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PREFÁCIO 

Quando Michel Foucault fOJ:jou o termo biopolítica, na 
de'cada de 1970, poder-se-ia dizer que a análise desenvolvida 
11 ,\ sua elaboração, apesar da sua riqueza. deixou insuficien-
" 'lIl ente determinados dois aspectos que estudos posteriores 
Ilfto poderiam deixar de se esforçar por retomar e esclarecer. 
, 1 primeiro aspecto a que nos referimos consiste naquilo que 
, poderia caracterizar como a natureza da passagem entre 

.. ,o)t('rcício do poder como poder soberano, por um lado, e 
'1"110 a que Foucault chamara um «biopodcf» ou um «poder 

III"polftico", por outro. O segundo aspecto reporta-se à ambi-
IIld,III" com que este trânsito é avaliado, na medida em que 
'''"", gência da biopolítica, ao significar a ultrapassagem da 
.11'111 ia patente por parte da soberania moderna, não pôde 
I"" tI(' ser analisada por Foucault como a origem de formas 
I .. tt lilHis, mas também mais poderosas de exercício do po-

, III.,IIIC destes problemas, de ixados em suspenso por Fou-
III I I (',ornados de formas muito diversas por pensadores 
""II'I'",,,ncos como Giorgio Agamben ou Antonio Negri, 

(i<' Roberto Esposito constituem certamente uma 
_ III.tJo. ( ollsiSlentes elaborações actuais do conceito de bio-
,'',," ,e F lima tal elaboração que encontra em Bios, no livro 

M' I' ,I ,II t' apresenta em tradução portuguesa, um dos mar-
",h ,IH"lfirativos do seu desenvolvimento. 

11111,lf'l ,!lIdo o primeiro problema mencionado, o proble-
Illtllll"/,1 da passagem entre O poder soberano e o poder 
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biopolítico, dir-se-ia que as análises desenvolvidas por Foucault 
não conseguem deixar de revelar uma hesitação que importa 
determinar. Por um lado, tendo em conta o que é afirmado 
cm La volonté de o primeiro volume da Histoi1e de la sexu-
ali/é, torna-se claro que Foucault tende a encarar tal passagem 
como uma ruptura. Através dela, um poder que se caracteriza 
como a possibilidade do exercício de uma violência explícita 
sobre a vida que se lhe encontra submetida, ou seja, um poder 
que se manifesta como um poder de matar ou de suspender 
soberanamente a execução, é substituído paulatinamente por 
um poder diferente. Trata-se de um poder que, invertendo 
esta relação, se constitui quer como um poder de disciplinar, 
de punir, de rentabilizar e de exercitar a vida dos corpos que 
estão sob a sua alçada, naquilo a que Foucault chamou uma 
«anatomopolítica do corpo», quer como um poder de pronlo-
ver a sallde, a higiene, a longevidade e, neste sentido, a vida 
de um agrupamento humano, através daquilo que designou 
como uma "biopolítica da população,,: "Poder-se-ia dizer que 
ao velho direito de fazer morrer ou de deixar viver se substituiu 
um poder de fazer viver ou de relançar na morte»(l). Contudo, 
se é verdade que observações como esta 110S permitem afirmar 
que Foucault se inclinava para a afirmação de uma ruptura 
na passagem do poder soberano para um poder biopolítico 
- numa inclinação que é confirmada pelas análises que desen-
volve, em Surveiller el punir, em torno da punição ao longo da 
modernidade, em particular em torno da transição da pena 
enquanto suplício para a pena enquanto disciplina prisional 
-, é também verdade que, no curso leccionado no College de 
France em 1976, no mesmo ano da publicação de La volonlé de 
savoir, Foucault modera a tese da ruptura na transição entre 
poder soberano e poder biopolítico, afirmando este não como 
uma substituição do anterior, mas como uma sua completude: 
«(Creio que,justamente, uma das mais maciças transformações 
do direito político no século XIX consistiu, não digo exacta-
mente em substituir, mas em completar, esse velho direito de 
soberania - fazer morrer ou deixar viver - por um Outro direito 

(1) Michel Foucault, Histoire de la sexualité, l, Paris, Gallimard, 1976, 
p. 181. 
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novo, que não vai apagar o primeiro, mas que vai penetrá-lo, 
atravessá-lo, modificá-lo, e que vai ser um direito, ou antes um 
poder exactamente inverso: poder de "fazer" viver e de "dei-
xar" morrer» (2) . 

Lidas a partir desta hesitação em que Foucault deixara a aná-
lise da biopolítica no contexto da modernidade, as reflexões de 
Roberto Esposito eçam por ser uma das mais consistentes 
propostas O seu es arecimento. Tais reflexões partem do I . 
conceito de (<imunidade) e da sua relação intrínseca - revela- r 
da, antes de 's, pela 'mologia - com o conceito de «comu-

O termo atino immunitas consiste numa negação ou 
privação do termo munus, o qual pode ser traduzido tanto por 
(cargo» ou como por «dom», ou «dádiva» . As-
sociando estes significados, Esposito atribui à communilas o sen-
tido de uma associação humana baseada na ideia de uma mútua 
pertença, através da partilha, pelos homens que a compõem, 
de uma dádiva recíproca a partir da qual se cimentasse a sua J 
concórdia e relação. É como negação ou privação desta relação, 

do cum da communitas, que o conceito de immunitas elnerge. II 
E a sua emergência marca, segundo Esposito, o próprio desen-
volvimento da política moderna. Nela poder-se-á encontrar o 
aparecimento de uma associação humana não comunitátia, cuja 
fonte se encontra não na gratuitidade de uma dádiva recíproca, 
mas precisamente na impossibilitação de qualquer relação de 
gratuitidade, isto é, no estabelecimento de uma relação contra- \ 
tual a partir da qual, não havendo nada cada um I 
aceita sacrificar a sua liberdade individual originápa em função _ 
da segurança ou, o que é o mesmo, a imuniza2"0 da sua pes-
soa e:aa S!.la. p@pIfec:lã('!e.- conceito,m.2del1fo de soberania 
constrói-se éntão, segundb, Esposito, a partir daquilo a que ele 
chama 01 paradigma imunitJrio. Do mesmo modo que o contrato 
social, e!t<juanto contra>'/' consiste na exclusã da gratuitida-
de e da gra(;l;assim--tâÍnbém a sob'érania mode a permite a // 
emergência de uma sociedade,d 1 diví uos isol dos, assente, ar 
enquanto sociedade, na sua ípI:.oca, isto é, na pró-
pria privação e subtracção do munus cuja partilha sustenta qual-
quer relação comunitária. 

(2) Id., "Jl faut défendre la société., Paris, Gallimard, 1997, p. 214. 
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A soberania moderna, tal como é apresentada no pensa-
mento de Thomas Hobbes, não pode deixar de constituir, na 
análise de Esposito, a máxima expressão daquilo a que se po-
deria chamar o paradigma social imunitário. É por isso que o 
pensamento hobbesiano merece na obra de Esposito um tra-
tamento intensivo. Por um lado, o soberano aparece, em Ho-
bbes, como aquela figura que não apenas funda o estado civil 
ou a união social da Commonwealtl4 mas que a funda furtando-
-se a esse mesmo estado civil e permanecendo no estado de 
natureza. É neste sentido que ele pode manter a ordem social, 
punindo o não cumprimento do pacto social por todos aqueles 
que, através dele, entraram no «estado civi1», ao manter-se ele 
mesmo fora deste mesmo estado, ou seja, do pacto que o funda 
e das suas obrigações. Por outro lado, os súbditos desta com-
monwealth baseada no poder soberano não se relacionam in-
trinsecamente senão com o próprio soberano, estabelecendo-o 
como seu representante e, nesse sentido, incorporando-se a si 
mesmos no próprio soberano, isto é, assumindo-se a si mesmos 
como autores responsáveis pelas acções do próprio soberano. É 
na medida em que assume as acções do soberano como as suas 

j próprias acções que um indivíduo entra no estado civil e se tor-
, na sua esfera individual, à intervenção de qualquer 

!I E é precisamente_a união deste'--!ndivíduos 
lnunizados. re.!!Didos em torno de um «paradigma imunl.!!l-
io», que--Ésposito pode retra'tar do seguinte modo: (;União, 

7' 
errão concórdia, porque é contemporaneamente muito mais 
- a incorporação na única pessoa soberana - mas também, e 

por isso, infinitamente menos de uma qualquer 
I forma de relação-3 ' munitária: unidade sem relação, supres-

são do tum. Esse cor o não é sim lesmente diverso,., ou outro, 
'. \ern relação à com idade: - as..i o OE.Q:'tO»(3), 
Ivação da vida através da sua imuniza ão constitui então, para 
Esposito, o sentido biopolíti20 da-e rutura do poder soberano 

modernidade. E, neste medida, aquilo que Foucault tinha 
analisado como uma transformação do poder soberano num 
« DOVO direito» biopolítico não poderá deixar de ser compre-

(3) Roberto Esposito, Communitas: origi'ne e destino deUa comunità, 
Turim, Einaudi, 1998, p. 13. 
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,,,dido por Esposito como um desenvolvimento inevitável do 
I \I (lprio «paradigma imunitário» que através emerge. 

Na obra de Esposito, o «paradigma imunitárfé» é analisa-
d" na pluralidade das suas desde a saúde à técnica 
IlIlórmática, desde a socjedade-à-política. Desta pluralidade dá 
I 111lIa sobretudo o livrf Immunitas) publicado dois anos antes 
d,' Bios, o qual explora bs..múltiplos aspectos em que é possível 
"\I preender o carácter paradoxal que reside na sedimentação 
d,\ união de uma «comunidade» precisamente a partir 
IIldade enquanto negação dessa mesma comunidade. Pensan-
do este carácter paradoxal a partir do processo de imuniza-

do corpo biológico, poder-se-ia dizer que aqui se encontra I 
I"'csente uma:;llaléctica\pela qual 0..,9llpog: 
" Ill1une não a partir da_silIlJ'les ausência de. contacto com a in-
Iluência exercida por um agente patológico, mas precisamente 
II partir dal nclusao no corpo deste mesmo agente enquanto 
demento excluíao e figura dialéctica que assim se 
delineia é a de uma inClúsa xcludente ou de uma exclusão 
Ill cdiante inclusão. O veneno é vencido pelo organismo não 
quando é expulso para o seu exterior, mas quando de algum 
IIlodo vem a faze r parte dele. Mais que para uma afirmação, 
.1 lógica imunitária remete não-negação, para a ne-
Ilação de uma negação» (4) .[E a partir desta reflexão sobre o 
"paradigma imunitário» pensado a partir da vida, do bios, que 
.'il- torna possível abordar um novo marco no seu desenvolvi-
IIl cnto. Trata-se da abordagem da sua passagem de paradigma 
de conservação da vida, tal como se manifesta maximamente 
110 pensamento de Thomas Hobbes, para paradigma de po-
I('nciação, crescimento e incremento dessa mesma vida. É um 
1,,1 desenvolvimento que, em Bios, Esposito analisa sobretudo a 
partir de uma confrontação com a filosofia de Nietzsche . 

