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RESUMO 

 

A reflexão nos domínios da filosofia política e do direito freqüentemente resvala na 

dificuldade de apreensão de uma noção reconhecida como eixo central em que as 

diferentes análises se entrecruzam; referida noção é a de soberania. Os acontecimentos 

hodiernos, dotados de notória singularidade, relançam este tema em toda a sua 

complexidade, ensejando um renovado interesse em sua compreensão. As concepções 

tradicionais, contudo, preservam a perspectiva de uma certa continuidade em seu 

entendimento. Por isso, para uma diferente caracterização da soberania como ordem 

política e jurídica definidora da modernidade, o presente trabalho recorre aos preceitos da 

filosofia de Michel Foucault, como reflexão crítica e histórica, na busca por instrumentos 

novos e por uma abordagem transversal capaz de diagnosticar a dinâmica intricada da 

relação entre poder e direito, destacando ao final de sua problematização a questão da 

biopolítica, como tese emblemática da atualidade e ponto de inflexão para sua 

inteligibilidade e transformação. 

Palavras-chave: Crítica, Estado, soberania, governo, biopolítica.  

 



 
 

 

RÉSUMÉ 

 

La réflexion dans les domains de la philosophie politique et du droit fréquemment 

glisse sur la difficulté d’appréhension d’une notion aceptée comme un axe central sur 

lequel les différentes analyses se croisent ; cette notion est la souverainété. Les événements 

de nous jours, en portant de notoire singularité, relancent cette question avec toute sa 

complexité, en ouvrant l’occasion pour un intérêt renoué dans sa compréhension. Les 

conceptions traditionnelles, cependant, préservent la perspective d’une certaine continuité 

de son entendement. Donc, pour faire une différente caractérisation de la souveraineté 

comme l’ordre politique e juridique définitrice de la modernité, cette thèse ci fait appel à la 

philosophie de Michel Foucault, comme une réflexion critique et historique, pour trouver 

des instruments nouveaux et une approche transversale capable de diagnostiquer la 

dynamique embarrassante de la relation entre pouvir e droit, en détachant, à la fin de cette 

problèmatisation, la question de la biopolitique comme la thèse emblématique de 

l’actualité et le point d’inflexion pour sa inteligibilité et transformation. 

Mot-clés : Critique, État, souveraineté, gouvernement, biopolitique. 
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Introdução: 
A soberania da pós-modernidade 

Os tempos hodiernos denotam uma aceleração nos movimentos sísmicos do solo 

social, que salientam os pontos de tensão em meio aos blocos da estrutura,1 tornando tanto 

mais inverossímil o aspecto de firmeza a que esta aspira quanto ensejando elaborações que 

confiram aos atores da vida as rédeas do presente. Assim, no espectro de teorias que 

acorrem ao momento, as elucubrações se arriscam na aventura de escandi-lo, seja negando 

as rachaduras crescentemente mais visíveis, fortalecendo as bases sobrecarregadas do 

edifício sócio-cultural; seja negando a rigidez dos pilares de sustentação, que persistem no 

arrimo do todo e condicionam austeramente as concatenações sobrepostas, enfatizando em 

contrapartida os arranjos inusitados que surgem das últimas alterações. Em ambas as 

direções, porém, há o anseio pela cristalização, pela apreensão definida ou, ao menos, pela 

determinação radical de um processo em condução, ainda que este signifique a inteira 

dissolução de tudo antes visto; há, por fim, um anseio pelo resultado. 

A experiência ocidental já apresenta este anseio como traço distintivo de sua 

relação com o tempo, cuja intensificação consagra momentos historicamente coletados 

como focos de transformações cruciais para a identificação e o destino das sociedades. Em 

cada foco, são acentuados alguns aspectos expostos a essa turbação (ou à centralização que 

lhe põe fim), os quais são valorados primeiramente a partir de sua consumação, para em 

seguida figurar como conquistas em termos de uma aquisição ou de uma libertação dos 

indivíduos que, até então, são vistos mais como elementos da construção do que como 

artífices da obra. No momento de inversão desta condição, correlacionam-se o saber 

materializado do espaço e o agir modificador do tempo para, num jogo de luzes por entre 

estes dois eixos de localização, surgir o indivíduo que, com a ciência desses parâmetros, 

irrompe com o despertar da consciência de si mesmo, na esperança de não apenas orientar 

sua própria constituição, mas igualmente arquitetar o edifício como um todo. 

Esta última ambição qualifica um momento ímpar nesta construção existencial em 

que, sob nova direção, todo o conjunto se reelabora sob a demanda de um impulso criativo 
                                                           
1 Retoma-se, em termos gerais, a noção corrente de “estrutura” nos estudos sociais, como representação do 
sistema de relações de que se compõe a sociedade. Não há, pois, neste ponto, preferência por qualquer das 
dimensões institucionais, valores, ou condições biológicas e antropológicas, enquanto elemento ou princípio 
fundamental dessa estruturação, assumindo-se que todos exercem a mesma função de organização e 
identidade, a qual se quer examinar; no mesmo sentido, observa-se que todos esses componentes sofrem 
alterações e questionamentos no momento histórico atual, sem, portanto, vantagem que lhes dê primazia. 
Será, em todo caso, argüida a manifestação dessa organização através do direito. Para uma conceituação 
sumária, cf. ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia, 1998, pp. 376-377. Vide infra, item 1.2. 
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que almeja alterar o que há de mais sedimentado e antigo, emprestando-lhe plasticidade, 

bem como fixar e imortalizar o que inesperadamente ressalta, imprimindo sentido e beleza, 

de modo a tornar a excelência do improviso uma qualidade constante e confirmada da 

obra. O paradoxo se instala, na medida em que a condução do projeto requer o movimento 

reflexivo do burilamento de si, objetivo primeiro da construção; todavia, não dispensa 

igualmente a missão de remodelar a constituição dos demais indivíduos que partilham não 

só da posição de construtores, mas também de componentes nos arranjos estruturais da 

edificação social. Emerge assim, das formas primevas de organização social, baseadas no 

domínio direto e destruidor, a questão do poder, que desde então recai no dilema de 

confrontar-se com a participação universalizada no projeto comum, com a presença da 

liberdade de cada obreiro na escultura de si mesmo e na arquitetura do todo. 

Este período singular é chamado de Modernidade. Em sua vigência, dois segmentos 

foram sempre focados: os interesses atribuídos ao indivíduo, tido como bloco unitário e 

pedra fundamental dessa estrutura, na evidenciação de sua liberdade, de sua participação, 

de seu cinzelamento auto-infligido, na crença de que a espontaneidade de relações 

particulares levaria à harmonia geral; e o todo social, com sua funcionalidade harmônica, 

que haveria de determinar a formação e a função espontânea de seus membros. Não 

obstante, entre estas duas condições ideais de existência e ação, espontaneidade e 

harmonia, reiteram-se os choques e as coerções, os conflitos e as subjugações, que 

carregam o curso do processo histórico e o desdobramento dos ditos projetos humanos na 

obra social. Com a crescente potencialidade das ações por assim dizer criativas, crescem na 

razão direta os embates, e o desenho harmônico das formas – em princípio requeridas e 

resultantes da ação reflexiva do individuo livre, ou emergidas espontaneamente de sua 

associação, a condicionar solidamente seus componentes – toma o aspecto generalizado e 

indistinto, indiferenciado e substituível, constantemente delineado segundo padrões 

coercitivos que condicionam a própria possibilidade de existência, porém que não se 

escoram na continuidade das linhas e na preservação dos fundamentos, mas promovem, 

por uma alteração sucessiva e adaptativa, reformulações sem termo da paisagem; e essa 

condição permanente de atenção pela forma seguinte se assenta como a nova tradição, com 

os adornos uma vez brilhantes que agora se arrefecem e são como que esquecidos na 

penumbra, emoldurando o vazio iluminado que aguarda o futuro iminente, que haveria de 

trazer a realização final da obra. 

Este aguardado futuro, todavia, tarda a chegar, enquanto a trama toda se torna cada 

vez mais complexa, com a rotinização dos desencontros e dos conflitos pontuais, a um grau 
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de simultaneidade que, repentinamente, o empreendimento parece perder os freios,2 

desgovernar-se, e seguir sem rumo na vertigem do improviso – antes calculado, hoje talvez 

imprescindível. Neste instante de vertigem, o indivíduo, ao perder o presumido controle do 

processo, ou mesmo testemunhar o abalo das fundações que lhe determinam, desconhece 

seu lugar e seu papel no engenho universal, e sua dúvida assoma quanto a sua concebida 

identidade, descentrada em meio às extrapolações do espaço e do tempo, que perpetuam a 

sensação de instabilidade e aumentam o anseio de realização. As contramedidas tomadas 

para superar esta angústia situacional contribuem, portanto, para a aceleração das reações 

em cadeia, e a confrontação paradoxal que visa destruir as paredes que cerceiam a 

liberdade dos homens, objetiva no mesmo passo erigir as que devem protegê-los. Neste 

sentido, todos os atos de libertação desempenhados retornam numa constrição 

recrudescida, e as condutas mais francas, mais abertas, mais independentes, são objeto de 

uma condução que as assimila e orienta em níveis diversos de incidência e acoplamento, 

crescendo paralelamente à sua intensificação favorecida, sem uma solução de continuidade 

que aponte sem receios o caráter definido de uma estrutura equilibrada. 

Assim é que, para conceber a feição dinâmica do mundo contemporâneo, em seus 

diferentes quadrantes, exige-se um esforço de análise que ultrapasse a proposta 

retrospectiva da reflexão tradicional, cujo procedimento racional comumente aproveita a 

condição definida de realização de seus objetos – medidos e confirmados no testemunho 

do já inexoravelmente ocorrido – ou, quando muito, projeta semelhante definição por sobre 

o campo fenomênico imediato, de modo a dele extrair a forma esperada do futuro. O efeito 

típico de semelhante investida é a sensação aproximada da perenidade, da constância, da 

estabilidade que oferece a impressão momentânea do eterno. 

Outra perspectiva se desdobra, na medida em que não se parte em captura do 

incerto para petrificá-lo, ou mesmo decompô-lo em seus elementos mínimos de 

inevitabilidade, no intuito de reuni-los em composição sólida; porém, ao contrário, 

procura-se partir do sólido em captura do incerto, para provocar ou acusar sua emergência, 

denunciar sua existência fortuita, enquanto lapso, enquanto falha, cuja concretude ressalta 

inversamente a fragilidade da estrutura, em sua construção imperfeita, e dar-lhe assim a 

condição de fratura, por meio da qual esta estrutura venha a ser transformada. 

                                                           
2 Esta expressão é depreendida da imagem, conferida por Anthony Giddens, do “carro de Jagrená”, com a 
qual o sociólogo representa o descontrole advindo da radicalização dos processos globais, ao conceituar o 
presente estágio da modernidade, em que, no seu processo reflexivo de auto-elucidação dos próprios 
fundamentos, radicaliza-se. Cf. GIDDENS, A. As conseqüências da modernidade, 1991, pp. 133 e 140. 
Vide infra, item 1.2. 
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Uma tal reflexão, por depender das falhas concretas para com elas abrir fraturas, 

tem de necessariamente conjugar-se em sincronia com as linhas de instabilidade, traçadas 

entre uma e outra fenda, e fustigar a construção em favor de algumas de suas forças 

dissociativas, em detrimento de outras indesejadas, para combater outras tantas forças de 

conservação e preservar outras tais, sem todavia a pretensão exaustiva de orquestrar o 

conjunto destas potencialidades, e sem desconsiderar que o resultado de sua infusão 

exorbita a capacidade de controle. Nesta perspectiva, em tudo o que se perpetua sem 

desdobramento, sem realização, resta um perigo, uma vez que o encontro das forças, se não 

leva à mudança, petrifica-se e canaliza seu choque para um resultado inevitável, 

igualmente perigoso, de inteira exaustão, cujos escombros irão requerer a seu turno a 

repetição de combates por antigas causas, antes já vencidas. 

Esta perspectiva não é, todavia, inteiramente nova, dado que recupera em suas 

investidas sobre os impasses massificados do presente os nós do passado, e não teme 

percorrer conexões perdidas nesses antigos obstáculos como forma de abrir caminhos 

atuais. Este ponto de vista, na medida em que dispõe de mobilidade histórica, pertence 

mesmo ao projeto fundador da Modernidade, que se enxerga período, muito embora 

institua a partir de si a distribuição das eras e das arquiteturas. Por este motivo, o pretérito 

contemplado e o futuro concebido são também modernos, e desta feita, um dos dilemas 

prementes está em saber se o lugar fixo da era moderna constitui um perigo, se há de ser 

deslocado, ou se sua demoção já impulsionada e irrefreável nos lança em novo esteio, 

perigoso ou esperado, conquanto decerto enigmático. 

A Pós-modernidade representa este enigma (propriamente moderno), e a dúvida 

quanto a sua existência não apaga o fato de sua existência enquanto dúvida, de configurar 

um questionamento urgente sobre as condições sócio-culturais do presente, e em particular 

sobre as relações de poder que as animam. Destarte, a metáfora do edifício, por ser 

estática, é em certa medida “antimoderna”, tendo em vista que a modernidade nasce do 

impulso da moção, do lançar-se adiante na expectativa da mudança, e seu efeito de 

estabilização, de captura, de solidificação trabalha em sentido oposto, perfazendo muito 

mais o esforço de refreamento e anulação das energias transformadoras. A marcha da 

transformação, e não apenas seu rumo, é, outrossim, motivo de contenda; é o paroxismo 

das velocidades correntes que faz a discussão pender para a questão de estarmos já em 

outro estágio, de já havermos chegado ao último, ou de ainda não termos saído do lugar. 

Em todo caso, muitas assertivas se enunciam no viés de que o conjunto trafega pelo tempo 

em ritmo cadenciado, e que os giros em rapidez exponencial são efeitos de superfície, em 
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nada alterando o compasso geral. Outros apostam na exorbitância dos limites mensuráveis 

conhecidos, que faculta o reconhecimento de uma nova condição, e de padrões 

radicalmente diferentes de avaliação e de comportamento.3 

Em meio a esta balbúrdia, é, portanto, lícito perguntar se por acaso tais aporias que 

hoje refletem a questão do esgotamento da proposta moderna não remetem ao estopim da 

própria modernidade, não obstante se deva conceder a singularidade do instante vigente e 

seu ritmo peculiar. Uma vez que a própria modernidade se compreende uma resposta aos 

entraves que prendiam a história na circunvolução de suas dominações tradicionais, pode-

se indagar se não fora também a modernidade, contrariamente, um movimento de captura, 

de reunião das potências dispersas, de sua veiculação em vias convergentes, no esforço de 

concentração das capacidades como forma última de controle sobre os eventos, os destinos 

e as atitudes, já não contidas pelas dimensões “pré-modernas”. A dupla face da 

modernidade será presentemente argüida, neste instante em que ambos os semblantes se 

afrontam em vista da supremacia de suas fisionomias, com uma única certeza defensável: a 

de que nenhuma das duas permanecerá a mesma. 

