção entre Chefe de Estado e de 

Governo, talvez na atualidade a forma mais visível da articulada 
cisão política entre ser e agir, onde o primeiro apenas 
desempenha preponderantemente a função de representante do 

Estado, símbolo da unidade e do liame moral nacional, ocupando 
uma posição exterior e acima das disputas políticas cotidianas. 
[...]: ‘a verdadeira razão da distinção entre poder primário e 

secundário, titularidade e execução, é que essa é a condição 
necessária ao bom funcionamento da máquina governamental.139 

 

Da mesma forma que as figuras hipostáticas são an-
árquicas, não tem seu fundamento num Ser, a Máquina de 
Governo, ou seja, a máquina que administra o agir soberano, não 
tem seu fundamento essencialmente em nada, nem mesmo em 
uma norma transcendental ou em um poder constituinte. O 
“Povo”, que com a passagem da Soberania antiga para a Soberania 
moderna – através da Declaração de 1789, conforme visto no item 
1.3 – passou de súdito para soberano, perde, através da operação 
da Máquina Governamental, verdadeiramente seu Poder (o qual, 

na verdade, nunca teve). Assim, o ponto nodal para sua 
caracterização é a separação entre o Povo (pretensamente) 
soberano e o governo (verdadeiramente soberano) que (não) o 
representa.  

                                            
138 ŽIŽEK. Menos que nada: Hegel e a sombra do materialismo dialético. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2013b. 

p. 182 

139 AGAMBEN apud NASCIMENTO, D. A., 2014, p. 23 



70 | Assinatura de um sujeito qualquer 
 

O Governo e o Soberano (o povo do qual emanam todos 
os poderes) se indeterminam na Máquina Governamental, de tal 

maneira que o Povo, que deveria funcionar como a substância 
potente que determina a práxis governamental, passa a ser 
determinado pelo Governo an-árquico (ou seja, que não cumpre 
sua função representativa) e potente: o verdadeiro lugar da 

Soberania estatal moderna, então, não é o Povo “soberano”, mas 
sim o Governo; e a condição para se adquirir cidadania é participar 
do jogo da falsa representação. Por essa razão, o centro da 
máquina – no qual deveria estar o Povo soberano – é vazio, e a 
Máquina em questão gira em torno do vazio140. A exclusão do 
Soberano da práxis governamental funciona como uma espécie de 
legitimidade negativa daquele governo. 

 
[...] apesar dos falatórios dos bem-intencionados, hoje, o povo 

não é senão o suporte vazio da identidade estatal e 
unicamente como tal é reconhecido. [...] 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 se recodificado naquele de 

cidadania.141 
 

A vida nua – fundamento da soberania moderna – é, nas palavras 
de Agamben, “O soberano invisível que nos olha por trás das 

máscaras insensíveis dos poderosos que, percebendo ou não isso, 
nos governam em seu nome”.142 

Quer isto dizer que a máquina de governo à qual se refere 
Agamben trata-se do aparato estatal administrativo, que opera, 

segundo sua tese, de uma maneira anárquica. Esse centro vazio 

                                            
140 Cf item 1.4.3 

141 AGAMBEN, 2015c, p. 66-67, grifo nosso 

142 AGAMBEN, 2015c, p. 18 
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desta máquina representa a crise de legitimidade das democracias 
modernas, e, para que não seja facilmente perceptível, essa 

vacuidade deve ser preenchida/ocupada por algo que esconda a 
anarquia – a Glória:  “[...] Mas o centro da máquina é vazio, e a 
glória nada mais é do que o esplendor que emana desse vazio, o 
kabod inesgotável que revela e, ao mesmo tempo, vela a vacuidade 

central da máquina.”143 

Glória é o nome, na Vulgata (tradução da Bíblia do grego 
ao latim), que tem sua raiz etimológica no hebraico kabod144, que 
quer dizer a presença de Deus que se dá através do louvor. Este é o 
significado de glória que aqui nos interessa, o único significado 
concreto que designa uma prática por parte das criaturas perante 
Deus. O kabod é, pois, na Torah, traduzido com esse significado de 

louvor na forma de aclamação, uma prática subjetiva por parte das 
pessoas perante Deus. Ocorre que na Septuaginta (tradução do 
hebreu ao grego mais antiga da Torah) o léxico kabod foi traduzido 
como doxa. Nessa nova tradução, a glória adquire o sentido de 
expressão da operação exercida pela economia trinitária, ou seja, 
passa a ser uma glorificação, uma atividade que é exercida não só 
pelos fiéis a Deus, mas, no sentido oposto, da Trindade aos fiéis, de 
forma que passa a ser uma atividade alimentada por determinada 
operação. 

A atividade de glorificação de Deus – praticada pelos fiéis 
através do louvor e de aclamações e orações – é o dispositivo por 
meio do qual o Estado, controlado pela Igreja, capturou os viventes 

durante a Idade Média na condição de bons cristãos. A glória, 
segundo Agamben, foi secularizada pelos Estados de duas formas: 
na forma da aclamação exercida diretamente pelo povo, nos 
Estados do antigo regime e nos Estados totalitários modernos; na 

forma midiática e objetiva da comunicação social exercida pela 
mídia das massas, nos Estados democráticos modernos. A 

                                            
143 Id., 2012c, p. 231 

144 Ibidem, passim 
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glorificação de Deus, portanto, “desloca-se para outro âmbito”145 
nas democracias contemporâneas. A Glória é o paradigma por 

meio do qual Agamben define – não de forma explícita, contudo – 
o dispositivo ideológico de governo. 

 

Por isso, o poder fundado na suposição de um fundamento vacila 
hoje em todo o planeta e os reinos da terra encaminham-se, um 

depois do outro, para o regime democrático-espetacular que 
constitui o acabamento da forma Estado.146 

 

Carl Schmitt afirmou que “a opinião pública é a forma 
moderna de aclamação”147, em um sentido que talvez se aproxime 
daquele de discurso comum presente na aula Perguntas àquele que 
ensina, de maio de 1955. Nesta, presente no seminário 2, Lacan 

afirma que “O eu está na intersecção de um e de outro”148 pois ele 
“é um ponto de conjunção entre o discurso comum, no qual o 
sujeito se encontra preso, alienado, em sua realidade 
psicológica”149. Preso neste discurso, 

 
O próprio eu é um dos elementos significativos do discurso 

comum, que é o discurso do inconsciente. Como tal, como 
imagem, ele está preso na cadeia de símbolos. É um elemento 
indispensável da inserção da realidade simbólica na realidade do 

sujeito […]150 
 

Percebe-se que há uma semelhança entre a opinião pública 
enquanto aclamação e a opinião pública enquanto opinião 

veiculada midiaticamente. Agamben afirma que ambos os 

                                            
145 NASCIMENTO, 2015, p. 102 

146 AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013a. p. 75 

147 SCHMITT apud AGAMBEN, 2012c, p. 277 

148 LACAN, 2010, p. 285, grifo nosso 

149 Ibidem, p. 284 

150 Ibidem, loc. cit. 
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conceitos “nada mais são que as duas faces do dispositivo glorioso 
em suas duas formas”151 

Novamente, será traçado um paralelo entre Agamben e 
Louis Althusser. A Máquina de governo agambeniana é, assim 
como a máquina antropológica, uma mistura de alguns elementos 
do Aparelho Repressivo de Estado althusserianos com alguns de 

seus Aparelhos Ideológicos de Estado.  
Sua práxis governamental anárquica e completamente 

infundada na soberania alude ao Governo e à Administração 
Pública, componentes do Aparelho repressivo althusseriano. O 
Governo está presente em ambas as máquinas, posto que opera de 
duas formas: 1) Age de forma anárquica enquanto faz as vezes do 
soberano, fazendo funcionar a máquina de governo 

(representativo) e controlando os demais elementos repressivos da 
Máquina Antropológica; 2) Age de forma soberana, através da 
exceção, fazendo funcionar a máquina antropológica. Estando em 
ambas as máquinas, o governo pode ser entendido como um 
conjunto que é subconjunto de si mesmo. 

A Glória alude àquele cerne ideológico proferido pelos 
Aparelhos Ideológicos do Estado althusserianos. Ela tem a função 
de manter unidos o centro vazio da Máquina de Governo com a 
prática anárquica de governo, ou seja, conferir legitimidade às 
práticas de governo  para que seu caráter an-árquico e in-fundado 
não seja percebido pelos governados. Ela protege o conceito de 
“Estado Democrático”. É por essa razão que ao poder não convém 

impor-se simplesmente pelo uso da força, isto é, pelo Aparelho 
Repressivo, posto que 

 

 [...] a brutalidade não garante a permanência, nem obediência, 
por muito tempo, já o sabemos pelos informes da história política 

da humanidade. O funcionamento da máquina governamental 

                                            
151 AGAMBEN, 2012c, p. 280 
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implica a liberdade dos governados, ou seja, a manutenção em 

alguma medida de sua liberdade.152 
  

A Glória, portanto, poderia ser entendida como a 
ideologia do Estado democrático de governo representativo, forma 
de governo ocidental predominante. Agamben enxerga a Glória 
nas sociedades modernas naqueles elementos espetaculares de Guy 

Debord, citando a mídia de massa como seu expoente principal, 
pois é através dos veículos de comunicação que se reproduz a doxa, 
ou seja, a opinião pública. A noção de Glória de Agamben é 
equivalente à ideologia emitida pelo Aparelho Ideológico da 
informação althusseriano, e que, através desse Aparelho, prolifera-
se pelos demais. 

Por fim, cabe comparar a noção de Glória em Agamben – 

como “o problema do atual domínio espetacular da mídia sobre 
qualquer outro aspecto da vida social”153– com o conceito de 
ideologia a partir de Žižek, para quem 

 
[...] a referência direta à coerção extra-ideológica (do mercado, 

por exemplo) é um gesto ideológico por excelência: o mercado e 
os meios de comunicação de massa estão dialeticamente 
interligados; vivemos numa “sociedade do espetáculo (Guy 

Debord) em que a mídia estrutura antecipadamente nossa 
percepção da realidade e a torna indiscernível de sua imagem 

“esteticizada”.154 
 

A Glória, nesse sentido, possui um caráter ideológico, que é 

reproduzido através dos meios de comunicação. 
  

                                            
152 NASCIMENTO, 2014, p. 105, grifo nosso 

153 AGAMBEN, 2012c, p. 278 

154 ŽIŽEK, Slavoj. O espectro da ideologia. In: ŽIŽEK, Slavoj (Org.). Um mapa da ideologia. Tradução de Vera 
Ribeiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. Introdução, p. 21, grifo nosso 
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1.4.3 O funcionamento em conjunto de ambas as máquinas 
 

A decisão soberana sobre a exceção na modernidade, 
naquilo que Agamben chamou de campo (ou de nómos do 
moderno), só funciona a partir do seguinte trabalho em conjunto 
das máquinas antropológica e governamental. Em momento algum 

Agamben relacionou o trabalho de ambas as máquinas, tentativa 
esta discorrida a seguir: 

  
1) A Política Moderna, engajada pela recém instaurada 

Ideologia burguesa, atribui a Soberania do Estado a todos os 
homens (vide Declaração dos direitos do homem e do cidadão), 
garantindo, assim, que o nascimento – a pura vida biológica ou 

vida nua do humano – possa ser o novo fundamento da Soberania 
Moderna. 

2) A Máquina Governamental, através da Glória (que 
ideologicamente protege o conceito de Estado Democrático, 
escondendo sua ilegitimidade), indetermina e inverte a práxis 
governamental e seu fundamento soberano, transferindo a real 
soberania ao governo, e esvaziando o nascimento de seu 
verdadeiro conteúdo político. Em contrapartida, a Máquina 
Governamental, através de sua práxis anárquica, administra e 
controla aqueles elementos repressivos que constituem a Máquina 
Antropológica.  

3) A Máquina Antropológica separa a zoé do homem de 

suas múltiplas formas de vida, e captura para dentro de si a zoé 
como vida nua (posto que é o novo fundamento da soberania) e o 
bíos humano específico. Em seguida indeternina os conceitos de 
humanidade e animalidade no interior do próprio homem, 

humanizando a vida nua (biopolítica) ou animalizando a vida nua 
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(tanatopolítica155); neste último caso a vida nua é isolada na 
exceção jurídica, podendo ser produzido o campo. 

4) No momento em que a Máquina Antropológica separa, 
no humano, a zoé de todas as formas de vida possíveis, e captura 
para seu interior a zoé como vida nua e um bíos específico, sua 
inoperosidade156 – ou seja, sua potência de tornar inoperante 

qualquer agir específico – é isolada, pela Máquina Governamental, 
“em uma esfera privada”157. 

5) A vida passa, assim, a ser uma vida habitualmente 
operosa, e que pode ser destituída de bíos a qualquer momento, 
posto que está dentro do nómos soberano, que pode criar a 
exceção. Como nas democracias deve ser mantida uma aparência 
de poder daqueles que são governados, a vida nua dos cidadãos 

não pode ser abruptamente isolada (para dentro da exceção), 
devendo permanecer ao lado dos bíos (da formas de vida 
operosa/social/”política” específicas) no humano, “permanecendo 
nelas intocada como a obscura ameaça que pode atualizar-se 
imediatamente [como anomia] na violência, na estranheza, na 
doença e no acidente”158. 

 
A inoperosidade essencial do humano é, segundo 

Agamben, aquilo que deve ser incluído nos dispositivos (incluído, 
não capturado) para que possa torná-los inoperantes; é o elemento 
capaz de parar as máquinas. Os temas da potência e da 
inoperosidade serão vistos no penúltimo capítulo.

                                            
155 Enquanto biopolítica significa “política da vida”, tanatopolítica refere-se àquela figura grega que era a 

personificação da morte (Thánatos); tanatopolítica, portanto, é a política da morte 

156 Ao final de O que é um dispositivo?, Agamben afirma que, além da subjetivação, os dispositivos 

modernos também dessubjetivam os viventes. Esse duplo movimento deve ser entendido no seguinte 

sentido: 1) Subjetivação: esta ocorre a partir da captura dos viventes, que implica em uma sujeição destes 
aos dispositivos; 2) Dessubjetivação: esta, por sua vez, ocorre num sentido ontológico, a partir da separação 

do Ser de sua potência inoperosa essencial. A subjetivação “dá um certo sentido” à dessubjetivação operada 

no ser. 

157 AGAMBEN, 2012c, p. 271 

158 AGAMBEN, 2015c, p. 18 
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O campo e a vida nua na biopolítica moderna 

 

 
A biopolítica implica numa – conforme escreve Agamben – 

“crescente implicação da vida natural do homem nos mecanismos 
e nos cálculos do poder”1. “Antes de emergir impetuosamente à luz 
do nosso século [século XX], o rio da biopolítica, que arrasta 
consigo a vida do homo sacer, corre de modo subterrâneo mas 

contínuo”2. 
“A partir de um certo ponto”3, escreve Agamben, “houve 

uma tácita porém crescente inscrição”4 das vidas dos indivíduos na 
ordem estatal. A vida nua só passou a ser o encargo histórico dos 
Estados no momento em que, após a Primeira Guerra, aos 
Estados-nação europeus torna-se evidente que “já não há missões 
históricas a cumprir”5 e não existe mais uma obra, ou seja, uma 

operação do homem que satisfaça política e economicamente. Isso 
quer dizer que, em meio à destruição causada pela Guerra, a 
ascensão social e econômica deixa de ser o fundamento da inclusão 
social, e este passa a ser a elevação da proteção da vida biológica. 
Qualquer que seja o bíos do homem, portanto, este deve satisfazer 
unicamente aquilo que era, desde a Revolução Francesa, o 

fundamento da soberania: a zoé. 
Apesar de a política ter se transformado, “fazia tempo, em 

biopolítica”, no decorrer do século XX, houve uma rápida 

conversão de estados democráticos em totalitários e vice-versa, 

                                            
1 AGAMBEN, 2010a, p. 116 

2 Ibidem, p. 118 

3 Ibidem, loc. cit. 

4 Ibidem, loc. cit. 

5 Id., 2015a, p. 325 
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porque “a aposta em jogo consistia então apenas em determinar 
qual forma de organização se revelaria mais eficaz para assegurar 

o cuidado, o controle e o usufruto da vida nua”6. Com a 
transformação da política em biopolítica, pois, esta “pôde 
constituir-se em uma proporção antes desconhecida como política 
totalitária”7. A eugenética nazista, “com sua eliminação da ‘vida 

indigna de ser vivida’”, implica numa série de decisões sobre uma 
vida nua que alcançou o seu limite dentro dos campos. 

Com o fim da Segunda Guerra, a biopolítica dos Estado 
modernos passa a ter, segundo Agamben, o campo de 
concentração como paradigma de sua estrutura jurídica, num 
momento em que os limites do estado de exceção schmittiano 
juridicamente ativado passa a desaparecer, e dá lugar a um topos 

muito mais nebuloso, em que a exceção passa a se tornar a regra. 
Nesse sentido, o filósofo italiano afirma que a “biopolítica pode, 
deste modo, converter-se em tanatopolítica”8, ou seja, política da 
morte. 

 
2.1 BREVE GENEALOGIA DO CAMPO 

 
A origem histórica dos Konzentrationslager (campos de 

concentração) nazistas remete ao final do século XIX e início do 
século XX, momento em que foram instaurados os campos de 
concentração espanhóis em Cuba, para reprimir revoltas da 
população colonial, e os campos de concentração ingleses nas 

respectivas colônias. Nos dois casos, o que se tem é a “extensão, a 
uma inteira população civil, de um estado de exceção ligado a uma 
guerra colonial”9. 

                                            
6 Id., 2010a, p. 119 

7 Ibidem, p. 117 

8 AGAMBEN, 2010a, p. 119 

9 Ibidem, p. 162 
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Na Alemanha, os primeiros campos de concentração 
surgiram durante o regime social-democrata da República de 

Weimar. Em 1923, com a proclamação do estado de exceção que, 
de acordo com o artigo 48 da Constituição de Weimar, permitia ao 
presidente do Reich suspender “os direitos fundamentais 
enumerados nos artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153”10 da 

Constituição, o Estado alemão passou a se utilizar do Schutzhaft 
(prisão preventiva). O Schutzhaft11, que tem origem na lei 
prussiana sobre o Estado de sítio, “permitia ‘tomar sob custódia’ 
certos indivíduos independentemente de qualquer conduta 
penalmente relevante, unicamente com o fim de evitar um perigo 
para a segurança do Estado”12, o que permitiu, já a esta data, além 
do internamento de militantes comunistas, a hospedagem de 

refugiados hebreus orientais em um Konzentrationslager für 
Ausländer (campo de concentração para estrangeiros) específico. 

Quando os nazistas tomaram o poder em 1933 eles 
emitiram o Verordnung zum Schutz von Volk und Staat13 que 
trata-se de um decreto que, assim como o artigo 48 da 
Constituição, suspendia os direitos constitucionais às liberdades, 
inviolabilidades e sigilos. Contudo, à diferença da anterior 
suspensão de direitos da República de Weimar, este decreto não 
continha, em nenhuma parte, a expressão “estado de exceção” 
(Ausnahmezustand14), e a situação passou a ser chamada pelos 
juristas nacional-socialistas de “estado de exceção desejado” (einem 
gewollten Ausnahmezustand15). Segundo Agamben, “O estado de 

exceção cessa, assim, de ser referido a uma situação externa e 

                                            
10 ALEMANHA. Weimar Constitution. Berlim: Assembleia Nacional Germânica, 1919. Disponível em: 

https://en.wikisource.org/wiki/Weimar_constitution, tradução nossa 

11 AGAMBEN, 2010a 

12 Ibidem, p. 163 

13 Ibidem 

14 Ibidem 

15 AGAMBEN, 2010a 
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provisória de perigo factício e tende a confundir-se com a própria 
norma”16, e é nesse sentido que o chefe da Gestapo afirmou que 

não existe ordem “nem instrução alguma para a origem dos 
campos: estes não foram instituídos mas um certo dia vieram a 
ser”17. 

Questão de fato e questão de direito passam a se 

confundir no campo, não sendo possível discutir a legalidade ou 
ilegalidade do que ali sucede. “O soberano” - segundo Agamben - 

 
[...] 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.18 
 

A política de nosso tempo caracteriza-se pelo afastamento 
entre Estado-nação e nascimento, e “aquilo que chamamos de 
campo é seu resíduo”19. Assim, há o campo como “paradigma do 
espaço político”20, em que se tem a inscrição da vida nua no 
Estado-nação – que transforma nascimento em nação –, 
juntamente com a regulação e a crescente impossibilidade de 
inscrição dessa mesma vida, que transformam política em 
biopolítica. “O campo, que agora se estabeleceu firmemente [no 
interior da Cidade] […] é o novo nómos biopolítico do planeta”21. 

 
Uma das características essenciais da biopolítica moderna […] é a 

sua necessidade de redefinir continuamente, na vida, o limiar que 
articula e separa aquilo que está dentro daquilo que está fora. […] 

                                            
16 Ibidem, p. 164 

17 Ibidem, p. 165 

18 Ibidem, p. 166 

19 Ibidem, p. 171 

20 Ibidem, p. 167 

21 Ibidem, p. 172 
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E quando, como tem já acontecido hoje, a vida natural for 

integralmente incluída na pólis, estes limiares irão se deslocar, 
como veremos, além das sombrias fronteiras que separam a vida 
da morte, para aí se identificarem um novo morto vivente, um 

novo homem sacro.22 
 

Conforme visto, o nexo entre nascimento e nação, desde a 

declaração dos direitos do homem e do cidadão, é rompido e “os 
dois termos começam a mostrar seu próprio insuturável 
deslocamento”23. É a partir da Primeira Guerra Mundial que este 
fenômeno se intensifica, pois, com o crescente número de 
refugiados e apátridas, países como França, Bélgica e Itália 
passaram a introduzir em seus respectivos ordenamentos “normas 
que permitem a desnaturalização e desnacionalização em massa 

dos próprios cidadãos”24. 
O ápice deste rompimento são as leis de Nuremberg, que 

dividiam os alemães em cidadãos a título pleno e cidadãos de 
segundo escalão, e “a cidadania era algo de que é preciso mostrar-
se digno”25. O fascismo e o nazismo encontram seu fundamento 
nessa redefinição das condições de homem e de cidadão 
possibilitada pelas declarações de direitos, pois “somente após 
terem sido completamente desnacionalizados […], os hebreus 
podiam ser enviados aos campos de extermínio”26 

 

[...] com as quais o regime transformou os hebreus em cidadãos 
de segunda classe, vetando entre outras coisas o matrimônio 
entre hebreus e cidadãos de pleno direito e estabelecendo, por 

outro lado, que até os cidadãos de sangue ariano deveriam 
mostrar-se dignos da honra alemã (deixando pender 

                                            
22 Ibidem, p. 127-128 

23 AGAMBEN, 2010a, p. 128 

24 Ibidem, loc. cit. 

25 Ibidem, p. 129 

26 Ibidem, loc. cit. 
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implicitamente sobre cada um a possibilidade de 

desnacionalização).27  
 

A possibilidade de desnacionalização de qualquer cidadão 
permitiu ao regime nacional-socialista conjugar os estudos 
eugenéticos à política e, a partir dessa união, transformá-la em 
uma ciência do policiamento, que “se propõe como objetivo 

explícito a tutela da população em todos os seus aspectos”28, de tal 
forma que o dado biológico seja imediatamente biopolítico, e vice-
versa: 

 
A vida que, com as declarações dos direitos humanos tinha-se 
tornado o fundamento da soberania, torna-se agora o sujeito-

objeto da política estatal (que se apresenta, portanto, sempre 
mais como “polícia”); mas somente um Estado fundado sobre a 

própria vida da nação podia identificar como sua vocação 
dominante a formação e tutela do “corpo popular”29 

 

Logo na introdução do livro Etat et santé (Estado e saúde) 
– publicado em Paris, em 1942, pelo Institut Allemand, com a 
finalidade de informar os aliados franceses sobre as características 
e méritos da política nacional-socialista – lê-se:  

 
A revolução nacional-socialista deseja fazer apelo às forças que 

tendem à exclusão dos fatores de degeneração biológica e à 
manutenção da saúde hereditária do povo. Ela almeja, portanto, 
fortificar a saúde do conjunto do povo e eliminar as influências 

que prejudicam o desenvolvimento biológico da nação30 
 

É nesse sentido que leis como a de “prevenção da 
descendência hereditariamente doente”, de julho de 1933, foram 
promulgadas pelo regime. Esta lei permitia a esterilização do 

                                            
27 Ibidem, p. 145 

28 Ibidem, p. 141 

29 Ibidem, p. 144 

30 INSTITUT ALLEMAND apud AGAMBEN, 2010a, p. 143 
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portador de doença hereditária caso se constatasse a alta 
probabilidade de que seus descendentes fossem afetados por 

“graves perturbações hereditárias do corpo ou da mente”31. Em 
outubro do mesmo ano promulgou-se lei que proibiu o casamento 
destes portadores de doença hereditária. 