Se uma abordagem moderna clássica do «paradigma imuni-
f,lrio» coloca este mesmo paradigma ao serviço da conservação 
da vida, estabelecendo a vida como algo . 
precisamente através do processo de im_u2!izaçãoJ a concep.ç.ão 
ela viaa como vontade de poder, tal como Nietzsche a desenvol- I ---- -_._. 

(4) Id., bmnunitas: protezione e negazione delta vila, Turim, Einaudi, 
p. 10. 

, 
/' 

., 

1.)11 1 E' 
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ve, aborda a vida como uma imparável vontade dinâmica da sua 
própria afirmação, como o desenvolvimento de uma afirmação 
crescente cuja paragem, correspondendo ao fim do risco e à 
mera conservação. não poderia deixar de corresponder a um 
declínio. Como se 'lê na conhecida passagem de Assim falava 
Zaratustra: «Só onde haja vida, há também vontade: mas não 
vontade de viver, antes - é o que eu te ensino - vontade de po-
der! Há muita coisa que o ser vivo considera como mais valiosa 
do que a própria vida; mas, nessa mesma avaliação, se exprime 
a vontade de poder! ,,(5' . A partircta)abordagem nietzschiana da 
vida como vontade de pod<;r, o destino do 
«paradigma imunitário» qUNurpreendeu na emergência e no 
desenvolvimento da modernidade. Se uma reflexão profunda 
sobre o pensamento de Hobbes fornece a Esposito a ocasião 
para a abordagem da imunitária da política moder-
na, e da modernidade em geral na multiplicidade dos seus fe-
nómenos, a abordagem de Nietzsche, e da determinação da 
vida como vontade de poder, p,ermite-lhe explorar o desenvol-

, vimento do «paradigma imunitário» ao longo da modernida-
. de, mostrando como um tal «paradigma imunitário,> não só 

não se esgota num paradigma de segurança e de conservação 
da vida, como encerra em si inevitavelmente a possibilidade 
do seu desenvolvilnento num sentido auto-imunitário que não 
pode deixar de ameaçar e colocar em risco a própria vida. A 
sugestiva análise do nazismo levada a cabo em Bios, na qual 
a imunização biopolítica se converte numa política de morte 
ou tanatopolítica, fornece aqui um testemunho eloquente da 
realização desta mesma possibilidade. 

A confrontação com o caráctel\.auto-imunitário (10 nazismo, 
ou seja, a confrontação co'inUüiã:(biopolítica da população» 
na qual o cuidado pela saúde, pela higiene e pela pureza se 
concretiza paradoxahnente como a exposição indeterminada 
de toda a população diante de um poder transformado numa 
pura possibilidade de matar, conduz as análises levadas a cabo 
em Bios para uma resposta ao segundo dos aspectos deixados 
indeterminados pelas considerações de Foucault em torno 

(5) Friedrich Nietzsche, ASSim/alava Zaratustm, trad. Paulo Osório 
de Castro, Lisboa, Relógio d'Água, 1998, p. 133. 
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ti o conceito de biopolítica: o aspecto da avaliação do próprio 
I!' nómeno biopolítico. Dir-se-ia qu, ace às 
(csultantes da possibilidáêled.e 0 « radigma se 
('o ncretizar no corpo social como uma oença aUreFlmune, a 
partir da qual é o próprio elemento terapêutico a assumir uma 
co ndição destrutiva e mortal,are-flexão empreendida em Bios 
culmina na têntatlva de pensar um outro sentido possível- um 
sentido não destrutivo - para a biopolítica. O fenómeno do 
Ilazisl}}'é, tal como é analisado por Esposito, aparece COlno o 
paroxismo do «paradigma imunitário», no momento em que 
a própria biopolítica se converte, em função desse mesmo pa-
radigma, numa tanatopolítica. Por outras palavras: ( 
aparece aqui como O momento em que um poder biopolíti"co, 
enquanto poder terapêütico junto de uma população conside-
rada como vida exposta à acção pretensamente imunizante e 
protectora do poder, se traduz num poder que despoja a vida 
de qualquer protecção, num poder que a torna simples 
nua", no sentido que lhe deu Giorgio Agamben, e que se assu-
me diante dela, nessa medida, como uma pura e simples possi-
bilidade de matar. Face a este poder biopolítico sobre a vida, o 
pensamento desenvolvido em Bios encerra-se com uma sugesti-
va tentativa de pensar a possibilidade da biopolítica como uma 
política da vida: uma biopolítica irreduúvel à política de morte 
na um 
se afirma enquanto tal como um poder de dominar, dirigir, 
manipular e mesmo matar a vida. As reflexões desenvolvidas 
em Bios destinam-se, assim, em última análise, a uma prope-
dêutica para novos e mais alargados sentidos da biopolítica 
contemporânea. 

ALEXAN DRE FRANCO DE SÁ 
Coimbra, Maio de 20]0 
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INTRODUÇAO 

l. França, Novembro de 2000. Uma decisão do Supremo Tri-
bunal de Justiça abre um conflito dilacerante najurisprudên-
cia francesa, invertendo duas sentenças proferidas em recurso, 
que por sua vez contrariavam outras tantas decisões emitidas 
em instâncias precedentes. Uma decisão que reconhece a uma 
criança, de nome Nicolas Perruche, nascido com graves lesões 
genéticas, o direito a interpor queixa contra o médico que não 
tinha devidamente diagnosticado a rubéola da mãe durante a 
gravidez, impedindo-a assim de abortar como era sua vontade 
expressa. O que aparece, nesta história, como objecto de con-
trovérsia insolúvel no plano jurídico é a atribuição ao pequeno 
Nicolas do direito a não nascer. O que está em discussão não é 
tanto O erro comprovado do laboratório médico quanto o esta-
tuto de sujeito de quem o contesta. Como pode um indivíduo 
recorrer juridicamente contra a própria circunstância - a do 
seu próprio nascimento - que lhe fornece subjectividade jurí-
dica? A dificuldade é ao mesmo tempo de ordem lógica e on-
tológica. Se já é problemático que um ser possa invocar o seu 
direito ao próprio não ser, ainda é mais difícil conceber que 
um não ser, como é o caso de quem ainda não nasceu, reclame 
o direito a continuar como tal e assim a não entrar na esfera 
do ser. O que parece impossível de decidir, em termos legais, 
é a relação entre realidade biológica e personalidade jurídica 
- entre vida natural e forma de vida. É certo que ao nascer 
naquelas condições a criança sofreu um dano. Mas quem, se 
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não ele mesmo, teria podido decidir evitá-lo, eliminando an-
tecipadamente o próprio ser sujeito de vida, a pópria vida do 
sujeito? E não é só isso. Assim como a todo o direito subjectivo 
corresponde a obrigação de não o obstaculizar por parte de 
quem esteja em condições de o fazer, isto significa que a mãe 
teria sido forçada a abortar, prescindindo da sua liberdade de 
escolha. O direito do feto a não nascer configuraria, em suma, 
um dever preventivo, por parte de quem o concebeu, de o su-
primir, instituindo assim uma cesura eugenética, legalmente 
reconhecida, entre uma vida julgada vãlida e uma outra, como 
se dizia na Alemanha nazi, «indigna de ser vivida), 

Afeganistão, Novembro de 2001. Dois meses antes do ataque 
terrorista do 11 de Setembro tomava forma nos céus do Me-
ganis tão um novo tipo de guerra «humanitária». O adjectivo 
já não se refere às intenções do conflito - como tinha aconte-
cido na Bósnia e no Kosovo, onde o objectivo era o de defen-
der populações inteiras da ameaça de genocídio étnico - mas 
ao seu próprio instrumento privilegiado, ou seja, por outras 
palavras, os bombardeamentos. Foi assim que sobre o mesmo 
território, e ao mesmo tempo, juntamente com bombas de 
elevado potencial destrutivo se despejaram também víveres e 
medicamentos. Não se pode perder de vista o limiar que deste 
modo se cruza. O problema não está tão-só na duvidosa legi-
timidade jurídica de guerras conduzidas em nome de direitos 
universais na base das decisões arbitrárias, ou interessadas, de 
quem tem força para as impor e as conduzir; está também na 
disparidade que muitas vezes se verifica entre a finalidade pro-
posta e os resultados conseguidos. O paradoxo mais agudo do 
bombardeamento humanitário está sobretudo na sobreposi-
ção que nele se manifesta entre a defesa da vida e a produção 
efectiva da morte. As guerras do século xx já nos tinham habi-
tuado à inversão da proporção entre vítimas militares - antes 
largamente predominantes - e vítimas civis, hoje superiores, 
de longe, às primeiras. Desde sempre que as perseguições ra-
ciais se baseiam no pressuposto de que a morte de uns forta-
lece a vida dos outros. Mas exactamente por isto, entre morte 
e vida - entre a vida a destruir e a vida a salvar - persiste, 
e até se acentua, o sulco de uma nítida divisão. Ora é preci-
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"nmente essa discriminação que é tendencialmente anulada 
li a lógica dos bombardeamentos destinados a matar e a salvar 
,II{ mesmas pessoas. A raiz dessa indiferenciação não se deve 
procurar tanto, como é frequente fazer-se, numa mutação es-
Illlturàl da guerra, antes na transformação, bastante mais radi-
n d, da ideia de humanitas que lhe está subjacente. Entendida 
durante séculos como aquilo que põe os homens acima da 

vida vulgar das outras espécies viventes, e até porque 
carregada também de valores políticos, tende cada vez mais a 
.Iderir à própria matéria biológica. Mas uma vez confundida 
fom a sua pura substância vital, e assim subtraída a qualquer 
lormajurídico-política, a humanidade do homem fica neces-
. ariamente exposta àquilo que pode simultaneamente salvá-Ia 
" aniquilá-Ia. 

Rússia, Outubro de 2002. Grupos especiais da polícia irrom-
pem no teatro Dubrovska de Moscovo, onde um comando che-
rheno mantém reféns quase mil pessoas, provocando a morte, 
rom um gás paralisante de efeitos letais, de 128 reféns, além de 
'Iuase todos os terroristas. O episódio,justificado e até tomado 
ramo modelo de firmeza por outros governos, assinala a passa-
Kcm de mais um limiar em relação àquele quejá comentámos. 
Mesmo que neste caso não se tenha feito uso do termo «h uma-
nitário», a lógica de fundo não é diferente: a morte de dezenas 
de pessoas nasce da mesma vontade de salvar o maior número 
I )Ossível. Sem nos debruçarmos sobre outras circunstâncias in-
'Iuietantes, como O uso de um gás proibido pelas convenções 
Internacionais ou a impossibilidade de preparar antídotos 
adequados mantendo em segredo a natureza dele, fiquemo-
nos pelo ponto que interessa aqui: a morte dos reféns não foi, 

('Orno pode acontecer em casos deste género, um efeito indi-
I ccto e acidental da actuação das forças da ordem. Não foram 
os chechenos, surpreendidos pelo assalto dos polícias, que os 
t'liminaram, foram sim estes últÍlnos. É frequente falar-se de 
que os métodos dos terroristas e os daqueles que os combatem 

o espelho uns dos outros. Isto pode ser explicável e, dentro 
de certos limites, até inevitável. Mas talvez nunca se tenha visto 
ngentes do governo, empregues para salvar os prisioneiros de 
lima possível morte, praticarem eles mesmos a matança que 
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os terroristas se limitavam a promeler. Nesta escolha do presi-
dente russo intervieram vários factores: a vontade de desenco-
rajar outras tentativas do género, a mensageln aos chechenos 
de que a sua luta não tem esperança, uma exibição de poder 
soberano num tempo em que este parece estar em crise. Mas, 
no fundo, há aqui qualquer coisa de diferente, que constitui 
o seu pressuposto tácito. O blilz sobre o teatro Dubrovska não 
aponta, embora isso se tenha chegado a dizer, ao recuo da po-
lítica frente à pura força. E também não se pode reduzir à ma-
nifestação de um nexo originário entre política e mal. É, sim, 
a expressão extrema que a política pode assumir quando se vê 
na contingência de afrontar sem mediação a questão da sobre-
vivência dos homens quando a vida e a morte estão na balança. 
Para os manter vivos a qualquer custo pode chegar-se a decidir 
apressar-lhes a morte. 