Para referida argüição, pois, tomar-se-á a dimensão jurídica, como âmbito 

privilegiado de averiguação da questão do poder e de sua correlata imbricação com a noção 

de liberdade. Não por acaso, nessa dimensão se reflete o esforço ocidental de captura das 

interações, de condução dos conflitos em vista de um resultado previsível, suportável, no 

intuito de instauração e, sobretudo, de preservação da considerada ordem social. Com 

efeito, promover a ordem na vida humana exige a instituição de uma série de diretrizes, de 

valores, de procedimentos que planificam as ações e informam a mencionada estrutura, 

minimamente conferindo-lhe a fachada e a armação visível com que se busca recobrir a 

sucessão de fraturas e desabamentos, nos múltiplos processos de refundação que, a seu 

turno, soterram as emendas, as reformas, os arrimos erguidos para a sustentação do edifício 

complexo. 

A imagem arquitetural torna-se particularmente típica no advento do direito 

moderno, na circunstância de que este pretende erigir um arcabouço tanto mais preciso, 

com a completa demolição das antigas e instáveis fundações e a execução de um projeto 

integralmente calculado, com a ambição de fazer-se firme e definitivo em sua base, 

meramente ornado conforme o tempo e ampliado para cima. A firmeza e a precisão de suas 

                                                           
3 A classificação desses posicionamentos é incerta; apenas se divisa, em linhas gerais, a separação entre os 
que admitem uma nova época, realmente diferente, e os que não admitem a saída da modernidade. As 
posturas intermediárias e as ressalvas são, todavia, em número suficiente para inviabilizar grandes 
separações. Vide infra, item 1.2. 
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vigas, de sua armação, o aprumo de seus traços responde, de fato, a uma ambição antiga – 

a dita perpetuidade do poder. Em torno deste postulado, qual abóbada que se mantém aérea 

no ápice da nave, verga-se o direito em suas novas colunas geometricamente concebidas, 

emprestando a solidez de sua planta. Logo, a concentração nesse objetivo elide a 

emergência e a materialização do empreendimento que, compacto, transmite a dita 

sensação de perenidade, induzindo a impressão de sua existência desde sempre. Não 

obstante, essa pretensão de perpetuidade bastava-se outrora em situar-se acima das demais 

aspirações de força, em ser o último degrau numa escalada de domínios que não via limites 

de ascensão, mas que permitia abaixo de si o entrechoque dos direitos reivindicados e das 

punições recíprocas. No instante do reconhecimento de que a real supremacia só está 

assegurada com a total regência das relações particulares, principia afinal a construção do 

direito moderno.4 Neste instante, a soberania – ancestral aspiração do poder – já não se 

restringe a ser insuperável, e se define como absoluta.  

A julgar de seu esqueleto visível, nada pode abalar sua constituição, se respeitada a 

precisão de seu projeto; todo e qualquer dano é reputado diretamente a erro de cálculo ou 

negligência de execução, vez que toda aresta tem prevista sua forma perfeita, sua medida 

justa. E, todavia, o dinamismo da marcha construtiva não se detém, e requer uma 

concatenação que alcance de maneira fiel e contígua seus desdobramentos, já incontidos 

entre as colunas do pórtico: a precisão calculada ganha motricidade, e de uma fortificação 

rígida parte-se para a compreensão da sociedade juridicamente organizada enquanto 

máquina autônoma. Toda a arquitetônica do direito não se fia, agora, na posição sólida das 

pedras de sua edificação, porém na funcionalidade oriunda da articulação de suas peças, 

encaixadas umas às outras segundo o requisito da eficiência, e com vistas ao 

desenvolvimento de uma engrenagem, de um sistema. 

Entretanto, o formalismo do sistema também perde em eficácia, pois, no estrito 

ajustamento de suas peças, acaba por destacar-se das relações sociais em sua 

                                                           
4 Essa concepção do direito como uma construção atravessa a formação da sociedade moderna, e sobrevive 
mesmo quando as limitações dessa formalidade exigem adaptações que denotam claramente sua 
insuficiência. Dos primeiros investimentos teóricos de sistematização racional dos costumes e dos modos 
“naturais” à fabricação de um ordenamento técnico, preza o direito moderno de uma pretensão de certeza, 
completude e coerência, de um positivismo a todo custo reforçado. Conforme Villey: Qualquer um que 
construa sobre esses princípios está fadado ao fracasso. É uma ilusão esperar tornar o positivismo viável 
fazendo retoques. [...] Pode-se sempre tentar salvar o edifício acrescentando andares suplementares ou 
refazendo as pinturas. Duvido que se tenha sucesso sem mexer nas fundações. VILLEY, M. A formação do 
pensamento jurídico moderno, 2005, pp. 754. Grifo do autor. Para uma visão da modernidade como 
construção, cf. também BILLIER, J.-C.; MARYIOLI, A. História da filosofia do direito, 2005, capítulos 5, 
6 e 10. Para uma avaliação da coerência sistemática do positivismo, cf. BOBBIO, N. O positivismo jurídico, 
1995. Um desenvolvimento dessa relação entre a sistematização do direito e a construção da soberania 
moderna será feito mais adiante. Vide infra, capítulo 3. 
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materialidade; ademais, o desenvolvimento dessas máquinas jurídicas impulsiona, em 

conjunto com o restante do maquinário social, o avanço de suas engrenagens, atingindo o 

espaço exterior e por fim, chocando-se conforme os interesses respectivos e antagônicos de 

supremacia e totalidade. Disso se depreende que a soberania encontra limitações fáticas no 

encurtamento das distâncias, e o sistematismo mais concertado de cada pretensão não 

garante por si só a prevalência de sua norma. Em verdade, o esforço de captura jurídica que 

confere corporeidade ao conjunto das ações não comporta seus avanços laterais 

internamente, bem como suas conexões com ações correspondentes vindas de fora. Não há 

medida calculada que contenha ou acompanhe externamente, por mais plástica que se 

apresente, essa profusão dinâmica de interações. Há, por entre as medidas orquestradas, 

por baixo de suas proibições, acima de suas regulações, um contexto de movimento, de 

força, de impulso – afinal, de vida – que não apenas exorbita a constrição como faz 

inverter, uma vez considerada primariamente, o vetor de análise para entendê-la como 

resultante ou reativa a essa profusão indômita. 

Nestes termos, a ousadia de semelhante empresa é indisfarçável, conforme o ângulo 

de observação. Apesar da aparência de eterna e inamovível, a soberania juridicamente 

consolidada é um empenho de contenção, admirável nos procedimentos que a ergueram e, 

em especial, nos esforços despendidos para sua manutenção através dos tempos. O 

edifício, a máquina, são paradigmas de contenção da vida; com sua insuficiência, torna-se 

mais nítida sua condição artificial e exógena, e mais urgente para sua estrutura a 

elucubração e aplicação de técnicas que se adaptem, que se acoplem à dinâmica vital, 

simultaneamente incitando-a, provendo-a de meios, de recursos (dela retirados, em última 

instância), bem como a restringindo, conduzindo seu crescimento para dela extrair sua 

potencialidade. No terceiro tentame de legitimação reconhecido na modernidade, a 

estrutura de domínio enfatiza a fonte natural, orgânica de todas as forças, nela incluindo 

igualmente o motivo e a forma de todas as coerções e investimentos – a sociedade é tida 

como um organismo vivo.5 Mais claramente, assim, o indivíduo se transforma em face 

dessas técnicas de amoldamento da vida, administradas com a manipulação das relações no 

espaço e no tempo. Essas técnicas atravessam a constituição dos agentes sociais, de modo a 

imprimir-lhes divisões e reuniões de acordo com os efeitos de concentração e extração de 

                                                           
5 A ressurgência de uma visão naturalista da sociedade se deve ao desenvolvimento do cientificismo do 
século XIX, formulado em resposta ao artificialismo contratualista, vigente no século precedente e 
característico do classicismo. Mecanicismo e organicismo são, por assim dizer, dois paradigmas da filosofia 
política retomados em diferentes contextos na história do Ocidente para embasar os modelos de compreensão 
de formação das sociedades e de suas estruturas de poder. Vide infra, nota 206; cf. capítulo 3. 
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poder, e, ato contínuo, criam subjetividades que se portam no contexto sócio-político e 

jurídico como expressando vontades e interesses particulares, seja isoladamente, seja 

coletivamente. Estes corpos, moldáveis, divisíveis e agrupáveis em corpos de diferentes 

dimensões, investidos e perpassados por procedimentos executados em precisão e 

proximidade sempre crescentes, são por assim dizer, “corpos políticos”,6 uma vez que são 

objeto e instrumento de relações de poder; sem olvido, porém, de que também o são pelo 

fato de deles partir a força política, reunida e cultivada, que se direciona contrariamente 

aos constrangimentos, e fomenta a mudança, a diferença. 

Nesses corpos políticos se espelha, portanto, o mencionado paradoxo do poder, que 

a modernidade, em seu capricho pela precisão, elegeu como problema da própria reflexão. 

O trespasse dos corpos individuais – paradoxalmente, em seus segmentos divisíveis – e a 

aglutinação das forças em blocos de vida coesa e politicamente produtiva acarreta, como 

efeito reflexivo no choque dessas forças assim distribuídas, a definição de identidades que, 

em meio aos resultados provisórios na luta política, buscam balizar suas prerrogativas, seus 

domínios, seus elementos constitutivos – numa expressão, intentam demarcar suas 

fronteiras e, destarte, garantir sua constituição momentânea. Nesta investida está também o 

processo de exclusão e de inclusão, através do qual opera a soberania, delimitando com 

nitidez sua compactação pela discriminação e eliminação das forças dissociativas e pela 

cooptação e anexação dos acréscimos de poder. O direito, com suas prescrições, suas 

declarações, seus registros e procedimentos, é o âmbito por excelência de demarcação das 

linhas limítrofes entre os corpos políticos na modernidade. Nele surgem as identidades 

características da história político-jurídica do ocidente, fruto dessa demarcação resultante e 

influenciadora do embate contínuo. Assim, nascem o sujeito de direitos e, 

correspondentemente, o Estado; entre eles, todavia, há uma infinidade de configurações 

pontuais, locais, temporais, concretas, de corpos que perfazem a fricção do conflito. Desta 

feita, o paradoxo do poder, expresso como paradoxo da soberania, é igualmente um 

paradoxo do direito, que se ocupa de enumerar as diferenças entre os sujeitos jurídicos, e 

dar-lhes a impossível, e necessariamente fungível, medida justa. Como superfície visível 

de observação dos resultados provisórios dos combates e dos movimentos táticos 

empregados na luta, o direito é um campo de batalha, e seus instrumentos, algumas das 

                                                           
6 A expressão, conquanto tradicional no discurso político, e denotando uma referência comum à organização 
política em analogia ao corpo humano, é retomada aqui com conotação aproximada, porém específica, 
oriunda da compreensão analítica de Michel Foucault a respeito das relações materiais de poder e dos corpos 
nelas surgidos e por ela investidos. Um desenvolvimento dessa perspectiva é feito em BRAGA Jr, M. Michel 
Foucault, a legitimidade e os corpos políticos, 2007, especialmente no capítulo 2. Vide infra, item 4.1. 



11 
 

armas empregadas. Porém, não todas. Muito desse conflito se passa sob a poeira dos 

embates, na indistinção dos corpos, em meio aos quais outras técnicas, outros recursos são 

aproveitados. O erro está em desconsiderar a existência dessa dimensão, e tomar a 

visibilidade jurídica pela completude do registro das constituições dos corpos políticos e de 

suas relações. Ou ainda, conceber que os momentos de turbação, de confronto, de 

incerteza, são meras passagens para os estados definidos, cristalizados da sociedade 

juridicamente estratificada, concebidos como origem ideal justificadora do poder e 

projetados como seu destino irrecusável. 

Neste sentido, faz-se preciso uma investigação a respeito da formação da ordem 

moderna de modo a se poder entrever, nos interstícios do direito, o operar dessas técnicas 

discretas, de sua incidência sobre a materialidade das relações de força, demonstrando a 

ocorrência de sua aplicação constante, de seu exercício ininterrupto como forma de 

condução dos corpos, de orientação do jogo de forças, aparecendo como o lado obscuro 

(porém tangível) deste jogo na modernidade, e berço material das configurações 

identificadas e consagradas no registro jurídico, entre as quais o Estado. Em sua 

organização, estão presentes componentes cuja estruturação e arranjo não obedecem a uma 

organicidade constituída por declaração, através de norma escrita, e que apresentam uma 

trajetória particular, desmembrada, cuja reunião em torno da identidade estatal se prende a 

uma circunstância histórica específica. Esta circunstância é a que liga indissoluvelmente – 

enquanto ente e qualidade essencial – o Estado e a soberania. A ligação intrínseca destes 

dois aspectos distintos, cada qual com sua formação, compunha uma estratégia de 

fortalecimento do exercício do poder, doravante desempenhado propriamente apenas a 

partir da cobertura geral sobre todas as rotinas da vida comum, com a regência de todas as 

instituições civis sob uma ordem descendente e centralizada, ao mesmo tempo em que 

estabelecia esta ordem não apenas como superior e inconteste, mas necessariamente como 

fonte e princípio primeiro de toda e qualquer ação política, e destarte, força voraz 

unificadora. 

Pensar a atuação do direito na construção dessa ordem soberana é pensar, portanto, 

em raciocínios jurídicos elaborados astuciosamente sobre normas calcificadas; sobre fontes 

romanas formalmente esquecidas, mas presentes em práticas procedimentais herdadas; 

sobre fatos pontuais aos quais se atribui a capacidade instauradora de uma nova condição 

de justiça e de autoridade. Pensar essa atuação positiva – no melhor sentido de “criadora” – 

do direito é abdicar de vê-lo como códice formalizado da sociedade, roteiro exclusivo de 

ação que traduz todas as possibilidades a priori, responde a todos os percalços com 
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revelações de uma justiça antes não vista ou inadequada, e imprime como limite 

metafísico, imperativamente não vistoriado e categoricamente aceito, a origem obscura de 

seu impulso motriz (qual seja, a dimensão do poder) cuja presença é tomada sempre como 

originária, e cessionária desse direito que atua como seu substituto. Pensar o direito 

naqueles termos é, inversamente, pensar sua imbricação complexa nas malhas do poder, 

enquanto recurso, enquanto espaço necessário dentro do qual os contrários se encontram, e 

no qual manobras são feitas para influir nesta relação necessária, seja mantendo a 

preponderância de uns sobre outros, seja invertendo-a. Tudo isso, porém, com a ciência de 

que o espaço jurídico não é o todo da guerra; de que está inscrito numa estratégia geral que 

lança mão de diferentes subterfúgios, aos quais o direito empresta a capa protetora de sua 

logicidade e seu simbolismo, e em contrapartida deles recebe a injunção e a adaptação 

material dos destinatários da norma. 