Em fevereiro de 1940, o regime nazista deu início ao seu 

programa de eutanásia, que dizia respeito à morte da “vida indigna 
de ser vivida”. O que se quer aqui, pois, não é a mera exclusão de 
qualquer vida do ordenamento, mas sim daquela que já não tem 
mais valor. Este programa tem seus fundamentos nos escritos de 
1920 do alemão Karl Binding acerca do tema, que defendia a 
autorização não apenas da eutanásia dos “incuravelmente 
perdidos” que manifestassem seu desejo de “liberação”, mas 

também dos “idiotas incuráveis”. Em relação a estes, por não 
possuírem vontade de viver nem de morrer, por não serem 
capazes nem sequer de demonstrar anuência à morte, a 
autorização de suas mortes, de acordo com Binding, deveria 
ocorrer mesmo sem os seus consentimentos, pois ele “não 
reconhece razão alguma '[…] para não autorizar a morte destes 
homens, que não são mais que a espantosa imagem ao avesso 
(Gegenbild) da autêntica humanidade”32. 

A operação Euthanasie-Programm für unheilbaren 
Kranken, que durou do início de 1940 até agosto de 1941, tinha 
como alvo os “doentes mentais incuráveis espalhados pelos vários 
manicômios alemães”33. Os doentes eram submetidos a uma 

rápida consulta, em que os médicos alemães decidiam se a vida 
destes era indigna de ser vivida; cerca de 60 mil pessoas foram 
mortas nesse programa, ou em câmaras de gás, ou por doses letais 
de veneno. Na sistemática da eutanásia, um homem deve separar 

                                            
31 AGAMBEN, 2010a, p. 145 

32 BINDING apud AGAMBEN, ibid., p. 134: essa frase mostra com precisão o alcance da máquina 

antropológica 

33 AGAMBEN, 2010a, p. 136 
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em um outro a zoé do bíos, isto é, “isolar nele algo como uma vida 
nua, uma vida matável”34. O que estava em questão neste 

programa de aparência humanitária era o “exercício, no horizonte 
da nova vocação biopolítica do estado nacional-socialista, do poder 
soberano de decidir sobre a vida nua”35. 

As chamadas cobaias humanas (Versuchepersonen, ou 

VP) eram detentos dos campos de concentração utilizados, pelos 
médicos do regime, como objetos de experimentos para o benefício 
dos soldados em batalha, durante a guerra. Entre os experimentos, 
conduzidos tanto em hebreus quanto em outras vítimas, estavam 
os testes referentes à capacidade de sobrevivência à pressão em 
grandes alturas; testes acerca do tempo de sobrevivência após 
imersão em água gelada; experimentos relacionados ao tempo de 

sobrevivência por desidratação (a parte das cobaias era vetado o 
consumo de água, enquanto outra parte consumia apenas água do 
mar); experimentações referentes à inoculação de bactérias da 
febre petequial e de vírus da hepatite endêmica para a produção de 
vacinas; experimentos sobre a esterilização não cirúrgica, através 
de substâncias químicas ou radiações; experimentos com 
transplante de rins, etc. 

A defesa dos médicos acusados em Nuremberg 
apresentou, como exemplos socialmente aceitos, uma literatura 
científica referente a experimentos com detentos e condenados a 
morte conduzidos até mesmo nos Estados Unidos. Na tentativa de 
mitigar a defesa, os juízes de Nuremberg, cuja maior parte 

provinha dos Estados Unidos, decidiram pela necessidade de livre 
consentimento expresso das cobaias, através de um documento - 
como ocorria nos Estados Unidos e nos demais exemplos 
levantados pela defesa - para a submissão do indivíduo ao 

experimento. Contudo, Agamben ressalta que  
 

                                            
34 Ibidem, p. 137 

35 AGAMBEN, 2010a, p. 137 
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[...] a evidente hipocrisia de semelhantes documentos não pode 

deixar de causar perplexidade. Falar de livre vontade e de 
consenso no caso de um condenado à morte ou de um detento 
que desconta penas graves é no mínimo discutível; e é certo que, 

ainda que fossem encontradas declarações do gênero assinadas 
pelos detentos nos lager, nem por isto os experimentos deveriam 
ser considerados eticamente admissíveis.36 

 

O fato de os referidos experimentos não suscitarem 
problemas éticos, tanto no interior de um regime totalitário quanto 
em um país democrático, só tem uma resposta possível: “a de que 
tenha sido decisiva, em ambos os casos, a particular condição das 
VP”37. Tanto os condenados à morte quanto os detentos do campo 
situam-se em uma zona limite entre a vida e a morte, e são “de 

algum modo inconscientemente assemelhados a homines sacri, a 

uma vida que pode ser morta sem que se cometa homicídio”38. O 
corpo do residente do lager e daquele que se encontra no corredor 
da morte, apesar de biologicamente vivos, é “desligado de seu 
estatuto político normal e, em estado de exceção, é abandonado às 
extremas peripécias”39. A possibilidade de morte ou de gratificação, 
dependentes do resultado do experimento, tratam-se de 
manifestações do poder soberano sobre a vida e a morte. 

 
2.2 AFINAL, O QUE É UM CAMPO? 

 
O campo é o espaço que se abre quando o estado de exceção 

começa a tornar-se a regra.40 
 

                                            
36 Ibidem, p. 153 

37 Ibidem, p. 155 

38 AGAMBEN, 2010a, p. 155: a Máquina Antropológica é o que permite essa flexibilidade de determinar o 

que é VP e o que não é – ou é um não humano sobre cujo corpo não há defesa jurídica contra uma 

intervenção, ou é um humano que voluntariamente consentiu com a tortura 

39 Ibidem, loc. cit. 

40 Ibidem, p. 164 



86 | Assinatura de um sujeito qualquer 
 

Tomando o campo de concentração do século XX como 
paradigma da modernidade política do pós - Segunda Guerra41, 

Agamben relaciona, no Homo Sacer I, o conceito de exceção com 
sua categoria filosófica chamada campo. A exceção, conforme visto 
no primeiro capítulo, é este espaço topológico em que o indivíduo 
ao mesmo tempo em que se inclui se exclui de algo, podendo 

decidir na própria suspensão.  
O estado de exceção42 é o estado topológico de um espaço 

jurídico em que o que existe é a anomia, ou seja, é a transposição 
de exceção, como conceito universal, para o direito, tornando-se 
um conceito particularizado, um não lugar em que o soberano, 
incluído e excluído do direito, decide sobre a vida [nua]. Trata-se, 
pois, de uma zona anômica, sub-repticiamente apropriada pelo 

direito, através da elaboração de sempre novos mitologemas 
científicos – categorias ou conceitos intermediários que aproximam 
o estado de exceção ao mundo jurídico, tais quais 1) os princípios 
do Estado Democrático, os direitos humanos e a ideologia jurídica 
na vertente ideológica e 2) “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”43 na vertente 
jurídica – “na busca de estabelecer a relação entre o estado de 
exceção e a natureza jurídica”44. 

Segundo Daniel Arruda Nascimento, que discorre de 
maneira ímpar seu estudo sobre as experiências recentes do estado 
de exceção45, o objetivo empreendido por Agamben em seu estudo 

                                            
41 Cf. AGAMBEN, O que resta de Auschwitz: neste ensaio, pouquíssimo utilizado no presente trabalho, 

Agamben explora as categorias filosóficas de Foucault e filológicas de Benveniste a partir da análise do das 

figuras do Muçulmano e do Sobrevivente dos campos de concentração  

42 Cf. Id., Estado de exceção 

43 AGAMBEN, 2011a, p. 80 

44 NASCIMENTO, Daniel Arruda. Do fim da experiência ao fim do jurídico: percurso de Giorgio Agamben. 1. 
ed. São Paulo: LiberArs, 2012. p. 140 

45 Ibidem, p. 143-145: “Uma breve pesquisa por mim realizada, compreendendo somente os anos de 2007 e 
2008, aponta para o sintoma do uso repetitivo do estado de exceção como técnica de governo. Em dois 

anos, e num período de relativa paz planetária, o instituto, ainda que transmutado sob diversos nomes e 
 



Lucas Bertolucci Barbosa de Lima | 87 
 

sobre o estado de exceção é “demonstrar como o estado de exceção 
se tornou o paradigma do governo moderno”46. Conforme 
                                                                                             
expressões, como estado de sítio, estado de emergência ou estado de comoção interior, foi utilizado como 
recurso por pelo menos treze países diversos, com motivos e fins mais variados, ainda que baseados na raiz 

comum do estabelecimento da ordem e da paz: para retardar e realizar eleições sob suspeita no Bangladesh 

e na Geórgia, combater insurreições regionais e contestadoras da política governamental na Bolívia, 
enfrentar ocupações e garantir a defesa contra grupos rebeldes islâmicos na Tailândia e na Somália, 

combater greves de funcionários públicos na Colômbia, conter o protesto de agricultores e trabalhadores de 

minas insatisfeitos no Peru, como elemento de ameaça no Paquistão. Em janeiro de 2007, uma lei de 
exceção foi aprovada na Somália pelos parlamentares com a finalidade de garantir a segurança contra 

grupos de militantes islâmicos rivais que visavam o poder. No mesmo mês, autoridades do Bangladesh 

impuseram o estado de exceção para conter uma onda de violência fomentada entre partidos políticos 
durante a campanha eleitoral. O estado excepcional se prolongou por todo o tempo da pesquisa, isto é, por 

dois anos, tendo termo somente em dezembro de 2008. Em novembro de 2007, o líder do Paquistão se 

utilizou do estado de emergência com o duplo fim de enfrentar extremistas islâmicos e eliminar inimigos 

políticos, destituindo inclusive uma série de membros do Poder Judiciário. Terminado em dezembro do 
mesmo ano, o instituto seria usado novamente em agosto de 2008 como instrumento de ameaça contra os 

que contestavam o seu poder. Também em novembro de 2007, o presidente da Geórgia decretou o estado 

de emergência em resposta às acusações de corrupção por parte da oposição. No Timor Leste, um atentado 
contra o presidente organizado por militares insubordinados, em fevereiro de 2008, provocou a instauração 

do estado de exceção por mais de um mês. Também em fevereiro de 2008, o presidente do Chade declarou 

o estado excepcional após ataques de grupos rebeldes insatisfeitos com a divisão da renda oriunda da 
exploração e venda do petróleo local. Ainda no mesmo mês, o governo do Peru decretou o estado de 

emergência após uma greve convocada por agricultores indignados com as condições de trabalho e a 

ocorrência de confrontos com a polícia. Ao final do ano, o governo viria a lançar mão novamente do 

instituto para coibir os distúrbios provocados por grupos de mineradores que contestavam o 
direcionamento dos fundos obtidos com a atividade. Em março de 2008, manifestantes que colocavam em 

dúvida o resultado das eleições presidenciais recém realizadas, receberam como resposta a decretação do 

estado de exceção pelo presidente sob suspeita na Armênia. Em maio do mesmo ano, o presidente da 
Guatemala decretou o estado excepcional para acabar com uma greve de motoristas de transporte de carga 

pesada. Em junho de 2008, as autoridades do Afeganistão declararam o estado de exceção após a invasão de 

um centro penitenciário por insurgentes supostamente talibans. Na Bolívia, o estado de sítio decretado em 
setembro de 2008 teve como objetivo conter o quadro de convulsão social alimentado por descontentes 

com a política oficial do país. Em outubro do mesmo ano, o presidente da Colômbia viria a declarar o estado 

excepcional como afronta aos grevistas do Poder Judiciário que haviam suspendido suas atividades. No 

mesmo período, em setembro e novembro, dois governos sucessivos da Tailândia se utilizaram do instituto 

para vencer ocupações de prédios públicos e confrontos entre partidários e opositores. Além disso, ao sul do 

país, um estado de emergência vigente desde 2005 para controlar insurreições muçulmanas foi prorrogado. 

Se avançarmos pelo ano de 2009, devemos incluir na lista ao menos as ocorrências de Honduras, das Ilhas 
Fiji e das Filipinas. Em alguns casos, a declaração do estado de exceção não ocorre sem o expresso apoio do 

governo norteamericano, como na Somália, na Geórgia ou no Paquistão, ou de países europeus 

politicamente centrais – é preciso dizer antes que alguém levante a objeção de tratarem-se de casos 
periféricos e sem ressonância internacional. Na maioria deles, ela vem acompanhada de intervenção militar 

local ou alienígena. O elemento comum em todos eles é exatamente o que caracteriza o estado de exceção: a 

suspensão de direitos fundamentais, tais como o direito de locomoção e o direito de reunião e associação, 
havendo restrições quanto à inviolabilidade do domicílio, à informação, à livre manifestação, ao acesso à 

justiça.” 

46 NASCIMENTO, D. A., 2012, p. 140 
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Agamben, o estado de exceção é essencialmente uma suspensão 
temporal do ordenamento em razão de uma situação fática de 

perigo, e “o campo é o espaço que se abre quando o estado de 
exceção começa a tornar-se regra”47. 

Eduardo Tergolina Teixeira aponta duas peculiaridades 
fundamentais no conceito agambeniano de campo. Primeiramente, 

o campo não surge do direito ordinário, mas é apartado das formas 
jurídicas, sendo engendrado tão somente pelo estado de exceção. 
Em segundo lugar, o campo não se reduz àqueles envolvidos em 
uma guerra, mas se estende a toda a sociedade civil, englobando 
todo e qualquer indivíduo que, preenchendo determinadas 
condições, pode ser capturado como vida nua. Ou seja, o campo é 
uma matriz escondida por trás da política moderna; nesta, os 

indivíduos têm sua vida nua separada e colocada ao lado de seu 
bíos, podendo aquela ser isolada dentro do campo, tornada pura 
vida nua, a partir de qualquer decisão soberana. Por fim, saliente-
se que, segundo Tergolina, a atitude mais correta é a de questionar 
quais dispositivos, técnicas e procedimentos jurídico-políticos 
“foram capazes de viabilizar uma retirada tão drástica de seres 
humanos a ponto de torná-los pura vida nua”48. 

O campo é a concretização e materialização daquele 
estado de exceção abstrato visto no capítulo 1. É definido por 
Eduardo Tergolina como “[...] um espaço, no interior do próprio 
Estado, em que está suspensa a ordem jurídica, um espaço fora do 
direito, em que a exceção é praticada de forma estável e 

permanente”.49 

A exceção jurídica funciona nos curtos momentos em que a 
vida nua se encontra absolutamente fora do conceito de 
humanidade da máquina antropológica. Nesses momentos, a vida é 

                                            
47 AGAMBEN, 2010a, p. 164 

48 TEIXEIRA, Eduardo Tergolina. O estado de exceção a partir da obra de Giorgio Agamben. 1. ed. São 

Paulo: LiberArs, 2015. p. 173 

49 Ibidem, p. 172, grifo nosso 
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apreendida na exceção até que se humanize novamente. No caso 
dos campos, diz-se que a vida nua é neles isolada quando a 

situação de desumanização operada pela máquina se mantenha de 
forma estável. O que ocorre dentro deste espaço de exceção é o 
deslocamento do espaço jurídico suspenso para um espaço 
anômico fora do direito; é nesse lugar que a vida nua permanece 

isolada no momento em que o soberano (por meio da máquina 
antropológica) atualiza sua potência numa violência fática. 

A prática estável da exceção, este caráter “normal” do 
campo, é possibilitado pela movimentação em conjunto, dentre 
outros dispositivos, das máquinas governamental e antropológica. 
A partir do momento que vida nua (o nascimento) passou a ser o 
fundamento da soberania moderna, a máquina de governo, através 

de seu dispositivo oikonômico, indetermina soberania e governo, e 
por meio de seu dispositivo ideológico, faz com que os governados 
experimentem uma falsa sensação de poder. A máquina 
antropológica, por fim, controlada pela máquina de governo, 
separa a animalidade [zoé] e a humanidade [bíos] nos humanos 
pseudo-soberanos, capturando aquela como vida nua, que é 
colocada ao lado do bíos inoperoso. No momento em que a vida 
nua é isolada pelo soberano, ela se insere, assim, neste espaço de 
exceção chamado campo. 

Para melhor elucidar o funcionamento do campo, Eduardo 
Tergolina utiliza como paradigma aquilo que considera a primeira 
experiência biopolítica criada pelo Estado moderno: a senzala. A 

senzala é um espaço de exceção no interior do direito. A vida do 
escravo, no interior da senzala, é excluída do direito, e incluída na 
forma de objeto. A única proteção jurídica que o escravo encontra, 
pois, é enquanto coisa, enquanto patrimônio do senhor, posto que 

dentro e fora da senzala não deixa de ser uma vida matável. Dentro 
da senzala protege-se o escravo apenas enquanto coisa, porquanto 
“não se cometem delitos, uma vez que se trata de um espaço fora 
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do direito”50. Se ele foge, “estará cometendo crime; atentará contra 
o patrimônio de seu senhor”51. 

O puro nascimento do negro durante o colonialismo 
africano em nada conferiu-lhe a soberania que virtualmente 
fundamentava. À diferença das democracias modernas, a situação 
dos escravos negros se encaixava mais naquilo que Agamben 

chama de tanatopolítica (contrapondo-se ao termo biopolítica), que 
é a política da morte. A pura vida nascida dos escravos negros não 
era considerada fundamento da política, pois seu nascimento não 
ocorria dentro do território da metrópole e ele nem era 
descendente de europeu. Por essa razão, tal qual o imigrante 
refugiado nos dias atuais, o escravo comercializado não tinha sua 
vida nua posta ao lado e protegida, mas desgastada e massacrada. 

Essa pura vida nua, que quer dizer uma vida nua que não se 
“esconde” nalgum bíos, é que torna as senzalas o paradigma do 
campo, antes mesmo dos próprios campos de concentração – que 
são, para Agamben, o paradigma por excelência. 

O campo é um resíduo que se produz no ponto em que o 
sistema político dos Estados modernos, mediado por regras 
automáticas de inscrição da vida no Estado, entra em crise. No 
momento em que o nascimento passa a se configurar como nação, 
e ao mesmo tempo ambos começam a se separar, o campo passa a 
se tornar o nómos do moderno. 

No Brasil, todo o poder emana do povo brasileiro, que é 
constituído pelos nascidos em território brasileiro e dos 

descendentes de nascidos brasileiros. O território brasileiro pode 
muito bem ser implicado na lógica do campo. O território, em toda 
sua extensão, forma um espaço político em que ambas as 
máquinas separam a vida nua dos viventes e a colocam ao lado de 

suas respectivas formas de vida (suas determinações: profissões, 
categorias, etc). A questão que se trata de salientar é que, quanto 

                                            
50 TEIXEIRA, 2015, p. 177 

51 Ibidem, loc. cit. 
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mais próximo ao limiar de condição vital, quanto mais afastados 
dos grandes centros em direção às suas margens, quanto mais 

próximos ou dentro de zonas marginalizadas, como favelas, 
reservas indígenas, periferias, ocupações ou mesmo nas ruas, mais 
a vida nua se isola – e de forma mais constante e estável – de 
qualquer bíos que possa o vivente possuir, chegando a um ponto 

em que a forma de vida não consegue mais sustentar a zoé, e o 
liame que une a vida nua ao seu bíos rebenta totalmente; então, 
biopolítica converte-se em tanatopolítica. Nesse momento, 
apresenta-se o campo: o campo de concentração de vidas nuas 
isoladas. 

Apresentando alguns exemplos levantados por Eduardo 
Tergolina desse campo extremado e violento, num capítulo que ele 

denomina “o campo entre nós”, temos as zones d’attente, também 
evocadas por Agamben ao final de Homo Sacer I, em que os 
“estrangeiros ‘sem papeis’ podem ter sua liberdade restringida”52. 
São zonas contidas nos aeroportos franceses, em que a pessoa pode 
permanecer presa, sem que haja qualquer intervenção judicial para 
tanto, durante um período de quatro dias, mantendo-se à mercê 
das decisões policiais. 

O número de africanos, provenientes do Sudão e da Eriteia, 
que migraram a pé para Tel Aviv em razão das sangrentas guerras 
nos respectivos Estados é de aproximadamente sessenta mil entre 
os anos de 2007 a 2012. Em 2012, Israel construiu uma cerca em 
sua fronteira, reduzindo em 99% o número de ingressos bem 

sucedidos no país. Ao passar pela borda, as pessoas são detidas e 
enviadas à Prisão de Saharonin, no deserto. Os que se sucedem 
nesta empreitada, concentram-se na região sul de Tel Aviv, e se 
mantêm nas mais precárias condições, não sendo nem 

reconhecidos como “refugiados” pelas autoridades, que os mantêm 
isolados e produzem “autênticas e meras vidas nuas”53. No campo 

                                            
52 TEIXEIRA, 2015, p. 184 

53 TEIXEIRA, 2015, p. 185 
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ao sul de Tel Aviv, massivamente habitado por imigrantes, “não 
vigora o direito, o qual não os reconhece como cidadãos, sequer 

como pessoas”54. 
A crise dos refugiados da Europa, que tem como ponto de 

partida a guerra civil da Síria, iniciada na primavera árabe de 2011, 
contava, até o final de 2015, com quase 5 milhões de Sírios 

deslocados para fora do país dominado pelo regime do ditador 
Bashar al-Assad. Os índices apontam, além disso, que até esta 
mesma data, o número de migrantes pelo mundo era de 65,3 
milhões de pessoas.55 

A situação política mundial, “como aconteceu entre as 
duas guerras e novamente agora”56, encontra sua crise maior na 
figura dos refugiados em massa, para os quais 

 
os direitos do homem, que faziam sentido apenas como 

pressupostos dos direitos do cidadão, separam-se 
progressivamente destes e são utilizados fora do contexto da 
cidadania, com o suposto fim de representar e proteger uma vida 

nua que vem a encontrar-se, em proporção crescente, expulsa às 
margens dos Estados-nação, para ser então posteriormente 
recodificada em uma nova identidade nacional.57 

 

Nos Estados-nação, pois, os “direitos inalienáveis do 
homem” em si são totalmente desprovidos de tutela, por serem 
direitos excessivamente universais (o que condena sua 
universalidade), não concedidos constitucionalmente aos cidadãos 

de determinado Estado. O refugiado, na condição de não-cidadão, 
de pura vida nua, “faz surgir por um átimo na cena política aquela 
vida nua que constitui seu secreto pressuposto.”58. 