China, Fevereiro 2003. A imprensa ocidental divulga a notí-
cia, que o governo chinês lnanteve rigorosamente em segredo, 
de que só na província de Henan há mais de milhão e meio 
de seropositivos, com percentagens nalgumas aldeias, como a 
de Dhongu, que chegam a oitenta por cento da população. 
Ao contrário do que se passa noutros países do terceiro mun-
do, O contágio não tem causas naturais ou sócio-culturais mas 
directatnente económico-políticas. Na sua origem não estão 
relações sexuais sem protecção, nem sequer um sórdido uso 
de drogas, mas sim o comércio de sangue em grande escala, 
estimulado e gerido pelo governo central. O sangue, extraído 
de gente do campo precisada de dinheiro, é centrifugado em 
grandes contentores que separam o plasma dos glóbulos ver-
melhos. Enquanto o primeiro se destina a compradores ricos, 
os glóbulos vermelhos são de novo nos dadores para 
evitar a anemia e levá-los a repetir de imediato a operação. Mas 
basta que um só dos dadores esteja infectado para contagiar 
toda a reserva de sangue sem plasma que se encontra nesses 
enormes caldeirões. Deste modo, há aldeias inteiras que ficam 
repletas de seropositivos quase sempre votados a uma morte 
certa por falta de medicamentos. É certo que a própria China 
põs recentemente à venda fármacos anti-sida produzidos local-
mente a baixo custo. Mas não para os camponeses do Henan, 
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11 ,\0 só ignorados pelo governo como obrigados a manter em 
'wgredo a sua história para não irem para à cadeia. A coisa foi 
dr nunciada por quem, sozinho depois de ter perdido todos 
II 'J seus companheiros, preferiu ir morrer na prisão a morrer 
"" sua própria barraca. Basta apontar a nossa objectiva a um 
Olltro fenómeno ainda lnais vasto para tomar consciência de 
,!ue a selecção biológica, num país que ainda se define como 
r um unista, não é só de classe mas também de sexo: pelo menos 
desde que a política do «filho único», destinada a bloquear o 
"rescimento demográfico, a par da utilização da técnica eco-

leva ao aborto de grande parte daquelas que haveriam 
de ser futuras mulheres. Isto torna desnecessário o uso, tradi-
d anaI no campo, de afogar as crianças já nascidas, mas terá 
fomo efeito aumentar a desproporção numérica entre varões 
I ' fêmeas: calcula-se que dentro de menos de vinte anos será 
difícil para os hOlnens chineses encontrar uma mulher, a não 
.Icr arrancando-a à família ainda adolescente. Talvez se deva a 
n;la situação que na China a relação entre suicídios femininos 
(' masculinos seja de cinco para um. 

Ruanda, Ab,i[ de 2004. Um relatório da ONU informa-nos 
que cerca de dez mil crianças da nlesma idade constituem o 
fruto biológico das violações étnicas levadas a cabo há dez anos 
no decurso do genocídio consumado pelos Hutus nos confron-
lOS com os Tutsis. Como aconteceu depois na Bósnia e noutras 
partes do mundo, tais práticas modificam de modo inédito a 
relação en tre vida e morte conhecida nas guerras tradicionais 
c até naquelas, chamadas assimétricas, que se travam contra os 
lerroristas. Enquanto nestas a morte vem sempre da vida - e 
mesmo através da vida, COIUO nos ataques suicidas dos kamikaze 
- no acto da violação étnica é, no entanto, a vida que procede 
da morte, da violência, do terror de mulheres tornadas grá-
vidas ainda inconscien tes em resultado dos golpes recebidos 
a LI imobilizadas por uma faca no pescoço. É um exemplo de 
cugenética «positiva» que não se contrapõe àquela, «negati-
va» , praticada na China ou onde quer que seja, mas constitui o 
seu resultado contrafactual. Enquanto os nazis e todos os seus 
é rnulos realizavam o genocídio mediante a destruição anteci-
pada dos nascimentos, o actual executa-se mediante o nasci-
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mento forçado e assim na mais drástica perversão do aconte-
cimento que traz em si, mais do que a promessa, a essência 
da vida. Contrariamente àqueles que viram na novidade do 
nascimento o pressuposto, simbólico e real, de uma acção po-
lítica renovada, a violação étnica fez disso o ponto mais álgido 
da conjunção entre política e morte. Mas tudo isto no trágico 
paradoxo de uma nova geração de vida. Que as mães de guerra 
ruandesas, interrogadas sobre a sua experiência, tenham todas 
declarado amarem os filhos nascidos do ódio vem significar 
que a força da vida prevalece ainda sobre a da morte. E não 
só: mas também que a mais extrelua prática itnunitária - a de 
afirmar a superioridade do próprio sangue ao ponto de o im-
por a quem não o partilha - está destinada a virar-se contra si 
própria produzindo exactamente o que queria evitar. Os filhos 
hutus das mães tutsis, ou tutsis dos homens hutus, são o resulta-
do objectivamente comum - que o meSlllO é dizer multi-étnico 
- da mais violenta imunização racial. Também neste aspecto 
estamos perante uma forma de indecisão, um fenómeno de 
duas faces, em que vida e política se enlaçam num vínculo cuja 
interpretação requereria uma nova linguagem conceptual. 

2. No seu centro está a noção de biopolítica. Só a partir 
dela é que acontecimentos que escapam a uma interpreta-
ção mais tradicional, como aqueles que acabamos de evocar, 
encontram um sentido de conjunto que vá além da sua sim-
ples manifestação. É verdade que nos dão uma imagem extre-
lna, mas certamente não infiel , de uma dinâmica que move 
já todos os grandes fenómenos políticos do nosso tempo. Da 
guerra do e contra o terrorismo às migrações em massa, das 
políticas de saúde às demográficas, das medidas de segurança 
preventiva à extensão ilimitada das legislações de emergência, 
não há fenómeno de relevo internacional que seja estranho à 
dupla tendência que situa as histórias a que se fez referência 
numa única linha de significado: por um lado, uma crescen-
te sobreposição entre o âmbito da política, ou do direito, e o 
da vida, por outro, uma implicação igualmente estreita, que 
parece derivar daquela, em relação à morte. É exactamente 
o trágico paradoxo sobre o qual se tinha interrogado Michel 
Foucault, numa série de escritos que remontam a meados dos 
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.I110S setenta: porque é que, pelo menos até hoje, uma política 
d.\ vida ameaça sempre transformar-se numa obra de morte? 

Creio que se pode afirmar, sem desconhecer o extraor-
,Unário poder analítico do seu trabalho, que FoucauIt nun-
i conseguiu dar uma resposta exaustiva a essa interrogação 

o u, melhor, que sempre hesitou entre diversas respostas, 
II ibutárias, por sua vez, de diferentes modos de colocar a 
'I"estão que ele próprio levantara. As interpretações opostas 
.1,1 biopolítica - uma radicalmente negativa e outra absoluta-
lilcnte eufórica - que hoje dominam este terreno não fazem 
lltais do que absolutizar, diversificando-as, as duas opções her-
Ill cnêuticas entre as quais Foucault nunca se resolve a fazer 
tllna escolha de fundo. Sem antecipar aqui uma reconstru-

mais pormenorizada desta história, a minha impressão é 
'I"e esta situação de paralisia filosófica e política tem origem 
nllma interrogação falhada, ou insuficiente, sobre os próprios 
pressupostos do assunto em questão: não só o que quer dizer, 
'li as quando nasceu o conceito de biopolítica? Como se con-
IIgurou desta ou doutra vez e que aporias continua a conter? 
Bastou alargar as investigações no eixo diacrónico, mas tam-
héln no plano horizontal, para se reconhecer que as teoriza-

de Foucault, embora decisivas, não passam do segmento 
11 nal, e certamente lnais acabado, de uma linha de discurso 
que remonta a muito mais atrás no tempo e teve início em 
princípios do século passado. Trazer à luz - diria que pela pri-
meira vez - este filão lexical, realçando a sua contiguidade e 
os seus desvios semânticos, não tem só, evidentemente, uma 
1'c1evância filológica. Até porquanto só operações de escava-
I'lio deste género podem fazer justiça, por contraste, à força 
(' à originalidade das teses foucaultianas. Mas sobretudo por-
que permite penetrar de mais ângulos, e com uma visão mais 
.1mpla, na caixa negra da biopolítica, tornando possível uma 
I)Crspectiva crítica que abranja também o percurso interpre-
tativo aberto pelo próprio Foucault. Como, por exemplo, no 
qu e se refere à complexa relação, estabelecida por ele, entre 
I'cgime político e poder soberano. Mais adiante ainda voltare-
mos mais em pormenor a este ponto específico. Mas convém 
desde já determo-nos na relação que, naquele aspecto, se joga 
,' nLre a política da vida e o conjunto das categorias políticas 
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modernas, porque envolve o próprio sentido da categoria em 
causa. A biopolítica precede, segue ou coincide temporalmente 
com a modernidade? Tem uma dimensão histórica, epocal ou 
primeva? Também sobre esta interrogação - decisiva, posto 
que ligada logicamente à interpretação da nossa contempo-
raneidade - a resposta de Foucault não é totalmente clara, 
no sentido de que oscila entre uma atitude continuista e uma 
outra mais inclinada a marcar limiares diferenciadores. 