As ditas técnicas discretas de condução dos corpos políticos são, então, 

responsáveis pela caracterização do Estado. Não obstante sua discrição, em relação a 

normas jurídicas sempre declaradas, escritas, seu registro é ainda rastreável, seja na forma 

doutrinária, teórica, seja nas aplicações concretas, expressas em ordens, em programas, em 

regulamentos; toda uma gama indefinida de diretrizes cuja marca comum passou à 

posteridade sob a alcunha de “governo”. Sob esta palavra tem-se a representação de todas 

as medidas localizadas – no espaço e no tempo – de incidência nas relações sociais com 

vistas à obtenção de resultados, ainda que meramente mantenedores das condições de vida, 

mas em geral incitadores de uma produção crescente, de um consumo racionado, de uma 

mobilização urgente, de uma pacificação vigiada, ou mesmo, de uma participação 

assistida. Em sua difundida compreensão subentende-se igualmente a coesão ordenadora 

(no sentido de organizar, tanto quanto de ditar de ordens), consubstanciada na pessoa de 

um dirigente, de um partido, de uma classe, de uma parcela do todo, afinal, que opera 

conformando a estrutura total segundo suas feições; tomando a identidade do todo como 

por substituição ou representação; no limite, criando a identidade do todo social e agindo, 

em seu nome, para manter sua indissolubilidade. 

Vê-se, assim, a correspondência com a noção de soberania. Ponderar dos motivos 

próprios (se da megalomania de um individuo, se da hegemonia de uma casta, se da 

sobrevivência de um povo) em pouco altera a combinação dos elementos que torna essa 

meta de ordenação e identificação do meio social uma estratégia geral, desenvolvida na 

modernidade, e que recebera da teoria jurídica a descrição estrutural da soberania. Como 

resultado dessa descrição, a praticidade do governo adota, para suas medidas 
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procedimentais, a formalidade jurídica, naquilo que lhe convém de justificação e 

aceitabilidade – ou seja, de legitimidade –, bem como de organicidade. Por outro lado, as 

práticas governamentais atuam no limite extremo da norma jurídica, numa zona de 

discricionariedade que reina abaixo da positividade legal, valendo-se, num sentido 

descendente, de sua imperatividade e segurança, mas servindo-se de uma prontidão e de 

uma particularidade excedentes aos trâmites legais ordinários. A mencionada perspectiva 

totalizante e descendente das práticas de governo como práticas de soberania contribui para 

uma clássica apreciação de sua limitação controlada, em alcance e em aplicação, e sua 

obediência aos cânones jurídicos e à hierarquia normativa; em outros termos, em seu 

caráter “meramente” excepcional. Entretanto, a manifesta indistinção de suas execuções 

guarda uma direta correspondência com os fundamentos inominados e obscurecidos da 

soberania positivamente instituída – novamente, a dimensão do poder –, de modo a 

permitir um questionamento válido sobre se, ao contrário, não são essas medidas 

governamentais o que subjaz ao direito, e o que torna a ordem jurídica possível. Nestes 

termos, o fenômeno constituinte da ordem social se presentifica, em cada ato do poder 

público, em cada medida regulatória, em cada portaria administrativa que crie as condições 

de obediência, que fomente as aquiescências necessárias, que ocasione as exigências de 

governo. Num sentido propositalmente oblíquo, portanto, cada medida administrativa é, 

com efeito, um ato de soberania e, como tal, por definição um ato não-oponível, não 

adstrito a regras, que opera indiscriminadamente de maneira excepcional. 

Em que pese, porém, sua discrição, a influência dessa regulação positiva é um fato 

marcante na história moderna; em especial, nos momentos em que tal discrição foi 

negligenciada. A paralela história das reivindicações políticas, através de conquistas 

jurídicas, pode ser interpretada como resistência às formas (materiais) de governo. 

Lembrando também a qualidade histórica da estrutura estatal, condicionada pela bem-

sucedida articulação dessas medidas de regulação, há que se perguntar pela existência 

prévia destas (anterior ao Estado), em suas raízes genealógicas, tanto quanto pela 

genealogia própria aos instrumentos do direito, utilizados com o mesmo intuito ou não, em 

seu efeito de conexão. Duas histórias há, portanto, em torno da soberania como estratégia 

geral de poder na modernidade: a do direito e a do governo. Uma investigação relevante 

desponta, ao se procurar fazer a análise de seu cruzamento. 

Qual seria, em todo caso, o teor dessa relevância? Uma vez que tal história implica 

na compreensão dos paradoxos e das aporias do presente, em face de sua constituição, por 

óbvio, mas sobretudo por abrir alternativas de escape a partir da decomposição inteligível 
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dos mecanismos atuais. Particularmente, essa genealogia da soberania é relevante porque o 

momento presente elevou o próprio paradoxo da soberania ao paroxismo; a soberania, esse 

intento razoavelmente realizado, atravessa um recrudescimento de suas operações opostas 

de inclusão totalizante e de exclusão aniquiladora, na medida em que, em vista dos 

intercâmbios intensificados, das passagens laterais que exorbitam e acabam por estender a 

malha jurídica para além de seus extremos usuais, todo um espaço de novas relações 

escapa ao controle tradicional, exigindo que tais operações se afinem com escalas mais 

abrangentes de cobertura e com focos mais específicos de incidência, num patamar 

diferenciado, em que o fluxo dos novos trâmites circulatórios requisita proteção e 

desempenho institucional tanto quanto suscita restrições, e cuja dinâmica termina por 

instaurar uma ordem – por si mesma compulsória –, cuja própria defesa implica em desafio 

e desequilíbrio às ordens estatais. Ainda, outros atores – novos corpos políticos – passam a 

conviver neste cenário político com peso considerável de influência, cruzando as linhas de 

fronteira, físicas e teóricas, na persecução dos assuntos que igualmente acarretam 

transformações não circunscritas aos conhecidos âmbitos de tutela jurídica soberana, 

criando conseqüentemente novos âmbitos de interação, conflito e estrutura organizacional. 

Comparativamente, a emergência de novas subjetividades (mesmo entidades coletivas) 

subentende a modificação das relações de espaço-tempo – fato distintivo, imediatamente 

reconhecido do presente. A pós-modernidade, em seu questionamento ou interpretação 

diferencial, percebe a aceleração tecnológica no processo de globalização como perda da 

medida do espaço, como choque e cruzamento dos espaços, cada qual anteriormente com 

seu tempo diferente; e com essa interferência, perde-se também a medida progressiva do 

tempo, recaindo a simultaneidade defasada em um vórtice de suspensão no qual se quebra 

a necessidade de marcha retilínea, e em que a instabilidade vertiginosa confere a impressão 

de um presente eterno e fugaz na mesma tonalidade.  

Admite-se, neste sentido, com razoável consenso, que essas alterações afetam a 

existência do Estado e sua condição de titular (ou de representante) da soberania, pois 

ensejam a dúvida sobre a permanência de sua configuração em condições político-jurídicas 

pós-modernas e, sobremaneira – considerando os reflexos convergentes de diminuição, 

contestação ou falência da estrutura estatal, quer no interior de sua jurisdição, quer no 

exterior, em sua autonomia –, a dúvida sobre a própria soberania, enquanto princípio 

organizador e poder exclusivo, ou seja, enquanto “essência” do Estado. Por outro lado, 

esse abalo nas estruturas do Estado soberano contrasta com o mencionado recrudescimento 

de suas operações de organização e defesa da ordem institucional – que pode ser 
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visualizado como resposta tática a essas mudanças –, acarretando a indagação inversa de 

estarmos vivenciando uma época de expansão da figura do Estado ou, pelo menos, de 

ampliação do poder soberano sobre espaços mais vastos e elementos e indivíduos mais 

numerosos. 

Não obstante, é necessário ter em vista que, ao se tratar de uma provável crise do 

Estado, ou crise de soberania, em geral não se concebe propriamente uma crise do poder, 

como se este fora uma qualidade específica ou um elemento de propriedade exclusiva das 

estruturas mencionadas, não obstante seja assim interpretado pela teoria tradicional. Essa 

condição de permanência e destacamento do fenômeno do poder diante das conhecidas 

estruturas de ordenação social permite deslocar a investigação de sua caracterização 

ontológica, sua aquisição ou posse por parte de tais estruturas, para os termos efetivos de 

seu exercício, ensejando afinal uma apreciação amenizada sobre a noção de crise, ou 

mesmo a suposição de que não há crise, mas intensificação das relações de poder, dado que 

as estruturas operatórias de tal exercício político se adaptam. Os corpos políticos não são 

enxergados, destarte, como entes metafisicamente aperfeiçoados, porém como momentos 

históricos de articulação dos mecanismos de poder. Por outro lado, esta compreensão afeta 

a noção ambígua de liberdade pertencente à cultura moderna, pois que atrelada ao caráter 

móvel e impreciso do poder, e com isso atinge igualmente a própria noção de direito, a eles 

vinculada, considerando a aporia de que a institucionalização das relações políticas não 

resulta diretamente em mais liberdade dos indivíduos, garantida por direitos reconhecidos, 

assim como a diminuição das restrições imperativas, decorrente de uma defasagem 

institucional, não leva tampouco à maior liberdade, por não implicar em menos poder 

sobre si, mas em mecanismos de constrangimentos mais flexíveis, mais sutis, e 

propiciadores de uma transformação estrutural iminente. Se, portanto, o crescimento 

visível das tensões político-sociais, despontando da ineficácia das instâncias de ordenação, 

não implica em desvio ou declínio da ordem tida por consolidada, mas em rearranjo das 

forças em oposição através da perpetuação dos instrumentos de ordenação, a juridificação 

do poder e a institucionalização do direito não concorrem para uma efetiva transformação 

das relações de força na sociedade presente, mas obedecem, conquanto contrários, à 

mesma estratégia geral de poder. Assim sendo, se todas as mudanças levadas a efeito 

redundam na continuidade adaptada dos mecanismos de condução das ações, torna-se 

urgente esclarecer em que consiste semelhante estratégia, dado que sua reativação 

constante constitui o verdadeiro óbice à persecução de mais liberdade em relações sociais 

em equilíbrio, e o real perigo de que as condições histórico-políticas possam inviabilizar a 
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existência. Eis a razão porque a pesquisa doravante encetada haverá de investigar se tal 

perigo é a própria relação de soberania e seus recursos de funcionamento. 

Estas condições do jogo político assinalam seu paralelismo com a própria 

genealogia simbiótica do corpo estatal e da noção de soberania, expressando 

contemporaneamente o desdobramento dos dois conjuntos de mecanismos, pertencentes ao 

direito e às práticas de governo. Neste sentido, a análise da proveniência de tais 

mecanismos, enredada à emergência histórica do composto moderno Estado-soberania, 

refletida numa análise crítica dos postulados conceituais de seu exercício no jogo político 

das forças sociais, considerando sua inserção no contexto geral de transformações e 

questionamentos do presente, deverá contribuir no intento de problematizar o referido 

composto, escapando às cristalizações teóricas que obstruem a possibilidade de novas 

perspectivas. Com este objetivo, e em vista desse conjunto temático, para semelhante 

trabalho reflexivo propõe-se o sistemático questionamento sobre: a) a caracterização da era 

contemporânea enquanto período de crise e sua identificação dentro do debate filosófico 

sobre a pós-modernidade, procurando determinar se a resposta política para essa crise 

depende de uma resposta racional, teórica, abrangente, ou se esse modelo teórico é sempre 

superveniente e explicativo das alternativas assumidas ou ocasionadas na prática político-

social; b) a consideração da soberania enquanto princípio da ordem política moderna e a 

verificação de sua relação com a noção de crise a partir da análise de seu funcionamento no 

contexto atual através de um mecanismo-chave caracterizado por medidas extremas: o 

estado de exceção; c) a articulação do direito como forma de expressão do poder soberano, 

e em vista disso, sua incidência nas formas de dominação hodiernas, bem como, 

inversamente, sua importância na transcrição das formas de resistência, no intuito de 

formular um juízo sobre a irremediável vinculação entre direito e poder hegemônico ou a 

possibilidade de práticas jurídicas contemporâneas como práticas construtivas de liberdade. 

Para isso, contudo, esta investigação deverá se pautar em uma análise que abdique, 

conforme expresso no início, de conceber enquanto realidades incontestes e, na mesma 

convicção, indissolúveis, tanto os atores quanto o teatro de operações em que se defrontam 

– sem imprimir, por assim dizer, ênfase em sujeito ou estruturas universais, dada a 

reconhecida reflexividade de ambos em sua configuração, inescapavelmente histórica e 

circunstancial. Sem se posicionar ao lado do sujeito transcendental, nem da estrutura 

natural, essa análise não se deixa prender pelas linhas de estratificação que prevêem o 

cruzamento retilíneo das potencialidades já inventariadas dos indivíduos em suas ações 

recíprocas, prejudicando a inovação e o próprio valor da atitude; igualmente, não se fixa 
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nos parâmetros de funcionamento das instituições sociais como condições insuperáveis de 

procedimento, determinantes no mesmo teor das condutas regidas. À parte esse ponto de 

vista unidimensional, que estabelece encadeamentos verticais e horizontais de prática 

social a serem observados, entende-se mais fecunda a adoção de uma análise como que 

transversal, que perfure essa concretude construída dos componentes estruturais e suas 

relações orgânicas, e permita a visualização das alternativas históricas. 