                                            
54 Ibidem, loc. cit. 

55 NUBLAT, Johanna. Folha de São Paulo, 2016. Acesso em: 26 de junho de 2016 

56 AGAMBEN, 2015c, p. 26 

57 Id., 2010a, p. 129 

58 Ibidem, p. 128 
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Francis Galton, o criador da classificação das impressões 
digitais ao final do século XIX, defendia que “o levantamento das 

impressões digitais era particularmente adequado aos nativos das 
colônias, cujos traços físicos tendem a confundir-se e a parecer 
iguais para um olho europeu”59. A separação entre natividade e 
nacionalidade, portanto, está na origem da biometria, e o 

paradigma dessa separação nos dias atuais são os imigrantes 
refugiados: nativos de seus países e não-nacionais do país que os 
recebe, “perderam verdadeiramente qualquer outra qualidade e 
relação específica – exceto o puro fato de serem humanos.”60 

Os não-cidadãos compõem o povo residente e excluído 
dos Estados-nação, e estes, por sua vez, “operam um maciço 
reinvestimento da vida natural, discriminando em seu interior 

uma vida por assim dizer autêntica e uma vida nua privada de todo 
valor político”61: 

 
Aquilo que os Estados industrializados têm atualmente diante 

deles é uma massa estavelmente residente de não-cidadãos, que 
não podem nem querem ser naturalizados nem repatriados. 
Esses não-cidadãos têm frequentemente uma nacionalidade de 

origem, mas, enquanto preferem não usufruir da proteção de seu 
Estado, encontram-se, tal como os refugiados, na condição de 

“apátridas de fato”.62 
 

Segundo Slavoj Žižek, os campos de concentração e de 
refugiados devem ser entendidos como “as duas faces, ‘humana’ e 

‘desumana’, da mesma matriz formal sociológica”63 e, neste 
sentido, o refugiado que recebe ajuda humanitária também é homo 
sacer, pois é “privado da humanidade completa por ser sustentado 

                                            
59 AGAMBEN, G. Nudez. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014b. p. 81, grifo nosso 

60 ARENDT apud AGAMBEN, 2015c, p. 27 

61 AGAMBEN, 2010a, p. 129 

62 AGAMBEN, 2015c, p. 30-31 

63 ŽIŽEK, Slavoj. Bem-vindo ao deserto do Real!: cinco ensaios sobre o 11 de setembro e datas relacionadas. 
1. ed. rev. São Paulo: Boitempo, 2003. p. 111 
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com desprezo”64. “O humanitário separado do político não pode 
senão reproduzir o isolamento da vida sacra sobre a qual se baseia 

a soberania”65. 
Por mais importante que seja, a solução do problema dos 

refugiados não é assunto a ser aprofundado neste trabalho. Não 
obstante, ressalte-se um apontamento feito por Žižek acerca da 

questão da crise dos refugiados. O filósofo esloveno mostra quais 
são as duas maiores soluções que se apresentam atualmente para o 
problema, e afirma que ambas não passam de uma chantagem 
ideológica: 

 
Então, o que fazer com as centenas de milhares de pessoas que, 
desesperadas para escapar da guerra e da fome, esperam no 

norte da África ou no litoral da Síria, tentando atravessar o 
Mediterrâneo para encontrar refúgio na Europa? Duas principais 

respostas se apresentam, duas versões de uma chantagem 
ideológica, as quais nos tornam irreparavelmente culpados. 
Liberais de esquerda, expressando sua indignidade em relação a 

como a Europa está deixando milhares afogar no Mediterrâneo, 
defendem que a Europa deveria mostrar solidariedade, deveria 
abrir bem suas portas. Populistas anti-imigrantes, por outro lado, 

alegam que nós deveríamos proteger nosso modo de vida, 
levantar a ponte levadiça e deixar africanos ou árabes resolverem 
seus próprios problemas. Ambas as soluções são ruins, mas qual 

é a pior? Parafraseando Stalin, ambas são as piores.66 
 

Com o trabalho de ambas as máquinas, é garantido ao 

Governo uma práxis anárquica completamente separada de seu 
fundamento (a vida nua), o que a torna uma prática infundada. Ao 
mesmo tempo, garante-se a manutenção e a sobrevida desta vida 
nua (in)fundamental, que, após ser separada, é incluída nos 
cálculos e dispositivos estatais, até o momento em que sua 

                                            
64 Ibidem, loc. cit. 

65 AGAMBEN, 2010a, p. 130 

66 ŽIŽEK, Slavoj. Against the Double blackmail: Refugees, Terror and Other Troubles with Neighbors. 1. ed. 
Grã-Bretanha: Penguin Random House UK, 2016. p. 7, tradução nossa 
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manutenção se torna inviável, e ela é isolada no campo anômico. 
Assim, as democracias modernas se constituem, juridicamente, na 

forma do campo, do espaço topológico deslocalizante por trás e no 
interior do espaço político, em que habitam as vidas nuas que 
foram ali isoladas e onde, de maneira estável, exceção e regra se 
confundem. 

Em entrevista concedida em 17 de novembro de 2013, em 
Atenas, Agamben, esclarecendo dúvidas sobre seu projeto 
filosófico, afirma, em resposta aos comentários dos que o acusam 
de ser pessimista:  

 
Não quero dizer, portanto, que vivemos num campo de 
extermínio – muitos dizem: “Agamben diz que vivemos num 

campo de concentração”. Não. Mas se tomarmos o campo de 
concentração como paradigma para compreender o poder hoje, 

isso pode ser útil.67 
 

Podemos, enfim, vislumbrar o campo na economia, em que 
os países menos desenvolvidos, através da exploração mais 
acentuada de mão-de-obra a partir de uma legislação trabalhista 
mais fraca (menores salários, verbas rescisórias reduzidas, 
instabilidade de emprego) podem, num aspecto mundial, ser 

compreendidos como a face da exceção da economia global. Um 
campo que se estende entre estes Estados, e que se mantém por 
trás da face simbólica da própria produção, representada pelas 
empresas e corporações de países desenvolvidos, local em que 

realizam o anverso da exploração da mão-de-obra, ou seja, o 
marketing, as diretrizes e metas de trabalho e de lucratividade nas 
filiais, a circulação de mercadorias, e outras atividades 
semelhantes. 

                                            
67  AGAMBEN. A democracia é um conceito ambíguo: entrevista. Entrevistadores: Anastasia Giamali e 

Dimosthenis Papadatos-Anagnostopulos. Atenas: Tecnopolis, 2013. Entrevista concedida ao ALBA e ao 
RedNotebook. Acesso em 23 de julho de 2016 
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2.3 O HUMANITARISMO ENQUANTO SECULARIZAÇÃO DA 
VIDA ETERNA 

 
A hipervalorização dos Direitos humanos e o discurso 

humanitário são, sem dúvida, um sintoma causado pelas 
atrocidades cometidas no interior dos campos de concentração 

durante a Segunda Guerra. Após as experiências totalitárias do 
século XX, passou-se a valorizar cada vez mais a forma 
democrática de governo e as declarações de direitos humanos 
universais. 

O Estado democrático de direito contemporâneo é, 
contudo, a única forma política que possibilita a existência velada 
dos espaços de exceção. Os cidadãos, nestes estados, são sujeitos a 

diversas modalidades de violência, que, por sua vez, não são vistas 
como exceções inerentes à própria democracia, mas sim como 
falhas do sistema democrático, ou como “rupturas não desejadas 
dos seus princípios básicos”68. Os princípios democráticos, tão 
claramente proferidos pelas mais diversas constituições e 
repassados aos cidadãos através dos vários dispositivos jurídicos e 
ideológicos, jamais se realizarão de forma absoluta, mas sempre 
restrita, mitigada. É por essa razão que Daniel Arruda Nascimento, 
em resposta a Delacampagne, afirma que 

 

Se o regime democrático garante um certo grau de liberdade 
somente para alguns, ele contraria a si próprio, porque não 
cumpre o princípio da justiça, princípio este que havia sido 

arrolado entre os de necessária observância por uma democracia. 
[...] Não surpreende o fato de os beneficiados com um certo grau 
de liberdade serem exatamente os ricos, os poderosos e os 

dominantes, para ficar na trilogia acima mencionada. Este é um 
dos mais repetidos argumentos conservadores, é o argumento 

dos que se beneficiam com a mitologia democrática.69 
 

                                            
68 NASCIMENTO D. A., 2014, p. 72 

69 NASCIMENTO, D. A., 2015, p. 73 
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As democracias, por sua vez, necessitam do humanitarismo 
como uma espécie de fetiche para que possam manter as 

desigualdades e o sistema de poder. Os direitos humanos – 
enquanto invólucro de uma exaltação de humanidade e de uma 
aceitação desse invólucro como se fosse realmente universal – são a 
secularização da vida eterna cristã nos atuais Estados 

democráticos: a eterna e sempre adiável espera de um evento 
messiânico compreendido como “fim do tempo” – a forma 
moderna da sacralização da vida. “Esta é a força e, ao mesmo 
tempo, a contradição da democracia moderna: ela não faz abolir a 
vida sacra, mas a despedaça e dissemina em cada corpo individual, 
fazendo dela a aposta em jogo do conflito político.”70 

 
Por um lado, o ser vivo agora está, cada vez mais reduzido a uma 

realidade puramente biológica e à vida nua, e, por outro, o ser 
que fala, separado artificiosamente dele, por uma multiplicidade 
de dispositivos técnico-midiáticos, em uma experiência da 

palavra cada vez mais vã, pela qual é impossível responder e na 
qual algo parecido com uma experiência política se torna cada vez 
mais precário.71 

 

 A vida como simples viver (vida biológica), alcançando o 
nível de sagrada, tem ao seu lado uma forma que quer tão somente 
fazer com que essa vida sobreviva. A retórica das declarações de 
direitos humanos cumpre com o objetivo principal da biopolítica 
contemporânea, que é a produção da vida nua como elemento 

político.  
 

[...] É isso que, na nossa cultura, o dogma hipócrita da 
sacralidade da vida nua e as declarações vazias sobre os direitos 
do homem têm a tarefa de esconder. Sacro aqui não pode ter 

outro sentido senão aquele que o termo tem no direito romano: 
sacer é aquele que foi excluído do mundo dos homens72 e que, 

                                            
70 AGAMBEN, 2010a, p. 121 

71 AGAMBEN, 2011b, p. 81 

72 Cf. item 1.2.2 
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embora não podendo ser sacrificado, é lícito matar sem cometer 

homicídio [...]73 
 

[...] é possível, aliás, 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.74 

 
E as ameaças terroristas não conseguem revelar essa 

ambivalência do sacer? O Ocidente, cada vez mais amedrontado 
com a possibilidade de um ataque surpresa por parte do Estado 

Islâmico investe numa segurança alarmante, um aumento bélico e 

um fechamento de muros que afastam continuamente imigrantes. 
Do outro lado, existe uma radical parcela oriental não 
ocidentalizada, que não vive para sobreviver, mas tem a cultura da 
morte em nome de Deus. Em cada um dos lados existem as vítimas 
de ataques, que no Ocidente são as pessoas que constituem a 
exceção à regra – vítimas de explosões e atentados –, e no Oriente 
são as pessoas que revelam que a regra se tornou a exceção – civis 
sob a constante vigilância e sujeitos a qualquer tipo de ataque por 
parte dos Estados Unidos. 

E no meio do conflito estão os imigrantes, que se dividem 

entre os refugiados da guerra e os que apenas buscam melhores 
condições de vida. Estes reproduzem a mesma lógica ocidental de 
adquirirem um bíos com o qual possam manter a própria vida, ao 
passo que aqueles, de forma muito mais radical, abdicam de todo e 
qualquer bíos para que possam tão somente sobreviver. Ambos, 
quer constituam o corpo dos imigrantes ilegais (apátridas de 

direito) quer constituam o corpo dos imigrantes refugiados 

                                            
73 AGAMBEN, 2013a,  p. 79 

74 Id., 2010a, p. 135, grifo nosso 
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(apátridas de fato), passam à condição de não-cidadãos, vivendo 
abandonados no interior dos campos (bairros pobres ou campos de 

refugiados). Por mais que a ONU, a declaração de Direitos 
Humanos e certos países reconheçam aos refugiados os mesmos 
direitos dos demais cidadãos, de nada valem frente a uma 
biopolítica que, fazendo de seu bíos uma forma de pura vida nua, 

configura-se como tanatopolítica. 
Em comentário à crítica pós-colonial “radical” do 

liberalismo, Slavoj Žižek afirma que, na denúncia marxista da falsa 
universalidade do humanitarismo, 

 
Os direitos humanos aparecem como uma falsa universalidade 
que mascara e legitima a política concreta do imperialismo e da 

dominação, das intervenções militares e do neocolonialismo 
ocidentais. A questão que se põe é a seguinte: será isto suficiente 

para constituir uma crítica?75 
 

Em sua arqueologia do ofício, Agamben analisa como a 
ontologia do Ser, comum no pensamento clássico, se tornou, a 
partir de Kant, uma ontologia do Dever-ser. A virtude é o elemento 
que faz da práxis humana o respeito à lei em geral, “a 
conformidade a qual deve se tornar o único motivo da ação”76 por 

meio da qual “o homem ‘deve assim sentir-se capaz de poder fazer 
[können] o que a lei lhe comanda absolutamente dever fazer [das 
ser thun soll]”77, ou seja, é a ideia de uma falsa potência que deve 
ter o hábito da constante passagem da potência ao ato.  

 
Tem sentido e finalidade a vida que se justificar na relação custo e 
benefício que orienta a dinâmica da produção e do consumo, que 

rege o funcionamento e os interesses da economia global, assim 
tornando certas formas de vida politicamente relevantes, 

                                            
75 ŽIŽEK. A tolerância como categoria ideológica. In: ______. Violência: seis reflexões laterais. 1. ed. São 

Paulo: Boitempo, 2014. cap. 5. p. 121 

76 AGAMBEN, G. Opus Dei: Arqueologia do ofício. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2013c. p. 118 

77 KANT apud AGAMBEN, Ibid., p. 119 
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enquanto outras formas de vida podem ser abandonadas à 

própria sorte, ou mesmo sacrificadas, sem que com isso se 
cometa um ato que se caracterize como crime.78 
 

O homem, portanto, na combinação da ontologia moderna 
com a biopolítica moderna, deve operar habitualmente, 
ordenando-se sempre para a ação. Assim, o Ser deixa de ser, para a 
moderna ontologia (e para a moderna biopolítica), aquilo que é e 
passa a ser aquilo que age ou faz; e deixa de ser aquilo que vive o 
bem comum para ser aquilo que sobrevive. O ser é aquilo que opera 
para sobreviver. Agamben, em alusão às expressões “fazer morrer 
e deixar viver” e “fazer viver e deixar morrer” que Foucault utiliza 
para diferenciar o Estado soberano antigo e moderno, contrapõe a 
expressão “fazer sobreviver”. A sobrevivência da vida nua é, 

portanto, a nova meta do moderno, é o que configura a biopolítica 
a partir das lentes agambenianas.  

 

A vida biológica, forma secularizada da vida nua, que tem 
indecidibilidade e impenetrabilidade em comum com esta, 
constitui literalmente, assim, as formas de vida reais em formas 

de sobrevivência, permanecendo nelas intocada como a obscura 
ameaça que pode atualizar-se imediatamente na violência, na 
estranheza, na doença e no acidente. Ela é o soberano invisível 

que nos olha por trás das máscaras insensíveis dos poderosos 
que, percebendo ou não isso, nos governam em seu nome.79 

 

É “com essa inversão do sentimento moderno” que 

“permanecer vivo em quaisquer circunstâncias se torna um 
dever”80. Mesmo que se mantenha vivo apenas na forma de uma 
sobrevida ou de um animal laborans, o homem moderno deve ter 
uma práxis virtuosa – um bíos específico. E seu bíos deve manter, 
sustentar e proteger de forma cada vez maior a vida nua para que 

                                            
78 ASSMANN; BAZZANELA, 2013, p. 186 

79 AGAMBEN, 2015c, p. 18 

80 NASCIMENTO, D. A., 2014, p. 88 
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possa ser. A vida nua, portanto, se tornou uma vida sacra, ou seja, 
se elevou ao patamar de vida sagrada, que deve se manter viva, não 

importa em quais condições81 – “Morrer é a contradição 
insuportável do sistema de produção de vida nua”82. O Ser 
(humano) passa a Dever-Ser (vivo), e 

 

O moderno princípio da sacralidade da vida esvaziou a vida 
humana de conteúdo. Do interior deste processo de 

esvaziamento, uma nova torrente biopolítica avançou sobre a 
vida biológica, fazendo dela o objeto dos cálculos infinitesimais de 
governo, da manipulação tanto laboratorial quanto 

demográfica.83 
 

A modernidade das infinitas vocações – que tem em 

Forrest Gump um possível paradigma – esconde uma aberração 

muito mais grave: a separação do homem de sua potência de não 
fazer. A democracia liberal moderna, na concepção de Agamben, 
separa os homens do que podem não fazer. O homem do moderno 
estado democrático de direito pensa poder fazer tudo, sem “dar-se 
conta de ser entregue em medida inaudita a forças e processos 
sobre os quais perdeu todo controle.”84. 

Da captura de sua vida biológica, como objeto último da 
política estatal, resulta a destituição de sua potência de não possuir 
uma operação específica, a cisão de sua inoperosidade85. A 

                                            
81 ASSMANN; BAZZANELA, 2013, p. 138-139, grifo nosso: “Os experimentos vitais a que a vida é submetida 

na concepção de tempo em que estamos inseridos implicam a negação do envelhecimento, a negação do 

amadurecimento humano e a impossibilidade de fazer a experiência da morte... até mesmo de experimentar 

cotidianamente a morte como condição por excelência que permite à vida humana compreender-se no 
mundo, no átimo do tempo em que se vive, de se dar conta de que uma dimensão temporal nos antecedeu e 

que após nossa diminuta passagem pela enigmática condição existencial, uma condição temporal 

permanecerá.” 

82 ASSMANN; BAZZANELA, 2013, p. 138 

83 NASCIMENTO, D. A., 2014, p. 89 

84 AGAMBEN, 2014b, p. 72 

85 Cf. AGAMBEN, 2015c: Neste texto, que será melhor analisado no último capítulo, Agamben afirma que a 

cisão entre a vida nua e as formas de vida possíveis implicam na extinção da potência enquanto 
possibilidade das múltiplas formas 
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inoperosidade essencial é cindida e capturada pelo Estado a partir 
da separação e inclusão da vida nua nos dispositivos que visam 

mantê-la viva86, que faz do bíos do humano uma vida 
especificamente voltada tão somente à proteção e manutenção de 
sua vida biológica. A única forma de tornar os viventes potentes é 
encontrar uma forma de vida que, unindo em si mesma todas as 

formas de vida, não separe – mas torne apenas uma coisa – zoé e 
bíos. 

                                            
86 Não apenas programas públicos de saúde, financiamento a planos de saúde, acordos com a indústria 
farmacêutica, cultura do bem-estar, sessões de psicoterapia etc. – que se restringem a práticas de viés 

estritamente relacionados à saúde –, mas a sujeição dos indivíduos a órgãos de proteção à vida 

(seguradoras, INSS, segurança pública e privada) e a alocação espacial a bairros e cidades segregadoras e 
protetoras que abrandam e tornam aceitável a situação impolítica e impotente da vida 



3  

 

Potência de não, ou da contingência 

 

 
A categoria da Potência, que Agamben retira da Metafísica de 

Aristóteles, é muito explorada pelo filósofo italiano em diversos de 
seus escritos. Em Bartleby, ou da contingência, Agamben analisa 
tal categoria a partir do texto Bartleby, o escrevente de Herman 
Melville. Bartleby, um escrevente contratado por um escritório de 

advocacia, ao ser comandado pelo chefe do escritório a realizar 
determinadas tarefas inerentes à sua função de escrevente, 

responde repetidamente que “preferiria não”. Essa frase, segundo 
Agamben, “é o restitutio in integrum da possibilidade, que mantém 
em suspenso entre o acontecer e o não acontecer, entre o poder ser 
e o poder não ser. Ele é a recordação daquilo que não foi”.1 

Dynamis, termo em grego que se refere à Potência, tem o 

mesmo significado de “possibilidade”. Trata-se de uma “faculdade” 
de passar ao ato [energeia]. Aquele que pode tem a faculdade de 
atualizar, mas tal faculdade só é atestada através de sua privação, 
ou seja, de seu poder não passar ao ato. Energeia, ou o ato, é a 
forma atualizada e materializada do ser, ou seja, a materialização 
das potencialidades, e “somente a potência em seu constante 

atualizar-se mantém o ato”2, e esse movimento trata-se da 
“passagem de um tipo de ser – a potência – a outro tipo de ser – o 
ato”3. 

Esta potência aqui descrita refere-se à Potência enquanto 
héxis [hábito] de uma steresis [privação], e diferencia-se daquela 
potência genérica, que é aquela de quando se diz que uma criança 

                                            
1 AGAMBEN, G. Bartleby, ou da contingência. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015b. p. 46 

2 ASSMANN; BAZZANELA, 2013, p. 79 

3 Ibidem, loc. cit. 
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tem potência de ser arquiteta; neste caso, a criança não possui 
nenhuma faculdade de não construir, pois deve passar por um 

aprendizado para tanto, deve aprender a ciência da arquitetura 
para que “possa não” desenhar e construir um prédio. O que temos 
aqui é um não poder, que seria tão somente a ausência da potência, 
e não sua privação como ato. 

“A potência é, pois, definida essencialmente pela 
possibilidade de seu não-exercício […]: disponibilidade de 
privação”4. O princípio da visão existe como potência de ver e de 
não ver, pois, tendo capacidade de enxergar as luzes, podemos 
fechar os olhos ou adentrarmos a um cômodo totalmente privado 
de luz. Nesta situação, enxergamos as trevas como cor da visão em 
potência, e podemos sentir a visão em sua privação como energeia, 

como ato. A sensação é em potência e não em ato, ou seja, em 
potência de ser e em potência de não ser. A potência é o que acolhe 
tanto a possibilidade de ser quanto a contingência, ou seja, a 
possibilidade de não ser, também chamada por Aristóteles de 
impotência (potência de não). 

Aristóteles afirma, em seu livro Theta da Metafísica que “É 
potente aquilo para o qual, se acontece o ato de que se diz ter a 
potência, não haverá nada de impotente”5. A fim de evitar 
interpretações tautológicas sobre essa frase, Agamben afirma que 

 

A impotência, da qual se diz que no momento do ato não será 
nada, não pode ser, ao contrário, senão a adynamia que, segundo 
Aristóteles, pertence a toda dynamis: a potência de não (ser ou 

fazer). “É potente aquilo para o qual, se se dá o ato do qual se diz 
que ele tem potência, nada haverá de potente não (ser ou fazer)6 

 

Quando a potência se realiza em ato, deve-se entender que 
nesta passagem não há uma anulação da potência de não, mas uma 

                                            
4 AGAMBEN, 2015a, p. 246 

5 ARISTÓTELES apud AGAMBEN, 2015a, p. 252 

6 AGAMBEN, Ibid., p. 252 
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mera privação da privação, ou seja, a passagem de um poder não 
ser a um poder não-não ser, não se exaurindo a potência em não 

potência de não, mas havendo “potência de não-não” (fazer ou 
ser): 

 

Se uma potência de não ser pertence originalmente a toda 
potência, será verdadeiramente potente só quem, no momento da 

passagem ao ato, não anular simplesmente sua potência de não, 
nem deixá-la para trás em relação ao ato, mas a fizer passar 
integralmente no ato como tal, isto é, poderá não-não passar ao 

ato7. 
 

A ideia ocidental e moderna de potência “vincula-se à ideia 
de poder, de força, de controle e domínio”8. A potência se conserva 

no ato, da mesma forma que o poder constituinte se conserva no 

poder constituído. O Poder constituinte não se exaure em Poder 
constituído, e nem é um poder transcendental que se mantém 
completamente separado de toda órbita do ordenamento; ele é um 
poder que se mantém existente na desaplicação da norma. Mesmo 
na constituição em ato do soberano, na inexistente potência de não 
que se tem com a ocorrência do poder constituído, o Poder 
constituinte se mantém em uma relação de bando. A desaplicação 
da lei dentro do estado de exceção é a potência de não em ato, e o 
limiar de indiferenciação é a Potência absoluta do soberano, ou 
seja, Potência de potência e de impotência, e é esta potência que se 
mantém paradoxalmente como Ato absoluto; o limiar de 

indiferenciação é a indistinção entre Potência absoluta e Ato 
absoluto. O ser soberano suspende-se para que possa se manter 
como Potência e realizar-se como Ato. O soberano é, em ato, 
somente a própria potência de ser e de não ser, da mesma forma 
que “pensar o pensamento” na metafísica de Aristóteles é, em ato, 

                                            
7 Ibidem, p. 253 

8 ASSMANN; BAZZANELA, 2013, p. 85 
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a potência de pensar. Dessa maneira, o Poder constituinte 
mantém-se como Potência na suspensão do Poder constituído. 