A minha tese é a de que tal incerteza epistemológica é 
recondutível à falta de um paradigma mais dúctil - capaz de 
articular de maneira mais intrínseca os dois lemas contidos 
no conceito em questão - a que eu mesmo faço referência há 
algum tempo pelo termo imunização. Sem me alargar agora 
sobre a totalidade do seu significado, que já tive ocasião de 
definir em todas as suas projecções de sentido, o elemento 
que é preciso fixar desde já , porque restaura o elo ausen-
te da argumentação foucaultiana, é o nexo peculiar que se 
institui entre biopolítica e modernidade: quero dizer que só 
ligada conceptualmente à dinâmica imunitária de protecção 
negativa da vida é que a biopolítica revela a sua génese es-
pecificamente moderna. Não porque não seja reconhecível 
urna sua raiz também em épocas precedentes mas porque só 
a modernidade faz da autopreservação individual o pressu-
posto de todas as outras categorias políticas, da soberania à 
liberdade. Naturalmente que o próprio facto de que a biopo-
lítica moderna ganhe corpo através da mediação de catego-
rias ainda recondutíveis à ideia de ordem, entendida como 
transcendente da relação entre poder e súbditos, significa 
que a politicidade do bios não se afirmou ainda de modo ab-
soluto. Para que isto aconteça - para que a vida seja traduzível 
imediatamente em política, ou para que a política assuma uma 
caracterização intrinsecamente biológica - é preciso esperar a 
viragem totalitária dos anos 30, em particular na sua versão 
nazi. Então não só o negativo, isto é, a incumbência da mor-
te, será instrumentalizado para o estabelecimento da ordem, 
como ainda acontecia na era moderna, como será produzido 
em quantidade crescente segundo uma dialéctica tanatopolí-
tica destinada a condicionar o potenciamento da vida à efec-
tivação cada vez mais estendida da morte. 
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No ponto de passagem da primeira à segunda imunização 
.. , t<\ a obra de Nie tzsche, a quem é dedicado um capítulo intei-
! n deste livro, não só pela sua intrínseca relevância biopolítica 
II l:1S também porque constitui um extraordinário sismógra-
111 do esgotamento das categorias políticas modernas no seu 
papel de mediação ordenativa entre poder e vida. Assumir a 
vontade de poder como o impulso vital fundamental significa 
ii fi nnar do mesmo passo que a vida tem uma dimensão consti-
It tlivamente política e que a política não tem outro escopo que 
uno seja a manutenção e expansão da vida. Éjustamente na re-
hlção entre estas duas modalidades de referência ao bios que se 
Joga o carácter inovador ou conservador, activo ou reactivo, das 
forças em campo. O próprio Nietzsche - o significado da sua 
obra - é parte desta confrontação e desta luta, no sentido de 
que exprime conjuntamente a mais explícita crítica da deriva 
ltnunitária moderna e um seu elemento interno de aceleração. 
Daqui um desdobramento, categorial e também estilístico, em 
duas tonalidades de pensamento contrapostas e entrelaçadas, 
que constitui a marca mais típica do texto nietzschiano: desti-
lI ado, por um lado, a antecipar, pelo nlenos no plano teórico , a 
lcndência destrutiva e autodestrutiva da biocracia novecentista 
c , por outro, a prefigurar as linhas de uma biopolítica afirma-
I iva ainda por vir. 

3. A última secção do livro é dedicada à relação entre fi-
fosofia e biopoítica depois do nazismo. Porquê esta referência 
insistente àquela que quis ser a mais explícita negação da filo-
sofia tal como esta se configurou desde as suas origens? Talvez 
porque uma negação semelhante requer exactamente que a 
penetremos filosoficamente até às mais negras profundas. 
E também porque o nazismo negou a filosofia não de uma ma-
neira genérica mas em favor da biologia - da qual se conside-
rou a mais acabada realização. Um longo capítulo examina em 
de talhe esta tese, confirmando a sua veracidade, pelo luenos 
no sentido literal de que o regime nazi levou a biologização da 
política a um ponto nunca antes alcançado: tratou o povo ale-
mão como um corpo orgânico necessitado de uma cura radi-
cal que consistia na ablação violenta da parte espiritualmen te 
já morta. Neste aspecto, ao contrário do comunismo, a que é 
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ainda comparado em homenagem póstuma ao totalitarismo, 
não pode ser inscrito nas dinâmicas de autopreservação quer 
da primeira quer da segunda modernidade. E não certamen-
te porque seja estranho à lógica imunitária. Porque continha, 
pelo contrário, uma maneira paroxística de voltar contra o seu 
próprio corpo os dispositivos de protecção, como acontece 
precisamente nas doenças auto-imunitárias. As ordens finais 
de autodestruição emanadas do Hitler aferrolhado no bunker 
de Berlim constituem uma impressionante prova disso. Deste 
ponto de vista bem se pode dizer que a experiência nazi repre-
senta o apogeu da biopolítica - pelo menos na versão carac-
terizada por uma absoluta indiferenciação com O seu reverso 
tanatopolítico. Mas exactamente por isto, a catástrofe em que se 
afundou é uma oportunidade para repensar no seu contexto 
uma categoria que, bem longe de desaparecer, ganha todos os 
dias lnais relevo, como demonstram não só os episódios acima 
lembrados mas toda a configuração da experiência contempo-
rânea - sobretudo desde que a implosão do comunismo sovi-
ético varreu do terreno a última filosofia da história moderna 
para nos entregar um mundo integralmente globalizado. 

É a este nível que se desenrola hoje o discurso: o corpo que 
experimenta de maneira cada vez mais intensa a indiferencia-
ção entre política e vida já não é o do indivíduo, nem aquele, 
soberano, das nações, mas o do mundo, ao mesmo tempo di-
lacerado e unificado. Nunca como hoje os conflitos, as feridas, 
os medos que o dilaceram parecem pôr em causa nada menos 
do que a sua própria vida, numa singular inversão entre o mo-
tivo filosoficamente clássico de «mundo da vida" e aquele actua-
líssimo da «vida do Inundo». A reflexão contemporânea não 
pode, por isso, como ainda acontece, entrincheirar-se ilusoria-
mente numa defesa tardia das categorias políticas modernas 
convulsionadas e viradas do avesso como uma luva pelo biopo-
der nazi. Não pode, e não deve, na medida em que exactamen-
te foi delas que nasceu a biopolítica - sem primeiro se revoltar 
contra a sua própria presença. E depois porque o cerne do pro-
blema que defrontamos - a modificação do bios por parte de 
uma política identificada com a técnica - é posto pela primeira 
vez, de uma maneira a que ainda é pouco chamar apocalíptica, 
precisamente pela filosofia antifilosófica e biológica do hitle-
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t 1I'1111O. Dou-me conta de quanto esta afirmação é melindrosa 
11111'1 seus conteúdos e ainda mais nas suas ressonâncias. Mas 
1111' ) é possível antepor questões de oportunidade à verdade 
di'''' coisas. Por outro lado, o grande pensamento novecentista 

o princípio que o compreendeu, aceitando o confronto, 
I confrontação, com o mal radical, no seu próprio terreno. 
-\lil( jm aconteceu com Heidegger, ao longo de um itinerário 
"lll' se aproximou tanto daquele vórtice que correu o risco de 
" deixar engolir por ele. Mas também foi assim com Arendt e 
h Itlcault - ambos conscientes, de maneira diversa, de que só 
" podia regressar do fundo do abismo conhecendo-lhe as de-
,lvóls e precipícios. É o caminho que eu mesmo procurei seguir, 
11 ,Ibalhando, pelo avesso, dentro dos três dispositivos nazis da 
'''lIInativização absoluta da vida, da duPla clausura do corpo e da 
wlJl"cssão antecipada do nascimento. Os traços que encontrei ne-
II 'N pretendem perfilar os contornos, é certo que aproximativos 
, provisórios, de uma biopolítica afirmativa capaz de virar ao 
t ulllrário a política de morte nazi e a transformar numa políti-
I II .já não sobre, mas da vida. 

Há aqui um ponto que me parece útil esclarecer antecipa-
d,Imente. Sem excluir a legitimidade doutros percursos inter-
IlI eL:'ltivos, ou de outros projectos normativos, não creio que 
" objectivo da filosofia - mesmo perante a biopolítica - seja o 
.I" propor modelos de acção política, de fazer da biopolítica 
I t,mdeira de um manifesto revolucionário ou até simplesmente 
" 'formista: não porque isso seja radical de mais mas porque o 
, de menos. Isto, de resto, contradiria o pressuposto de partida 
"'I{undo o qual já não é possível desarticular política e vida de 
II 111 a forma que confie a segunda à direcção externa da primei-
J , I, Isto não quer dizer, naturalmente, que a política não possa 

sobre aquilo que é ao mesmo tempo o seu próprio sujeito 
, II seu próprio objecto, aliviando a grilheta dos novos poderes 
,ql>eranos onde quer que seja possível e necessário. Mas talvez 
.' 'Iuilo que hoje se requer, pelo menos de quem faz profissão 
Ii.l filosofia, é o caminho inverso: não tanto pensar a vida em 
'"nção da política mas sim pensar a política na própria forma 
.1 .1 vida. É uma passagem que é tudo menos fácil: tratar-se-ia de 
II lio nos relacionarmos com a biopolítica do exterior - na mo-
d .liiclade da aceitação ou na da rejeição - e sim do seu interior. 
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De a abrir ao ponto de fazer emergir dela uma coisa que até 
hoje tem permanecido oculta aos nossos olhares porque presa 
no torno do seu contrário . Dessa possibilidade - e dessa exi-
gência - procurei oferecer lnais de um exemplo: relativalnente 
às figuras da carne, da norma e do nascimento pensadas na inver-
são das do corpo, da lei e da nação. Mas talvez a dimensão ao 
mesmo tempo mais geral e mais intensa desta desconstrução 
construtiva diga respeito exactamente àquele paradigma imu-
nitário que constitui o modo peculiar como até agora se tem 
apresentado a biopolítica. Nunca como neste caso a sua semân-
tica - a da protecção negativa da vida - revela uma relação mais 
intrínseca com o seu oposto comunitário. Se a imunitas não é 
sequer pensável fora do munus comum, que no entanto nega, 
talvez também a biopolítica, que até hoje tem experimentado 
essa prega constritiva, poderá inverter o seu sinal negativo para 
uma diferente afirmação de sentido. 

1 

o ENIGMA DA BIOPOLÍTICA 

L. Bio/política 

1. Em poucos anos, a noção de «biopolítica» não só se ins-
I.dou no centro do debate internacional como abriu uma fase 
, ' ''llpletamente nova da reflexão contemporânea. Desde que 

Foucault, embora não tenha propriamente cunhado o 
" ., mo, repropôs e requalificou o conceito, todo o quadrante 
.I" filosofia política se viu profundamente modificado . Não é 
I (tt e tenham saído de cena, de uma penada, categorias clássicas 
I tHno as de «direito}), «soberania» ou «delllocracia» . São elas 
Iju e continuam a organizar a ordem do discurso político mais 
"' IJaLhado. Mas o seu efeito de sentido está cada vez mais debi-
IILldo e desprovido de uma real capacidade interpretativa. Em 
lilHar de explicarem uma realidade que cada vez mais escapa 
1"'1" todos os lados à sua captura analítica, tais categorias reque-
1(1lTI elas mesmas que as submetamos à devassa de um olhar 
lII ais penetrante que ao mesmo tempo as desconstrua e expli-
'1"e. Tomemos O alcance da lei. Ao contrário do que muitas 
W'I.CS se tem sustentado, nada leva a pensar numa sua redução. 
\ impressão que temos é, pelo contrário, a de que cada vez 

H, lnha mais terreno tanto no plano interno como internacio-
11 .11 - que o processo de normativização invade espaços cada 
V"Z mais amplos . Isso não significa, todavia, que a linguagem 
ju rídica enquanto tal se revele incapaz de trazer à luz a lôgica 
p'ofunda dessa mutação. Quando se fala de «direitos huma-
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nos», por exemplo, não é a determinados sujeitos jurídicos 
que nos referimos mas sim a indivíduos que não se definem 
por outra coisa que não seja a sua simples categoria de seres vi-
vos. Um coisa parecida se pode dizer do dispositivo político da 
soberania. Não só parece de todo destinado a diluir-se, como 
talvez com alguma precipitação tenha havido quem se atreveu 
a prognosticar, como, pelo menos no que se refere à maior po-
tência mundial, ele parece alargar e intensificar o seu raio de 
acção. E no entanto, mesmo neste caso, fora do repertório que 
por vários séculos desenhou os seus contornos em comparação 
seja com os cidadãos seja com outros organismo estatais. Ate-
nuada a distinção entre interior e exterior, e também portanto 
entre paz e guerra, que de há muito caracterizava o poder so-
berano, este encontra-se em contacto directo com questões de 
vida e de morte que já não dizem respeito a áreas singulares 
mas ao mundo em toda a sua extensão . Em suma, olhe-se por 
onde se olhar, direito e política aparecem cada vez mais envol-
vidos em qualquer coisa que excede a sua designação habitual, 
arrastando-os para uma dimensão que sai fora do seu apare-
lho . conceptual. Este «qualquer coisa. - este elemento e esta 
substãncia, este substrato e esta turbulência - é justamente o 
objecto da biopolítica. 