Dentre as perspectivas que lidam com questões dessa monta, no contexto filosófico 

contemporâneo, o pensamento do francês Michel Foucault oferece o respaldo suficiente 

para uma análise nestes termos, propiciando um posicionamento diferenciado porque não 

adstrito a postulados apriorísticos ou a julgamentos empíricos calcificados. Preza também, 

sua reflexão, de reconhecido trânsito em diversos ramos do saber moderno, cujo eixo de 

sistematização repousa nas relações sociais, observadas reflexivamente destacando o 

complexo de implicações que interliga os efeitos recíprocos da produção de verdade e do 

exercício de poder à constituição e ação do sujeito historicamente situado. Notadamente, a 

relevância do pensamento foucaultiano para a filosofia política e para a reflexão sobre o 

direito, voltado prioritariamente para as práticas que se desdobram em paralelo a esses 

saberes, converge para o tema ora em questão, tendo em vista o conjunto de sua produção 

mais diretamente referida aos tópicos da soberania e de seu arcabouço jurídico,7 porém, 

com a crucial ressalva de não se voltar para tais assuntos ou tal âmbito teórico em 

obediência aos cânones consagrados da tradição filosófica, nem tampouco pertencer às 

hostes reconhecidas de autores identificados à teoria política ou ao pensamento jurídico. É, 

pois, em sua diferença que está a vantagem da reflexão filosófica de Michel Foucault, em 

sua disparidade em relação às abordagens que lidam com os mesmos temas, e que estão 

inseridas no mesmo contexto histórico. 

E tal disparidade se manifesta ao tomar a temática mencionada como ponto de 

apoio, como posição referencial para a análise escolhida, que trata sempre, no entanto, de 

aspectos outros, de questões e detalhes em geral desprezados ou aleatoriamente registrados 

no curso dessa temática – aspectos que, por sua obscuridade ou marginalidade, tornam 

                                                           
7 Muito embora não configure temática específica da filosofia foucaultiana, sua incursão no domínio do 
direito, seja na tradição doutrinária, seja nas práticas jurídicas, repete-se em diferentes momentos, dentre os 
quais a questão da soberania sobressai com nitidez, quer explicitamente, quer como plano de fundo, mas em 
geral como contraponto a diversificadas tecnologias de poder que operam em conexão com o direito. Cf. a 
terceira conferência de A verdade e as formas jurídicas, 2002, pp. 53 a 78; as três primeiras aulas do curso 
de 1973-74, O poder psiquiátrico, 2006, pp. 03 a 78; a primeira parte de Vigiar e punir, 2003, pp. 09 a 
110; o curso de 1976, Em defesa da sociedade, 2002; o último capítulo de História da sexualidade, vol. I, 
2003; o curso de  1978, Segurança, território, população, 2008; e o curso de 1979, Nascimento da 
biopolítica, 2004. Vide infra, item 4.2. 
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fecunda a avaliação, proporcionando o ajuste angular que ilustra a possibilidade aberta de 

sua transformação, da ocorrência de uma originalidade, seja de conhecimento, seja de 

prática. Assim, tratar da soberania não é discorrer sobre suas características 

doutrinariamente elencadas, não é ajuizar de seus problemas clássicos, não é se posicionar 

quanto às opiniões reconhecidas; ao menos, não é fazê-lo conforme o esperado, dentro dos 

parâmetros instituídos, a partir de limites consensuais de certeza. Ao contrário, tratar da 

soberania sob uma perspectiva foucaultiana é, antes de tudo, descentrar a temática elegida, 

vislumbrar a soberania no contexto mais difuso e imediato do poder, considerando 

reciprocamente o poder exercido sobre os indivíduos e o poder praticado pelos indivíduos, 

bem como assumindo a dimensão do saber como recurso, como ferramenta inserida nessa 

interação operatória – estando incluso, nesta categoria de saber, toda sorte de 

conhecimento adquirido e expresso nesse jogo, desde o discurso das doutrinas jurídico-

políticas ao saber depreendido das análises sócio-econômicas, ao conhecimento extraído 

dos sujeitos políticos, ao saber recoberto da memória dos conflitos e externado nas 

reivindicações localizadas. No mesmo sentido, tratar do direito em termos do pensamento 

foucaultiano compreende exorbitar as indagações usuais pelos bens abstratos de justiça, de 

igualdade; implica em renunciar ao direito enquanto domínio primário de reflexão, em suas 

disposições internas e sua comunicação com outros “sistemas” ou dimensões da sociedade. 

Implica também em não encará-lo sob a expectativa do cumprimento de seus objetivos de 

ordenação, de pacificação, de realização da vida social, mas tomá-lo enquanto práticas, 

apenas; enquanto modos de atuação recíproca caracterizados por procedimentos e 

discursos consolidados pelas gerações, bem como por conflitos, decisões e ordens 

normativas inovadoras que irrompem da circunstância atual. 

Desta feita, o pensamento de Michel Foucault procura extrair da empiricidade 

destas práticas isoladas historicamente, da descrição operatória de seus recursos e seus 

embates, modos de racionalidade específicos com os quais intenta refletir sobre a dinâmica 

do presente em sua relação com a trajetória histórica e em suas aberturas para a inovação. 

Destas racionalidades assim descritas – que permitem a reflexão filosófica – emergem 

igualmente os novos temas, as questões próprias, o ângulo particular dos problemas que se 

determinam como direto objeto da reflexão, num certo movimento de deslocar, de 

marginalizar o eixo problemático ou o domínio temático tradicional, para com seu 

deslocamento buscar a mudança, a saída para o instante final petrificado, que ameaça o 

futuro com seu esgotamento. Assim, surge, em oposição à soberania solidificada no tempo 

da modernidade e hoje ameaçada de quebrar-se, a genealógica presença da temática da 
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governamentalidade,8 como outro caminho, outra rota obscura pela qual trilharam as ditas 

práticas de poder – rota esta que, deslocando a posição central da armação soberana, 

apresenta outros elementos, referencia outras técnicas e outros instrumentos que 

concorreram para a formação do cenário político atual, e permite mostrar como tais 

elementos ainda trabalham, mesmo em sua adjacência. Da mesma maneira, perante o 

arcabouço jurídico agora deslocado, emerge a descrição dessas técnicas e instrumentos, 

costurando a malha jurídica das normas e instituições, reforçando algumas de suas funções 

e efeitos, colidindo com outros, dando afinal sustentabilidade à estrutura jurídica ao passo 

em que também constrange ocultamente o desenvolvimento de muitas de suas 

potencialidades enquanto interação social. 

Da filosofia histórica foucaultiana, portanto, extrai-se para a presente reflexão tanto 

o método de abordagem quanto o eixo de problematização – por estreitamente vinculados 

– voltados ao conjunto temático destacado, então deslocado por sua perspectiva 

obliquamente inovadora. Com determinadas limitações, porém, que é preciso esclarecer, 

para estabelecer o alcance esperado da análise. Primeiramente, a limitação do exame 

histórico, que será recepcionado do material bibliográfico exclusivamente, sem abranger a 

pesquisa documental direta que, conquanto fundamente o caráter assertivo das avaliações, 

limita o âmbito de certificação à dimensão documental disponível, e restringe a escala da 

reflexão filosófica, cuja ênfase será acentuada, em particular na observância de aspectos 

que também pertençam ao cenário atual, na vertente da investigação que se debruce sobre 

o presente.9 

Em segundo lugar, a assunção da filosofia foucaultiana como suporte não impedirá 

o reconhecimento de demais perspectivas teóricas, que possam estender seu raio de 

avaliação ou ainda contrapor afirmações divergentes em face dos assuntos questionados, 

tendo em vista, de início, a dimensão superiormente excedente do tema, que supera os 
                                                           
8 A expressão consiste num neologismo cunhado por Foucault, para referir a reflexão sobre o conjunto de 
práticas de poder veiculadas pela tradição do “governo”, ou das artes de governar. Suas raízes na tradição 
judaico-cristã, sua secularização e, afinal, sua inserção no contexto político da sociedade ocidental, 
constituem a genealogia de um processo que entrecortou a formação do Estado, em conexão com a questão 
da soberania. Noção complexa e imprecisa, assim como outros exemplos, modifica-se no decorrer das 
investigações de Foucault. Cf. a aula de 01 de fevereiro do curso de 1978, Segurança, território, população, 
2008, pp. 117 a 153. Vide infra, item 4.2, nota 368 e ss. 
9 Giorgio Agamben, também tomado como referência para a presente análise, pondera a relevância do matiz 
filosófico sobre a historiografia: A tese de uma íntima solidariedade entre democracia e totalitarismo [...] 
não é, obviamente [...], uma tese historiográfica, que autorize a liquidação e o achatamento das enormes 
diferenças que caracterizam sua história e seu antagonismo; não obstante isso, no plano histórico-filosófico 
que lhe é próprio, deve ser mantida com firmeza, porque somente ela poderá permitir que orientemo-nos 
diante das novas realidades e das convergências imprevistas do fim de milênio, desobstruindo o campo em 
direção àquela nova política que ainda resta em grande parte inventar. AGAMBEN, G. Homo sacer, 2002, 
p. 18. 
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arroubos de qualquer base teórica isolada; mas, com o mesmo peso, em virtude das 

idiossincrasias do próprio pensamento foucaultiano e da trajetória de Foucault, que em sua 

polivalência e sua especificidade histórica pode não acompanhar a cobertura do tema ou os 

desdobramentos do problema nas exatas demarcações requisitadas e pela necessidade mais 

imediata que autoriza esta pesquisa. Sua utilização, destarte, dar-se-á na proposta 

explicitada por Foucault, de que o conjunto de suas análises não haveria de exigir a solidez 

e a individuação de um bloco teórico, ao qual se devesse respeitar estritamente a identidade 

assumida, a coesão permanente, em resumo, a cristalização soberana de referências da 

tradição do conhecimento, como os conceitos de “obra” e de “autor”. Semelhantes 

rotulações são como que reduções das capacidades encontradas em seu empenho de 

reflexão, e que acionam mecanismos de coerção ao ato reflexivo (como formas de exclusão 

teórica, de julgamento por autoridade, de reconhecimento de autenticidade) contra os quais 

tal empenho se voltara desde o princípio. Em contrapartida a tais injunções determinadas 

pelo discurso acadêmico, Foucault então propõe que suas análises sejam retomadas com o 

aproveitamento do que possam consistir e oferecer de inovador, de diferente, mesmo de 

útil, malgrado a necessidade de sua fragmentação ou alteração. Propõe, por assim dizer, 

que o conjunto de seus trabalhos seja meramente assumido enquanto conjunto de 

instrumentos, enquanto “caixa de ferramentas”.10 

É, pois, nesse espírito que a base teórica deste trabalho se servirá do pensamento 

foucaultiano, observando o rigor acadêmico de clara demonstração e referência das fontes 

utilizadas, sem todavia se limitar aos usos doutrinários de fidelidade restritiva e 

reverberação conceitual, mas perfazendo uma fundamentação a partir da citação não 

hierarquizada de seus textos, livros, conferências e entrevistas, e consentindo sobre a 

necessidade de complementação não só com o viés de comentadores e críticos, mas de 

demais pensamentos filosóficos que dêem conta do espectro variado de temas envolvidos 

e, dentre eles, aqueles que por ventura tenham adotado as elucubrações do pensador 

francês com ulteriores direcionamentos. 

                                                           
10 Semelhante preocupação com os efeitos coercitivos da prática discursiva acadêmica estão expressos em “O 
que é um autor?”, in: Ditos e escritos, vol. III, 2001, pp. 264-298; e A ordem do discurso, 2002, pp. 26-29. 
A respeito desta noção de “caixa de ferramentas”, numa entrevista de 1975, respondendo a uma questão 
sobre o uso político de seu trabalho intelectual, Foucault termina sua declaração lançando essa noção, que 
denota uma expectativa da aplicação multifacetada, talvez mesmo modificadora da própria ferramenta: Tout 
mes livres [...] sont, si vous voulez, de petites boîtes à outils. Si les gens veulent bien les ouvrir, se servir de 
telle phrase, telle idée, telle analyse comme d’un tournevis ou d’un desserre-boulon pour court-circuiter, 
disqualifier, casser les systèmes de pouvoir, y compris éventuellement ceux-là mêmes dont me livres sont 
issus... eh bien, c’est tant mieux! “Des supplices aux cellules”, in: Dits et écrits, vol. I, 2001, p.1588. 
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Em especial, aponta-se para a limitação da filosofia de Michel Foucault com 

respeito a três questões, tomadas como prioridades em relação à temática ora discutida – 

limitações estas que requisitam uma explicação e uma contestação, de modo a endossar sua 

pertinência no esforço reflexivo despendido. Inicialmente, no que concerne aos objetos 

específicos de reflexão escolhidos para a presente investigação, como sendo a própria 

noção de soberania e a compreensão do direito. Conforme se verá, muito embora recupere 

a temática da soberania como vigente mesmo em vista de elaborações de poder 

historicamente mais inseridas na modernidade, Foucault não a prioriza, preferindo 

concebê-la como uma economia geral de poder pertencente ao surgimento do absolutismo 

monárquico, com raízes no fim do medievo. Essa situação histórica, se interpretada 

restritivamente, dá margem a concepções históricas de sucessão, talvez mesmo 

progressistas, postulando pela superação da soberania como ultrapassada, enquanto sistema 

das relações de poder. Não obstante se comprove a incoerência desse posicionamento, em 

face da filosofia foucaultiana, sua inegável preferência pela análise de outras economias de 

poder no contexto sócio-político da modernidade, por força do próprio método genealógico 

envidado na investigação – em sua operação de deslocamento –, relega a soberania ao 

segundo plano, não oferecendo maiores explicações sobre sua condição contemporânea. 

Com efeito, é justamente essa lacuna que faculta o desenvolvimento de reflexões em torno 

do tema, tendo sido conduzidas mais recentemente em particular por Giorgio Agamben,11 

cujas teorizações serão analisadas em contraponto a Michel Foucault, e em anteparo à 

circunstância hodierna, dada sua investida quanto ao problema da existência e do 

funcionamento da soberania, de modo a sopesar de seu alcance e de sua precisão, mas 

sobretudo das alternativas que forneçam para os impasses em voga. 

Raciocínio equiparado se pode fazer em relação ao direito, quando vislumbrado sob 

a ótica foucaultiana; uma vez que o arcabouço jurídico é característico da estrutura da 

soberania, este arcabouço é de certo modo preterido em vista de demais mecanismos, 

tecnologias, conjuntos táticos postos em prática na modernidade, cuja história subterrânea 

Foucault quer pôr à evidência. Não se há de pensar, todavia, numa falência, obsolescência 

ou anulação do direito no interior da economia geral do poder moderno, mas em sua 

integração a esses outros mecanismos, em sua operação em meio a eles, em sobre o quanto 

seus instrumentos, procedimentos e instituições se modificaram de acordo com a 

concorrência de outras tecnologias de poder. Acima de tudo, é preciso aquilatar dos 

entraves e das possibilidades abertas às práticas jurídicas atuais e à própria filosofia do 
                                                           
11 Cf. AGAMBEN, G. Homo sacer, 2002 e Estado de exceção, 2004. 
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direito, em vista da mecânica descerrada pela investigação foucaultiana e a partir das 

sugestões lançadas por sua reflexão, com o intuito de estender a cobertura de suas análises 

para o reflexo priorizado da concatenação do poder contemporâneo no âmbito sistemático 

do direito. 