Agamben sugere que “a vida deve ser pensada como uma 
potência que incessantemente excede suas formas e realizações”9 e 
essa vida, definida pelo filósofo como potência do pensamento, 
quer dizer, segundo Assmann e Bazzanela, “sua constante abertura 

para o mundo, para a inventividade criativa […] constante vir-a-
ser, potencialidade, criatividade e inventividade de si mesmo”10. Se 
o “humano” é uma produção histórica da máquina antropológica, 
“o fundamento do humano é a ausência de seu fundamento como 
constante abertura, atualização de seu mundo e de sua condição 
vital e, é a partir dessa condição potencial que se pode dar um 
sentido à vida.”11 

O humano não possui uma essência. Como Agamben 
constata no capítulo 11 de A comunidade que vem, o ser do homem 
não é algo como uma essência, mas como uma pura existência. E a 
potência é “o modo mais próprio de existência do homem”12. 
Ocorre que a potência de não é, contudo, compreendida, em nossos 
tempos, como algo exterior à existência, como um vazio inessencial 
maligno que deve ser reprimido pela habitual atualização da 
potência.  

Agamben, ao definir a vida como potência do pensamento, 
se contrapõe aos dispositivos técnico-científicos, políticos e 
jurídicos que, ao apreender a vida, transformam-na em vida nua, e 
tenta afirmar que 

 

a vida humana constitui o lócus da resistência aos imperativos 
biopolíticos, aos seu excessos e suas exceções, na produção 
massificada de vida nua, na conformação das massas produtoras 

e consumidoras submetidas à voracidade do Kronos e sua lógica 

                                            
9 AGAMBEN, 2015a, p. 254 

10 ASSMANN; BAZZANELA, 2013, p. 85 

11 Ibidem, p. 85-86, grifo nosso 

12 AGAMBEN, G. A comunidade que vem. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013a. p. 46 
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temporal cronométrica e, contábil, de precisos cálculos de custo e 

benefício a que a totalidade do mundo e das relações humanas é 
submetido.13. 

 

Os dispositivos separam a potência de não da existência do 
humano, fazendo desta – através do dispositivo midiático-
espetacular – o mal da sociedade, que, confundida com o vazio 
essencial, com a falta de essência, faz com que a habitual 
atualização da potência funcione como o fantasma que preenche 
esse vazio. As possibilidades de tudo fazer, de poder operar de 
diversas maneiras, é a potência como forma capitalista. E é nessa 
dura, porém sutil, crítica ao liberalismo que Agamben afirma que 

 
Aquele que é separado da sua impotência perde [...], 

principalmente, a capacidade de resistir. E como é somente a 
ardente consciência do que não podemos ser que garante a 

verdade do que somos, assim é apenas a visão lúcida do que não 
podemos ou podemos não fazer que dá consistência ao nosso 
agir.14 

 
O léxico inoperosidade, como será visto a seguir, é pouco 

utilizado nas obras mais antigas de Agamben. Contudo, o filósofo 
italiano já relaciona o conceito aristotélico de adynamia, ou seja, de 
potência-de-não, com o referido léxico, no seguinte excerto da 
conferência A potência do pensamento, pronunciada em Lisboa, em 
novembro de 1987: “Na potência, a sensação é constitutivamente 

anestesia, o pensamento é não-pensamento, a obra é 
inoperosidade”.15 

 
 

                                            
13 ASSMANN; BAZZANELA, 2013, p. 87 

14 AGAMBEN, 2014b, p. 73 

15 Id., 2015a, p. 250, grifo nosso 
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3.1 RESTO MESSIÂNICO, OU DA CRIAÇÃO: INOPEROSIDADE 
ESSENCIAL DAS FORMAS DE VIDA 

 

Se é lícito avançar uma profecia sobre a política que vem, está 
não será mais a luta pela conquista ou pelo controle do Estado 
por parte de novos ou velhos sujeitos sociais, mas a luta entre o 

Estado e o não-Estado (a humanidade), disjunção irremediável 
entre as singularidades quaisquer e a organização estatal.16 

 
Inoperosidade é um dos conceitos dentre os quais 

Agamben tem-se ocupado em suas últimas obras, como em O 
Reino e a Glória, de 2007 e Nudez, de 2009, mas que ainda é muito 
confuso e pouco esclarecido. No entanto, tal conceito está presente 
no primeiro volume da tetralogia Homo Sacer, de 1995, o livro 

Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua I, tendo sido traduzido 
do francês désœuvrement para o italiano inoperosità pelo filósofo 
italiano, e deste último para o português inoperância, por Henrique 
Burigo, na data da tradução (2002). 

 
O tema do desœuvrement, da inoperência como figura da 

plenitude do homem ao fim da história, que aparece pela 
primeira vez na crítica de Kojève sobre Queneu, foi retomado por 
Blanchot e por Jean-Luc Nancy, que o colocou como centro de seu 

livro sobre a Comunidade inoperante. Tudo depende aqui do que 
se entende por “inoperância”. Esta não pode ser nem a simples 

ausência de obra nem (como em Bataille) uma forma soberana e 
sem emprego da negatividade. O único modo coerente de 
compreender a inoperância seria o de pensá-la como um modo 

de existência genérica da potência, que não se esgota (como a 
ação individual ou aquela coletiva, compreendida como a soma 
das ações individuais) em um transitus de potentia ad actum.17 

 

A partir do excerto, tem-se que a inoperosidade é um 
conceito que se opõe ao “obrar”, na forma de um “des-obrar” 

                                            
16 Id., 2015c, p. 84-85, grifo do autor 

17 AGAMBEN, 2010a, p. 67 
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(“dés-œuvrer”), mas, como salienta Agamben, não se trata de uma 
mera ausência de obra, mas sim de uma forma de existência 

genérica da potência que não se esgota em seu trânsito ao ato. Em 
O Reino e a Glória, Agamben afirma que a vida humana possui 
uma inoperosidade central, sendo, portanto, inoperosa e sem 
objetivo, o que torna o homem essencialmente um ser privado de 

obra18. 
O désœuvrement tem sua raiz no grego argos, que quer 

dizer “sem obra” (obra em grego é ergon). Em Aristóteles, numa 
pequena passagem do primeiro livro da Ética a Nicômaco - citada 
por Agamben no texto A obra do homem - “ainda que sob a forma 
de uma pergunta paradoxal19, a ideia de uma argia, de uma 
inoperosidade essencial20 do homem em relação às suas ocupações 

e operações concretas, é avançada sem reservas.”21 
 

Na perspectiva dos comentadores cristãos de Aristóteles, pelo 

contrário, a hipótese de uma essencial inoperosidade do homem 
só podia parecer escandalosa. Por isso, em seu comentário ao 
excerto em questão da Ética a Nicômaco, Tomás de Aquino tem o 

cuidado de precisar que “é impossível que o homem seja por 
natureza ocioso, como se não tivesse uma operação própria” 
[...].22 

 

Aristóteles, contudo, toma a cautela de esclarecer que a 
obra do homem deve ser energeia, ou seja, ser-em-obra. Assim, o 

                                            
18 Id., 2012c, p. 268 

19 ARISTÓTELES apud AGAMBEN, 2015a, p. 319 .: “Tal como para o tocador de flauta, para o escultor e 
para todo artesão [technites] e, em geral, para todos aqueles que têm uma obra [ergon] e uma atividade 

[práxis], o bom [tagathon] e o bem [to eu] parecem [consistir] nessa obra, assim deveria ser também para 

o homem como tal, admitindo que exista para ele algo como uma obea [ti ergon], Ou [se deverá] dizer que 
para o carpinteiro e para o sapateiro existem uma obra e uma atividade, mas o homem, ao contrário, não 

tem nenhuma, que ele nasceu sem obra [argos]?” 

20 Agamben, apesar de se referir a uma “essência inoperosa”, não quer, com isso, afirmar que o humano 

possua uma essência, mas sim que a essência humana, por não possuir uma operação, é vazia, e, em razão 

disso, o humano é inessencial 

21 AGAMBEN, 2015a, p. 320 

22 Ibidem, p. 321 
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estagirita “parece recuar perante a hipótese da ausência de obra do 
homem como homem”23 ao afirmar que o bem supremo é 

determinado por meio de uma relação com um certo ergon, ou 
seja, através do ser-em-obra. Aristóteles exclui da obra do homem 
a vida nutritiva – pois esta é própria das plantas e dos demais 
animais – e a vida sensitiva – que é própria dos demais animais, 

definindo esta obra como uma forma de viver segundo o logos. 
Agamben ainda afirma que “o pensamento de Marx [...] 

representa nessa perspectiva a retomada e a radicalização do 
projeto aristotélico”24. A partir da leitura que Agamben realiza de 
Marx, portanto, o filósofo italiano conclui que, segundo o filósofo 
alemão, o sujeito político deve, necessariamente, ser uma classe 
determinada que destrói a si mesma a partir da realização de um 

ergon particular. 
Agamben, por sua vez, relendo o excerto aristotélico 

contido no primeiro livro de Ética a Nicômaco a partir da visão de 
Averróis e Dante, realça “como específico do homem o momento 
da potência”25. Para os dois pensadores, “O que caracteriza 
especificamente o logos humano é [...] o fato de que ele não é 
desde logo em ato, mas existe, em primeiro lugar e habitualmente, 
em potência.”26 

A ideia que ambos querem passar é que o pensamento – 
que Agamben afirma em seu texto Forma-de-vida, de 1993, ser “a 
potência unitária que constitui em forma-de-vida as múltiplas 
formas de vida”27 –, nas demais criaturas, já está contido nelas 

sempre em ato. Contudo, “o pensamento humano é 
constitutivamente exposto à possibilidade de sua falta e de sua 

                                            
23 AGAMBEN, 2015a, p. 320 

24 Ibidem, p. 324 

25 Ibidem, p. 325 

26 Ibidem, loc. cit. 

27 AGAMBEN, 2015c, p. 20 
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inoperosidade”28. A potência inoperosa, conforme Dante, não pode 
estar separada do ato, mas mantém com este uma relação de 

proximidade. A obra do homem – realizada, segundo Dante, 
através de uma multidão – trata-se “de um operar que, em todo 
ato, realize seu shabbat e em cada obra seja capaz de expor sua 
inoperosidade e sua potência”29. 

Por que, se o homem possui um vazio essencial inoperoso, 
ele se devota à produção e ao trabalho? Pois, segundo Agamben, “a 
oikonomia do poder põe firmemente em seu centro, na forma de 
festa e glória, aquilo que aparece diante dos seus olhos como a 
inoperosidade do homem [...]”30. Isso quer dizer que a captura do 
homem pelos dispositivos ideológicos fetichiza sua rotina (de 
trabalho, de estudos, de qualquer forma de obrar) como algo em 

razão do qual se vive, separando-o de sua impotência [adynamia], 
transformando seu descanso de regra em exceção e, por esse 
motivo, “festa e ociosidade afloram sem cessar nos sonhos e nas 
utopias políticas do Ocidente”31. Nestes termos, “o dispositivo 
governamental funciona porque capturou em seu centro vazio a 
inoperosidade da essência humana”, e o ócio semanal retorna 
como um sintoma da inoperosidade reprimida. 

O político, portanto, não é nem bíos nem zoé, mas a 
inoperosidade essencial (inessência), a qual Agamben chama, 
quando capturada pelos dispositivos, de Zoé aiónios, ou vida 
eterna. A vida eterna é o nome “dessa ‘substância’ política do 
Ocidente que a máquina da economia e da glória busca 

continuamente capturar em seu próprio interior”32, separando “os 

                                            
28 Id., 2015a, p. 328 

29 Ibidem, p. 329 

30 Id., 2012c, p. 268 

31 AGAMBEN, 2012c, p. 268 

32 Ibidem, p. 273 
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homens não apenas e não tanto daquilo que podem fazer, mas, em 
primeiro lugar, e principalmente, daquilo que podem não fazer”33. 

A subjetividade é, pois, aquilo que se abre “como uma 
inoperosidade central em cada operação”34. E se o homem possui 
uma obra, esta não se trata de um mero operar nem de uma 
simples ociosidade (um mero não operar). Trata-se, outrossim, de 

um operar que sempre revele a potência inoperosa do homem, 
sem, contudo, separá-la da obra em ato. Nada é mais urgente, 
como afirma o filósofo italiano, que a inclusão (não a captura) da 
inoperosidade nos próprios dispositivos, a fim de profaná-los e 
restituí-los ao uso comum. Tornar inoperantes as máquinas 
antropológica e governamental é incluir a inoperosidade potencial 
nos dispositivos; desativar os conceitos de vida nua e vida eterna a 

fim de que o bíos coincida inteiramente com a zoé numa única 
forma de vida é a contemplação da potência de não: “Inoperosidade 
não significa inércia, mas katargesis – isto é, uma operação na qual 
o como substitui integralmente o que, na qual a vida sem forma e 
as formas sem vida coincidem em uma forma de vida.”35 

Existe, em Agamben, três diferentes conceitos de vida em 
comum e, inerente a cada um deles, três diferentes conceitos de 
forma de vida, que devem ser tomados como paradigmas e 
relacionados para a melhor compreensão da política que vem 
agambeniana. A primeira comunidade é a comunidade que vem, 
do livro A comunidade que vem, de 1990, que tem no ser-tal do 
qualquer sua forma de vida. A segunda comunidade é a ekklesia 

messiânica paulina, do livro O tempo que resta, de 2000, que tem 
na klésis a sua forma de vida. A terceira comunidade é o cenóbio 
franciscano, do livro Altíssima pobreza, de 2011, que tem na 
altíssima pobreza a sua forma de vida. Neste último livro, 

                                            
33 Id., 2014b, p. 72 

34 Id., 2012c, p. 273 

35 AGAMBEN, 2013a, p. 103 
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inclusive, Agamben traz um significado propedêutico do conceito 
“forma de vida”. Explica o filósofo que 

 

O sentido de forma é, nesse caso, “exemplo, paradigma”; mas a 
lógica do exemplo não é de modo algum simples, e não coincide 
com a aplicação de uma lei universal. Forma vitae designa, nesse 

sentido, um modo de vida que, ao aderir estreitamente a uma 
forma ou modelo, de que não pode ser separado, se constitui por 

isso mesmo como exemplo [...].36 
 

Nos itens que se seguem, serão analisadas as formas de 
vida dessas três obras acima citadas. 

 
3.1.1 O qualquer e a klésis na comunidade que vem 

 

Ao final do livro A comunidade que vem (1990), no excerto 
escrito e publicado apenas em 2001 denominado “Apostila”, 
Agamben afirma, já tendo o conceito de inoperosidade mais 
presente em sua obra, que “A exposição dessa inoperosidade era a 
obra do livro. Ela coincide perfeitamente com esta apostila.”37 O 
que ele quer dizer é que a apostila, ao expor a singularidade de 
cada texto do livro A comunidade que vem como a inoperosidade 
do livro, é a obra do livro. 

A política que vem agambeniana é uma política que se 
caracteriza por ser sem classes. O humano, para Agamben, é um 
ser de potência, e a potência só possui lugar na existência, o que 

leva o humano a ser inessencial, a não ter uma essência. A 
propriedade singular é o próprio do homem, todos os seus 
predicados, é o ser tal qual é. A propriedade comum é, na verdade, 
uma impropriedade, uma característica genérica (um conceito, 
uma classe) que aloca todas as singularidades a um grupo e as 

                                            
36 AGAMBEN, G. Altíssima pobreza: Regras monásticas e forma de vida. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014a. 

p. 101 

37 AGAMBEN, 2013a, p. 103 
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esvazia. A ideia e a natureza comum não são a essência da 
singularidade, posto ser esta inessencial e apenas existencial. 

Qualquer é uma categoria agambeniana constituída pela 
in-diferença entre o próprio e o comum, ou seja, é a coisa com 
todos os seus predicados, com todas as suas propriedades, mas que 
não é tomada como diferente do comum que as englobam. 

“Qualquer é a figura da singularidade pura”38 e não tem suas 
propriedades esvaziadas pelo pertencimento ao comum: suas 
singularidades são in-diferentes do comum ao qual pertencem. A 
proposta de Agamben para uma política que vem é a de uma 
comunidade sem classes e sem sujeitos, em que não existe uma 
individuação das singularidades através da (im)propriedade 
comum, mas uma apropriação dessa impropriedade comum por 

parte das singularidades: “uma singularidade sem identidade, uma 
singularidade comum e absolutamente exposta”39. A ideia é a de 
tornar inoperosos os bíos específicos das singularidades, a 
constituição de uma comunidade de bíos inespecífica, devir-
comum dos bíos, da lógica “potência ao ato” para a lógica “potência 
de não à potência de não-não”. 

Se quiséssemos ilustrar com a teoria matemática dos 
conjuntos, diríamos que o conjunto das singularidades próprias S 
= {s1, s2, s3...sn} e o conjunto das propriedades comuns C = {c1, 
c2, c3...cn} se unificam num único conjunto qualquer Q = S ∪ C. 
Ocorre que as propriedades singulares e comuns, no qualquer, se 
in-diferenciam, de tal forma que os elementos s e c de ambos os 

conjuntos, após a união, tornam-se elementos indeterminados q (s 
≅ q, c ≅ q). Ao invés de Q = {s1, s2...sn, c1, c2...cn}, tem-se Q = 
{q1, q2...qn}. Essa in-diferenciação, contudo, só torna as 
singularidades ao mesmo tempo próprias e comuns, mas não 

retira a diferença de cada singularidade (q1 ≠ q2, q1 ≠ q3, q2 ≠ q3) – 

                                            
38 Ibidem, p. 63, grifo nosso 

39 AGAMBEN, 2013a, p. 61 



Lucas Bertolucci Barbosa de Lima | 115 
 

não há alteração da natureza singular de cada uma, ou seja, o 
elemento não é esvaziado daquilo que o diferencia dos demais. 

A indiferença entre próprio e comum é a mesma 
indiferença existente entre vocação mundana e vocação messiânica 
na ekklesia (comunidade messiânica) paulina. Klésis é o termo 
grego que se refere ao chamado e à vocação messiânica, ao passo 

que Beruf é o termo em alemão que se refere à vocação e à 
profissão mundana. O problema das cartas paulinas é que a partir 
de sua leitura percebe-se que as klésis não possuem uma 
característica vocacional própria, e não são nada mais que as Beruf 
visadas a partir do evento messiânico, por isso ambas se 
confundem na ekklesia. 

Um objeto simplesmente pertencente a um conceito é um 

elemento sinônimo a este conceito (conjunto); algo pertencente a 
uma classe. O conceito, portanto, apresenta uma relação de 
sinonímia com o conjunto que representa. A partir da análise dos 
apontamentos de Russel a Frege acerca da teoria dos conjuntos de 
Cantor, Agamben demonstra que existe uma aporia no próprio 
conceito de conceito. Pois como pode um conceito, que, na 
concepção de Husserl, é uma espécie ideal e inextensiva, não ser 
apreendido como sua própria extensão? A grande proximidade do 
conceito com a coisa torna impossível essa diferenciação. A solução 
agambeniana se encontra na separação de Aristóteles entre 
sinônimo e homônimo. Sinônimo, segundo o estagirita, é aquilo que 
tem o mesmo nome e a mesma definição; próximos de fenômenos, 

os conceitos que se encontram dentro do conjunto de um conceito 
em comum são sinônimos uns dos outros. Homônimo, por sua vez, 
é aquilo que tem o mesmo nome, mas definição diferente; os 
objetos dentro de um determinado conceito são homônimos a uma 

singular ideia. A relação da singularidade com a ideia, é o que 
caracteriza o ser-tal do qualquer (ser-tal – ou assim – é a existência 
do qualquer como pura exposição): a singularidade enquanto 
homônima (ou seja, singular e, ao mesmo tempo, indiferente) a 
uma ideia. Esta relação de homonímia retira o indiviso de sua 
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relação de sinonímia, de mero pertencimento a uma classe, e o 
coloca como singularidade em direção a um mesmo.  

Graficamente, temos que os elementos do conjunto Q 
podem pertencer tanto a um conjunto chamado conceito, quanto a 
um conjunto chamado ideia. Se todos os elementos do conjunto Q 
pertencem a outro conjunto, Q pode ser tomado como um 

subconjunto (contido em) um conceito e em uma ideia, e que seus 
elementos (∈Q) q1, q2, q3...qn são, ao mesmo tempo, sinônimos ao 
conceito {c} e homônimos à ideia {i}, mas não de forma idêntica. A 
relação de sinonímia do conceito se escreve pela equação  

 
Q ⊆ {c} → ∀q∈Q: {c} = q(1, 2, 3...n)40, 

 

em que aquela se dá entre o conceito e seus elementos. Já a relação 
de homonímia tem a ideia como homônima às singularidades, e 
pode ser escrita pela equação  

 
Q ⊆ {i} → ∀q∈Q: {i} ≅41 q(1, 2, 3...n)42; 

 
ou seja, a totalidade das singularidades e cada singularidade 
tomada individualmente é homônima à ideia da qual faz parte, está 
numa relação de homonímia e singularidade com a ideia. A ideia é 
o ser-tal, o assim, das singularidades, ou seja, elas mesmas em sua 
pura exposição, como pura existência. Isso quer dizer que, 
qualquer que seja a singularidade, esta pode ser tomada como 

                                            
40 Lê-se: se o conjunto das singularidades Q está contido no conjunto dos conceitos {c}, então cada um dos 
elementos do subconjunto Q (ou: cada uma das singularidades) é definido como sinônimo (=) do conceito 

{c} ao qual pertencem 

41 Optou-se por usar o símbolo ≅, que é também o símbolo de aproximação utilizado em igualdades 

matemáticas isomórficas, para indicar a homonímia, posto que, no caso desta acepção, é a própria igualdade 

do nome (da forma) que admite a diferença da definição 

42 Lê-se: se o conjunto das singularidades Q está contido no conjunto das ideias {i}, então cada um dos 

elementos do subconjunto Q (ou: cada uma das singularidades) é definido como homônimo (≈) da ideia {i} 
à qual pertencem 
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paradigma, como conjunto que expõe a si mesma enquanto 
singularidade. 

Se o conceito vela as singularidades numa relação de 
sinonímia individualizadora, a ideia as desvela numa relação de 
homonímia, em que cada uma das singularidades, de forma 
contingente, pode ser tomada como paradigma ser colocada em 

pura exposição. Nos gráficos abaixo, o conceito pode ser 
representado por um círculo de linha contínua (indicando que ele 
vela completamente as singularidades) e a ideia pode ser 
representada por um círculo de linha tracejada (indicando que, ao 
mesmo tempo que compreende as singularidades, mantém-se 
aberto expodo-as: 43 

 

 
 
O qualquer é determinado através de sua relação com a 

ideia (que não é um conceito), ou seja, através do pertencimento da 
singularidade a um todo (no qual comum e próprio são 

indiferentes), “mas sem que esse pertencimento possa ser 
representado por uma condição real”44; sua relação com o todo é, 
pois, uma relação com uma totalidade vazia e indeterminada. 
Assim, temos que o qualquer está em pura exposição através de 

uma exterioridade vazia (o todo), o que leva Agamben a afirmar 
que o “qualquer é, nesse sentido, o acontecimento de um fora”45. O 

qualquer é o pertencimento de múltiplas singularidades a uma 
totalidade que lhe permite a passagem para o externo.  