A esta sua relevância histórica não parece corresponder, to-
davia, uma adequada clareza categorial. Longe de ter adquiri-
do uma acepção definitiva, o conceito de biopolítica aparece 
atravessado por uma incerteza, Ulna inquietação, que o impede 
de qualquer conotação estável. Direi mesmo mais: está exposto 
a uma pressão hermenêutica crescente que parece fazer dele 
não só instrumento como também objecto de um áspero con-
fronto, filosófico e político, sobre a configuração e o destino do 
nosso tempo. Daqui a sua vacilação - mas podia bem dizer-se a 
sua derrapagem - entre interpretações, e antes mesmo, tonali-
dades, não só diversas mas até contrapostas. O que está aqui em 
jogo é naturalmente a natureza da relação entre os dois termos 
de que se compõe a biopolítica. Mas antes ainda a sua própria 
definição: que se deve entender por mos? E como há-de ser pen-
sada uma política que lhe seja directamente dirigida? De pouco 
serve, em relação a semelhantes perguntas, a referência à figura 
clássica do bios politikós, a partir do momento que a semântica em 
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'1'lI'slão parece tirar o seu sentido precisamente do seu retrai-
III, 'lIl0. Se quisermos ficar-nos pelo léxico grego, e em particular 
"I.tolélico, de facto, mais que para o termo bios, entendido no 
IlIlido de «vida qualificada» ou de «forma de vida)}, a biopo-

IJtlra remete sem mais para a dimensão da zoé, ou seja da vida 
1111 sua expressão biológica mais simples ou, quando muito, à 
11,,11. de conjunção ao longo da qual o bios emerge sobre a wé 
1I,lluralizando-se também ele. Mas justamente em razão desta 
II' )(a terminológica a ideia de biopolítica parece situar-se numa 
Il"a de dupla indiscernibilidade. Para já, porque habitada por 

III II Lermo que não lhe convém - e que se arrisca mesmo a dis-
jlil'cer os seus traços mais marcantes. Depois porque orientada 
p"ra um conceito -justamente o de zoé - que ele próprio é de 
d.·finição problemática: isto é, se é sequer concebível, uma vida 
,i)solutamente natural- ou seja, despojada de qualquer conota-

,.,10 formal? Ainda mais hoje, quando o corpo humano aparece 
"'mpre mais desafiado, e até literalmente atravessado, pela téc-
,dea l ' ). A política penetra directamente na vida, mas entretanto 
,I vida tomou-se outra coisa por si só. E então, se não existe uma 
vida natural que não seja, ao mesmo tempo, também técnica; 
. t' a relação a dois entre bios e zoé deve agora, ou talvez desde 
1II,'mpre, incluir COlno terceiro termo correlativo, a teclme, como 
' ''por uma relação exclusiva entre política e vida? 

Também por este lado o conceito de biopolítica parece 
I (·trair-se, ou esvaziar-se, no próprio momento em que é formu-
i"do. O que fica claro é a sua determinação negativa - ou seja, o 
'1"e ele não é. Ou também o horizonte de sentido cujo encerra-
mcnto aponta. Trata-se daquele complexo de mediações, oposi-

dialécticas, que durante uma longa fase tomaram possível 
.. ordem política modema, pelo menos na sua interpretação 
I orrente. Quanto a estas, às interrogações a que respondiam e 
,'os problemas que suscitavam - relativos à definição do poder, à 
"'edida do seu exercício, à delineação dos seus limites - o dado 
Illcontrovertível é uma deslocação geral do campo, da lógica e 
do próprio objecto da política. No momento em que, por um 
i"do, se desmoronam as distinções modernas entre público e 

(1) Cf. a este respeito a colectânea de e h. Geyer (org.), Biopolitik, 
jirankfurt am Main, 2001. 
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privado, Estado e sociedade, local e global, e por outro secam 
todas as outras fontes de legitimidade, a própria vida instala-se 
no centro de qualquer processo político: já não é concebível 
outra política que não seja uma política da vida, no sentido ob-
jectivo e subjectivo do termo. Mas exactamente no que se refere 
à relação entre sujeito e objecto da política torna a reapresentar-
-se-nos o desfasamento interpretativo a que antes se aludia: que 
quer dizer, como entender, o governo político da vida? Trata-se 
de um governo da ou sobre a vida? É a mesma alternativa concep-
tual que pode exprimir-se através da bifurcação lexical entre os 
tennos, outras vezes usados indiferentemente, de «biopolítica» 
e de «biopoder» - entendendo pelo primeiro uma polítca em 
nome da vida e pelo segundo uma vida submetida ao coman-
do da política. Mas uma vez mais, também deste modo, aquele 
paradigma que procurava uma soldadura conceptual vê-se des-
dobrado e como partido em dois pelo seu próprio movimento. 
Compreendido e ao mesmo tempo desestabilizado por leituras 
concorrentes, sujeito a contínuas rotações em torno do seu pró-
prio eixo, o conceito de biopolítica arrisca-se a extraviar a sua 
identidade e assumir o rosto do enigma. 

2. Para perceber a razão disto não podemos limitar o nos-
so ângulo de visão ao ponto de vista de Foucault. É preciso 
remontar aos textos cujos avanços, embora sem os citar, ele 
retoma sob a forma de simultânea reproposição e desconstru-
ção crítica. Esses textos - pelo menos aqueles que explicita-
mente se reclamam do conceito de biopolítica - podem ser 
catalogados em três blocos diferentes e sucessivos, caracteriza-
dos respectivamente por uma abordagem de tipo organicista, 
antropológico e naturalístico. Pode reconduzir-se ao primeiro 
tipo uma densa série de ensaios, predominantemente alemães, 
que têm em comum uma concepção vitalista do Estado, como 
Zum Werden und Leben der Staalen (1920) de Karl Binding (do 
qual haveremos de falar mais Der Staat ais l.ebendi-
ger Organismus, de Eberhard Dennert (1922) (3) , Der Staat, ein 

(2) K Binding, Zum Werden und /..-eben der Staalen, Munique-Leipzig, 
1920. 

(3) E. Dennert, Staat ais lebendiger Organisutus, Halle, 1922. 
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II·III'I/.ruesen (1926) de Eduard Hahn(4) . Mas aquele sobre quem se 
I nllrentram as atenções, provavelmente porque é o primeiro 
, I\doptar o termo «biopolítica .. , é o sueco Rudolph Kj ellen, a 
,PU'JTI se deve também a cunhagem do termo ( geopolítica», 
, I.d)Qrado depois por Friedrich Ratzel e Karl Haushofer em 
, Ii .lvc decididamente racista. No que se refere a tal deriva - que 
d" ,wmbocou daí a pouco na teorização nazi do «espaço vitah> 
111"lfnsraum) - deve dizer-se que a posição de Kjellen se man-
II 'tIl mais discreta, não obstante uma declarada simpatia pela 
II,' manha guilhermina e também uma certa propensão para 
IlIl1a política externa de tipo agressivo; como é já sustentado 
II.' livro de 1905 sobre as grandes potências';), os Estados 

dotados de um território limitado, encontram-se na 
1If1('cssidade de dever alargar as suas fronteiras por meio da 
I IllIquista, da fusão e da colonização de outras terras. Mas é no 
,,,lume de 1916, intitulado O Estado como Farma de Vida (Slaten 
111111 livsjorm) (6)que esta exigência geopolítica aparece afirmada 
I" ". Igellen em estreita ligação com uma concepção organicis-
1.1 inconciliável com as teorias constitucionais de matriz libe-
,.,1. Enquanto estas representam o Estado como produto artifi-
, 1.11 de uma livre escolha dos indivíduos que lhe dão o ser, ele 
I IIH'nde-o como «forma vivente» (som livsform, em sueco, ou als 
" '''I'rIsfarrn, em alemão), possuidora enquanto tal de instintos e 
II II pulsos naturais. Já nesta transformação da ideia de Estado, 
'W",do a qual este não é um sujeito de direito nascido de um 

• I 1111 rato voluntário mas um conjunto integrado de homens 
'1"1' se comportam como um único indivíduo simultaneamente 
n l'l!'itual e corpóreo, é reconhecível o núcleo originário da 

biopolítica. Escreve Kjellen, no seu Sistema da Política 
, '" que estão compendiadas as teses precedentes: 

Esta tensão característica da própria vida [ ... ] levou-me a 
denominar tal disciplina biojJolítica, por analogia com a ciência 
da vida, a biologia; isto compreende-se tanto melhor' quando 

('l) E. Hahn, Der Staat, ein Lebcnwesen, Munique, 1926. 
(ó) R. Igellen, StQrmakterna Konlurer kring sa11ltindens slropolitik (1905), 

""olmo, 1911, pp. 67-68. 
(O) Id. , Staten som livsfarm, Estocolmo, 1915. 
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se considera que a palavra grega «bios» designa não só a vida 
natural, física, mas ainda e em medida igualmen[c significa-
tiva a vida cultural. Esta designação visa também exprimir 
aquela dependência das leis da vida que a sociedade aqui 
manifesta e que promove o próprio Estado, mais do que 
qaulquer outra coisa, ao papel de árbitro ou, pelo menos, de 
mediador. (7) 

São expressões que nos transportam para além da an-
tiga metáfora do Estado-eorpo com todas as suas múltiplas 
metamorfoses de inspiração pós-romântica. O que começa a 
perfilar-se é a referência a um substrato natural, a um princí-
pio substancial, resistente e subjacente a qualquer abstração, 
ou construção, de carácter institucional. Contra a concepção 
moderna, de ascendência hobbesiana, de que só se pode pre-
servar a vida instituindo uma barreira artificial em relação à 
natureza, por si só incapaz de neutralizar o conflito e por con-
seguinte tendente a agravá-lo, torna a abrir caminho a ideia da 
impossibilidade de uma verdadeira superação do estado naUl-
ral pelo estado político. Este último, muito ao contrário de ser 
a negação do primeiro, não é mais do que a sua continuação 
num outro nível e portanto destinado a incorporar e reprodu-
zir os respectivos caracteres originários. 