Uma segunda limitação do pensamento de Michel Foucault está na escala de 

incidência de sua abordagem. Avesso às generalizações redutoras, como usuais 

ferramentas de obscurecimento das diferenças, dos detalhes, no que estes têm de relevante 

para o exercício material do poder, o filósofo francês é reconhecido por calibrar suas 

observações à dinâmica pontual, localizada das forças sociais, com suporte empírico em 

exemplos fáticos de aparência discreta e aleatória, contudo ilustrativos de uma 

racionalidade operante (mas insuspeita), que é então isolada e dissecada como 

caracterizadora da mencionada dinâmica, em sua propagação aos diversos quadrantes da 

sociedade moderna. Por partir do ínfimo concreto, por partir do imediato sem lugar numa 

sistematização prévia, mas ponto de partida para uma generalização possível, Foucault 

elabora, neste sentido, o que chama de uma “microfísica” do poder: nada pode dar conta da 

interação das forças a partir de esquemas abstratos, aéreos, trazidos de cima e de fora para 

compreendê-la, senão o que parte do choque dessas forças, o que se produz e se organiza 

em resultado de seu jogo e enquanto durar este jogo nas mesmas condições.12 Isso 

prejudica, em termos, a aplicação de uma análise como tal na avaliação de conjunturas que 

se consolidaram na modernidade, e que são, por óbvio, gerais. Nisso se pode incluir a 

questão do Estado, tido como elemento principal do poder moderno, e dentro de sua 

consideração, a atual discussão sobre o processo de globalização. 

Teria a analítica do poder de Michel Foucault, com sua dimensão microfísica, a 

capacidade de ampliar seu foco de incidência e atingir a configuração do Estado moderno e 

suas aporias na era contemporânea? Teria essa forma de reflexão ascendente, o alcance 

necessário para discutir o fenômeno já generalizado dos intercâmbios globais? Uma vez 

mais, a preferência metodológica por eventos circunstanciais, por cadeias de efeitos 

marginalizados e provindos de uma arbitrariedade fática, confunde as opiniões totalizantes 

que subentendem uma estreiteza de enfoque e desconsideram a pretensão generalizante que 

rege a própria iniciativa de investigação, cuja meta é descrever as formações históricas, 

singulares no tempo, as emergências localizadas de elaborações que, por seu impulso 

específico, projetam-se para a colonização do espaço circundante e dele se tornam 

distintivas, porque recorrentes; esse espaço circundante, que se reconhece nesta 
                                                           
12 FOUCAULT, M. Vigiar e punir, 2003, p. 26. Vide infra, item 4.1. 
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recorrência, pode ser entendido como a sociedade ocidental e sua condição de 

modernidade.13 Com efeito, o movimento de generalização do método foucaultiano é 

denunciado por Michel Senellart, por ocasião da publicação, sob sua organização, dos dois 

cursos ministrados pelo pensador no Collège de France, em que este desenvolve a noção de 

biopoder ou biopolítica.14 O privilégio desta reflexão está justamente no fato de permitir 

uma caracterização do exercício político no Ocidente em que procedimentos pré-modernos 

de poder, como o pastorado cristão, são reinvestidos em novas estratégias de condução dos 

corpos, como as artes de governar, ensejando a formação do Estado, porém franqueando, 

igualmente, a probabilidade de uma sobrevivência e rearticulação desses procedimentos 

em novas tecnologias de governo, compondo estratégias ulteriores, para além do domínio 

estatal. 

A dúvida persiste, todavia, na medida em que o pensador francês não discorre 

expressamente sobre a projeção totalizante que, entrementes, redundaria por fim na 

globalização. Já o Estado recebe uma observação, ainda que negativa, a respeito de sua 

constituição e importância, não obstante seu deslocamento e preterição em função das 

técnicas multíplices e difusas da governamentalidade – observação essa já fruto de sua 

marginalização em curso na aplicação metodológica da genealogia. Conforme aponta 

Michel Senellart, o desenvolvimento da analítica do poder em torno da genealogia da 

governamentalidade tem como alvo primário, ou melhor, como primeiro obstáculo à 

investigação das técnicas de governo, justamente a noção supervalorizada, 

transcendentalizada e essencializada do Estado. Sua decomposição se faz necessária, 

destarte, inicialmente como forma de responder às objeções dirigidas ao trabalho de 

Michel Foucault, de que sua análise, baseada na detecção dos micropoderes, não incluiria a 

estrutura estatal. Além disso, essa ampliação é exigida pela própria característica da 

                                                           
13 Foucault explicita essa generalidade de sua pesquisa histórico-filosófica, respondendo à comum objeção de 
que é alvo: [...] limitando-se a esse tipo de pesquisas e de provas sempre parciais e locais, não há o risco de 
nos deixarmos determinar por estruturas mais gerais, sobre as quais tendemos a não ter nem consciência 
nem domínio? [...] É verdade que é preciso renunciar à esperança de jamais atingir um ponto de vista que 
poderia nos dar acesso ao conhecimento completo e definitivo do que pode constituir nossos limites 
históricos. [...] Mas isso não quer dizer que qualquer trabalho só pode ser feito na desordem e na 
contingência. Esse trabalho tem sua generalidade, sua sistematização, sua homogeneidade e sua aposta. [...] 
essas pesquisas histórico-críticas são bem particulares no sentido de se referirem sempre a um material, a 
uma época, a um corpo de práticas e a discursos determinados. Mas, ao menos na escala das sociedades 
ocidentais da qual derivamos, elas têm sua generalidade: no sentido de que, até agora, elas têm sido 
recorrentes [...]. “O que são as Luzes?”, in: Ditos e escritos, vol. II, 2000, pp. 349-350. 
14 Os referidos cursos são Segurança, território, população e Nascimento da biopolítica, respectivamente 
ministrados nos anos de 1978 e 1979, publicados em francês em 2004, recentemente traduzidos para o 
português. Cf. FOUCAULT, M. Sécurité, territoire, population, 2004; Naissance de la biopolitique, 2004; 
SENELLART, M. “Situação dos cursos”, in: FOUCAULT, M. Segurança, território, população, 2008, pp. 
495-496. Vide infra, nota 317. 
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tecnologia biopolítica que, em sua abrangência, fora executada pelos mecanismos do 

Estado moderno. E também, como forma de inserção no meio filosófico e intelectual de 

sua pesquisa sobre a governamentalidade, identificando esse obstáculo da figura unificada 

e superior do Estado como um dos entraves ao pensamento político.15 

Ora, em sua generalização digressiva, o problema da biopolítica dissecado por 

Foucault exuma um conjunto de rastros, de proveniências recuadas cuja reunião sob a 

emergência local de sua ocorrência histórica demonstra efetivamente a singularidade dessa 

ocorrência, sua historicidade radical, que não implica na integralidade imprescindível 

desses rastros, nem tampouco em seu desaparecimento inevitável, quando da 

desarticulação do todo complexo surgido. Portanto, a marginalização da figura do Estado, 

sua imersão e como que depreciação no curso genealógico das práticas mais gerais de 

governo propicia a impulsão da tecnologia biopolítica – realizada em apoio à concatenação 

estatal – para além de seu arranjo estrutural, com sua sobrevivência mesmo em vista da 

ameaça de desmoronamento desse arranjo, atingindo assim o bojo das discussões atuais 

sobre os efeitos sócio-políticos da globalização. 

Finalmente, uma terceira limitação afeta o pensamento foucaultiano, para os 

parâmetros assumidos da tese ora em questão: sua aparente recusa da pós-modernidade.16 

Não obstante a participação do filósofo no contexto intelectual e histórico marcado pelos 

recentes episódios da segunda metade do século XX, com todas as transformações que 

estes acarretaram politica, economica e culturalmente, sua ojeriza ao lugar-comum, à 

verbalização ou conceituação geral dos problemas comuns, seguida do procedimento de 

deslocar e redimensionar tais problemas, dá margem a uma dificuldade de aproximação 

das reflexões foucaultianas ao conjunto de questões partilhadas pelo ambiente teórico de 

que o francês participara, gerando uma primeira e incorreta impressão de que este não se 

ocupara desse assunto (a pós-modernidade) em particular. Entretanto, tal dificuldade de 

aproximação não é impeditiva de uma comparação com outras vertentes do meio 

intelectual, de uma correspondência visível sobre essas questões e as suas, ou ainda, sobre 

a forma de questionar os problemas comuns, advindos do contexto partilhado. Além disso, 

essa recusa do termo “pós-modernidade” não indica pura e simplesmente uma ignorância 

do debate em torno do problema de periodização ou de fundamentação dos valores 

filosóficos e culturais por ele referidos; tanto que pertence a esse mesmo debate a disputa 

                                                           
15 Idem, pp. 397-398. Vide infra, item 4.2. 
16 Vide infra, item 1.2. 
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preliminar sobre a conceituação e definição do que vem a ser pós-modernidade e, 

sobretudo, se essa definição é relevante ou necessária. 

Em contrapartida, um freqüente julgamento sobre a filosofia foucaultiana, em 

virtude de sua característica metodológica, toma o caminho inverso, incluindo-a direta e 

expressamente num amplo leque de posturas radicais, reunidas de forma genérica sob o 

traço indistinto de oposição ao pensamento moderno. Michel Foucault seria então, a 

despeito de sua negação, ou por sua própria idiossincrasia, classificado como pós-

modernista, dado o radicalismo de sua abordagem. Considerando, todavia, sua recusa do 

termo e, como expresso mais adiante, a limitação de suas investidas filosóficas aos temas 

que permeiam a constituição do presente como estratégia para sua mudança, essa 

classificação sumária requisita uma verificação mais detida. Outrossim, a preocupação de 

Michel Foucault se reporta primariamente à atualidade, às condições sócio-políticas 

contemporâneas, que configuram o substrato das elucubrações de todos os envolvidos na 

disputa, independente de seus posicionamentos, sejam eles conservadores da modernidade, 

transformadores ou realizadores da cultura moderna, ou ainda destruidores desta cultura e 

deflagradores de uma nova aurora da sociedade. Importa, porém, ajuizar da determinação 

dessa atualidade, dessa contemporaneidade, cuja abrangência ou estreiteza pode incluir ou 

segregar eventos significativos no cenário hodierno, muitos dos quais ocorridos quando já 

passadas algumas décadas da emergência da chamada era pós-moderna (ou de sua 

proposição), e também passados alguns anos do fim da produção intelectual de Michel 

Foucault, com sua morte em 1984.17 

Um extenso trabalho avaliativo se entreabre, por assim dizer, em face dos objetos 

de investigação escolhidos, do campo de análise situado e, igualmente, do suporte teórico 

assumido para realizar esta investigação; de maneira que, para atingir a meta de 

caracterização do Estado e de averiguação da soberania na pós-modernidade, bem como 

vislumbrar a possibilidade do exercício de formas inovadoras de prática jurídica e política 

a partir do quadro descrito, é preciso deslindar de plano: as incertezas a respeito do 

momento histórico em que vivemos, de sua fundamentação valorativa e sua inteligibilidade 

filosófica; as nuances da expressão do direito contemporâneo e suas rupturas e 

continuidades com a sistematização moderna; e conjuntamente, as dúvidas quanto à 

pertinência dos instrumentos teóricos utilizados para esse fim. 

Neste sentido, o trabalho em curso apresenta-se segmentado em duas partes gerais, 

das quais a primeira reúne a preliminar tarefa de argüição do pensamento e da sociedade 
                                                           
17 Cf. ERIBON, D. Michel Foucault, 1926-1984, 1990, pp. 304 a 311. Vide infra, nota 89. 
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moderna, das concepções expoentes da pós-modernidade e seu ambiente de discussão, bem 

como da inserção e eficácia da genealogia nesse contexto. A segunda parte compreende a 

análise da soberania na modernidade, a partir de sua consolidação como princípio de 

ordenação da sociedade, e a avaliação dos limites de sua capacidade informadora tanto 

quanto explicativa do exercício do poder na condição político-jurídica moderna, 

averiguando se sua orientação está ou não na rota de um recrudescimento do exercício da 

soberania na atualidade. Essas duas partes compreendem quatro capítulos: 

O primeiro capítulo parte de uma exposição de determinados eventos e dos efeitos 

que, ao provocar mudanças ressentidas pela sociedade ocidental e pelo mundo como um 

todo, põem em questão as instituições e os valores da modernidade e ensejam a teorização 

da pós-modernidade – por sua vez, igualmente descrita, com base numa série de 

posicionamentos diferentes, com ênfase para o aspecto filosófico. Como forma de ajuizar 

dessa transição anunciada, este capítulo discute a noção de “crise” e seu alcance como 

concepção fulcral da consideração da efetividade e do estágio dessa transição, e como 

chave para sua racionalização. Em seguida, o segundo capítulo discorre sobre a 

composição do método genealógico, extraído do pensamento de Michel Foucault, e sua 

adequação ao âmbito da mencionada crise, indicando sua posição dentro da tradição crítica 

da modernidade, porém desenvolvendo sua particular concepção de história efetiva e de 

análise calcada na articulação entre poder e saber. 

Iniciando a segunda parte, o terceiro capítulo recupera a formação da soberania, 

recuando às suas raízes na disputa de poder medieval, com a construção da concepção de 

superioridade e de autonomia do corpo político soberano. Neste ínterim, relata essa 

construção a partir de alguns aspectos do discurso jurídico de teóricos e técnicos do direito, 

em cujo trabalho se deu a modificação do raciocínio jurídico e o surgimento da norma 

jurídica moderna, para em seguida abordar o aperfeiçoamento conceitual que instaura o 

discurso jurídico da soberania. Por fim, este capítulo aborda o fundamento jurídico-político 

da soberania a partir do estado de exceção, com uma análise sobre sua teorização no 

pensamento de Carl Schmitt; uma ênfase é conferida ao ponto de vista de uma 

radicalização do exercício soberano a partir século XX, com a emergência do totalitarismo, 

e em especial, ao diagnóstico de uma certa continuidade desse radicalismo nas 

democracias do capitalismo tardio na atualidade, advogada por Giorgio Agamben. 