                                            
43 Figura 2: a representação de como as singularidades se manifestam no conceito e na ideia, a partir de 

nossa perspectiva 

44 AGAMBEN, 2013a, p. 63 

45 Ibidem, p. 64 
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O conjunto das ideias {i} possui, em seu interior, como 
todo conjunto, um subconjunto vazio ∅, ou seja, sem nenhum 

elemento, ao lado (ad-ágio) do subconjunto Q. E se os elementos 
do subconjunto são, também, elementos do conjunto que o 
contém, pode-se escrever {i} ≅ {q1, q2, q3...qn, ∅}. Esse ágio 
simbolizado pelo conjunto vazio é o lugar vazio que permite ao 

qualquer se mover livremente, ou, nas palavras de Agamben, “o 
amor como experiência de um ter-lugar de uma singularidade 
qualquer”46. “O qualquer é uma singularidade, mais um espaço 
vazio”47, e só é o acontecimento de um fora em razão desse vazio 
ao lado que permite sua pura exposição. Esse vazio simbolizado 
pelo ∅ só pode ser o inessencial da comunidade, pois “decisiva é, 
aqui, a ideia de uma comunidade inessencial, de um convir que não 

concerne, de modo algum, a uma essência”48. E o inessencial não é 
outra coisa que não a soma de todo inessencial humano, de toda 
inoperosidade; os dois subconjuntos da comunidade qualquer 
concernem às duas categorias ontológicas da essência 
(representada pelo vazio do ∅) e da existência (representada pelas 
singularidades ∈Q).  

“O ser, que é assim, irreparavelmente, é o seu assim, é 
apenas o seu modo de ser.”49 A existência “encontra a sua essência 
no seu próprio ser-assim, no ser a sua própria determinação”50. 
Assim é o ser-tal do qualquer, ou seja, a existência em sua pura 
exposição, que encontra no vazio essencial a possibilidade de 
dispersão de suas singularidades. E “o ser-tal de cada coisa é a 

ideia”51, ou seja, se a ideia, como visto, é homônima e igual às 
singularidades, o ser-tal, também chamado de assim, é – de forma 

                                            
46 Ibidem, p. 32 

47 Ibidem, p. 64 

48 Ibidem, p. 27 

49 AGAMBEN, 2013a, p. 87 

50 Ibidem, p. 88, grifo nosso 

51 Ibidem, p. 93 
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semelhante ao Dasein de Heidegger – o mesmo que o qualquer, o 
ter-lugar do qualquer, que coloca o puro real irrelato e inessencial 

como existencial na linguagem.  
Se {i} ≅ {q1, q2, q3...qn, ∅}, se existe uma homonímia 

entre a ideia e seus elementos ({i} ≅ q1, {i} ≅ q2...{i} ≅ qn), e se 
cada singularidade qualquer, paradoxalmente, não pode ser 

tomada como indiferente uma em relação a outra (q1 ≠ q2, q1 ≠ q3, 
q2 ≠ q3), tem-se que a premissa {i} ≅ {{i}, {i}, {i}...n{i}, ∅} é 
falsa, posto que corresponde a uma falsa universalização das 
singularidades. Porém, as premissas  

 
q1 ≅ {q1, q2, q3...qn, ∅}, q2 ≅ {q1, q2, q3...qn, ∅} ... qn ≅ {q1, q2, q3...qn, ∅} 

 

são verdadeiras, de forma que indicam a pura exposição do 
qualquer a partir de cada singularidade. Se a ideia é o Assim, ou 
seja, o ser-tal do qualquer, tem-se que {i} ≅ A, que A ≅ {q1, q2, 
q3...qn, ∅} e, igualmente, A(1, 2, 3...n) ≅ q(1, 2, 3...n). E a pura 
exposição das singularidades como Assim passa a ser representada 
pela expressão  

 
A ≅ {A1, A1, A3...An, ∅}, 

 
em que cada singularidade é o assim (ou ser-tal) do qualquer. As 
qualidades singulares não são pressupostas por um substância 
subjetiva, mas são tais, são a pura exposição do ser, sua forma de 

viver e de não viver: é na inoperosidade essencial, na falta de 
essência, que o ser realiza sua potência de não ser (de determinada 
maneira) e sua potência de não-não ser (alguma forma qualquer). 

Márcio Bilharinho, em seu estudo sobre Pašukanis, 
argumenta que “o acesso à esfera do Estado só pode ser 
franqueado pelos indivíduos despojados de sua condição de 



120 | Assinatura de um sujeito qualquer 
 

classe”52 e qualificados na condição de cidadãos. Agamben, em 
sentido contrário, afirma que  

 

o Estado pode reconhecer qualquer reivindicação de identidade – 
até mesmo [...] aquela de uma identidade estatal em seu interior; 
mas que singularidades façam comunidade sem reivindicar uma 

identidade, que homens copertençam sem uma condição de 
pertencimento representável (ser italiano, operários, católicos, 

terroristas...), eis aquilo que o Estado não pode em nenhum caso 
tolerar.53 
 

A klesis messiânica – que é a forma de vida paulina na 
comunidade messiânica descrita em O tempo que resta – é o ser-tal 
(ideia) do qualquer, ao passo que a vocação mundana é o conceito 
do qual os profissionais tomados individualmente são seus 

sinônimos. A vocação messiânica – como vocação inoperante do 
ser-tal – é a revogação (inoperação/katargeín) de toda vocação 
mundana, sua reconfiguração indiferenciante, em que a klésis faz 
uso da vocação mundana (Beruf) e faz com que ela própria e a 
Beruf se igualem numa incógnita qualquer q. O qualquer é o 
membro da comunidade, e esta tem seu paradigma teológico na 
ekklésia (comunidade messiânica) paulina. A vocação messiânica 
(singularidade) se apropria da profissão (classe vazia) e faz dela 
uma klésis indiferente da própria Beruf. 

A klésis messiânica faz uso da vocação mundana. Não é 
uma apropriação no sentido jurídico. Esse uso do mundano, das 

classes, é a descriação bartlebyliana do moderno, dos dispositivos, 
e a fundação de ekklesia paulina e do qualquer como singularidade 
de pura união e in-diferença das singularidades próprias e comuns. 
O fazer uso a que se refere Agamben em O tempo que resta é o 

mesmo daquele uso realizado pelos monges que viviam em cenóbio 

                                            
52 NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e direito: um estudo sobre Pachukanis. 1. ed. rev. São Paulo: 

Boitempo, 2013. p. 82, grifo nosso 

53 AGAMBEN, 2015c, p. 84 
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(de koino-bíos: vida em comum, comunidade) nos monastérios 
durante a Idade Média. 
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3.1.2 A altíssima pobreza como forma-de-vida 
 

Os monges franciscanos tinham o hábito do uso fático e 
viam este como absolutamente separado de um uso jurídico 
(propriedade, posse ou usufruto). O motivo disso vem da relação 
destes com o direito. Os monges (não apenas franciscanos), dentro 

dos monastérios, não observavam as normas referentes ao tempo 
cronométrico da sociedade, e, dentre estas, incluíam-se as normas 
jurídicas. Sua forma de vida era precisamente a de uma vida 
baseada nas regras monásticas. As regras monásticas, apesar da 
amplíssima controvérsia entre os escolásticos, diferenciavam-se 
das regras jurídicas pelo seguinte: ao passo que as normas de 
direito possuíam prescrições que deviam ser literalmente 

obedecidas, a natureza das regulas dos monastérios podiam ser 
definidas como um híbrido, posto que não se traduziam em 
rigorosos preceitos, mas sim em regramentos que visavam a 
observância de três preceitos obrigatórios: obediência, castidade e 
humildade. 

A inobservância de determinada regra não era vista como 
uma conduta culposa, desde que não se transgredisse um dos três 
preceitos substanciais. O intuito das regras não era a configuração 
de uma classe monástica que seguisse pormenorizadamente as 
regras (como em Suárez, que via nas regras monásticas 
verdadeiras normas jurídicas). As regras existiam para a realização 
de uma forma de vida que se indeterminasse em regras a partir da 

observância dos três preceitos. A contraposição de direito e regra é 
análoga àquela contraposição paulina de nómos da Torah e nómos 
da fé: o messias, assim como os monges, através da fé, faz uso do 
nómos para torná-lo inoperante e elevá-lo à potência. 

Se nos monastérios vigiam as regras, qual era a relação dos 
monges com o direito? A genealogia desta relação será vista a 
partir do ponto de vista dos monges franciscanos, conforme 
empreende Agamben em Altíssima pobreza, de 2011. O primeiro 
ponto que convém esclarecer é que houve um curto período em 
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que durou o hábito do puro uso separado da propriedade nos 
mosteiros franciscanos. Em 1279, o Papa Nicolau III publicou a 

bula Exiit qui seminat, que “sanciona o princípio segundo o qual os 
franciscanos, tendo abdicado de todo direito, tanto de propriedade 
quanto de uso [...], conservam, porém, o simples uso de fato sobre 
as coisas”54. Já em 1323 (44 anos e alguns papados depois) o Papa 

João XXII ab-roga, com a bula Ad conditorem canorum, a decisão 
de Nicolau III, afirmando que uso e propriedade são inseparáveis, e 
atribuindo à ordem monástica a propriedade comum dos bens que 
os monges fazem uso. 

Antes da vigência da bula de Nicolau III e após sua 
revogação, os monges franciscanos precisavam, de alguma forma e 
apesar de estarem juridicamente dentro do direito, de conciliar 

uma vida absolutamente não jurídica. Nas palavras de Agamben, 
“o que está em questão, seja para ordem, seja para seu fundador, é 
a abdicatio omni iuris, isto é, a possibilidade de uma existência 
humana fora do direito”55. O franciscanismo é, pois, uma tentativa 
de realizar uma forma de vida que consiste em “uma vida e uma 
prática humanas absolutamente fora do direito”56. 

Os próprios monges franciscanos se definiam, e eram 
conhecidos como, “frades menores”. Analogicamente, pois, eles 
eram considerados como se fossem, para o direito vigente, 
menores incapazes, que estavam sob a autoridade (jurídica) de um 
capaz que detinha a propriedade das coisas; assim como os filhos 
menores ou os pupilos, das coisas só faziam o uso. Boaventura 

compara os membros do clero a filhos emancipados (que podiam 
dispor das coisas) e, paralelamente, os franciscanos são 
comparados a “criancinhas e filhos de família totalmente 
submetidos ao governo do pai”57 que não podiam dispor dos bens 

                                            
54 AGAMBEN, 2014a, p. 115 

55 Ibidem, p. 116 

56 Ibidem, p. 116 

57 BOAVENTURA apud AGAMBEN, 2014a, p. 117 
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que faziam uso, por não terem a propriedade destes. Para reforçar 
sua desvinculação à propriedade das coisas, São Francisco ainda 

definia a si e aos monges de sua ordem como loucos, para que 
fossem comparados ao furiosus (louco), que, nas palavras de 
Agamben e no que concerne ao direito então vigente, “não pode 
adquirir por usucapião a propriedade de um bem, mesmo que se 

encontre em sua posse”58. 
A forma de vida assumida pelos monges franciscanos é a 

da altíssima pobreza, que tem o nome justamente pela separação 
radical de uso e propriedade, já que o acúmulo da segunda 
relaciona-se proporcionalmente ao conceito de “riqueza”. Ela tem 
seu fundamento teológico, tal qual teve a forma de vida de Cristo e 
de seus apóstolos, no estado natural da criação antes da Queda de 

Adão, de forma que a propriedade e o direito começam, na 
concepção religiosa judaico-cristã, “com a queda e a construção de 
uma cidade por parte de Caim”59. 

Baseando-se no princípio “pro tempore necessitatis 
extremae”60 da Lex Rodia do direito romano, Guilherme de 
Ockham, um filósofo escolástico e frade franciscano do século XIII, 
explica como apenas a “extrema necessidade” mantém os frades 
menores unidos ao direito. O referido princípio afirma que em 
casos de extrema necessidade, as pessoas, em razão de um direito 
natural, podem fazer uso das coisas de outrem, em uma espécie de 
exceção ao direito de propriedade. Desta máxima, tem-se que em 
situação de extrema necessidade, as pessoas possuem um direito 

natural de uso que excetua o direito de propriedade. 
Os frades menores realizavam a abdicatio iuris, a renúncia 

a todo direito de propriedade, primando sempre pelo uso. Ocorre 
que, conforme afirma Ockham como uma forma de se contrapor às 

decisões de João XXII, eles possuíam um direito natural 

                                            
58 AGAMBEN, Ibid., p. 118 

59 AGAMBEN, 2014a, p. 118 

60 em caso de necessidade extrema 
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irrenunciável, que é o direito natural de propriedade (ou posse) em 
casos de extrema necessidade. Através desse dispositivo, os frades 

se mantinham fora e dentro do direito: em situação de 
normalidade, estavam inclusos na regra monástica e separados do 
direito; em situação de necessidade, excluíam-se da regra (que 
separava uso de propriedade) e incluíam-se no direito através de 

seu direito natural. É impossível não notar uma proximidade entre 
este direito natural levantado por Ockham e a proteção da posse, 
em nosso direito, em casos de esbulho ou turbação (a diferença é 
que, para os monges, eles não possuíam nem propriedade nem 
posse – que são conceitos jurídicos – das coisas que faziam uso, e 
por isso este dispositivo é uma proteção jurídica de uma realidade 
não-jurídica). 

 
A necessidade, que dispensa os frades menores da regra, restitui-

os ao direito (natural); fora do estado de necessidade, eles não 
têm relação com o direito. O que para os outros é normal torna-
se para eles exceção; o que para os outros é exceção torna-se para 

eles uma forma de vida.61 
 

A novidade do franciscanismo é, segundo Emanuelle 
Coccia, a de transformar a regra num vazio jurídico, não tomada, 

como por alguns outros monastérios, como um conjunto de 
normas jurídicas. O frade franciscano Pedro de João Olivi ilustra a 
regra-vida franciscana através de uma esfera que tem em seu 
centro Cristo e o Evangelho62. O direito e as coisas mundanas não 

estão de forma alguma dentro dessa esfera. Contudo, o direito a 
tangencia no ponto da extrema necessidade, e as coisas mundanas 
a tangenciam no ponto do puro uso: 63 

 

                                            
61 AGAMBEN, 2014a, p. 121 

62 AGAMBEN, 2014a, p. 121-122 

63 Figura 3: representação da relação entre a vida-regra e o mundo-direito a partir de Olivi, a partir de nossa 
perspectiva 
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Francisco diferencia claramente esta forma de vida 

“segundo o Evangelho” dos frades menores, da forma de vida 
“segundo a santa Igreja Romana” do clero. Enquanto esta se 
caracterizava pela separação entre a obediência aos preceitos e à 
liturgia, ou seja, ao ofício e a vida, a forma de vida franciscana se 

caracterizava por uma vida que se indetermina em seu próprio 

ofício, em sua regra, em uma forma de vida da pobreza e do uso. 
Apesar de Francisco afirmar a sujeição incondicional dos frades 
menores (“incapazes”) ao clero, essa sujeição só se dava a partir da 
heterogeneidade entre essas duas formas de vida, que não só 
podiam, mas deviam existir mutuamente. 

A forma de vida franciscana não se trata apenas de um 
modo de vida diferente, de uma nova classe (religiosa) ou uma 
forma de viver específica que engloba e vela suas singularidades. 
Trata-se, segundo Agamben, da “invenção de uma ‘forma-de-vida’ 
(com os hífens), ou seja, de uma vida que permanece inseparável 
de sua forma”64, o ser-tal da pura exposição. Nas palavras de 

Agamben, “o ofício franciscano é apenas uma exposição da própria 
vida diante de Deus”65. 

A Declaratio communitatis, escrita pelos conventuais 
franciscanos, propõe que os frades menores renunciem a toda 
propriedade e façam uso das coisas. Porém, afirma a declaração, 
este usus facti – o uso de fato das coisas – refere-se apenas ao uso 

                                            
64 AGAMBEN, 2014a, p. 126 

65 Ibidem, p. 125, grifo nosso 
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enquanto oposto ao ius utendi, enquanto renúncia à propriedade. 
Enquanto ela afirma que os frades menores devem “querer não ter 

nada como próprio quanto ao ato interior, e usar a coisa como não 
própria quanto ao ato exterior”66, a abdicatio proprietatis está tão 
somente se opondo ao princípio do direito romano que definia a 
posse: “usar a coisa como própria (uti re ut sua)”67. Contrapondo-

se à Declaratio, o religioso franciscano Ubertino de Casale defendia 
que a renúncia a toda propriedade como máxima da pobreza, como 
forma de vida pobre, deveria se estender ao uso, e o uso também 
deveria ser um uso pobre. Pobreza e uso, segundo ele, poderiam se 
comparar a hábito e operação, e deveriam estar proporcionalmente 
conectados. 

Ferdinand Delorme, porém, em suas investigações sobre o 

franciscanismo, argumenta contrariamente a Ubertino. O autor, 
invertendo a necessidade da coexistência ubertina de pobreza e uso 
pobre, afirma que o rico (“avaro”), ou aquele detentor de muitas 
propriedades, não as utiliza para o seu próprio prazer, mas tem 
seu prazer justamente na utilização das coisas como próprias, “e 
quanto mais nele cresce o amor pelas riquezas, tanto mais diminui 
o uso que faz delas”68. Delorme, opondo-se ao usus pauper, 
portanto, segue o entendimento da Declaratio, que afirma que “o 
mesmo ato pode ser tanto uso pobre quanto rico [...] , como é 
evidente no caso em que o pobre come na casa do rico o mesmo 
alimento que este”69. 

Neste ponto faz-se necessário um breve excurso de três 

parágrafos acerca da condição das coisas consumíveis. Retornando 

                                            
66 AGAMBEN, 2014a, p. 131 

67 Ibidem, p. 131 

68 DELORME apud AGAMBEN, Ibid., p. 133: Esta tese não é nenhuma inovação, se se levar em conta que 

Marx e outros autores já haviam pesquisado e investigado como, tanto no capitalismo como no feudalismo, 

as pessoas que fazem uso dos meios de produção não são seus proprietários (senhores feudais, 
latifundiários ou capitalistas liberais), mas sim aqueles que operam e acrescentam trabalho às mercadorias 

(servos, escravos e trabalhadores livres). 

69 AGAMBEN, 2014a, p. 131 



128 | Assinatura de um sujeito qualquer 
 

à bula de João XXII, constata-se que o Papa afirmara – além da 
impossibilidade de separação de uso e direito de uso – que, no que 

se refere aos bens consumíveis (em que há um ab-uso, uso total, 
destruição), o uso de fato em si não existe, e não é possível ter uso 
de algo, pois não se pode ter algo inexistente. O uso fático de um 
bem consumível, segundo o Papa, ou é expectativa, ou é memória, 

ou, em seu presente, “enquanto uma parte sua já passou e outra 
ainda está por vir, não existe propriamente na realidade, mas só na 
memória ou na expectativa [...]: é um ser instantâneo, que, como 
tal, pode ser pensado, mas não possuído”70. Isso quer dizer que, 
para o pontífice, não é possível atribuir realidade tangível a algo 
que dura o instante de um consumo, e que o uso de coisas 
consumíveis não é o ser do uso, mas é sempre o seu devir. 

Francisco de Ascoli, opondo-se a João XXII, afirma que os 
bens consumíveis pertencem ao gênero das coisas sucessivas, e que 
o uso das coisas sucessivas está em devir. Nesse sentido, o ser do 
uso atual das coisas (consumíveis ou não) significa seu ser, e o 
devir (vir-a-ser) das coisas consumíveis significa, também, o seu 
ser. É a partir dessa contraposição entre João XXII e Francisco em 
relação à (in)existência do uso das coisas consumíveis que Pedro de 
João Olivi formula sua quaestio “O que estabelecerá o direito ou o 
domínio”. Nesta, tenta descobrir “se a significação em ato 
acrescenta algo real à substância dos signos e das coisas 
significadas”71, e o faz opondo sete argumentos que provam que 
direitos e signos “realmente acrescentam algo” a “outros tantos 

argumentos negativos”72. 
O breve excurso às argumentações de João XXII e Francisco 

de Ascoli acerca da condição do uso das coisas consumíveis e à 
quaestio de Olivi nos leva à sua conclusão. A resposta de Olivi é no 

sentido de que o direito de uso e a propriedade das coisas “põem de 

                                            
70 Ibidem, p. 134-135 

71 AGAMBEN, 2014a, p. 138 

72 Ibidem, loc. cit. 
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fato algo real, mas não acrescentam nenhuma essência diferente” 
às coisas e as pessoas que com elas se relacionam. Dessa forma, a 

realidade das relações em jogo não é determinada pela sua 
essência, mas sim pela sua existência, sendo, portanto, “puros 
existenciais e não essenciais”73. 

A partir do exposto, tem-se que todo ser (as pessoas, as 

coisas, as relações) é inessencial e existencial, exatamente da 
mesma forma que tanto o qualquer quanto o próprio e o comum só 
podem ser através de seu ser-tal, de seu Assim; e o conceito ou a 
classe vela a existência ou o ser-tal das singularidades que 
compreende, diferentemente da ideia, que as expõe e as faz existir. 
A prévia conclusão de Agamben é que a relação dos humanos com 
as coisas do mundo é originalmente (e até genealogicamente, no 

que tange ao Gênesis) significada como uma relação de uso fático, 
e o direito (de propriedade, de uso etc.) implica numa determinada 
ressignificação do mundo que, assim como o conceito, vela e 
impossibilita a relação originária (de uso) enquanto ideia expoente 
das singularidades das vidas, ou seja, impede a forma de vida. Por 
esta razão, “a forma de vida é aquele puro existencial que deve ser 
libertado das marcas do direito e do ofício”74. 

Os dispositivos (da soberania e as duas máquinas), 
portanto, são ressignificadores que transformam as relações fáticas 
entre pessoas e entre pessoas e coisas em relações jurídicas (o 
nascimento como pura expressão da própria soberania, afinal, é 
[seria] uma pura exposição e existência da singularidade), 

colocando-as, exatamente por passarem a ter caráter jurídico, no 
espaço de indeterminação chamado de exceção soberana. Por essa 
razão, “o conflito com o direito – ou melhor, a tentativa de o 
desativar e tornar inoperoso pelo uso – situa-se no mesmo plano 

existencial no qual age a operatividade do direito [...]”75 . O direito 

                                            
73 Ibidem, p. 139 

74 Ibidem, p. 140 

75 AGAMBEN, 2014a, p. 140 
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transforma a relação de uso entre pessoas e coisas e entre pessoas 
e pessoas em relações mercantis, de forma que as coisas as quais as 

pessoas faziam uso passam a ser apropriadas, e se tornam a 
riqueza que passa a fazer uso (sempre jurídico: relações de 
trabalho, prestações de serviço, contribuições previdenciárias, 
tributos) das pessoas enquanto vidas nuas. Defender uma conduta 

que implique sempre num uso fático, portanto, é tentar concretizar 
uma forma de vida que, ao não ser coisificada juridicamente, não 
possa ter a vida nua isolada, e, assim, seja a pura exposição da vida 
mesma. 

Ocorre que o mero caráter factual do uso não é suficiente 
para garantir sua absoluta separação do direito, posto que para o 
direito existem meros fatos que mantém-se, com ele, numa relação 

de exceção, de exclusão-inclusiva, que captura o mundo fático 
(exemplos disso são os mais diversos na doutrina jurídica: a res 
nullius, a força maior, o caso fortuito, o crime impossível, a 
conduta atípica, o ato-fato, o estado de sítio e a própria renúncia). 
Nesse sentido, Agamben afirma que 

 
Em vez de reduzir o uso ao nível de uma pura prática, como uma 

série efetiva de atos de renúncia ao direito, teria sido mais 
fecundo tentar pensar sua relação com a forma de vida dos frades 

menores, perguntando-se de que maneira aqueles atos podiam 
constituir-se como vivere secundum formam e um hábito.76 
 

A pobreza e a renúncia ao direito, segundo Olivi, são como 

forma e matéria, e a forma de vida pobre dos frades menores, para 
existir, requer a renúncia ao direito; mas esta é tomada de uma 
maneira que o usus não signifique “a pura e simples renúncia ao 
direito, mas aquilo que constitui essa renúncia como uma forma e 
um modo de vida”, não uma renúncia no sentido jurídico, mas 
realmente fora do direito, que constitua a forma de vida. A forma 
de vida franciscana, aduz Agamben ao final de Altíssima pobreza, 

                                            
76 AGAMBEN, 2014a, p. 143 



Lucas Bertolucci Barbosa de Lima | 131 
 

“é a forma-de-vida que começa quando todas as formas de vida do 
Ocidente alcançam a consumação histórica”77. 