Se em Iqellen este processo de naturalização da política 
se inscreve ainda no interior de um plano de tipo histórico-
-eultural, ele vai experimentar uma decidida aceleração no en-
saio de um autor depois destinado a ficar célebre justamente 
no campo da biologia comparada. Refiro-me a Staatsbiologie, 
também publicado em 1920, do barão Jacob von Uexküll com · 
o sintomático subtítulo de Anatomie, Phisiologie, Pathologie IÚS 
Staates. Também neste caso, como já em Iqellen, o discurso 
gira em torno da configuração biológica de um Estado-eorpo 
soldado pela relação harmónica entre os seus órgãos, repre-
sentativos das diferentes profissões e competências. Mas com 
uma dupla e Uldo menos que irrelevante deslocação lexical em 
relação ao modelo precedente: na medida em que aquilo de 
que se fala já não é um Estado qualquer mas o Estado alemão, 

(7) Id., Grundriss zu einem Sys/em der Politik, Leipzig, 1920, pp. 93.94. 
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1111 ,IS suas peculiares características e exigências vitais. A di-
1I ' II ça está sobretudo, no entanto, no relevo que assume,jus-

IIHIIt'llle em relação a este, a vertente da patologia em relação 
"!lIras, que lhe estão subordinadas, da anatomia e da fisio-

Já aqui se entrevêem os pródromos de uma fieira teóri-
,1 cio síndrome degenerativo e do consequente programa 

" Hr J) crativo - destinada a conhecer os seus fastos macabros 
",,' decénios imediatamente a seguir. A saúde pública do cor-
1"1 .llcmão está ameaçada por toda uma série de maleitas que, 

IIi I'cferência evidente aos traumas revolucionários do tempo, 
;tI' identificadas como o sindicalismo subversivo, a democra-

, 1.1 (' Ieitoral e o direito à greve - tudo formações cancerosas 
""Ilhadas no tecido do Estado e que o levam à anarquia e à 

«Como se no nosso corpo fosse a maioria dessas cé-
1,,1. .. , especialmente as do cérebro, a decidir quais os impulsos 
·t c olllunicar aos Mas ainda mais relevante, no sen-
lido dos futuros desenvolvimentos totalitários, é a referência 
liltll'0lítica àqueles «parasitas» que, infiltrados no interior do 
, '"1'0 político, se organizam reciprocamente em prejuízo dos 
1I-1l1j tantes cidadãos. São divididos em «simbiontes», mesmo de 
I ''', II diferente, que em determinadas circunstâncias podem ser 
IIII' ls ao Estado, e os parasitas propriamente ditos, instalados 
IllIno um corpo vivo estranho no interior do corpo do Estado e 
'illl' se nutrem da sua própria substância vital. Contra estes úl-
Ib,lOS - é a conclusão ameaçadoramente profética de Uexküll 

,', preciso formar uma espécie de médicos do Estado, ou con-
1, '1 ir competência médica ao próprio Estado, capazes de lhe 
I a saúde removendo as causas do mal e expulsando os 
U'1nnes que os transportam: «Ainda não há uma academia de 
\ 1. las largas não só para a formação dos médicos do Estado 
111 .11 também para a instituição de uma medicina do Estado. 
N; \o possuímos nenhum órgão a quem poder confiar a higiene 
til) Estado.»(9) 

O terceiro texto em que convém deter a atenção - até por-
'1"<' o título é expressamente o da categoria em questão - é 

(8) Von Uexküll, Slaalsbiologie. Anatomie, Phisiologie, Pathologie eles 
\lf/(lft!S, Berlim, 1920, p. 46. 

(9) Ibidem, p. 55, 
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Biopolitics, do inglês Morley Roberts, publicado em Londres em 
1938, com O subtítulo An Essay in the Physiology, Pathology and 
Politics of the Social and Somatic Organismo Tambén neste caso o 
pressuposto de fundo, reclamado logo nas páginas de introdu-
ção. é a conexão, não tanto analógica mas sim real, concreta, 
material, da política com a biologia e em particular com a me-
dicina. Trata-se de uma perspectiva não muito afastada, nos 
seus eixos principais, da de Uexkúll: se a fisiologia é indisso-
ciável da patologia, da qual retira significado e e relevo, tam-
bém O oragnismo estatal não poderá ser conhecido e guiado 
a não ser a partir da qualificação das suas doenças actuais ou 
potenciais. Estas, mais do que um risco, representam a verdade 
última, porque anterior, de uma entidade viva por si perecível. 
Porque, por um lado, a biopolítica tem a m issão de reconhecer 
os riscos orgânicos que infestam o corpo político e, por outro, 
a de identificar, e predispor, os mecanismos de defesa que lhes 
fazem frente, também eles radicados no mesmo terreno bio-
lógico. É justamente a esta última exigência que está ligada 
a parte mais inovadora do livro de Roberts - constituída por 
uma extraordinária comparação entre o aparelho defensivo do 
Estado e o sistema imunitário, que confirma com antecedência 
um paradigma interpretativo a que voltaremos mais adiante.: 

o modo mais simples de considerar a imunidade é olhar 
para o corpo humano como um complexo organismo social 
e para o organismo nacional como um indivíduo funcional 
mais simples, ou como «uma «pessoa», ambos expostos a ris-
cos de vária espécie perante os quais é necessário intervir. 
Essa intervenção é a imunidade em acção. ( 10) 

A partir desta primeira formulação o autor desenvolve um 
paralelo entre Estado e corpo humano que envolve o inteiro 
repertório imunológico - dos antigenes aos anticorpos, da 
função da tolerância ao sistema retículo-endotclial - individua-
lizando para cada elemento biológico o correlativo político. 
Mas a passagem mais significativa, no sentido pelo qual já 

(10) M. Roberts, Bio-politics. An Essa) in the Physio{ogy, Pathowgy and 
Polilics D/ the Social and Somatic Organism, Londres, 1938, p. 153. 

o ENIGMA DA BIOPOLÍTlCA 37 

11 \ I Il'dara Uexküll , é talvez constituida pela referência aos 
111 1 ;luismos de repulsa e expulsão imunitária de tipo racial: 

o estudante de biologia política deveria estudar os com-
jlorlamentos nacionais de massas e os seus resultados como 
HI' fossem secreções e excreções em acção. As repulsas nado-
l"tlS Oll internacionais podem depender de pouco. Pondo a 
quesLão a um nível mais baixo, bem se sabe que o cheiro de 
lima raça pode ofender uma outra raça tanto e até mais do 
qu(' usos c costumes diferentes. ( 11 ) 

Q ue, no ano em que começou a Segunda Guerra Mundial, 
II 1I '>c lO de Morley conclua com uma aproximação entre a re-
1,1 \ ,\0 imunitária inglesa dos judeus e uma crise alérgica do 
, '''po político é indicativo da inclinação cada vez mais agreste 
""",,ida por esta primeira elaboração biopolítica: uma polí-
,I, .\ construída directamente sobre o bios arrisca-se sempre a 
"III " pôr violentamente o bios à política. 

3. A segunda vaga de interesse pela temática biopolítica 
''- lI ls ta-se na França dos anos sessenta . A diferença da primei-
' .\ t' bem manifesta, como não podia deixar de ser num qua-
,Ii ,) histórico profundamente alterado pela derrota histórica 
d,\ biocracia nazi. Não só em relação a esta mas também às 
"'ndas organicistas que haviam de certa maneira prenuncia-
I tIl os seus motivos e acentos, a nova teoria biopolítica parece 
1IIIIsciente da necessidade de uma reformulação semântica 

.Iinda que à custa do enfraquecimento da especificidade da 
, ,\I('goria em favor de uma sua declinação neo-humanística 
""tis domesticada. O volume que nos anos 60 abre virtualmen-
\, ('sta nova etapa de estudos, com O o título programático de 
( ti biopolitique. J::'ssai d'interprétation de l'''istoire de l'humanité et 
,1" civilisations dá-nos a medida exacta desta transição. Já a 
.l11»la referência à história e à humanidade, como coordena-
d.l 'J de um discurso intencionalmente orientado para o biosJ 

"K prime a direcção média e conciliadora que segue o ensaio 
ti" Aaron Starobinski. Quando ele escreve que «a biopolítica 

( 11) Ibid. , p. 160. 
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é uma tentativa de explicar a história da civilização com base 
nas leis da vida celular e da vida biológica mais elementar»(l2\ 
não pretende, na verdade, conduzir completamente a sua in-
terpretação para uma conclusão de tipo naturalístico. Pelo 
contrário, embora admitindo o relevo, por vezes também 
negativo, das potências naturais da vida, o autor sustenta a 
possibilidade, e também a necessidade, de que a própria políti-
ca incorpore elementos espirituais capazes de governá-la em 
função de valores metapolíticos: 

A biopolítica não nega de maneira nenhuma as forças 
cegas da violência e da vontade de poder, nem as forças de 
autodestruição que existem no homem e na civilização hu-
mana. Pelo contrário, afirma a sua existência de uma manei-
ra toda especial, porque tais forças são as forças elementares 
da vida. Mas a biopolítica nega que estas forças sejam fatais e 
que não possam ser contrariadas e dirigidas pelas forças espi-
rituais - as forças da justiça, da caridade, da verdade. (13) 

Que desta maneira o conceito de biopolítica se arrisca a ema-
grecer até ao ponto de perder a sua identidade, transformando-
-se numa fonna de humanismo tradicional, torna-se evidente 
ainda num segundo texto publicado quatro anos depois por 
um autor destinado a ter melhor fortuna. Aludo a Introduction 
à une politique de l'homme de Edgar Morin. Neste, os «campos» 
propriamente «biopolíticos da vida e da sobrevivência», isto 
é os da «vida e da morte da humanidade (ameaça atómica, 
guerra mundial), da fome, da saúde, da mortalidade" são in-
cluidos num conjunto mais amplo de tipo «antropolítico" que 
por sua vez remete para o projecto de uma «política multidi-
mensional do homem».(I1) Também neste caso, em vez de abra-
çar o nexo biologia-política, o autor situa a sua perspectiva no 
ponto de união problemático em que os motivos infrapolíticos 

(12) A. Starobinski, La biopolitique. Essai d'interprétation de l'histoire de 
l'humonitéet des civilisations, Genebra, 1060, p.7. 

(13) Ibid. , p. 9. 
(14) E. Morin, Introduction à une politique de l'homme (1965), Paris, 

1969, p. 11. 
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t lII ohrcvivência mínima se crUZalTI produtivamente com os 'I" ,o políticos, isto é filosóficos, relativos ao próprio sentido 
I .. olola . O resultado, mais do que uma biopolítica no sentido 

Itllo da expressão, é uma espécie de «ontopolítica» à qual 
.11 tlbui a missão de subtrair a evolução do género huma-

III d Nua actual tendência economicista e produtivist.a: «Assim, 
IIIdu"l os caminhos do viver e todos os caminhos da política 

Hl1\1 'çam a encontrar-se e a interpenetrar-se, e anunciam uma 
",,,política, respeitante cada vez mais intimamente e global-

1111 Ilt <.' ao ser do homem». (15) Se bem que no seu seguinte livro, 
I. dl n odo ao paradigma da natureza humana, Morin conteste, 
I. l ' ln tom parcialmente autocrítico, a mitologia humanística 
I'" de fine o homem por oposição ao animal, a cultura por 
'1'lIsição à natureza e a ordem por oposição à desordem(l6), de 

,,,,III isto não parece emergir uma ideia da biopolítica dotada 
k illna fisionomia convincente. 