O quarto capítulo dispõe inicialmente de uma avaliação a respeito do poder no 

pensamento de Michel Foucault. Em seguida, pelo viés genealógico, descreve a ascensão 

da soberania enquanto prática de poder, e a mudança de ênfase de uma prática de poder 
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calcada na morte para uma prática exercida positivamente sobre a vida, enquanto traço 

distintivo da modernidade, relatando a marca dessa transformação no nível operatório da 

conexão entre a norma jurídica e a norma descrita por Michel Foucault como instrumento 

de disciplina e de governo dos corpos políticos. Este capítulo perscruta, ainda, a questão da 

governamentalidade e a constituição do Estado moderno. À guisa de conclusão, discute-se 

a noção de biopolítica como sendo a questão por excelência na problematização da 

atualidade. 
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Conclusão: 
Resposta à pergunta: “o que é a biopolítica?” 

A perspectiva aberta pela reflexão kantiana em torno de seu próprio presente, que 

se concebera como o advento da modernidade, confere a oportunidade de tomar a mesma 

atitude em relação ao nosso momento, e em considerá-lo em sua atualidade, suspendendo-

se sua condição cronológica e posicionando-se no aspecto ontológico deste momento 

histórico, de modo a operar a transformação de nós mesmos – o que fora bem percebido e 

desempenhado por Foucault.18 Sua análise das relações de poder buscava sempre 

diagnosticar os perigos que marcam a contemporaneidade, retraçando-lhes a trajetória 

genealógica e buscando, neste percurso sinuoso, mesmo no recuo do passado, portas 

possíveis no labirinto da existência.19 

A emancipação dos homens almejada por Immanuel Kant, que implicava numa 

reflexiva transformação deles e do meio social, assumida em sua dimensão ontológica, 

permite uma comparação com a meta de Foucault, que herda e recria essa tradição através 

de uma crítica da razão política. Se o intelectual francês apontara para essa questão que 

definia a atualidade do filósofo prussiano: “o que é a Aufklärung?”, e a tomava como 

modelo para suas questões de modo a pensar o presente, então talvez seja possível, para 

capturar a atualidade do nosso presente hoje, considerar uma dessas questões por ele 

formuladas, e nos valer da nossa maior proximidade com seu tempo para indagar de sua 

vigência ao fim de duas décadas. Uma tal questão só poderia ser justamente “o que é a 

biopolítica?”. 

Com efeito, a noção de biopolítica representa um verdadeiro ponto de inflexão no 

pensamento foucaultiano, já caracterizado por sua mobilidade, pela retomada de assertivas 

anteriores sob novos ângulos e dentro de diferentes diretrizes metodológicas. Referida 

noção, em todo caso, promove verdadeira reorganização do conjunto dos trabalhos do 
                                                           
18 François Ewald afirma, com precisão: L’actualité philosophique de Foucault commence, d’une certaine 
manière, avec “Was ist Aufklärung?”: Foucault est un contemporaine du Kant de 1784. “Foucault et 
l’actualité”, in: FRANCHE, D. et al (orgs.) Au risque de Foucault, 1997, p. 204. 
19 Como explicam Dreyfus e Rabinow, a propósito do problema da ética em Foucault: Assim, a analítica 
interpretativa de Foucault começa com o perigo atual [...] Em seguida, ele traça a linha da 
autocompreensão cristã que produziu nosso perigo a fim de quebrar o sistema que precede imediatamente a 
nossa autocompreensão. Este sistema inicial – o dos gregos – [...] livre dos perigos atuais, tendo porém seus 
próprios perigos; não constitui, portanto, uma solução para nós. [...] esta análise elaborada não oferece 
soluções ou alternativas. Ela mostra, no entanto, que um problema ético similar ao nosso foi confrontado em 
nossa história anteriormente, e que sua análise nos fornece uma nova perspectiva. Michel Foucault, uma 
trajetória filosófica, 1995, p. 283. 
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filósofo francês, envolvendo e conectando através de uma objetivação política da noção de 

“vida”, numa mais estreita correlação entre poder e saber, as análises pertencentes às três 

fases, ditas arqueológica, genealógica e ética. Michel Senellart indica que, sucessivamente, 

esta noção de biopolítica ascende das circunstâncias particulares de sua emergência – as 

técnicas de polícia dos séculos XVIII e XIX – para ser enquadrada em digressões gerais, 

que rearticulam as incursões do genealogista em outros tópicos: começando pela 

transformação do chamado “discurso da guerra” na história em defesa social da ameaça 

biológica ingênita, já no curso de 1976; depois, a reavaliação da arqueologia das ciências 

humanas a partir da população (objeto da biopolítica), enquanto base empírica da 

figuração do homem; em seguida, a observação do biopoder como um desdobramento 

moderno das técnicas mais recuadas de governo, visualizadas na tradição do pastorado 

cristão; por fim, sua correspondência com a noção de sexualidade, como campo de 

aplicação das diferentes tecnologias infligidas sobre os corpos políticos e, 

simultaneamente, como dimensão privilegiada de manifestação do exercício ético 

constituinte da subjetividade.20 

Localizando, porém, essa noção de poder nos dois escritos nos quais ela é 

plenamente desenvolvida, Michel Senellart enfatiza, a despeito de sua especificidade 

histórica, o caráter abrangente a que ela remete nos termos de uma expansão dos 

mecanismos de poder sobre a vida para uma designação geral da experiência política do 

Ocidente: 
Os dois cursos de Michel Foucault, [...] Segurança, Território, População (1978) 
e Nascimento da biopolítica (1979), formam um díptico cuja unidade reside na 
problemática do biopoder, introduzida pela primeira vez em 1976. [...] A 
efetivação desse projeto, no entanto, leva-o a desvios que, aparentemente, 
afastam-no do seu objetivo inicial e reorientam o curso numa nova direção. De 
fato, tudo acontece como se a hipótese do biopoder, para se tornar 
verdadeiramente operacional, exigisse ser situada num marco mais amplo. O 
anunciado estudo dos mecanismos pelos quais a espécie humana entrou, no 
século XVIII, numa estratégia geral de poder, [...] cede a vez [...] ao projeto de 
uma história da “governamentalidade” [...]. Do mesmo modo, a análise das 
condições de formação da biopolítica, no segundo curso, logo se apaga em 
benefício da análise da governamentalidade liberal. Em ambos os casos, trata-se 
de lançar uma luz sobre as formas de experiência e de racionalidade a partir das 
quais se organizou, no Ocidente, o poder sobre a vida.21 

                                                           
20 Cf. SENELLART, M. “Situação dos cursos”, in: FOUCAULT, M. Segurança, território, população, 
2008, pp. 497-498, 513, 517-519. 
21 Ibidem, pp. 495-496. Senellart prossegue na argumentação, evidenciando que, a despeito dessa ampliação 
ou desse deslocamento, que ensejam o vislumbre de posteriores reflexões do pensador, a questão do biopoder 
continua a ser o motivo subjacente desses dois cursos: Mas essa pesquisa tem por efeito, ao mesmo tempo, 
deslocar o centro de gravidade dos cursos, da questão do biopoder, para a do governo, a tal ponto que esta, 
finalmente, eclipsa quase inteiramente aquela. É tentador, portanto, à luz dos trabalhos posteriores de 
Foucault, ver nesses cursos o momento de uma virada radical, em que tomaria corpo a passagem à 
problemática do “governo de si e dos outros” [...]. A genealogia do biopoder, apesar de ser abordada de 
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Neste sentido, ainda que se refira a um particular conjunto complexo de 

mecanismos e táticas, que envolva estratégias de dominação características da formação do 

Estado moderno, todo um campo de investigações a que Foucault procura dar corpo e 

precisão histórica no contexto da governamentalidade, a abertura prático-operatória da 

biopolítica (ou, genericamente, racionalidade política sobre a vida) sugere a transposição 

de suas técnicas para experiências difusas, cujo desdobramento na atualidade supere a 

questão do Estado como reduto da política moderna e conduza a filosofia crítica para a lida 

com as urgências nascidas do descentramento manifesto do poder contemporâneo. 

Todavia, sua utilização para estudos atualizados termina por estabelecer um estado de 

dúvida tão intrigante como o que levou à perplexidade do tal Zöllner, e às respostas de 

Mendelsohnn e Kant. Esse desencontro certamente reflete o espectro de possibilidades 

abertas que a noção oferece, não apenas em termos de radiografia do poder exercido, mas 

também nas alternativas de resistência que faculta, dada a máxima: “onde há poder, há 

resistência”. Judith Revel lembra essa duplicidade ao explanar sobre a controversa noção: 
A noção de biopolítica levanta dois problemas. O primeiro está ligado a uma 
contradição no próprio Foucault: nos primeiros textos onde aparece o termo, ele 
parece estar ligado ao que os alemães chamaram no século XIX de 
Polizeiwissenschaft, isto é, a manutenção da ordem e da disciplina por meio do 
crescimento do Estado. Mas, em seguida, a biopolítica parece, ao contrário, 
assinalar o momento de ultrapassagem da tradicional dicotomia 
Estado/sociedade, em proveito de uma economia política da vida em geral. É 
dessa segunda formulação que nasce outro problema: trata-se de pensar a 
biopolítica como um conjunto de biopoderes ou, antes, na medida em que dizer 
que o poder investiu a vida significa igualmente que a vida é um poder, pode-se 
localizar na própria vida – isto é, certamente, no trabalho e na linguagem, mas 
também no corpo, nos afetos, nos desejos e na sexualidade – o lugar de 
emergência de um contra-poder, o lugar de uma produção de subjetividade que se 
daria como momento de desassujeitamento?22 

 
Essa maleabilidade da biopolítica é precisamente o que faculta sua assimilação por 

uma gama de pensadores que projetam suas elucubrações para a cena circunstante, e 

buscam utilizá-la como chave para a crítica e para as alternativas futuras, bem ao estilo da 

“caixa de ferramentas” proposto por Foucault,23 ou talvez um pouco além, por lhe 

modificarem o sentido, reconstruindo o utensílio. Há que se notar, nesse tom, o 

desenvolvimento do conceito em Michael Hardt e Antonio Negri que, discorrendo sobre as 

diferentes tentativas de descrição e desdobramento do tema, assumem inicialmente a 

interpretação deleuziana da sociedade de controle, com suas “máquinas que organizam 

                                                                                                                                                                                
forma oblíqua e permanecer, por isso mesmo, muito alusiva, não cessa entretanto de constituir o horizonte 
dos dois cursos. Idem. 
22 REVEL, J. Foucault: conceitos essenciais, 2005, pp. 27-28. 
23 Vide supra, nota 10. 
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diretamente o cérebro (em sistemas de comunicação, redes de informação etc.) e os corpos 

(em sistemas de bem-estar, atividades monitoradas etc.) no objetivo de um estado de 

alienação independente do sentido da vida e do desejo de criatividade”, como o único 

âmbito capaz de recepcionar o biopoder em sua completude de “produção e reprodução da 

vida”.24 A descrição de biopoder enquanto forma de dominação inteiramente acoplada, 

mesmo inoculada na vida, parte da compreensão do edifício complexo dos mecanismos 

reguladores, mas procura enfatizar o substrato, a “substância ontológica da produção 

social”, o bios social em si mesmo,25 que proporcionaria uma análise não reativa, mas 

positiva da biopolítica, corroborando a hipótese levantada por Revel: 

Nossa tarefa, por conseguinte, é desenvolver essas tentativas parcialmente bem-
sucedidas de reconhecer o potencial da produção biopolítica. É juntando com 
coerência as diferentes características definidoras do contexto biopolítico por nós 
descrito, e devolvendo-as à ontologia da produção, que teremos condições de 
identificar a nova figura do corpo biopolítico coletivo, que pode, não obstante, 
continuar tão contraditório quanto paradoxal. Esse corpo se torna estrutura não 
pela negação da força produtiva original que o anima, mas pelo seu 
reconhecimento; torna-se linguagem, [...] porque é uma multidão de corpos 
singulares e determinados que buscam relação.26 

Essa nova identidade da “multidão”, emergida desse substrato ontológico da 

“produção biopolítica”, é sua aposta numa emancipação dos homens, numa forma de ente 

coletivo derivada da atuação mesma do biopoder sobre a sociedade (que “reage como um 

só corpo”27) que deve, em todo caso, fazer frente a outra unidade, outra entidade 

constituída superiormente, muito embora diferente de sua composição clássica: o Império. 

Essa oposição fica bem marcada quando os autores também esclarecem a diferença entre a 

descrição dos poderes atuantes sobre a vida e o poder de produção da própria vida: 

Falamos anteriormente de “biopoder” para explicar como o atual regime de 
guerra não apenas nos ameaça com a morte como domina a vida, produzindo e 
reproduzindo todos os aspectos da sociedade. Vamos agora passar do biopoder 
para a produção biopolítica. Ambos investem a vida social em sua totalidade – 
donde o prefixo bio em comum –, mas o fazem de formas diferentes. O biopoder 
situa-se acima da sociedade, transcendente, como uma autoridade soberana, e 
impõe a sua ordem. A produção biopolítica, em contraste, é imanente à 
sociedade, criando relações e formas sociais através de formas colaborativas de 
trabalho. [...] Também tornará clara a base social sobre a qual é possível hoje dar 
início a um projeto de multidão.28 

Em que pese a criatividade e a aposta numa alternativa para o presente, há uma 

configuração, talvez, demasiado ampla na assunção das duas unidades em oposição: 

                                                           
24 HARDT, M.; NEGRI, A. Império, 2004, pp. 42-43. 
25 Ibidem, p. 47. 
26 Ibidem, p. 49. 
27 Ibidem, p. 43. 
28 Idem. Multidão, 2005, p. 135. 
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Império versus Multidão, que talvez subestime a preocupação foucaultiana com a 

multiplicidade – característica não apenas das singularidades descritas como também (e em 

virtude) dos recursos metodológicos ativados em sua investigação. Preocupações com a 

singularidade, a localidade, a historicidade no método foucaultiano possivelmente sejam 

alguns entraves para se pensar movimentos em escala ampliada – como a própria 

globalização –, mas continuam advertências úteis para se evitar emoldurar novos desafios 

em velhos quadros, o que simplesmente revitalizaria antigos medos através do que se deve 

justamente combater: a repetição. Um outro ponto, igualmente, chama a atenção no 

pensamento de Negri e Hardt, ainda que guarde elementos de atualidade, por recuperar, 

conquanto num outro nível, um dispositivo que em geral se quer ver superado: a soberania. 