 
3.1.3 Forma-de-vida, multidão e resto 

 

A pergunta sobre a possibilidade de uma política não estatal tem, 
portanto, necessariamente a forma: é possível, hoje, existe hoje 

algo como uma forma-de-vida, ou seja, uma vida para a qual, no 
seu viver, esteja em jogo o próprio viver, uma vida da potência?78 
 

Tanto a klesis messiânica – que faz uso das vocações 
mundanas – quanto a forma de vida franciscana (ou altíssima 
pobreza) – que faz uso das coisas mundanas – renunciam ao 
nómos (da Torah no primeiro caso, do direito positivo no 

segundo), e realizam a passagem do ser-qual para o ser-tal do 
qualquer, que é a pura exposição das singularidades fáticas do 
qualquer que constituem sua existência como forma de vida. E as 
três formas de vida aqui descritas servem de paradigma para o 
conceito de forma-de-vida (com hífens) de Agamben. 

Forma-de-vida é o nome de um texto de 1993 de Agamben, 
e é o nome do último capítulo de Altíssima pobreza (de 2011), 
penúltimo volume da tetralogia Homo Sacer, o que quer dizer que, 
apesar de não muito citado pelo filósofo, é um conceito sempre 
presente (por mais que, muitas vezes, escondido) em suas obras. O 
termo também está presente no último parágrafo de Homo Sacer: 
o poder soberano e a vida nua, primeiro volume da tetralogia 

Homo sacer. Por essa razão, passa-se à análise do limiar do terceiro 
capítulo de Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua, seguida da 
análise do texto Forma-de-vida que, apesar de ter sido publicado 
originalmente na revista Futur Antérieur, nº 15, em 1993, constitui 

o primeiro texto do primeiro capítulo do livro Meios sem fim, de 
1996. 

                                            
77 Ibidem, p. 146 

78 AGAMBEN, 2015c, p. 18 
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A distinção entre forma-de-vida e forma de vida é a mesma 
distinção que existe entre essência inoperosa e bíos: enquanto a 

primeira se refere a uma constante desconstituição da forma em 
ato para uma repetição da potência das formas, a segunda se refere 
à atualização em uma forma específica da potência. Enquanto 
nesta a zoé é separada da sua forma, que a contém enquanto 

singularidade velada, ou seja, enquanto vida nua, naquela, por não 
haver a atualização necessária em um bíos específico, a zoé é 
puramente exposta como o próprio bíos, e sua forma desvela a 
singularidade e constitui o ser-qual como ser-tal. Em ambas, como 
é de se esperar, existe a zoé. Contudo, na forma de vida a zoé se 
encontra separada desta e velada por esta, ao passo que na forma-
de-vida a zoé se encontra indeterminada com esta em sua pura 

exposição como forma desta. 
É a partir dessa diferença que Agamben escreve, em 1995, 

no primeiro volume da tetralogia Homo Sacer, que para resolver o 
problema da separação da vida nua “Será preciso, antes, fazer do 
próprio corpo biopolítico, da própria vida nua, o local em que 
constitui-se e instala-se uma forma de vida toda vertida na vida 
nua, um bios que é somente a sua zoé.”79 A fim de ilustrar esta 
forma de vida em epígrafe, Agamben traz como exemplo a ideia de 
Schelling “de um ser que é apenas o puramente existente”80. E 
questionando-se acerca da possibilidade desta pura existência, 
afirma que pode-se denominar “forma-de-vida a este ser que é 
somente a sua nua existência, essa vida que é sua forma e que 

permanece inseparável desta [...]”81. Então, da mesma maneira que 
o homo sacer (ou o Friedlos ou o Wargus) serve de paradigma para 
a vida nua moderna, ele, diferentemente desta, é pura zoé 
abandonada, sem qualquer forma específica; nesse sentido, deve, a 

todo momento, esquivar-se ou “enganar” o bando soberano, razão 

                                            
79 AGAMBEN, 2010a, p. 182 

80 Ibidem, p. 183 

81 Ibidem, loc. cit. 
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pela qual Agamben afirmou que, “como o sabem os exilados e os 
banidos, nenhuma vida é mais ‘política’ que a sua”82. 

A lei, com seus espaços de exceção em cujos quais o 
soberano decide sob a pura vida, passaria a se encontrar “diante de 
uma vida que se confundiu em todos os pontos com a norma, e 
justamente esta indiscernibilidade ameaça a lex animata do 

campo”83. A forma-de-vida seria, portanto, o sujeito político 
responsável pela profecia benjaminiana da criação de um estado de 
exceção efetivo, que desconstituiria o estado de exceção em que 
vivemos. 

“Com o termo forma-de-vida entendemos [...] uma vida 
que jamais pode ser separada da sua forma, uma vida na qual 
jamais é possível isolar alguma coisa como uma vida nua”84, posto 

que esta não se encontra separada. Forma-de-vida designa uma 
vida “em que os modos singulares, atos e processos do viver nunca 
são simplesmente fatos, mas sempre e primeiramente 
possibilidade de vida, sempre e primeiramente potência”85. O 
homem, enquanto constituído como pura potência, faz com que a 
forma-de-vida se constitua como vida política, vida em cujo viver 
está em jogo a felicidade. 

A separação entre a vida nua e a forma-de-vida implica 
numa desconstituição desta enquanto potência das formas em 
todas as suas formas. Nesse sentido, “A vida nua no estado de 
exceção tornado normal, é a vida nua que separa em todos os 
âmbitos as formas de vida de sua coesão em uma forma-de-

vida.”86 
A desconstituição em múltiplas formas de vida é 

concomitante à atualização do ser em uma de suas formas (um 

                                            
82 Ibidem, p. 178 

83 AGAMBEN, 2010a, p. 180 

84 Id., 2015c, p. 13 

85 Ibidem, p. 14 

86 AGAMBEN, 2015c, p. 16 
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bios). A separação de vida nua e determinada forma de vida 
jurídico-social é a análoga à cisão que se depreende entre o homem 

(enquanto vida nascida) e o cidadão. É por isso que Agamben 
afirma que 

  
À cisão marxiana entre o homem e o cidadão sucede, assim, 

aquela entre a vida nua, portadora última e opaca da soberania, e 
as múltiplas formas de vida abstratamente recodificadas em 

pessoas jurídico-sociais (o eleitor, o trabalhador dependente, o 
jornalista, o estudante, mas também o soropositivo, o travesti, a 
estrela pornô, o idoso, o progenitor, a mulher), que repousam 

todas nela.87 

 
Segundo Agamben, o nexo que liga as formas de vida numa 

única forma-de-vida é o pensamento enquanto experiência da 
potência do pensamento presente em cada coisa pensada. Isso quer 
dizer que o ser só se entrega à sua potência se em cada “viver” e 
em cada “entender” estão em jogo a própria vida e o próprio 
entendimento que se tem das coisas. Não teria Agamben tentado 
definir como “potência do pensamento” uma potência de 
ressignificação que consistisse em manter-se no aberto do signo – 
na assinatura – tendo em vista um novo uso das coisas, ou, a partir 

de expressões que ele se utiliza n’O Aberto, manter-se fechado para 
a abertura dos entes – quer dizer, excluído da ontologia do Dasein 
– enquanto se mantém aberto ao próprio ambiente (ao próprio 
fechamento, à própria não possibilidade de mundo), ou seja, pobre 

de mundo, pobre de significações em ato? 
A experiência do pensamento é sempre a “experiência de 

uma potência comum”88, de modo que a experiência da potência 
ocorre necessariamente através de um comum, de uma 
comuni(cabili)dade.  

                                            
87 Ibidem, p. 16 

88 Ibidem, p. 19 
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Podemos nos comunicar com os outros só através daquilo que em 

nós, assim como nos outros, permaneceu em potência, e toda 
comunicação (como Benjamin intui para a língua) é, antes de 
tudo, comunicação não de um comum, porém de uma 

comunicabilidade.89 
 

É apenas através da linguagem, conforme Agamben afirma 

em Infância e história, que é possível algo como um “eu penso”. “O 
pensamento humano”, afirma Agamben, “é constitutivamente 
exposto à possibilidade de sua falta e de sua inoperosidade”90 e é 
também “a potência unitária que constitui em forma-de-vida as 
múltiplas formas de vida”91 e que impede a cisão entre a vida nua e 
as formas de vida. E enquanto potência de uma comunicabilidade 
em comum, “é necessário que exista uma multidão no gênero 

humano, mediante a qual toda potência seja atuada”92. É nesse 
ínterim que “a obra do homem exige uma multidão e faz da 
multidão (e não de um povo, de uma cidade ou de uma 
comunidade particular) o verdadeiro sujeito da política”93, e “é na 
linguagem e através da linguagem que o homem se constitui como 
sujeito”94. 

A multidão, em Dante, possui um caráter radical de “forma 
genérica de existência da potência”95 que se mantém em relação 
com uma correspondente multidão das matérias-primas em ato. 
Essa particular definição leva-nos a uma multidão que: 1) sendo a 
forma existente da potência é não apenas forma-de-vida, mas o 
ser-tal de todas as singularidades quaisquer que a compõem; 2) 

                                            
89 Ibidem, loc. cit. 

90 Id., 2015a, p. 328 

91 Id., 2015c, p. 20 

92 DANTE apud AGAMBEN, 2015a, p. 327 

93 AGAMBEN, Ibid., p. 328 

94 Id., 2005, p. 56 

95 Id., 2015ª, p. 328 
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enquanto exposta à própria inoperosidade, faz uso da multidão das 
matérias-primas, ou seja, das coisas mundanas em ato. 

As singularidades próprias e comuns se indeterminam na 
multidão como singularidades quaisquer, que são absolutamente 
expostas, posto que a multidão não é um conceito, mas uma ideia. 
E sua pura exposição equivale a dizer que cada singularidade 

tomada individualmente realiza a passagem da potência 
inoperante ao ato, fazendo novo uso do que quer que seja; e nessa 
singular passagem ao ato, a multidão se mantém como potência.  

Mas quais seriam as singularidades componentes dessa 
multidão? Tomando por base o conceito de resto96 de Agamben, 
pode-se afirmar que as singularidades que compõem esse novo 
sujeito político inoperoso são aquilo que resta entre o povo e ele 

mesmo, ou, dito em outros termos, aquilo de não-hegemônico que 
não pode ser tomado de paradigma do povo, ou melhor, aquele 
contingente não-hegemônico que evidencia a falsa universalidade 
do povo – a homonímia que resta após toda individualização 
sinonímica. 

O resto messiânico é explicado por Agamben como algo 
que existe entre cada povo e si mesmo, num sentido oposto àquele 
ao qual a teologia católica atribuiu a Paulo, de universal. Como se 
sabe, Paulo reivindica à sua tradição cristã o nome de “católica” 
(kat-holikós, totalizar, universalizar), o que não quer dizer que seu 
universalismo seja aquele mesmo da relação entre humanismo e 
humano, em que todas as singularidades humanas são veladas em 

benefício de um conceito universal: humanidade. Paulo, portanto, 
provoca um corte (o “corte de Apeles”97) dentro de cada divisão 
traçada pela lei, tornando inoperantes cada uma dessas divisões, 
                                            
96 Cf. AGAMBEN, G. O tempo que resta: Um comentário à carta aos Romanos. 1. ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2016. 

97 Ibidem, p. 66: o “corte de Apeles” tem seu nome do desafio artístico entre Protógenes e Apeles. 
Protógenes traça uma linha tão sutil que nem parecia ter sido pintada por uma mão humano. Em seguida, 

Apeles, com seu pincel, divide a linha de seu rival ao meio, com uma linha de maior sutiliza. Por essa razão, 

a definição de Agamben ao corte de Apeles é de um corte “que não tem um objeto próprio, mas divide as 
divisões traçadas pela lei” 
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não para revelar o humano universal no interior de cada povo 
(separar um pretenso elemento universal dos particulares), não 

para mostrar o “cristão comum” entre judeus e gregos, mas para 
provar que a única coisa que existe é um resto dentro de cada 
povo, uma impossibilidade de coincidência dos membros do 
próprio povo, posto que já dividido. 

Se as divisões do mundo profano não são exaustivas, o 
resto é a exposição dessas divisões, o desvelar de uma divisão que 
divide realmente, ou, nas palavras de Agamben, “aquilo que 
impede às divisões de serem exaustivas e exclui que a parte e o 
todo possam coincidir com si mesmas”98. Quando Agamben afirma 
que o resto é “um exceder do todo em relação à parte e da parte 
em relação ao todo”99, ele quer dizer que existe um excesso de 

universalidade no campo lingüístico proveniente do todo e, ao 
mesmo tempo, um excesso diferencial de singularidade no campo 
não-linguístico proveniente da parte, um limiar entre palavra e 
coisa. E “o que se mostra no limiar [...] entre palavra e coisa, não é 
o abismo incolor do nada, mas a espiral luminosa do possível.”100 

Não seria o resto aquele excedente não-linguístico 
produzido nos campos de concentração que os judeus jocosamente 
e de forma racista apelidaram de muçulmanos? Os muçulmanos do 
interior dos campos são a figura da máxima desumanização que, 
após tão traumáticas experiências e elevada desnutrição passam a 
ser seres que não mais se comunicam, mas apenas se movimentam 
para sobreviverem, para realizarem suas necessidade fisiológicas e 

se alimentarem. Por serem um excesso até mesmo para os demais 
judeus que já sofrem nas mãos da exceção dos campos, estes 
mesmos judeus, não suportando ver a figura da máxima 
desumanidade, tentam humanizar o muçulmano, trazê-lo para 

dentro da linguagem, falar dele. Mas nesse “falar dele” sempre 

                                            
98 AGAMBEN, 2016, p. 72 

99 Ibidem, loc. cit. 

100 Id., 2015b, p. 32 
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resta algo, que é a própria comunicação da incomunicabilidade, 
tarefa que ninguém além do próprio muçulmano pode realizar. O 

muçulmano é o resto assombroso de Auschwitz, e é a partir da 
dialética entre este paradigma e o do resto paulino que Agamben 
tenta fundamentar seu sujeito político. 

 O resto é, portanto, um “corte de Apeles” realizado em 

todas as classes que revela a verdadeira dicotomia existente entre 
cada singularidade e a classe que a universaliza. Alguns exemplos 
de resto seriam os curdos dentro de cada Estado em que vivem 
(Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque, Síria e Turquia), os palestinos, 
cuja eterna reivindicação pela criação de um Estado os fez ocupar 
diversos espaços no Oriente Médio, os tibetanos na China, a 
Chechênia na Rússia e os caxemires na Índia. Também poderiam 

ser arrolados os trabalhadores cujas drásticas condições e quase 
miserabilidade os aproximam da vida nua e que são colocados em 
relação à Classe trabalhadora como um todo. É claro que, pelo fato 
de o resto não ser uma classe, seu rol jamais será taxativo, posto 
que o corte deve ser realizado em cada união de singularidades que 
constituam uma classe (Estado, castas, classes sociais, classes 
trabalhadoras, grupos políticos, etc). Ele é um grupo de pura 
exposição da vida nua que tem sua exposição velada por um 
conjunto mais amplo. Em outras palavras, a sua exclusão do 
universo lingüístico-jurídico é sempre velada por uma inclusão 
espetacular que os impõe uma língua e um direito comum mas 
sem que possam deles fazer uso. 

Importa, contudo, pôr as coisas em seus devidos lugares. 
Para que o resto constituído como multidão não seja tomado como 
uma universalização vazia do não hegemônico, ele deve ser tomado 
sempre na sua diferença singular. Portanto, as singularidades do 

resto se indeterminam com a potência inoperosa do comum, mas 
mantêm-se como singularidades próprias não-universalizadas na 
multidão. O resto só constitui a multidão enquanto esta é tomada 
como ideia, como o ser-tal do resto, e, dessa forma, como pura 
exposição de cada uma das singularidades que o compõem como 
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multidão. A multidão é, em Agamben, pois, a negação do resto, a 
passagem à potência (de não) do resto. E o resto, na forma da 

multidão, faz uso das classes nas quais estão seus sujeitos 
inseridos, um novo uso que dá um novo significado às coisas com 
as quais se relacionam. 

Sintetizando as categorias até aqui expostas, tem-se que:  

 
1) o sujeito político de Agamben é a multidão, que é a constituição 

concreta da forma-de-vida 

2) a multidão é constituída pelo resto, ou seja, o contingente resultante 

da diferença entre o Povo hegemônico e os povos não hegemônicos 

3) a partir da coincidência entre forma-de-vida e klésis, tem-se que a 

multidão é a potência inoperosa que faz uso das coisas e vocações 

mundanas, ressignificando-as.  

4) a partir da coincidência entre forma-de-vida e altíssima pobreza, tem-

se que a multidão é o sujeito político que faz uso das coisas e vocações de 

forma anômica, como num cenóbio sem que haja o monastério. 

5) Ou seja, a multidão, enquanto potência, torna inoperante (katargein) o 

significado das coisas e as classes de uma maneira anômica (separada do 

direito), fazendo novo uso delas, um uso que revele o resto e implique 

numa diferença.  

 

A multidão de Agamben, como a altíssima pobreza e a 
klésis, opera no duplo movimento da dessignificação e tradição da 
assinatura em todo o mundo significante, na différance do 
constituído. Sua operação, portanto, traz consigo a inoperosidade 

significante das coisas do mundo, tornando inoperante o signo da 
forma de vida qualificada dos homens e das obras com as quais os 
homens operam: a linguagem, o direito, o tempo cronológico. Essa 
potência inoperosa e assignadora torna possível um novo uso de 
todos os bíos e de todas essas obras produzidas pelo homem. 
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3.2 TEMPO MESSIÂNICO, OU DA POTÊNCIA: ENTRE O 
DIACRÔNICO E O SINCRÔNICO 

 

O núcleo originário do significar não reside nem no significante e 
nem no significado, nem na escritura e nem na voz, mas na 
dobra da presença sobre a qual eles se fundam: o logos, que 

caracteriza o homem enquanto zoon logon echon, é esta dobra 
que recolhe e divide cada coisa na “conjunção” da presença. E o 

humano é, exatamente, esta fratura da presença, que abre um 
mundo e sobre o qual se sustenta a linguagem. O algoritmo S/s 
[Significado/significante] deve, portanto, ser reduzido apenas a 

uma barreira: /; mas, nesta barreira, não devemos ver apenas 
um rastro de diferença, e sim o jogo topológico das conjunções e 
articulações (συνάψιες), cujo modelo procuramos delinear no 

αἶνος apotropaico da Esfinge, na melancólica profundidade do 
emblema, na Verleugnung do fetichista.101 

 

Ressignificação é o objeto de estudo do texto O país dos 
brinquedos, que constitui o segundo capítulo do livro Infância e 
História, de 1978. De acordo com Agamben, existe uma máquina – 
a máquina do rito e do jogo – que permite com que a história 
mantenha sua continuidade, passando, alternativamente, dos 
significantes diacrônicos aos significantes sincrônicos, sem que a 
diacronia resulte numa ruptura da estabilidade significante da 
história. O movimento histórico de ressignificação do mundo é, 
outrossim, a constante ressignificação do tempo, as alterações que 
ocorrem na representação do tempo durante o tempo. 

Os gregos representavam o tempo cronológico por meio de 
um círculo, ou seja, um continuum infinito, cuja “continuidade é 
garantida pela sua divisão em instantes (to nyn, agora) inextensos, 
análogos ao ponto geométrico (stigmé)”102. O instante, no tempo 

clássico, é um ponto que une o passado e o porvir através da 
infinita divisão do tempo.  A concepção cristã de tempo, por sua 

                                            
101 AGAMBEN, G. Estâncias: A palavra e o fantasma na cultura ocidental. 1. ed. Belo Horizonte: UFMG, 

2007. p. 248 

102 Id., 2005, p. 111 
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vez, é representada por uma linha que tem seu início na criação e 
seu fim no juízo final, e se encaminha de maneira retilínea ao fim 

dos tempos. Já o tempo moderno é a laicização da linha do tempo 
cristã, em que se retira da mesma a ideia de um fim, e se atribui à 
infinitude de instantes alocados a uma direção única a ideia de 
desenvolvimento e de progresso – Bazzanela e Assmann chamam 

de niilismo temporal, por ser uma concepção do tempo ausente de 
sentido103 –; aqui, o processo temporal é ideologicamente 
progressivo e sincrônico. O que se percebe dessas três grandes 
concepções ocidentais de “tempo” é que o caráter dominante em 
todas elas é a “pontualidade”104, o instante geométrico-pontual-
cronológico como paradigma do tempo. 

O homem moderno, imerso no cotidiano da diversidade 

cronológica, perdeu a noção de uma verdadeira experiência fora do 
chronos. Está a todo momento capturado pelos dispositivos, sujeito 
sempre aos aparelhos ideológicos da mass media e das instituições 
escolares, religiosas, políticas e familiares, e sujeito também ao 
aparelho repressivo do Estado (leis, polícia etc.), na forma de uma 
captura que sub-repticiamente faz de sua vida pretensamente 
potencial e livre uma vida nua. O homem moderno, ao ler um 
periódico, não apenas se informa, mas é informado pelos 
dispositivos, na forma dos dispositivos. 

Contra a ideia de um chronos, Agamben traz o paradigma 
de um tempo estoico que “brota da ação da decisão do homem”, o 
kairós. Para os estóicos, o chronos (“tempo homogêneo, infinito e 

quantificado, que divide o presente em instantes inextensos”105) é 
um tempo irreal, delimitado e presentificado, e o kairós concentra 
em si os vários tempos. Segundo Agamben, o kairós na verdade 
não é uma outra dimensão temporal diversa do chronos, o que 

seria um absurdo. Trata-se, outrossim, de um chronos apreendido, 

                                            
103  Cf. ASSMANN; BAZZANELA, 2013, passim 

104 AGAMBEN, 2005, p. 120 

105 Ibidem, p. 121 



142 | Assinatura de um sujeito qualquer 
 

contraído e abreviado, que está no interior do próprio chronos. 
Cada momento de ruptura histórica é um momento de kairós, um 

momento em que a ação se faz tempo e tenta se apropriar da 
cronologia histórica. Contudo, em cada ruptura histórica, supõe-se 
uma oculta sincronia cronológica que não permite uma verdadeira 
quebra, que captura essa cisão diacrônica dando-lhe um significado 

sincrônico. 
 