' lI'a ta-se de uma debilidade teórica e juntamente de uma 
IIl f "!'teza semântica, a que não põem termo os dois volumes 
dOI, «Cahiers de la biopolitique» publicados em Paris, em fins 
d, ,; anos 60 pela Organisation au Service de la Vie. É verda-
, I, que nestes, em comparação com os ensaios precedentes, 

IIossível reconhecer uma atenção mais concreta às reais 
" ,, " lições de vida da população mundial, exposta ao duplo 
"que do neoliberalismo e do socialismo real- ambos incapa-
, .• d e conduzir o desenvolvimento produtivo numa direcção 

"""patível com um aumento significativo da qualidade da 
1101 ,1. E também é verdade que nalguns desses textos a crítica 
.I" modelo económico e político vigente recorre a referên-
I respeitantes à técnica, ao urbanismo, à medicina - isto 
, ,lOS espaços e ' às formas materiais do ser vivo. Mas nem se-
'I,"' r neste caso se pode dizer que a definição de biopolítica 
, " 'ape a uma genericidade categorial que acaba por reduzir 
oo ltidamente o seu alcance hermenêutico: «A biopolítica foi 
,knnida como a ciência das condutas dos Estados e das cole c-
II vldades humanas, tidas em conta as leis e o ambiente natu-

(15 ) lbid. , p. 12. 
( 16) Cf. E. Morin , Le paradigme perdu: la nature humaine, Paris, 

p. 22. 
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ral e os dados ontológicos que regem a vida e determinam a 
actividade do homem» (17" sem que no entanto tal definição 
comporte qualquer indicação sobre o estatuto específico do 
seu objecto nem uma análise crítica dos seus efeitos. Como 
já as Jornadas de Estudo sobre a Biopolítica, realizadas em Bor-
déus de 1 a 5 de Dezembro de 1966, também estes trabalhos 
evidenciam mais a dificuldade de subtrair o conceito de bio-
política a uma formulação à moda do que um real esforço de 
significativa elaboração conceptual(18). 

4. A terceira ronda dos estudos biopolíticos, agora em cur-
so, teve lugar no mundo anglo-saxónico. Pode fixar-se a data 
do seu início formal em 1973, quando a International Politi-
cai Science Association abriu oficialmente um lugar de inves-
tigação sobre biologia e política. A partir dessa data têm sido 
organizados vários congressos in ternacionais - o primeiro dos 
quais em Paris, em 1975 na École des Hautes Études en Scien-
ces Humaines, seguido por outros em Bellagio (em Itália), em 
Varsóvia, em Chicago e em Nova Iorque. Em 1983 foi criada a 
Association for Politics and Life Sciences e, dois anos mais tar-
de, a revista Politics and Life Sciences, bem como a colecção, de 
que saíram vários volumes, Resea1'Ch in BiopolitiCS<I9). Mas para 
identificar a génese efectiva deste filão de investigação temos 

(17) A. Birré, lnlroduction: si l'Occident s'est lromjJé de conte?, in 'Cahiers 
de la biopolitique', l, n O l, 1968, p. 3. 

(18) Esta primeira produção francesa é recordada também por 
A. Cutro num volume (Michel ji'oucault. 'Iecnica. e vila. Biopolitica e filosofia 
dei "Bios». Nápoles, 2004) que constitui uma primeira, útil, tentativa de 
sistematização da biopolítica foucaultiana. Mais em geral sobre a biopolí-
tica, vejam-se L. Bazzicalupo, R. Esposito (org.), Politica delta vita, Roma-
-Bari, 2003 e P. Perticari (org.), Biopolitica minore, Roma, 2003. 

(19) Os títulos dos primeiros volumes, editados por S. A. Peterson 
e A. Somit (Amsterdão - Londres - Nova Iorque - Oxford - Paris, -
Shannon - Tóquio). são; I. Sexual Politics and Politicai Feminism, 1991; II. 
Biopoiitics in the Mainstream, 1994; ln. Hu.man Nature and politics, 1995; IV. 
Research in Biopolitics, 1996; V. Recenl Explorations Bio and Politics, 1997; VI. 
Sociology and Politics, 1998; VII. Elhnic ConJlicts J:.xjJlained by Ethnic Nepotism, 
1999; VIII. Evolutionar)' AfJproaches in lhe Behavioral Sciences: loward a Better 
Understanding oJ Human Nature, 2001. 
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,( 'montar a meados dos anos sessenta, quando aparecem 
1"lmeiros textos reconduzÍveis ao seu léxico. Foi Lynton K 

ii, IWI" Il o primeiro a adoptar o termo em questão num artigo 
I< IH()4, «Biopolitics: Science, Ethics and Public Policy>,(2O), as 

polaridades dentro das quais se inscreve o sentido geral 
I< , (.1 nova tematização biopolítica podem encontrar-se no li-
"', publicado no ano anterior por James C. Davies, Human 
,'flm in Politicf" ). Não foi por acaso que quando, a mais de 

1111(' anos de distância, Roger D. Masters procura sistematizar 
Pi 1l1li : \5 teses num volume dedicado, de resto, a Leo Strauss, aca-
I 'I) ,I por lhe conferir um título análogo, The Nature ofPoliticf22). 

ln precisamente os dois termos que constituem o objecto, e 
I" lllesmo tempo o ângulo de visão, de um discurso biopolítico 
'Ii li ' , depois da declinação organicista dos anos vinte e trinta, 
d.'pois da neo-hunlanÍstica dos anos sessenta em França, ad-
quire agora um marcado pendor naturalístico. Deixando de 
I ... lo a questão da qualidade - geralmente mais para o modesto 

de tais produções, o seu valor sintomático reside justamente 
1If ''tla referência directa e insistente à esfera da natureza como 
1,.11 flmetro privilegiado de determinação política. O que daí 
I 111C'rge - nem sempre com plena consciência teórica por parte 
.101>4 autores - é uma relevante deslocação categorial relativa-
"II'nle à linha mestra da filosofia política moderna. Enquanto 
I assume a como o problema a resolver, ou o obstá-
, "lo a ultrapassar, por meio da constituição da ordem política, 
I lIiopolítica americana vê nela a sua própria condição de exis-
H'lIda: não só origem genética e matéria-prima, mas também 
illllca referência reguladora. Em vez de poder dominá-Ia ou 
., nnformá-la» aos seus fins, a política, pelo contrário, é que 

I rHmlta «informada» por ela de maneira que não deixa espaço 
II ,IIa outras possibilidades construtivas. 

Na origem desta posição podem identificar-se duas matrizes 
IlIstintas: por um lado, o evolucionismo darwiniano - ou, mais 
III C'cisarnente, o danvinismo social - por outro a investigação 

(20) L. Caldwell , Biopolitics: Science, Ethics and Public Policy, in ocThe 
\ ,ile Review», n° 54, 1964, pp. 1-16. 

(21) J. Davies, Human Nature in Polilics, Nova Iorque, 1963. 
(22) R D. Masters, The Nature of Politics, New Haven - Londres, 1989. 
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etológica desenvolvida sobretudo na área alemã dos anos trinta. 
Quanto à primeira, o ponto de partida mais significativo remon-
ta a Physics and Politics de Walter Bagehot, num horizonte que 
compreende a vários títulos autores como Spencer e Sumner, 
Ratzel e Gumplowitz. Mas com a advertência específica - subli-
nhada com vigor por Thomas Thorson num livro publicado 
em 1970 com o título programático de Biopoliticf") - de que a 
importância da perspectiva biopolítica está na passagem de um 
paradigma fisico para um justamente biológico. O que conta, 
em suma, não é tanto conferir um estatuto de ciência exacta à 
políúca(21) mas sim reconduzi-la ao seu âmbito natural- enten-
dendo com isto precisamente o terreno vital de que ela volta 
não volta emerge e a que inevitavelmente regressa. Isto diz res-
peito antes de mais à condição contingente do nosso corpo, que 
mantém a acção humana dentro dos limites de determinadas 
possibilidades anatómicas e fisiológicas. Mas também a configu-
ração biológica ou mesmo - no léxico da nascente sociobiologia 
- a bagagem genética do sujeito em questáo. Contra a tese de 
que os acontecimentos sociais requerem explicações históricas 
complexas, estes são reconduzidos a dinâmicas em última análi-
se ligadas às exigências evolutivas de uma espécie, como a nossa, 
quantitativamente, mas não qualitativamente diferente da espé-
cie animal que a precede e a compreende. Deste modo, não só a 
postura predominantemente agressiva dos homens, como tam-
bém a de cooperação, tem a ver com modalidades instintivas de 
tipo animal(25) mas, enquanto inerente à nossa natureza ferina, 
a própria guerra acaba por assumir um carácter de inelutabili-

(23) T. Thorson, BiojJolitics, Nova Iorque, 1970. 
(24) Sobre esta questão ver D. Easton, The Relevance of Biopolitics to Po-

liticai Theory, in A. Somit (org.), Biology and politics, Haia, 1976, pp. 237-47; 
mas, ainda antes, W. J. M. Mackenzie, Polilics and Social Science, Baltimore, 
1967 e H. Lasswell, The .Future of the Comparalive Method, in «Compara tive 
Politics», 1,1968, pp. 3-18. 

(25) Neste aspecto, sào clássicos os livros de W. C. AlIee , Animal Life 
and Social Growth, Baltimore 1932 e The Social Life of Animals, Londres, 
1938; veja·se também L. Tiger, Mm in Groups, Nova Iorque, 1969 e (com 
R. Fox) The Imperial Animal, Nova Iorque, 1971 bem como D. Morris, The 
Human Zoo, Nova Iorque, 1969. 
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.i. II."II" 'fodos OS comportamentos políticos que se repetem na 
1. 10" 1,\ com uma certa frequência - do controlo do território à 
I. I Fil q\lia social, ao domínio sobre as mulheres - radicam pro-
1111 1,lllIente numa camada pré-humana à qual não só pennane-
IIIII'! vinculados como está destinada a regularmente reaflorar 
"I"" f'ície. As sociedades democráticas, neste quadro interpre-

IIh'O, não são em si impossíveis mas uma espécie de parênte-
""SI inados a voltar depressa a fechar-se - ou, pelo menos, a 

1,1 ',lIl'm filtrar-se o fundo obscuro de que contraditoriamente 
""' gem. Seja qual for a instituição, ou opção subjectiva, que 
' ,111 conforme, ou pelo menos se adapte, a tais dados - é essa 
IllIidusão implícita ou mesmo até explícita deste raciocínio-
1.\ votada ao fracasso. 