Atributo deste Império diferente – formado por uma ordem mundial piramidal segmentada 

em camadas e níveis, nos quais se distribuem o detentor do poder de polícia (Estados 

Unidos), seguido das nações desenvolvidas, empresas capitalistas transnacionais, o 

conjunto dos Estados-nação subdesenvolvidos e por fim as organizações não 

governamentais29 –, a soberania, tomada em expansão,30 é enxergada a partir de um 

modelo jurídico que engloba as correntes modernas de fundamentação da autoridade 

(positivismo, direito natural, contratualismo, realismo, formalismo, sistematismo), ainda de 

um certo modo como “analogia supranacional” do sistema legal estatal em crise, mas por 

partilhar com este o modo de funcionamento, centrado na administração da crise por meio 

da noção de exceção. Disso, advém a concepção desse modelo como sendo um “direito de 

polícia”, cuja sustentação jurídica se lastreia na manutenção da ordem por um poder de 

polícia global.31 

 A compreensão do estado de exceção peculiar à formação das soberanias 

nacionais, que se transmite para a conjuntura global aproxima os autores do Império de 

outro pensador que procura responder à questão de nossa atualidade. Giorgio Agamben 

promove também uma articulação entre soberania e biopolítica, sem manifestamente 

exorbitar, entretanto, a esfera do Estado para um comando mundial, mas prevendo, a partir 

de uma dissolução das estruturas estatais tradicionais, no mesmo sentido o alastramento da 

                                                           
29 Idem. Império, 2004, pp. 330 a 335. 
30 De cunho aberto, inclusivo e tendo a paz como objetivo estratégico, e não fechado, excludente e belicoso, 
os autores estabelecem uma diferença entre esta expansão e a dos imperialismos: Essa expansão imperial 
nada tem a ver com imperialismo, nem com esses organismos estatais projetados para a conquista, a 
pilhagem, o genocídio, a colonização e a escravidão. Contra esses imperialismos, o Império estende e 
consolida o modelo da rede de poder. Ibidem, p. 185. 
31 Ibidem, pp. 34-35. 
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situação excepcional “sobre todo o planeta”.32 A seu turno, porém, em vez de lançar a 

noção de biopolítica adiante, como novidade em relação à soberania tradicional, este autor 

italiano intenta lançar luz sobre o que chama de “ponto cego” na pesquisa foucaultiana, ao 

relacionar biopolítica e soberania como intimamente constitutivas do poder no Ocidente: 
A presente pesquisa concerne precisamente este oculto ponto de intersecção entre 
o modelo jurídico-institucional e o modelo biopolítico do poder. O que ela teve 
de registrar [...] é precisamente que as duas análises não podem ser separadas e 
que a implicação da vida nua na esfera política constitui o núcleo originário – 
ainda que encoberto do poder soberano. Pode-se dizer, aliás, que a produção de 
um corpo biopolítico seja a contribuição original do poder soberano. A 
biopolítica é, nesse sentido, pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana. 
Colocando a vida biológica no centro de seus cálculos, o estado moderno não faz 
mais, portanto, do que reconduzir à luz o vínculo secreto que une o poder à vida 
nua, reatando assim [...] com o mais imemorial dos arcana imperii.33 

Crucial para o entendimento desta relação é a concepção de “vida nua”, que 

Agamben entende como a simples vida equiparável a de todo ser vivente, que no homem, 

porém, equivale ao despojamento de todos os aspectos sócio-políticos que qualificam sua 

condição desde a definição aristotélica. O paradoxo da soberania desde sempre seria 

justamente colocar em questão a simples vida do homem, excluída por definição da vida 

política, instaurando a própria vida política na medida em que exerce sobre aquela o poder 

de morte, que a faz matável.34 Para destrinchar este paradoxo, Agamben desenvolve a 

noção de soberano como intrínseca à condição da exceção, na qual a ordem jurídica é 

suspensa de modo a promover uma absolutização de seus limites pela inclusão total do 

externo, daquilo que lhe escapa, com este estabelecendo uma relação de pura força 

desprovida de conteúdo ou significado.35 O universal e o abstrato da soberania se revelam 

na sua transcendência, que se destaca porém engloba ao mesmo tempo. Também erigindo 

uma contraposição geral, o italiano elege uma figura arcaica do direito romano, o homo 

sacer, para simbolizar esta vida nua inteiramente capturada pelo poder soberano.36 

Excluído da religião por não poder ser sacrificado, e excluído do direito por sua morte não 

constituir homicídio, é no cruzamento entre homo sacer e soberano que a ordem política 

regular é suspensa e garante sua existência pela abertura de um espaço em que um exerce 

um poder sem freios e o outro sofre um poder sem reservas, criando uma relação de bando: 
A relação de exceção é uma relação de bando. Aquele que foi banido não é, na 
verdade, simplesmente posto fora da lei e indiferente a esta, mas é abandonado 
por ela, ou seja, exposto e colocado em risco no limiar em que vida e direito, 
externo e interno, se confundem. Dele não é literalmente possível dizer que esteja 

                                                           
32 AGAMBEN, G. Homo sacer, 2004, pp. 44-45. 
33 Ibidem, p. 14. Grifos do autor. 
34 Ibidem, p. 16-17. Grifo do autor. 
35 Ibidem, p. 59. 
36 Ibidem, pp. 16 e 79-81 



34 
 

fora ou dentro do ordenamento [...] É neste sentido que o paradoxo da soberania 
pode assumir a forma: “não existe um fora da lei”.37 

A condição de atualidade dessa recuperação do vínculo soberano é, segundo 

Agamben, a progressividade com que essa zona de indistinção vem a colonizar o cotidiano 

da ordem jurídica, capturando cada vez mais a vida nua, de maneira que a crise dos 

Estados nacionais tornada flagrante com o fim da Grande Guerra representa justamente o 

limite crítico desse paradoxo, cujas alternativas extremas produzidas pelo século XX – 

tanto os totalitarismos do entre-Guerras quando as sociedades pós-democráticas 

espetaculares do pós-Guerra – terminam por se confundir na manutenção desta 

racionalidade.38 A missão hodierna seria, deste modo, conceber uma política desvinculada 

de todo bando soberano, para evitar a catástrofe iminente de sua propagação mundial e a 

transformação irredutível de toda a humanidade em homines sacri, a viver em “perpétua 

fuga”.39 Contra a sustentação desta relação que mantém esses opostos simétricos em 

proximidade, num estado de exceção virtual que afasta a significação, o italiano propõe, 

algo enigmático, interpretando Walter Benjamin, a realização de um “estado de exceção 

efetivo”, em que, a partir da inteira significação da vida, os extremos desapareceriam: 
Vimos em que sentido a lei, tornada pura forma de lei, mera vigência sem 
significado, tende a coincidir com a vida. Enquanto, porém, no estado de exceção 
virtual, se mantém ainda como pura forma, ela deixa subsistir diante de si a vida 
nua [...]. No estado de exceção efetivo, à lei que se indetermina em vida 
contrapõe-se, em vez disso, uma vida que, com um gesto simétrico mas inverso, 
se transforma integralmente em lei. À impenetrabilidade de uma escritura que, 
tornada indecifrável, se apresenta então como vida, corresponde a absoluta 
inteligibilidade de uma vida totalmente reduzida a escritura. Somente a este 
ponto os dois termos, que a relação de bando distinguia e mantinha unidos (a vida 
nua e a forma de lei), abolem-se mutuamente e entram em uma nova dimensão.40 

 
Contudo, essa criteriosa radiografia da condição soberana do poder e da dominação 

da vida, de tão efetiva, obscurece o foco principal de sua argumentação e o ponto de 

partida de seu discurso: a biopolítica. O finlandês Mika Ojakangas oferece uma 

contundente crítica ao trabalho de Agamben, atacando precisamente o distanciamento que 

sua argumentação toma da noção preliminar de biopolítica dada por Foucault.41 Toda sua 

complexa arquitetura da exceção fundamenta-se de fato na incondicional ameaça de morte 

que “o soberano” imprime à vida “matável” do súdito, ou dela dispõe para proteger a 

relação de dominação. Isso se encaixa na explanação de Foucault sobre o ancestral direito 

                                                           
37 Ibidem, p. 36. 
38 Ibidem, p. 17-18, 135. 
39 Ibidem, p. 20, 36, 66-67, 121, 189. 
40 Ibidem, p. 62-63. 
41 OJAKANGAS, M. “Impossible dialogue on bio-power: Agamben and Foucault”, in: Foucault studies, n.º 
2, May 2005, pp. 05-28. 
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de vida e morte que se torna, em recuo assimétrico de sua vigência, no Estado soberano, 

direito de matar, ou no “poder de fazer morrer e deixar viver”, a que o italiano não faz 

sequer referência. Há sim um domínio sobre a vida, e sobre uma “simples vida”, na exata 

medida de sua anulação – no limite, de seu aniquilamento. Já a biopolítica vem a se 

constituir “num poder de fazer viver e deixar morrer”, operando por assim dizer uma 

racionalidade diametralmente inversa, que todavia não descarta, como expressa o 

genealogista, a soberania, mas vem como um complemento desta.42 Destarte, a própria 

captura e controle da vida pela biopolítica não incide em sua “matabilidade”, na 

possibilidade de deixá-la nua, e investe não sobre a singularidade do súdito, mas sobre a 

multiplicidade de uma população, nela objetivando todos aqueles processos “naturais”, 

biológicos ou relacionais (nascimento, morte, morbidade, relação com recursos naturais, 

relação com a produção econômica) e toda a probabilidade de sucesso e falha residentes no 

aleatório e no risco, que é medida estatisticamente e dominada na busca do equilíbrio 

seguro.43 Enfim, toda uma vida imanente e sintética, que transborda nessa captura.44 

Ojakangas lembra que o estado de exceção efetivo almejado por Agamben, em sua 

luta pelo fim da soberania, é justamente o que está em jogo na biopolítica foucaultiana,45 

cuja articulação não se dá pela instauração e preservação da uma relação externa, como a 

soberana, mas conferindo-lhe um fundamento ontológico, entranha-se na “naturalidade” da 

vida, em seu curso livre, para o estímulo de sua regularidade e a produção de um excedente 

de vida: 
The modern synthetic notion of life […] does not allow any isolation […] it 
animates the surface, functioning within it as an “untamed ontology”. Bio-
political life is not bare life (Being) isolated from the forms of life (beings) but 
becoming – becoming of beings. […] What then is the aim of bio-power? Its aim 
is […] as Foucault emphasizes, to “multiply life”, to produce “extra-life”.46 

Com efeito, a simples vida ou vida natural, que Agamben mostra politicamente 

despida, é na verdade um conjunto de interações produtivas (e reprodutivas, lembrando 

Negri e Hardt), em que o poder se infiltra, instala-se simbioticamente para a extração de 

mais vida (poder). Ora, ao analisar a tecnologia policial, Foucault esclarece que esse 

quantum de vida extra é não apenas um excedente quantitativo, mas sobretudo uma 

qualificação do viver dos homens, no qual se baseia o poder: 

                                                           
42 Idem. Segurança, território, população, 2008, pp. 141-142, e 317. 
43 Vide supra, nota 350.  
44 OJAKANGAS, M. “Impossible dialogue on bio-power: Agamben and Foucault”, in: Foucault studies, n.º 
2, May 2005, p. 12. 
45 Ibidem, p. 11. 
46 Ibidem, p. 13-14. Grifos do autor. 
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O que a polícia abrange assim é, no fundo, um imenso domínio que, poderíamos 
dizer, vai do viver ao mais que viver. Quero dizer com isso: a polícia deve 
assegurar-se de que os homens vivam, e vivam em grande número, a polícia deve 
assegurar-se de que eles tenham de que viver e, por conseguinte, tenham de que 
não morrer muito, ou não morrer em quantidade grande demais. [...] Digamos 
numa palavra que nesse sistema econômico, social, poderíamos até dizer nesse 
novo sistema antropológico instaurado no fim do século XVI e no início do 
século XVII, nesse novo sistema que já não é comandado agora pelo problema 
imediato de não morrer e sobreviver, mas que vai ser comandado pelo problema 
de viver e fazer um pouco melhor que viver, pois bem é aí que a polícia se insere 
[...]. A polícia é o conjunto das intervenções e dos meios que garantem que viver, 
melhor que viver, coexistir, será efetivamente útil à constituição, ao aumento das 
forças do Estado. Temos portanto com a polícia um círculo que, partindo do 
Estado como poder de intervenção racional e calculado sobre os indivíduos, vai 
retornar ao Estado como conjunto de forças crescentes ou a se fazer crescer – mas 
que vai passar pelo quê? Ora, pela vida dos indivíduos, que vai agora, como 
simples vida, ser preciosa para o Estado. No fundo isso já estava adquirido, 
sabia-se perfeitamente que um rei, um soberano era tanto mais poderoso quanto 
mais súditos tinha. Vai passar pela vida dos indivíduos, mas vai passar também 
pelo melhor que viver, pelo mais que viver, isto é, pelo que na época se chama de 
comodidade dos homens, seu aprazimento ou sua felicidade. [...] Essa felicidade 
[...] é isso que de certo modo deve ser logrado e constituído em utilidade estatal: 
fazer da felicidade dos homens a própria força do Estado.47 

 
Talvez, com essa compreensão do que seja a “polícia” em mente, Ojakangas tenha 

afinal enxergado a biopolítica como pertencente ao Estado moderno soberano, não obstante 

sua insuperável contradição com a racionalidade de exceção. Guardando, portanto, uma 

articulação de facto com a estrutura estatal, e não um vínculo de jure como pensa 

Agamben, a biopolítica possivelmente tenha já produzido uma alteração no edifício 

jurídico-institucional, através de sua regulação imanente. Apoiando-se na expressão de 

Foucault de que “entramos numa fase de regressão jurídica” em que a lei funciona cada 

vez mais como norma,48 sobre a qual Agamben igualmente silencia, o pesquisador do 