Se representamos o devir histórico como uma pura sucessão de 
eventos, como uma absoluta diacronia, somos então forçados, 

para salvar a coerência do sistema, a supor uma sincronia oculta 
operante em cada instante pontual (quer a repesentemos como lei 
causal, quer como teologia)106 

 

Enquanto a sincronia refere-se, aqui, a uma causalidade 
entre cada corte histórico do universo significante e tem como 
característica uma relativa estabilidade dos significados – a ordem 
das coisas em tempos de “paz” – a diacronia são as diferentes 
alterações que ocorrem na história significante como um todo, os 
signos diacrônicos de cada transição histórica, de cada alteração no 
interior da linguagem. Conforme a citação acima aduz, a história 
supõe uma causalidade sincrônica em cada evento do todo 

diacrônico.  
Os dois dispositivos da máquina que operam a passagem 

da diacronia para a sincronia, e vice-versa, são o jogo e o rito. O 
jogo é o dispositivo que tem seu paradigma nos brinquedos e nas 

brincadeiras, nas atividades que fazem passar o tempo, 
descronometrizando-o; nele, em que as crianças se apropriam de 
objetos cotidianos fazendo deles um novo uso: os prédios se 
tornam esconderijos de pique-esconde, a rua se torna um 
playground, etc. O rito, por sua vez, tem seu paradigma no próprio 
cotidiano, na rotina, na apropriação do jogo como uma rotina – a 
rotina espetacular dos jogos televisivos talvez seja o exemplo mais 

                                            
106 Ibidem, p. 91, grifo nosso 
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óbvio. O objetivo do jogo é realizar a passagem do significado 
sincrônico ao diacrônico dos significantes, operar numa 

ressignificação de uma realidade estável rumo a uma realidade 
instável. Já o rito faz a passagem do significado diacrônico ao 
sincrônico dos significantes, apropriando-se dos significantes 
diacrônicos e sacralizando seu uso.107 

 

 
 
A ideia de História, segundo Agamben, não deve ser 

compreendida por meio da representação do gráfico acima, como 
um continuum diacrônico causal em que, em determinados pontos, 
com a passagem rito-jogo/jogo-rito, coincidem a sincronia e a 
diacronia dos significantes. “O instante pontual como intersecção 
de diacronia e sincronia (o presente absoluto) é puro mito, do qual 
a metafísica ocidental se serve para assegurar a continuidade da 
própria dúplice concepção de tempo”. Esta história epocal-causal é 
o que o filósofo chama no texto Tempo e História de pseudo-
história cronológica, à qual deve ser oposto “o tempo cairológico 
[sic] da história autêntica”108. As revoluções autênticas, afirma o 

filósofo, “sempre foram vividas como uma suspensão do tempo e 
como uma interrupção da cronologia [...] da qual brotasse, não 
uma nova cronologia, mas uma mudança qualitativa do tempo 
(uma cairologia)”109. É nesse sentido que Slavoj Žižek afirma que 

 

                                            
107 Figura 4: representação da ideia que se costuma ter da relação entre Sincronia e Diacronia. Fonte: 

AGAMBEN, 2005, p. 92 

108 AGAMBEN, 2005, p. 126 

109 AGAMBEN, 2005, p. 126 
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os momentos eminentemente “históricos” são aqueles marcados 

por grandes colisões, em que toda forma de vida é ameaçada, 
quando as normas culturais e sociais estabelecidas não mais 
garantem um mínimo de estabilidade e coesão; nessas situações 

abertas, uma nova forma de vida tem de ser inventada, e é nesse 
ponto que Hegel localiza o papel dos grandes herois. Eles atuam 
em uma zona pré-legal, apátrida: sua violência não é limitada 

pelas regras morais, eles impõem uma nova ordem com a 
vitalidade subterrânea que estilhaça todas as formas 

estabelecidas.110 

 
O chronos é o léxico grego que define a representação de 

todo o tempo, ou melhor, a sempre falha tentativa de apreensão de 
todo o tempo por meio de uma representação geométrico-
imaginária. É o tempo cronologicamente pensado, tempo 

calculado, que se apresenta nas horas e jornadas de trabalho, no 
tempo de produção e de circulação de mercadorias, nos minutos e 
horas de propaganda comercial nas diversas mídias. O chronos é o 
tempo histórico, de divisão do tempo em períodos e descrição dos 
períodos como épocas. O tempo cronológico é, outrossim, o tempo 
jurídico: os prazos processuais, civis, penais, trabalhistas, 
tributários etc. são contados de forma sempre (precisamente) 
cronometrada.  

Ocorre que toda representação do tempo, em qualquer 
forma de discurso ou imagem, implica um tempo interior – que 
Agamben chama de Tempo Operativo – “que mede apenas a minha 

defasagem em relação a ele [ao chronos], o meu ser em desvio e 
em não-coincidência em relação à minha representação do 
tempo”111. O homem, enquanto falante e pensante, produz esse 
tempo, que lhe impede coincidir com o tempo representado 
(chronos). É na reflexão de uma real experiência do tempo que o 
tempo mesmo se torna irrepresentável.  

                                            
110 ŽIŽEK, 2013b, p. 58 

111 AGAMBEN, 2016, p. 85 
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Agamben retira o conceito de “tempo operativo” do 
lingüista Gustave Guillaume, segundo o qual “a mente humana 

tem a experiência do tempo, mas não a sua representação e deve, 
por isso, recorrer, para representá-lo, a construções de ordem 
espacial”112. A representação do tempo se dá por uma imagem 
“perfeita” que Guillaume chama de imagem-tempo, e o linguista 

define como “‘tempo operativo’ o tempo que a mente emprega para 
realizar uma imagem-tempo.”113. A “cronogênese” portanto, 
mediada pelo tempo operativo, é a passagem da experiência 
potente do tempo à sua representação cronométrica como tempo 
constituído em ato. O tempo operativo é o momento entre a 
potência do pensamento e sua atualização em representação 
geométrico-linguística. 

Em O tempo que resta, o filósofo italiano empreende-se em 
uma leitura das cartas do apóstolo Paulo para a realização de uma 
arqueologia teológica de alguns termos que irão se estender por 
toda a sua obra até a atualidade. O termo quiçá mais importante, 
que dá título ao livro, é o de Tempo Messiânico. 

 
________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _114 

A                             B                          C 
 
Agamben representa o Tempo Messiânico do Apóstolo 

Paulo de acordo com a linha acima, em que A é o momento da 
criação do mundo, B o momento da Ressurreição de Cristo e C é o 

fim do tempo (apocalipse e juízo final). O tempo entre A e B seria o 
tempo profano, traduzido na Septuaginta como chronos. O Tempo 
Messiânico paulino seria aquele tempo tracejado entre B e C – ou 
seja, o nosso tempo, o tempo que resta até a volta do Messias – e 

que é, conforme tradução das cartas paulinas escritas em grego, 

                                            
112 Ibidem, p. 83 

113 AGAMBEN, 2016, p. 84, grifo do autor 

114 Figura 5: representação da concepção de tempo a partir do cristianismo. Fonte: AGAMBEN, 2016, p. 81 
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não chronos, mas kairós. Nesse sentido, enquanto é ao mesmo 
tempo um kairós (para Paulo) e um chronos (tempo em que 

vivemos), é também 
 

[...] o tempo operativo que urge no tempo cronológico e o 
trabalha e transforma a partir do interior, tempo do qual 
precisamos fazer findar o tempo [cronológico] – nesse sentido: o 

tempo que nos resta. [...] o tempo messiânico, como tempo 
operativo, no qual apreendemos e realizamos a nossa 

representação do tempo, é o tempo que nós mesmos somos – e, 
por isso, o único tempo real, o único tempo que temos.115 

 
A História na filosofia agambeniana constitui-se, dessa 

maneira, deste tempo operativo, que é a diferença residual que 

existe com a passagem da sincronia à diacronia e vice-versa. Ou 

seja, “aquilo que o sistema – a sociedade humana – produz, é, de 
qualquer forma, um resíduo diferencial entre diacronia e sincronia, 
é história, isto é, tempo humano”116. Enquanto a coincidência entre 
diacrônico e sincrônico constitui a história cronológica, a diferença 
significante – a não coincidência entre os significados diacrônico e 
sincrônico – constitui a história kairológica. O devir histórico, 
segundo Agamben, deve ser representado por “uma curva 
hiperbólica que exprime uma série de resíduos diferenciais entre 
diacronia e sincronia (e relativamente à qual, portanto, sincronia e 
diacronia constituem apenas dois eixos de referência 
assintóticos”117: 

                                            
115 AGAMBEN, 2016, p. 85-86 

116 Id., 2005, p. 91 

117 AGAMBEN, 2005, p. 92 
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118 

 
Nota-se que a curva da história não toca seus eixos, 

restando sempre um resíduo entre a diacronia epocal e sua 
articulação sincrônica. O nível zero de sincronia implica no 

desvelamento desse resíduo e no fim de toda articulação histórica 
da forma que conhecemos. 

O filme Amnésia119 de Christopher Nolan pode ser visto 
como o paradigma da história. A narrativa é sobre um homem – 
Leonard – que possui uma espécie de amnésia que o acomete de 
tempos em tempos e que produz uma perda de memória recente. 
Seu objetivo é encontrar o sujeito que matou sua esposa. Leonard, 
por não se lembrar dos acontecimentos, anota e fotografa tudo, 
tatuando em seu corpo aquilo que entende ser fundamental. O 
filme é contado de trás pra frente, e a primeira cena que vemos é a 
de Leonard matando Teddy, supostamente o assassino de sua 

esposa. Cada cena seguinte explica como os personagens foram 

parar na cena imediatamente anterior e, dessa forma, somos 
colocados na perspectiva de Leonard: não sabemos como fomos 
parar lá, devemos interpretar os fatos com aquilo que foi escrito, 
etc. Na passagem de uma cena à outra – e cada uma delas seguindo 
na história àquela que seria a cena logicamente anterior – existe 
                                            
118 Figura 6: representação da forma que Agamben entende a relação entre Sincronia e Diacronia. Fonte: 
AGAMBEN, 2005, p. 92 

119 AMNÉSIA. Direção e roteiro: Christopher Nolan. Produção de: Jennifer Todd e Suzanne Todd. [S.l.]: 
Newmarket films, 2000. Acesso em: 10 de agosto de 2016 
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um interlúdio em preto e branco de cenas aparentemente 
anacrônicas, em que Leonard conversa consigo mesmo dentro de 

um quarto de hotel, com informações que ajudam ou confundem o 
espectador.  

A diferença da perspectiva do espectador e da perspectiva 
de Leonard se encontra no simples fato de Leonard desconhecer o 

futuro, ao passo que o espectador, já sabendo do futuro, pretende 
buscar sua origem. Mas e se isso estiver completamente 
equivocado e Leonard souber muito bem o seu futuro? Na última 
cena, quando Leonard descobre a verdade sobre sua esposa – e que 
é a cena logicamente inicial –, fica com raiva de Teddy por lhe 
esconder certas informações e “planeja” seu assassinato: anota 
informações como a placa do carro e o nome de Teddy e escreve 

atrás da foto que possui de Teddy a frase “não acredite em suas 
mentiras”. Portanto toda a narrativa tem sua base em uma 
mentira, em uma manipulação que o protagonista faz consigo 
mesmo. E não seria isso uma perfeita analogia com Moisés e o 
monoteísmo120? Nele, Freud constata, no decorrer da história 
bíblica, a existência de dois Moisés, um egípcio e um hebreu (que 
não se chamava Moisés), e uma separação de cerca de cem entre 
ambos. O monoteísmo surgiu com o primeiro, e durou um 
pequeno espaço de tempo. A instituição do judaísmo ocorreu com o 
assassinato do segundo; após o povo hebreu assassinar o próprio 
pai instituidor (o “pai primitivo” como fantasia fundamental), o 
assassinato seria o resíduo originário escondido nos meandros da 

instituição da religião, aquilo que permite e mantém a sincronia, 
conquanto permaneça escondido. 

Assim como em Moisés e o monoteísmo, a premeditação do 
assassinato que ocorre no início de Amnésia deve ser mantida 

misteriosamente velada para que o próprio assassinato constitua a 
sincronia da narrativa. Ocorre que nem o assassinato de Teddy, 

                                            
120 FREUD, Sigmund. O homem Moisés e a religião monoteísa. 1. ed. Porto Alegre: L&PM, 2014. 
passim 
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nem sua premeditação, são excluídos da história. Estaríamos, 
portanto, equivocados em nossa interpretação? Pelo contrário: a 

própria premeditação e o consequente assassinato fazem parte do 
espetáculo diacrônico, da mesma forma que o êxodo e as tábuas da 
escritura fazem parte da cronologia judaica. O que é excluído da 
narrativa é o próprio assassinato da esposa de Leonard. A fantasia 

fundamental é que não só Leonard matou sua esposa (por 
negligência), mas que premeditou seu assassinato assim como o 
fez com Teddy. É esse o resíduo que deve ser mantido fora de cena 
para que a diacronia tenha lugar. Se esse resíduo é mantido fora de 
cena, o embate entre diacronia e sincronia torna-se possível, e a 
história dá lugar à pseudo-história. Então cada cena seguida de sua 
anterior, de forma anacrônica, apresenta, misteriosamente, uma 

perfeita sincronia, tanto aos olhos do espectador quanto aos olhos 
do protagonista. 

A sincronia da pseudo-história diacrônica, portanto, 
realiza-se a partir da diferença entre as significações anteriores e as 
posteriores, a diferença entre uma cena e a próxima que a explica. 
Nesse sentido, o resíduo da história agambeniana não estaria no 
desfecho do filme, que coloca todas as cenas numa uníssona e 
perfeita sincronia, e sim na ruptura dessa sincronia, na arché que 
se mantém fora da narrativa e que nela ameaça irromper. A 
história do protagonista, portanto, só pode ser compreendida como 
o resíduo contido em cada uma das diferentes interpretações 
possíveis em cada parte, assim como no filme como um todo. 

A máquina do rito e do jogo, num primeiro momento, 
portanto, realiza a passagem entre significados sincrônicos e 
diacrônicos, ritualizando o que é “jogo” e profanando o que é 
“rito”, mantendo uma certa flexibilidade do significante na 

totalidade histórica. Mas essa passagem ocorre apenas dentro de 
uma totalidade narrativa (pseudo-história), sempre permeada pela 
causalidade do eixo sincrônico, com a exclusão do resíduo. Se algo 
como uma destruição cronológica – a exposição do resíduo – 
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ameaça a história, a máquina tende a neutralizar e redirecionar os 
significantes instáveis (esse é o papel da ideologia) .  

Assim, os significantes estáveis e instáveis coexistem na 
história diacrônica-sincrônica. E a única coisa que cabe à máquina 
fazer é manter a sincronia, seja na brutalidade de um Estado 
totalitário que congela os significantes numa eterna estabilidade e 

censura qualquer abertura, seja na liberalidade de um Estado 
democrático-espetacular que permite e até apoia uma certa 
instabilidade, desde que permeada pela sincronia. Para explicar 
estes significantes instáveis, cuja existência pode por em jogo toda 
a diacronia-sincrônica, Agamben utiliza como exemplo o 
significante “morte”. Ao menos em sociedades que realizavam ritos 
fúnebres, a morte implicava no fim do universo significante do 

homem – fim da diacronia – em que “não há mais que sincronia”. 
Ocorre que o fim linguístico do sujeito transforma o morto em um 
fantasma (larva) e “a diacronia, que foi evacuada, vai investir o 
significante por excelência da sincronia [o fantasma]”121; dessa 
forma, o fantasma (significante sincrônico) passa a ser um 
significante instável que pode assumir o significado diacrônico “de 
um perpétuo vagar”122 (assombração). Assim, a máquina 
transforma o significante instável do fantasma, que poderia 
assombrar a casa, numa estabilidade sincrônica, ao garantir-lhe o 
significado de antepassado protetor da casa e da família etc. 

O tempo em que vivemos trata-se, segundo Agamben, de 
uma zona de indeterminação entre tempo profano e fim do tempo, 

em que “o passado é deslocado no presente e o presente estendido 
ao passado”123. Essa ideia de deslocamento entre passado e 
presente remete à ideia de retroatividade da Necessidade que Žižek 
aponta nas primeiras páginas de Menos que Nada. Tudo é 

necessariamente predeterminado por aquilo que Deleuze chama de 

                                            
121 AGAMBEN, 2005, p. 100 

122 Ibidem, loc. cit. 

123 AGAMBEN, 2016, p. 92 
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passado puro, que é o passado absoluto, que inclui não só o 
presente já passado, mas o presente que ainda há de passar, ou 

seja, uma virtualidade de todo o passado. Esse elemento do 
passado puro determina a priori as nossas contingências, ou seja, 
coloca todo o presente histórico numa relação de causalidade entre 
o futuro e o passado – um continuum sincrônico.  

Ocorre que não sabemos exatamente o que é 
predeterminado e é essa incerteza que “direciona nossa 
atividade”124. Žižek afirma ainda que, pelo fato de o passado puro 
conter em si o próprio presente, não é apenas a Necessidade 
histórica que determina as contingências, mas estas, na forma de 
um ato autêntico (e não da mera atividade costumeira), envolvem 
“o paradoxo de um movimento real que (retroativamente) muda 

as coordenadas “transcendentais” virtuais do ser de seu agente”125. 
Em outras palavras, “enquanto o passado puro é a condição 
histórico-causal necessária para nosso atos, nossos atos não só 
criam uma nova realidade atual, mas também mudam 
retroativamente essa mesma condição.”126 , ou seja, rompem a 
sincronia de um determinado futuro numa diacronia de um futuro 
possível. A apreensão do tempo como kairós desvela o resíduo da 
história sincrônica e torna o chronos inoperante. 

A Necessidade, como Agamben afirma em Bartleby, ou da 
contingência, não deve ser entendida como uma causalidade que 
implica necessariamente num agir condicionado, ou seja, ao 
“verificar-se ou não do evento entendido de modo disjuntivo”127. O 

que é necessário, diz o filósofo interpretando um excerto 
aristotélico, “diz respeito à alternativa ‘se-verificará-e-não-se-
verificará’ no seu conjunto”128, ou seja, as contingências, as 

                                            
124 ŽIŽEK, 2013b, p. 57 

125 Ibidem, p. 55 

126 Ibidem, loc. cit. 

127 AGAMBEN, 2015b, p. 42 

128 Ibidem, loc. cit. 
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possibilidades. O que Agamben tenta propor para a sua política que 
vem não é uma simples “nova significação dos significantes”, mas 

uma potência do significar que transmita a função significante, ou 
seja, a tradição de sua arché, a assinatura da história. Uma 
destituição que faça com que a continuidade diacrônica-sincrônica 
encontre seu fim e a história encontre seu lugar. 

 
[...] é preciso lembrar que a regra fundamental no jogo da 
história é que os significantes da continuidade aceitem trocar de 

lugar com os significantes da descontinuidade, e que a 
transmissão da função significante é mais importante que os 
próprios significados. A verdadeira continuidade histórica não é 

aquela que crê poder desvencilhar-se dos significantes da 
descontinuidade relegando-os a um país dos brinquedos ou a um 
museu das larvas (que frequentemente coincidem hoje em um 

único lugar: a instituição universitária), mas aquela que aceita, 
“jogando” com eles, assumi-los para os restituir ao passado e 

transmitir ao futuro. [...]129 
 

Se não houver esse “jogo” que expõe a diferença entre a 
diacronia e a sincronia, ou as novas gerações vão, como uma forma 
de resistência, destruir os velhos significantes e criar seus próprios 
fantasmas, como se fossem os “portadores da verdade”, ou as 
velhas gerações vão impedir que as novas rompam seus velhos 

fantasmas: as duas hipóteses representam a não transmissão da 
função significante, a não descontinuidade da sincronia histórica. O 
anjo da história, como escreve Benjamin em sua nona tese sobre o 

conceito de história130, tem o aspecto do Angelus Novus de Klee. 
Olha com olhos fixos para o passado, perplexo com o amontoado 
de ruínas que se acumulou, espantado com a não tradição. Ao 
passo que pretende reconstituir a história a partir das ruínas e 
“acordar os mortos”, o forte vento do progresso sopra do paraíso e, 

                                            
129 AGAMBEN, 2005, p. 106 

130 BENJAMIN, Sobre o conceito..., p. 14 
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ao mesmo tempo que o empurra de costas em direção ao futuro, 
impede que a tradição finalmente ocorra. 

 
3.3 EXPERIMENTUM MESSIÂNICO, OU DA DESCRIAÇÃO: 
DESVELAMENTO LINGUÍSTICO DE UM NÃO-LINGUÍSTICO 

 

É na linguagem, pois, que o homem encontra o terreno 
dessa descontinuidade diacrônica. O homem, segundo Agamben, 
só se torna sujeito enquanto sujeito lingüístico, quando 
expropriado da sua in-fância (“infante”, do latim: não falante) e 
constituído na linguagem. Por essa razão, sua infância, enquanto 
pura experiência muda, não é jamais apreendida na linguagem. E 
aos que dizem que conseguem apreendê-la no silêncio de um fluxo 

de consciência, caem, inevitavelmente, no pensamento na forma de 
um monólogo interior: novamente na linguagem. Se o sujeito surge 
da expropriação do não-linguístico, isso quer dizer que a 
experiência pura e muda não é um momento pré-linguístico 
cronológico, mas sim uma experiência que “coexiste originalmente 
com a linguagem”131, que “não pode ser historicizada, porque é ela 
mesma historicizante”132, é a sua origem – ou, em termos 
aristotélicos, sua potência de não –, e que constitui o homem como 
sujeito em cada expropriação que a linguagem faz dela. 

 

[...] a origem da linguagem deve necessariamente situar-se em 
um ponto de fratura da oposição contínua de diacrônico e 
sincrônico, histórico e estrutural, no qual se possa captar, como 

um Urfaktum ou um arquievento, a unidade-diferença de 
invenção e dom, humano e não humano, palavra e infância.133 
 

Portanto, é no resíduo da diferença entre o significado 
diacrônico e o significado sincrônico que situa-se essa experiência 

                                            
131 AGAMBEN, 2005, p. 59 

132 Ibidem, p. 61 

133 Ibidem, loc. cit., grifo nosso 
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pura do humano, na própria instabilidade significante que a 
máquina há de estabilizar sincronicamente.  A fim de exemplificar 

o caráter concreto de tal origem, Agamben se utiliza da raiz indo-
europeia, que, sendo um ponto “não atestado historicamente”134 
entre a diacronia e a sincronia, é uma língua real que garante a 
“coerência sincrônica do sistema”135, posto ser “algo que ainda não 

cessou de acontecer”136. Nesse sentido, conclui Agamben que “a 
experiência” – como infância do homem – “é a simples diferença 
entre humano e lingüístico. Que o homem não seja sempre já 
falante, que ele tenha sido e seja ainda in-fante, isto é a 
experiência”137. 

 
Se não houvesse a experiência, se não houvesse uma infância do 
homem, certamente a língua seria um “jogo”, cuja verdade 

coincidiria com seu uso correto segundo regras lógico-
gramaticais. Mas, a partir do momento em que existe uma 

experiência, que existe uma infância do homem, cuja 
expropriação é o sujeito da linguagem, a linguagem coloca-se 
então como o lugar em que a experiência deve tornar-se verdade. 

[...] 
Assim como a infância destina a linguagem à verdade, também a 
linguagem constitui a verdade como destino da experiência.138 

 
E a infância de Charles Foster Kane139 não seria aquilo que 

se materializou num simples balbucio em seu leito de morte? 
Pouco antes de morrer, o protagonista balbucia “rosebud” que, ao 

final do filme, revela ser a palavra escrita em seu trenó no 
momento em que fora privado de sua infância e inserido no 
sistema financeiro. Esse “rosebud” é a apropriação do lingüístico 

                                            
134 Ibidem, loc. cit. 

135 Ibidem, loc. cit. 

136 Ibidem, loc. cit. 

137 AGAMBEN, 2005, p. 62 

138 Ibidem, p. 62-63 

139 CIDADÃO Kane. Direção: Orson Welles. [S.l.]: RKO pictures, 1941. 
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pelo não-linguístico, a revelação da origem lingüística do ser 
cidadão Kane, o humano Kane original e infante. E toda matéria 

publicada pelo seu jornal, toda fala dita pelo protagonista, trazia 
consigo o “rosebud”, a cisão de Kane entre a infância e seu poder 
midiático espetacular. 

Ao passo que todo animal, como aponta Agamben fazendo 

referência aos estudos semiológicos de Benveniste acerca da 
diferença entre língua e fala, possui uma língua, o homem é o 
único animal que “cinde esta língua una e apresenta-se como 
aquele que, para falar, deve constituir-se como sujeito da 
linguagem, deve dizer eu”140. Essa cisão introduz uma 
descontinuidade, uma diferença residual, entre infância e história, 
e “é sobre essa diferença, sobre essa descontinuidade que encontra 

seu fundamento a historicidade do ser humano”141. E é em busca 
dessa origem do mundo significante – uma potência significante – 
que a experiência deve apropriar-se da função significante e 
assinar. A pura experiência infante, resultante da descontinuidade 
entre sincrônico e diacrônico, é, portanto, a “experiência 
transcendental da diferença entre língua e fala”142 que abre “pela 
primeira vez à história o seu espaço”143. 

 

Por isso a história não pode ser o progresso contínuo da 
humanidade falante ao longo do tempo linear, mas é, na sua 
essência, intervalo, descontinuidade, epoché. Aquilo que tem na 

infância a sua pátria originária, rumo à infância e através da 
infância, deve manter-se em viagem.144 
 

Se compreendermos a eficácia gloriosa da máquina 
governamental como o poder midiático-espetacular das modernas 

                                            
140 AGAMBEN, 2005, p. 64 

141 Ibidem, loc. cit. 

142 Ibidem, loc. cit. 

143 Ibidem, loc. cit. 

144 AGAMBEN, 2005, p. 65 
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democracias que mantém a aparência de sincronia histórica e, em 
razão disso, a linearidade da linguagem ao longo de todo o tempo 

histórico, pode-se estabelecer que o vazio da máquina 
governamental conecta-se imediatamente aos espaços de exceção 
da máquina antropológica, ao resto messiânico, ao resíduo 
existente entre sincronia e diacronia e, por fim, à origem não 

linguística da linguagem. A solução para esse “excesso residual”, 
segundo a filosofia política de Giorgio Agamben, é “tornar 
inoperoso”. 

Katargeín, que deriva do grego argós, é o léxico paulino 
que quer dizer “tornar inoperante, desativar, suspender a eficácia”. 
Da mesma forma que o chronos é tornado inoperante, Paulo 
propõe uma desativação do nómos contido na Torá, que não se 

trata de uma mera destruição anárquica do nómos, mas sim de 
desativá-lo, fazê-lo passar do ato à potência: 

 
[...] assim como, no nómos, a potência da promessa foi 

transposta em obras e em preceitos obrigatórios, de modo 
correspondente, agora, o messiânico torna essas obras in-
operantes, as restitui à potência na forma da inoperosidade e da 

inefetividade. O messiânico é não a destruição, mas a desativação 
e inexecutabilidade da lei.145 

 

O filósofo, no início da Quinta jornada de O tempo que 
resta, contrapõe, como conceitos antitéticos no vocabulário 
paulino, à lei do nómos (que é a figura normativa da lei) a lei 

messiânica da fé. Confrontando, mais a frente, a lei no estado de 
exceção schmittiano-agambeniano visto no primeiro capítulo – ou 
seja, o estado de exceção como paradigma do funcionamento da lei 
e a exceção como condição de possibilidade do direito – com o 
estado da lei na katárgésis messiânica (lei da fé), Agamben conclui 
que Paulo, na condição de crente, através da fé, torna inoperosa a 

                                            
145 Id., 2016, p. 115-116 
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lei do nómos (que se aplica através de sua desaplicação) e 
“radicaliza a condição do estado de exceção”146. 

A intepretação de Agamben do messianismo paulino 
confrontado com a Lei é muito próxima da confrontação de estado 
de exceção em que vivemos e verdadeiro estado de exceção 
constante na oitava tese Sobre o conceito da história de Walter 

Benjamin. Para o filósofo alemão, 
 

A tradição dos oprimidos ensina-nos que o "estado de exceção" 
em que vivemos é a regra. Temos de chegar a um conceito de 

história que corresponda a essa ideia. Só então se perfilará diante 
dos nossos olhos, como nossa tarefa, a necessidade de provocar o 
verdadeiro estado de exceção.147 

 

Benjamin, consciente da situação da Lei como uma vigência 
sem significado148, como um estado de exceção em que vivemos, 
propõe uma radicalização deste conceito. A fim de diferenciar o 
estado de exceção schmittiano e o estado de exceção benjaminiano, 
Agamben, em entrevista – respondendo a uma pergunta em que o 
entrevistador indagava se Walter Benjamin era um schmittiano de 
esquerda – afirma que 

 

Não, isso é um erro. Benjamin sustenta que diante do estado de 
exceção é necessário produzir um verdadeiro estado de exceção. 

O estado de exceção de Schmitt é fictício, enquanto insinua que a 
lei ainda existe. Um “verdadeiro” estado de exceção, com 
Benjamin, é o seguinte: vocês dizem que aqui não há lei? Ah! 

Então vamos levar isso a sério: de fato, não há. Portanto, a 
anarquia, que se encontrava no interior do poder, agora se 

                                            
146 AGAMBEN, 2016, p. 124 

147 BENJAMIN, W. Sobre o conceito da História. In: ______. O anjo da história. Traduzido por João Barrento. 
2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. Cap. 1, p. 13 

148 Expressão criada pelo teólogo Gershom Scholem e constante em carta a Walter Benjamin datada de 
1934, em que debatiam a situação de Lei em O Processo de Franz Kafka 
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encontra com o poder no estado de exceção como é entendido por 

Schmitt.149 
 

Nesse ínterim, a tarefa do camponês na lenda Diante da Lei 
constante em O Processo de Franz Kafka150, segundo Agamben, vai 
muito além de apenas mostrar a vigência sem significado da Lei. O 
personagem, inclusive, é comparado por alguns intérpretes ao 

Messias da tradição judaico-cristã; pode-se compará-lo, ainda com 
mais razão, a Bartleby.  

Bartleby é um personagem do conto Bartleby, o escrevente: 
uma história de Wall Street, de Herman Melville. Bartleby, um 
escrevente que é contratado por um escritório de advocacia para 
exercer a vocação de copista, a partir de um certo momento passa 
a se recusar a fazer as tarefas ordenadas pelo seu chefe, através do 

seu muito conhecido “preferiria não”. O “preferiria não” torna-se, 
no decorrer da narrativa (contada em primeira pessoa pelo seu 
chefe) mais recorrente e cada vez mais radical, chegando ao ponto 
de Bartleby se recusar a (ou “preferir não”) sair do prédio em que 
se instalava o escritório de seu chefe (que após demití-lo, teve de se 
mudar em razão da recusa de Bartleby de se retirar).  

Ao final da Lenda de Kafka, a porta é fechada, e o 
camponês, através de sua conduta bartlebyliana, preferindo não 
passar pela porta, consegue com que esta seja fechada.  Talvez, 
como arrisca o filósofo, em vez de ser interpretado como alguém 
derrotado pela lei no estado de exceção, deva ele ser interpretado 

como aquele que desativou a estrutura do bando: 
 

Os personagens de Kafka – e é por essa razão que nos interessam 
– têm a ver com essa figura espectral do direito no estado de 
exceção e tentam, cada um segundo sua própria estratégia, 

“estudá-la” e desativá-la, “brincar” com ela.151 

                                            
149  AGAMBEN, G. A democracia é um conceito ambíguo: entrevista. Atenas: Tecnopolis, 2013. Entrevista 

concedida ao ALBA e ao RedNotebook. Acesso em 19 de março de 2016  

150 KAFKA, 1985 

151 AGAMBEN, 2011a, p. 98 
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 Bartleby é um princípio de pura contingência, e essa 

contingência se faz presente no camponês que, ao não passar pela 
porta que já está aberta, evidencia estar fora já estando dentro, ao 
mesmo tempo que está dentro apesar de estar fora, e essa 
“revelação” do estado de exceção em que vivemos é, para 
Benjamin, a passagem para o estado de exceção efetivo. O messias 
tem, pois, a função bartlebyliana de desvelar o mistério que 
esconde a anomia tornando inoperoso o nómos veladamente 
anômico, conduzindo a lei à sua potência (de não). Bartleby, que é 
comparado por Agamben (que, por sua vez, faz remissão a 
Deleuze) ao Messias, tem como função “salvar o que não foi”, 
sendo a cifra de toda potência de não e o paradigma da 

inoperosidade: “O ‘preferiria não’ é a restitutiu in integrum da 
possibilidade, que a mantém em suspenso entre o acontecer e o 
não acontecer, entre o poder ser e o poder não ser. Ele é a 
recordação daquilo que não foi”.152 

Em O que resta de Auschwitz, Agamben se lembra do 
episódio em que, ao final da guerra, dois cineastas britânicos foram 
a um campo de extermínio filmar os sobreviventes que dali saíam, 
num espetáculo de liberdade. Ocorre que entre os prisioneiros e o 

amontoado de cadáveres estava a insuportável figura do 
muçulmano, que eram os judeus absolutamente desprovidos de 
linguagem e de humanidade, puramente vida biológica. No 
momento em que os cineastas capturam sua figura, Agamben 

descreve um breve momento de espanto (muito maior que o que 
tiveram ao ver o monte de cadáveres) em que o ocidente reconhece 
a si mesmo nos muçulmanos como pura vida nua, seguido de uma 
rápida movimentação da câmera para um outro foco, em razão da 
vergonha e do embaraço criados pela pura exposição. É esse 
momento kairológico de breve exposição do inefável que deve ser 
tomado como paradigma do desvelamento da anomia: é sob o 
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resto de Auschwitz que se fundamenta o campo da modernidade 
biopolítica. 

Esse desvelamento não seria a exposição da violência 
anômica benjaminiana que funda o direito em ato e, sem perder 
sua natureza anômica, o protege enquanto potência? Não se trata 
apenas, portanto, de uma exposição dos episódios de exceção 

jurídica, como um caso de violência policial abusiva, ou uma 
decisão judicial antinômica. Esses exemplos apenas revelam a 
exceção a partir de uma perspectiva jurídica, ou seja, tomam o 
direito como regra, e criticam as exceções e os excessos como 
falhas, o que é um erro para a filosofia de Agamben, para quem a 
exceção se tornou a regra. A tarefa que cabe ao Messias cumprir é 
desvelar não apenas espacialmente a exceção, mas originalmente 

enquanto violência fundamental; e a partir do momento em que 
essa violência só é exercida sobre vidas nuas que foram isoladas, é 
a partir da exposição dessas vidas em uma multidão que se revela o 
experimento des-continuativo e kairológico do resto. O fim da 
biopolítica, portanto, só pode ocorrer a partir do desvelamento da 
tanatopolítica que a fundamenta.  

 
Mostrar o direito em sua não relação com a vida e a vida em sua 

não relação com o direito significa abrir entre eles um espaço 
para a ação humana que, há algum tempo, reivindicava para si o 

nome de “política”. A política sofreu um eclipse duradouro 
porque foi contaminada pelo direito, concebendo-se a si mesma, 
no melhor dos casos, como poder constituinte (isto é, violência 

que põe o direito), quando não se reduz simplesmente a poder de 
negociar do direito. Ao contrário, verdadeiramente política é 
apenas aquela ação que corta o nexo entre violência e direito.153 

 

O experimento de Bartleby da pura contingência – da 
potência de não, que apreende e altera o chronos e o nómos a 

partir da produção de um Tempo Operativo (kairós) e da katargéin 
– pode ser comparado àquela alteração retroativa descrita por 
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Žižek no capítulo anterior, em que a contingência futura age sobre 
o próprio passado (puro). O experimentum bartlebyliano torna 

inoperante o tempo histórico, e, através dele, o universo 
significante é desestabilizado, remetendo a linguagem, a lei, e a 
história às suas potências, e desativando, por conseguinte, as 
máquinas do jogo-rito, antropológica e governamental. Só o 

experimento permite com que a história, a linguagem e a lei 
adquiram um novo ergón, uma nova obra, que seja apenas 
inoperosidade, uso potencial. 

O Tempo Messiânico – que é o tempo do estado de exceção 
schmitiano – permite a realização de um agir kairológico-
bartlebyliano que implica na efetivação do estado de exceção 
benjaminiano e que é, para Agamben, o fim do campo e o fim da 

vida nua, o retorno da potência de não em uma nova forma-de-
vida. É a partir da reunião e organização destes conceitos que se 
fundamenta a política que vem de Giorgio Agamben. 

Os escritos de Agamben acerca do tempo e da história 
tentam propor que a história cronológica só encontra seu 
momento de “verdade” na sua origem, na sua potência histórica, 
na cisão que a funda e acompanha. “Experienciar significa 
necessariamente, neste sentido, reentrar na infância como pátria 
transcendental da história”154. Os seus escritos mais políticos – de 
Meios sem fim a toda a saga Homo sacer – tentam, por outro lado, 
já visando o momento pós-experimentum da política que vem e a 
biopolítica atual, mostrar o caminho que essa experiência deve 

tomar, traçar as linhas gerais de como tudo deve se encaminhar, 
baseando-se na ideia de que a “forma-de-vida [...] deve tornar-se o 
conceito-guia e o centro unitário da política que vem”155. 

 

Se a história nomeia a própria expropriação da natureza humana 
em uma série de épocas e de destinos históricos, o cumprimento 

e a apropriação do télos histórico que está aqui em questão não 
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significa que o processo histórico da humanidade está agora 

simplesmente composto em uma ordem definitiva (cuja gestão 
pode ser confiada a um Estado universal homogêneo), mas que a 
própria anárquica historicidade que, permanecendo pressuposta, 

destinou o homem vivente nas diversas épocas e culturas 
históricas deve agora vir como tal ao pensamento, ou seja, que o 
homem se apropria agora de seu próprio ser histórico, de sua 

própria impropriedade. O tornar-se próprio (natureza) do 
impróprio (linguagem) não pode ser formalizado nem 

reconhecido segundo a dialética do Anerkennung 
[reconhecimento], porque é, na mesma medida, um tornar-se 
impróprio (linguagem) do próprio (natureza).156 

 

A política que vem não seria a simples ocupação da 
biopolítica por alguma outra forma política, mas sim o resultado de 

uma experiência radical em que a pura origem da linguagem 
quebre o continuum histórico diacrônico-sincrônico e faça uso de 
todo o universo significante, tome a função significante das coisas 
do mundo para si, e direcione a significação em ato para uma 
potência significante, para um poder fazer novo uso que funde 
verdadeira história. E o direito, enquanto constituído pelas 
máquinas antropológica e governamental que têm na vida nua o 
elemento da modernidade que as faz operar, deve ter sua tradição 
sincrônica rompida e suas lacunas diacrônicas expostas e, assim, 

ser posto fora de uso: 
 
Um dia, a humanidade brincará com o direito, como as crianças 
brincam com os objetos fora de uso, não para devolvê-los a seu 

uso canônico e, sim, para libertá-los definitivamente dele. O que 
se encontra depois do direito não é um valor de uso mais próprio 
e original e que precederia o direito, mas um novo uso, que só 

nasce depois dele. Também o uso, que se contaminou com o 
direito, deve ser libertado de seu próprio valor.157 
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A filosofia do uso, que advém de uma forma de vida da 
pobreza e da renúncia ao direito, remetem às singularidades que 

compõem o resto: os povos, sempre ao bando, com seus corpos 
tomados como vidas nuas no interior da exceção soberana. A 
multidão é o sujeito político desse experimentum original, posto 
que é constituída pelo resto que, não tendo lugar na linguagem 

enquanto classe, é o resíduo diferencial que existe entre diacrônico 
e sincrônico, sempre estatizado numa classe, num grupo, num bíos 
que lhe retira qualquer participação política, num bíos que não é 
senão forma de vida nua.  

A multidão, enquanto negação do resto, é o resto em sua 
potência, a potência do pensamento comum – pura 
comunicabilidade – cuja experiência torna inoperante (katargéin) o 

chronos e a estabilidade significante, e nesse movimento 
kairológico, a multidão desativa as máquinas da biopolítica e retira 
a vida nua dos cálculos do Estado, deixando esta de ser o encargo 
histórico da humanidade. Esse é o “estado de exceção efetivo” de 
Walter Benjamin a pela perspectiva de Agamben, uma pura 
experiência proveniente de uma multidão de povos e que desvela a 
biopolítica, mostra a assombrosa figura da vida nua passível da 
exceção dos campos como a regra fundamental do tempo em que 
vivemos. 

O experimentum é o retorno da possibilidade daquilo que já 
passou, uma repetição não do idêntico, mas da diferença entre 
diacrônico e sincrônico, daquilo que podia ter sido em cada ponto 

em que diacrônico e sincrônico aparentemente convergem. A 
proposta política da multidão, da constituição de um sujeito 
político, não pode ter um fim em si mesmo, pois o gesto político, 
segundo Agamben, é um meio sem fim, pura medialidade. O 

experimentum é a exposição das vidas nuas do resto na forma da 
multidão, e é essa exposição que remete a vida à potência, 
tornando-a forma-de-vida da pura exposição da zoé. Forma-de-
vida que desativa o signo do mundo, remetendo o mundo à 
potência, ao aberto, à assinatura. Só assim 
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Teremos então, diante de nós, um direito “puro”, no sentido em 
que Benjamin fala de uma língua “pura” e de uma “pura” 
violência. A uma palavra não coercitiva, que não comanda e não 

proíbe nada, mas diz apenas ela mesma, corresponderia uma 
ação como puro meio que mostra só a si mesma, sem relação 
com um objetivo.158 

 

Seria a multidão do comum que se constitui e realiza o 
experimento da inoperosidade para dar início à política que vem 
ou, inversamente, é o experimento realizado por um resto que 
constitui a multidão como sujeito político já inserto na política que 
vem? A este mesmo problema se confrontou Heymann Steinthal 
quando percebeu sua contradição ao definir que o humano cria a 

linguagem mas só é definido pela sua inserção nela: “Sem dar-me 

conta pressupus esta origem: o homem, com suas características 
humanas me era dado, na realidade, pela criação, e eu pretendia 
descobrir então a origem da linguagem no homem.”159 Por essa 
razão, a comunidade que vem, tal qual o humano, é inessencial e 
puramente existencial, e quer a constituição de uma multidão (ou 
seja de uma forma-de-vida) ocorra antes ou depois do experimento 
inoperoso, esta deve ser pressuposta como um sujeito já político. É 
essa a natureza do como se não paulino citado por Agamben em O 
tempo que resta: da mesma forma que na comunidade messiânica 
as classes mundanas devem ser tomadas como se não o fossem, 
tendo em vista um comum, o resto não político deve ser tomado, 

numa dupla negativa, como se não fosse não político. 

                                            
158 AGAMBEN, 2011a, p. 133 

159 STEINTHAL apud AGAMBEN, 2013b, p. 63 
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...Ao paradigma da estrutura 

 

 
O projeto filosófico de Agamben é um rizoma, no sentido 

deleuziano. A raíz é sempre, em todo o decorrer cronológico, a sua 
origem – sua arché – a partir de cujas diferenças converge a um 
único ponto em comum. Sua filosofia não possui uma sistemática 
lógica, uma linha de pensamento propriamente dialética, mas uma 

explanação explicativa-interruptiva, que nunca se exaure numa 
concretude e que mantém a própria abstração abstrata. Mas é da 

união de todas as suas interrupções que percebemos e 
conseguimos visualizar seu não-falado sempre presente em seus 
escritos. Apesar da dificuldade de se interpretar um escritor que 
não se exaure em seus escritos, seu método arqueológico realiza 
uma mudança do ponto de vista que temos das coisas, tornando 

inoperantes nossas interpretações de mundo para dar azo ao 
mundo enquanto potência. 

A viabilidade de uma multidão retirada de Dante, de um 
resto retirado de Paulo de Tarso, de uma potência retirada de 
Aristóteles, podem por à prova a seriedade de seu projeto 
filosófico, em razão da diferença de tempo e de vocação que há 

entre ele e estes pensadores. Afinal, o que poderia haver em 
comum entre um escritor do século XIII, um apóstolo do século I e 
um filósofo do século IV a. C.? Ou entre um jurista nazista e um 

filósofo alemão judeu? A diversidade de suas fontes é grandiosa, o 
que torna a leitura, apesar de dificultosa, tão agradável quanto a 
que fazemos de um bom livro. Na análise de seus textos, 
percebemos que a arqueologia por ele empreendida retira apenas 
aquele núcleo archeológico, aquela origem que acompanha a 
palavra em cada uma de suas traduções. Da dynamis retira a 
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adynamia, do resto retira a não-universalização, do ergon retira 
argos e katargéin, da glória retira kabod e doxa, do sacer retira 

sagrado e sacro etc. 
O que é ausente na filosofia agambeniana é um sistema 

lógico, com todos os conceitos e categorias. Talvez porque, se assim 
fosse, sua filosofia – ou sua escrita de um modo geral – pudesse 

perder a potência de não, por passar imediatamente ao ato. Pode 
parecer que Agamben adote uma postura apolítica ao se recusar a 
adotar uma linha explicitamente marxista – como o fazem Žižek, 
Badiou, Negri, Deleuze etc. Contudo, sua opção por manter-se 
afastado do âmbito econômico stricto senso ou de uma hipótese 
comunista não é uma ignorância dessas áreas, mas um ato 
filosófico: ele opta por manter acesa a hipótese de uma hipótese e 

por não se especificar numa corrente determinada. 
Valho-me, enfim, de uma observação acerca de uma 

percepção da saga Homo sacer. Inobstante os diversos paradigmas 
ali empregados e as muito bem efetuadas investigações 
arqueológicas, existe algo sempre perdido na análise da maior obra 
de Giorgio Agamben. A saga, como se sabe, foi escrita fora da 
ordem determinada dos livros. Sua construção toma o primeiro 
livro como o paradigma cuja assinatura inscreve os demais. Homo 
Sacer, I é, portanto, sem dúvidas, o paradigma – nele encontramos 
não só o conceito homônimo à saga, mas também a vida nua, a 
exceção, o campo. 

A saga, contudo, e eu acredito que isso seja algo que 

Agamben queira deixar claro, desvela sua própria assinatura. 
Conforme os livros saíam, o filósofo determinava seu número, seu 
locus no todo da obra. Antes da publicação de Stasis, entendia-se 
que O reino e a glória – que é o livro 4 do volume II – fosse o livro 

2 do volume II, porque assim constava nas edições. Por algum 
motivo, o locus do livro foi alterado com o lançamento de Stasis, 
que passou a ocupar o livro 2 do volume II. E o que impede 
Agamben de determinar que livros como O Aberto e O tempo que 
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resta passem a fazer parte da saga? Ou de excluir outros livros ou 
simplesmente alterar novamente a ordem? 

Essa nova (re)leitura que o filósofo faz de si é aquele ato de 
différance que Derrida fala no segundo ou terceiro capítulo de A 
escritura e a diferença. A différance (com o “a”) – a diferenciação 
da escritura, a potência diferenciante – se dá com a repetição, de 

tal forma que a différence consista no espaço entre a escritura e sua 
leitura. E a différance é a repetição da diferença que se refaz 
retroativamente, sobredetermina toda a escritura, reconstrói a 
estrutura. 

As diversas alterações fazem da saga homo sacer uma 
estrutura com vários paradigmas que se direcionam e se 
redirecionam. Mas, mais do que isso, as alterações fazem da saga 

homo sacer o paradigma da estrutura. Se Agamben apenas em 
2008, com Signatura rerum, falou expressamente da estrutura do 
paradigma, desde 1995 a assinatura do paradigma da estrutura 
emerge em cada um de seus escritos. E o que homo sacer, 
enquanto paradigma da estrutura, nos mostra é o aberto em toda 
estrutura, por mais fechada que se pretenda. Talvez a própria 
opção de deixar alguns livros para fora da estrutura de homo sacer 
exponha ainda mais esse paradigma. O exemplo que completa a 
abertura da estrutura é a exclusão de O aberto da estrutura fechada 
da saga. Apesar de excluído é um dos livros que com ela mais 
dialoga, principalmente com os volumes I e III. Não é um excluído 
que está ao mesmo tempo incluído, pois isso não passaria de uma 

exceção: é um fora que, ao lado da saga, age como exemplum da 
abertura, e que completa o paradigma da (sempre incompleta) 
estrutura. Em oposição ao Angelus Novus de Klee, o anjo 
melancólico de Dürer representa a tradição. Imerso na estrutura e 

rodeado de objetos cotidianos, o anjo melancólico está 
profundamente entediado, e olha fixamente para frente como 
quem procura algo nas coisas. Ao contrário do Angelus Novus que 
é empurrado para o futuro, o anjo melancólico está paralisado, e 
essa estagnação – essa interrupção da tradição – o deixa inquieto. 
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Ele não busca a materialidade dos objetos ou os signos dados, mas 
sim suas assinaturas. O aberto da estrutura em seu próprio 

fechamento, da mesma forma que o livro (ainda não) escrito, traz 
as assinaturas daquilo que vem. 
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