Helsinki Collegium concebe que ao invés de uma pura forma de lei, tem-se a partir da 

biopolítica uma “norma sem forma”, liberta de qualquer bando.49 Ajunta, inclusive, que 

semelhante visão já é própria de teóricos do direito e da teoria do Estado na 

contemporaneidade, como Carl Schmitt, que diagnostica a transformação da lei num ato 

administrativo, numa diretriz, tornando esta lei sem forma uma “lei elástica”.50 Essa seria a 

condição para a “combinação demoníaca” entre racionalidades tão díspares, mesmo 

                                                           
47 Segurança, território, população, 2008, pp. 438-439. 
48 Vide supra, nota 353. 
49 The norm is a derivative of this perspective regularity. It does not apply to our life, neither in the normal 
sense of the word, nor in no longer applying it, that is, abandoning us to sovereign ban. The perspective 
regularity of our very lives […] produces norms. These norms are no longer – transcendent – norm for life 
but norms of life, immanent to life. They are not norms without content of the sovereign state of exception, 
but norms without form of the real state of exception in which politics is freed from every ban. 
OJAKANGAS, M. “Impossible dialogue on bio-power: Agamben and Foucault”, in: Foucault, n.º 2, May 
2005, p. 16. Grifos do autor. 
50 Ibidem, p. 17. 
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contraditórias, na figura do moderno Estado nacional que, efetivamente, fizera da 

biopolítica uma tanatopolítica. Não, contudo, fazendo derivar de sua operacionalidade, de 

sua razão prática o mais novo exercício do direito de matar, mas, como lembra Foucault, 

manutenindo o antigo direito soberano de fazer morrer pela única via possível na vigência 

da biopolítica: transformando o objeto de matabilidade num perigo à saúde e ao mais-que-

viver do corpo social, à sua segurança.51 

Estranhamente, talvez em vista desta combinação perversa, Ojakangas, apesar de 

contrariar as teses de Agamben, tenha concordado com o destino funesto previsto pelo 

italiano, caso não seja superado o vínculo soberano. Tomando o declínio da lei, e por via 

de conseqüência, do Estado – que se pensava em declínio justamente pelo fato de a norma 

biopolítica colonizar gradativamente a lei – o finlandês decreta também o fim próximo da 

biopolítica, argumentando da impossibilidade (e inexistência) de uma sociedade 

inteiramente biopolítica, e em anteparo a uma globalização surgida “sem considerações 

biopolíticas”.52 E a partir das críticas levantadas, Ojakangas reforça sua idéia na tréplica, 

argumentando uma espécie de extenuação biopolítica dos homens, capaz de lhes levar ao 

abandono: 
Indeed, bio-political considerations in relation to the welfare and happiness of 
individuals and populations have been increasingly replaced by the ruthless 
exploitation of these same individuals and populations who are abandoned when 
they no longer have any potentialities to be exploited. Whether this exploitation 
is carried out in the form of sovereign power, is not the issue here. […] 
However, one thing is clear: the era of bio-political societies is coming to an 
end. The fact that it is coming precisely at the moment when the nation-state is 
coming to an end, suggests that the exercise of biopolitics presupposes 
sovereignty, if not de jure then at least de facto.53 

 
A este ponto, parece estar bastante claro que esta pergunta atualizante do presente, 

“o que é a biopolítica?”, recebendo distintas respostas e prognosticando destinos os mais 

diferentes, encontra numa outra pergunta, que já vem sendo formulada – repetidamente – 

no presente texto, como que sua outra face, tornando ambas dúvidas resultantes das 

aflições e reviravoltas mais recentes da tal combinação demoníaca. Seria a dúvida que 

recai sobre o futuro (ou não) do Estado-nação. Ou, para usar a formulação de Zygmunt 

Bauman: “Depois do Estado-nação, o quê?”.54 Na medida em que ele é o portador da 

                                                           
51 Ibidem, p. 21. Cf. FOUCAULT, M. “A tecnologia política dos indivíduos”, in: Ditos e escritos, vol. V, 
2004, p. 303 e 317; “Omnes et singulatim: uma crítica da razão política”, in: Ditos e escritos, vol. IV, 2003, 
p. 370; Em defesa da sociedade, 2002, pp. 303 a 306. 
52 “Impossible dialogue on bio-power: Agamben and Foucault”, in: Foucault studies, n.º 2, May 2005, pp. 
27-28. 
53 “The end of bio-power?”, in: Foucault studies, n.º 2, May 2005, p. 52-53. Grifos do autor. 
54 Esta pergunta consiste no título do terceiro capítulo de sua obra Globalização: conseqüências humanas, 
1999, pp. 63 a 84. Enfocando as características de mobilidade que marcam a globalização, seja de pessoas, 
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soberania – ao menos, “de jure” – e na medida em que ele é o responsável pela vida e a 

vida-extra da população, quando se vêem seus encargos não cumpridos e suas 

prerrogativas migrarem para outros agentes, a dúvida sobre sua sobrevivência é correlata 

diretamente da urgência de que as salvaguardas por ele garantidas sejam defendidas. Quer-

se segurança, e ao querê-la, tem-se a biopolítica. Então, talvez se possa reformular a 

questão atual fundindo ambas as dúvidas: “O que representa um possível fim do Estado-

nação para o destino da biopolítica?”. 

Neste impasse, seria prudente voltar a Michel Foucault e tentar visualizar suas 

pistas, suas suspeitas, seu trato com a questão, ou saber se, dada a suspensão de sua palavra 

pela soberana morte, nada tem a acrescentar para essa problematização do perigo atual. E 

de saída, percebe-se com surpresa que Foucault “não está lá onde o vemos”.55 Pois, talvez 

um pouco como Kant, o professor do Collège de France tenha se dedicado com afinco no 

estudo do que é pressuposto – histórico, em todo caso. E usando de seu método, o 

genealogista, ao abordar o problema da biopolítica, isola não só a emergência deste 

acontecimento capital para a política do Ocidente, mas rastreia as variadas proveniências 

que vêm, num instante dado, compor sua irrupção, de modo a perceber, afinal, os espólios 

possíveis exsurgidos quando, cristalizado, este acontecimento é levado ele mesmo a 

romper-se. Neste sentido, conforme aponta Judith Revel, a investigação da noção de 

biopolítica talvez inicie ligada à Polizeiwissenschaft, à ciência da polícia, tendo nela sua 

emergência, mas suas raízes haverão de conduzir a pesquisa ao solo em que se nutrem e do 

qual se desprendem: a governamentalidade.  

E afinal, em meio a essa história geral da governamentalidade, pode-se agora 

visualizar a biopolítica como uma possível “economia política da vida em geral”, na 

medida em que se cogite ultrapassar a dicotomia já clássica dos nossos tempos: 

Estado/sociedade. Como dito, Foucault se detém na dissecação das revoluções vividas na 

Idade Moderna, mas não sem deixar pistas, a que podemos nos ater de modo a encontrar os 

perigos atuais. Muita ênfase se tem colocado sobre os sinais “sanguinolentos” dos conflitos 

hodiernos, com as guerras preventivas e os ataques terroristas, ou ainda com o potencial 
                                                                                                                                                                                
seja da comunicação ou do capital, Bauman argumenta que a economia mundial globalizada necessita e 
requer Estados “fracos” que não interfiram e oponham obstáculos à sua livre circulação e, no entanto, 
permaneçam “Estados” de modo a manter a ordem e o equilíbrio fiscal. Curiosamente, cita uma expressão 
espirituosa e elucidativa de Cornelius Castoriadis: No cabaré da globalização, o Estado passa por um strip-
tease e no final do espetáculo é deixado apenas com as necessidades básicas: seu poder de repressão. Com 
sua base material destruída, sua soberania e independência anuladas, sua classe política apagada, a nação-
estado torna-se um mero serviço de segurança para as mega-empresas. CASTORIADIS, C. apud 
BAUMAN, Z. Globalização, 1999, p. 74. É a globalização soberana e o Estado nu. 
55 Faço alusão a uma frase sua: [...] não, não estou onde você me espreita, mas aqui de onde eu o observo 
rindo. Cf. A arqueologia do saber, 2004, p. 19. 
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lesivo e monstruoso das novas tecnologias que, literalmente biopolíticas, trazem a sombra 

constante da ameaça nuclear, biológica, ecológica. São, todas essas, quer-se crer, 

expressões maiores e impressionantes da chamada tanatopolítica, ainda que dotadas e 

propagadas por recursos e veículos biopolíticos. São uma exacerbação do poder de “fazer 

morrer” soberano ou, conforme o caso, um excesso danoso, desequilibrado do “fazer 

viver” biopolítico. Talvez seja mais interessante dirigir o olhar para o outro lado, menos 

ativo, menos chamativo, da ação política, do poder contemporâneo: a dimensão do “deixar 

morrer”. Foucault parece acreditar que, tal como havia uma assimetria do poder soberano 

pendente para a morte, há assim uma assimetria do biopoder para a vida, fazendo da morte 

o seu limite negativo: 
[...] a partir do momento em que, portanto, o poder intervém sobretudo nesse 
nível para aumentar a vida [...], daí por diante a morte, como termo da vida, é 
evidentemente o termo, o limite, a extremidade do poder. Ela está do lado de 
fora, em relação ao poder: é o que cai fora de seu domínio, e sobre o que o poder 
só terá domínio de modo geral, global, estatístico. Isso sobre o que o poder tem 
domínio não é a morte, é a mortalidade. E, nessa medida, é normal que a morte, 
agora, passe para o âmbito do privado e do que há de mais privado.[...] O poder 
já não conhece a morte. No sentido estrito, o poder deixa a morte de lado.56 

 
Nada mais claro, nesta exposição, ao fazer pender a balança sobre a vida e esquecer 

a morte. Contudo, esse esquecimento, esse desconhecimento da morte não deve enganar 

como exterioridade ao poder – que é imanência e não conhece um “fora” – numa 

racionalidade que, conceda-se, expressa-se como nexo de saber-poder. O ignorar a morte é, 

talvez, o supra-sumo do poder, por minar, com a sua desatenção, a capacidade de 

resistência. E não só isso – é a possibilidade de reconduzir com menos oposição a 

dominação, quando a morte já não se pode esconder, pois requer uma ação justamente 

positiva do governo em regular a mortalidade pelo fomento da vida. 

A indicação, a pista dessa nova face do poder está na análise da polícia dos grãos e 

a regulação da carestia, ou da escassez alimentar, em que Foucault identifica a questão da 

liberdade de circulação, e a que retorna no fechamento de sua análise sobre o Estado de 

polícia e sua crítica liberal.57 A carestia, inicialmente tomada como flagelo crescente que 

se deve combater com medidas de intervenção, será encarada pela fisiocracia como uma 

realidade pertencente ao ciclo natural da produção agrícola, que se deve conduzir em seu 

decurso esperado, restabelecendo uma circulação que afastaria a carestia enquanto 

fenômeno massivo e exponencial: 

                                                           
56 Em defesa da sociedade, 2002, pp. 295-296. 
57 Segurança, território, população, 2008, p. 459-460. 
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Esta nova maneira de conceber as coisas e de programá-las implica algo 
importantíssimo em relação a esse acontecimento que é a escassez alimentar [...] 
com sua eventual conseqüência, a revolta. No fundo, o flagelo, a escassez 
alimentar [...] era um fenômeno ao mesmo tempo individual e coletivo: as 
pessoas passavam fome, populações inteiras passavam fome, [...] e era 
precisamente isso, essa espécie de solidariedade imediata, de grande abrangência 
do acontecimento que constituía seu caráter de flagelo. Ora, [...] no programa 
econômico-político [...] o que vai acontecer? [...] o acontecimento será dissociado 
em dois níveis. De fato, podemos dizer que graças a essas medidas [...] a escassez 
se torna uma quimera. [...] Mas o que isso quer dizer? [...] Vai-se deixar que se 
crie e se desenvolva esse fenômeno de escassez-carestia [...] e é esse fenômeno 
que vai acarretar justamente sua autofrenagem e sua auto-regulação. De modo 
que já não haverá escassez alimentar em geral, desde que haja para toda uma 
série de pessoas, em toda uma série de mercados, uma certa escassez, uma certa 
carestia [...] uma certa fome, por conseguinte, e afinal de contas é bem possível 
que algumas pessoas morram de fome. Mas é deixando essas pessoas morrerem 
de fome que se poderá fazer da escassez alimentar uma quimera e impedir que ela 
se produza com aquele caráter maciço de flagelo [...].58 

 
Na medida em que esse liberalismo-utilitarismo é a tônica da política econômica do 

presente, em sua face neoliberal, pode-se dizer com alguma certeza que nesse cálculo 

insuspeito de quem morre – não por violência, não por deliberação, mas por omissão – 

reside o perigo real, cuja ameaça sofremos em nossa exposição diária, e que é ofuscada, em 

dias de espetáculo midiático, pelo afastamento do silêncio comunicativo ou pelo 

distanciamento da cinematografia, que a torna talvez uma “quimera”. Ou que queremos 

isolar pela negociação da garantia, da segurança, do controle do risco. Esta é a inescusável 

face perversa da biopolítica de hoje, para além de toda soberania, e elevada a uma escala 

planetária sim, pois que, conduzida pelos mecanismos da governamentalidade para além da 

figura do Estado, pode se transmitir para novas articulações de poder. 

Se presenciamos o fim do Estado-nação ou não, Foucault, acima do bem e do mal 

por estar na própria suspensão da morte biopolítica (Aids), fica sabiamente “na 

fronteira”59: em vista de seu caráter de mera configuração histórica da governamentalidade, 

o francês volta-se para o diagnóstico já feito pelos contemporâneos teóricos do Estado, 

mais preocupado, porém, com as novas armadilhas do poder. Perguntado sobre se o novo 

modelo de segurança tem justamente o condão de amortecer as resistências, pela 

maleabilidade de seus mecanismos e pela positividade de sua resposta, Foucault aquiesce: 

On peut effectivement dire ça. Il est certain que le mouvement de 
développement des États n’est pas dans leur ridigification de plus en plus 
grande, mais au contraire dans leur souplesse, dans leur possibilité 

                                                           
58 Ibidem, pp. 54-55. 
59 A despeito do que lhe recriminam Hardt e Negri, criticando seu impasse muito “moderno”, embora essa 
perspectiva seja talvez demasiado tímida para um mundo em mudança, a extenuação dos limites em sua 
“ultrapassagem possível” parece no entanto mais efetiva, mais contundente do que um salto no vazio. Cf. 
HARDT, M.; NEGRI, A. Império, op. cit., p. 204. Cf. também FOUCAULT, M. “O que são as luzes?”, in 
Ditos e escritos, vol. II, p. 347. 
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d’avancée et de recul, dans leur élasticité : une élasticité des structures 
d’État qui permet même, dans certains points, ce qui peut apparaître 
comme des reculs de l’appareil d’État : l’atomisation des unités de 
production, une plus grande autonomie regionale, toutes choses qui 
paraissent absolument à contra-pied du développement de l’État.60 

 
Talvez seja essa a percepção de perigo atual que tenha Ewald, quando expressa o 

exaurimento daquelas revoltas, daquelas contra-condutas que marcaram a modernidade, 

com a temática do “fim da Revolução”:61 sem um Estado-nação forte, que imponha 

constrangimentos, não há como se formular uma sociedade que se lhe oponha resistência 

firme; e assim, possivelmente estejamos suspensos no “tempo infinito” da globalização. 

Em todo caso, com ou sem Estado-nação, na crescente confusão entre o público e o 

privado de hoje, torna-se cada vez mais difícil esquecer a morte, bem como negociar-lhe o 

risco ou viver na perpétua fuga de uma quimera. 

                                                           
60 “Michel Foucault: la sécurité et l”État”, in Dits et écrits, vol. II, 2001, p.  388. 
61 “Foucault et l’actualité”, in: FRANCHE, D. et al (orgs.) Au risque de Foucault, 1997, p. 207. 
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