/\. noção de biopolítica que daí resulta é desta vez suficien-
h ", (' nte clara. Nas palavras do teórico mais reputado desta 
1IIIIw interpretativa, trata-se do «termo comummente usado 
1' .11 ,' d escrever a abordagem daqueles cientistas políticos que 
11 .. ,lllI os conceitos biológicos (em especial a teoria evolu-
I IOllista darwiniana) e as técnicas de investigação biológica 
11.11 .1 estudar, explicar, prever e às vezes também prescrever 
II , () mlJortamento O que permanece problemático, 
III(l .wia, é o último ponto - ou seja, a relação entre o uso 
tll .dítico-descritivo e o propositivo-normativo. Porque uma 

I 111 1\(\ é estudar, .explicar, predizer e outra prescrever. Mas é 
, " ,rtamente neste deslizamento do primeiro para o segundo sig-
"Iflcado - do plano do ser ao do dever-ser - que se concentra 
, va lência mais densamente ideológica de todo o discurso(28). 

(26) Para esta concepção «natural» da guerra, cf. antes de mais nada 
'j Wright, A St1tdy ofWar (1942), Chicago, 1965, e H.J. Morgenthau, P()-
I,',n mnong Nations. The Struggle for Power antl Peace (1948), Nova Iorque, 
1111)7; mas lambém, mais recentemente, V. S. Falger, BiojJolitics and the 
""tly of lnlernational Relations. lmjJlication5, Results and Perspectives, in Re. 
I"m:h in. Biopolitics cit., vol. II, pp. 115·34. 

(27) A. Somil e S. A. Peterson, BiQPolitics in llle Year 2000, in Research 
1/1 lJiopolitics, cit., vol. VIII, p. 181. 

(28) CC. neste sentido, G. Galli, Sul valore politico del C01lcetto di «natu· 
Ir' . , in Id., «Autoritá» e «Natura», Bolonha, 1988, pp. 57-94 e M. Cammelli, 
1/ t/(lrwinismo e la temia politica: un !Jroblema ajJeTto, in «Filosofia Politica», n° 3, 
'I{)()O, pp. 489-518. 
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o trânsito semântico é conduzido através da dupla vertente, 
de facto e de valor, do conceito de natureza. É usado ao mes-
mo tempo como dado e como objectivo, como pressuposto 
e como resultado, como origem e como fim. Se o comporta,. 
menta político está inextricavelmente encastrado na dimen-
são do bios e se o bios é aquilo que liga o homem à esfera 
da natureza, segue-se daí que a única política possível será 
aquela já inscrita no nosso código natural. Não pode passar 
desapercebido, naturalmente, o curto-circuito retórico sobre 
o qual se rege toda a argumentação: já não é a teoria a inter-
pretar a realidade mas a realidade a ditar uma teoria destina-
da a confirmá-la. A resposta é dada antes ainda de se iniciar 
o processo de análise: os homens não podem deixar de ser 
aquilo que sempre foram. Reconduzida ao seu fundo natural, 
a política fica presa no torno da biologia sem possibilidade de 
réplica. A história humana não passa da repetição, às vezes 
deformada, mas nunca realmente disforme, da nossa nature-
za. O papel da ciência - também e sobretudo da ciência po-
lítica - é o de impedir que a primeira e a segunda se afas tem 
demais: em última análise, fazer da natureza a nossa única 
história. O enigma da biopolítica parece resolvido - mas de 
uma forma que dá como pressuposto exactamente aquilo que 
se queria procurar. 

2. Política, natureza, história 

1. É compreensível, de um certo ponto de vista, que Fou-
cault nunca tenha feito alusão às diferentes interpretações da 
biopolítica que precedem o seu próprio discurso - a partir do 
momento que a sua extraordinária importância nasce justa-
mente da distância que assume em relação a elas. Isto não quer 
dizer que não exista pelo menos um ponto de contacto, se não 
com os seus conteúdos positivos, ao menos com a exigência crí-
tica de que nasceram. A qual, no seu conjunto, é recondutível 
a uma insatisfação geral quanto ao modo como a modernidade 
construiu a relação entre política, natureza e história. Só que, 
exactamente neste aspecto, a operação iniciada por Foucault 
em meados dos anos setenta manifesta uma complexidade e 
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t I.H llralismo em nada comparáveis com as teorizações pre-
I. "I('S. A circunstância de que por trás, e por dentro, da sua 
• ' I" ',' liva biopolítica específica esteja em primeiro lugar a 
IjI .lI ugia nietzschiana tem a sua influência a este propósito. 
"I' ''' é d ela justamente que deriva aquela capacidade oblí-

I"" ,I., desmontagem e de reelaboração conceptual que confe-", .,·U trabalho a originalidade que por todos lhe é reconhe-
,. 1.' Q" ando ele, voltando à interrogação kantiana acerca do 

" lI kac\o do Iluminismo, se refere ao ponto de vista da actua-
I, .. h não alude simplesmente ao diferente modo de ver as 

que o passado recebe do presente mas ao desvio que o 
,"In de vista do presente abre entre o passado e a sua própria 

II I .. It .l erpretação. Neste aspecto, o fim da época moderna -
II 1'('10 menos, o bloqueio analítico das suas categorias posto 

H I I II evidência pelas primeiras teorizações biopolíticas - não 
IlI" lIsado por Foucault como um ponto ou uma linha, que 

il l l 1tOmpa um percurso histórico, mas sim como a alteração 
I , . " " trajectória produzida por um diferente tipo de olhar: 
, " jl resente não é aquilo, ou só aquilo, que até agora tinha-

HIIII' Hllposto; se as suas fileiras começam a unir-se em torno de 
11111 dIferente epicentro semântico; se, no seu interior, emerge 
I" ,dquer coisa de inédito, ou então de antigo, que contesta a 
t',\ Imagem convencional- pois bem, isto quer dizer que tam-

I" "' o passado, de onde em qualquer caso isso deriva, já não 
lI ii('cssariamente o mesmo. Que pode revelar um rosto, um 

11I 1" '(, lO, um perfil antes na sombra ou porventura escondido 
11 11 1 lima narrativa sobreposta, e às vezes imposta -, não neces-

II I. \lnente falso em todos os seus trechos, até funcional para 
1 11 11 , ( lógica dominante, mas talvezjustalnente por isso parcial, 
• 11 .10 também de parte. 

11:s la narrativa - que comprime ou reprime, mesmo que 
• I" sempre com mais dificuldade, qualquer coisa de hete-

à própria linguagem - é identificado por Foucault 
!III d iscurso da soberania. Não obstante as infinitas variações 
, l1 \(,' lamorfoses a que foi sujeito, no decurso da época mo-
tinHa, por parte de quantos, de vez em quando, dele fizeram 
Ijlh) para os seus próprios fins, sempre se baseou no mesmo 
• ' 'I"cma formal : o da existência de duas entidades distintas e 
' ,lIlIbém separadas - conjunto dos indivíduos e o poder - que 
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a certa altura entram em relação entre si nas modalidades de-
finidas por um terceiro elemento, constituído pela lei. Pode 
dizer-se que todas as filosofias modernas, mesmo na sua he-
terogeneidade ou aparente oposição, se dispõem no interior 
desta grelha triangular acentuando ora um, ora outro, dos 
seus vértices. Quer afirmem O absolutismo do poder sobera-
no, segundo o modelo hobbesiano, quer, pelo contrário, in-
sistam nos seus limites em linha com a tradição liberal; quer 
subtraiam, ou, inversamente, submetam o monarca ao respei-
to pelas leis que ele próprio promulgou; quer confundam ou 
distingam os princípios da legalidade e da legitimidade - o 
que permanece comum a todas estas concepções é a ratio que 
em qualquer caso lhes subjaz. Que é a que se caracteriza jus-
tamente pela ideia de que os sujeitos de direitos preexistem 
ao poder soberano que eles próprios instituem e por conse-
guinte também os direitos que deste modo mantêm nos seus 
confrontos. Mesmo sem falar da amplitude desses direitos _ 
que pode ir do mínimo que é o direito a conservar a vida, ao 
máximo, O da participar no governo político - é evidente o 
papel de contrapeso que lhes é atribuído em relação à deci-
são soberana. O resultado é uma espécie de relação de soma 
zero: quanto mais direitos tanto menos poder, e vice-versa. 
Todo o debate fi losóficojurídico moderno se inscreve, com 
variantes marginais, no interior desta alternativa topológica 
que vê a política e o direito, o poder e a lei, a decisão e a 
norma situados nos pólos opostos de uma dialéctica que tem 
como objecto a relação entre súbditos e soberano(29). O seu 
respectivo peso depende da predominância que de quando 
em quando é atribuída a cada um dos dois termos em con-
fronto. Quando, no final desta tradição, Hans Kelsen e Carl 
Schmitt sustentarem, em armas um contra o outro, respec-
tivamente, normativismo e decisionismo. não farão mais do 
que repetir o mesmo contraste tipológico que já desde Bodin, 
e até em Bodin, parecia opor a vertente da lei e a do poder. 

(29) Uma penetrante análise histórico-conceptual da soberania _ 
e mbora seja de de outra perspectiva - é a proposta por B. De Giovanni, 
Discutere la sovranitâ, in Politica delln vita cit, pp. 5-15. Mas, no mesmo livro , 
veja-se também L. Alfieri, Sovranitá, morte e politica, pp. 16-28. 
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1)l'Ia ruptura deste quadro categorial que trabalha cons-
II,, 'mente Foucault(30). Contrapor aquilo que ele próprio 

111111, como uma nova forma de saber, ou melhor uma dife-
1111 ordem do discurso, a todas as teorias filosófico-políticas 
11111'1 nas , não quer dizer, naturalmente, cancelar a figura. 
, " '!luzir o papel obj ectivamente decisivo do paradigma 
111 I .111 0, mas reconhecer o seu real mecanismo de funcio-
IIIII ' lll0: o qual não é o da regulação entre os indivíduos, 

ti , -1\ t re eles e o poder. mas sim o da sua sujeição a um deter-
,II .. ido ordenamento ao mesmo tempo jurídico e político. Por 
II lado, o direito não será senão o instrumento usado pelo 

para impor o seu domínio e, correspondentemente, 
"hcrano só o será com base no direito que legitima a 

I"" .,ção. Deste modo, aquilo que parecia desdobrado numa 
!,,,!.,!'idade alternativa entre lei e poder, legalidade e legitimi-
t,ld( ', norma e excepção reencontra a sua unidade num mes-

tllll I'cgitne de sentido. Mas isto não é senão o primeiro efeito 
I" " 'viravolta de perspectiva operada pelo autor. O qual se 

, IlI / ll com um outro, relativo a uma linha divisória já não in-
II IlIa ao aparelho categorial do dispositivo soberano, mas sim 

ao corpo social que aquele pretendia unificar por 
"",lo do processo retórico das oposições polares. É como se 
"',.,cault se empenhasse num duplo trabalho de desconstru-

Iu, ou de cerco, da narrativa moderna que, enquanto sutura 
11I11a aparente divergência, identifica uma verdadeira discri-
,,,IIlação. É mesmo, em suma, a recomposição da dualidade 
, IIlre poder e direito, extraída do paradigma soberano, que 

abre os olhos para oconflito, bem mais real, que separa e 
"põe grupos de diferente origem étnica, pelo domínio sobre 
tilll dado território. Ao suposto recontro entre lei e soberania 
ubstitui-se assim aquele, totalmente real, entre potências ri-

\.,Is que disputam o uso dos recursos e do comando em razão 
01 .. diferentes caracteres raciais. Isto não quer de todo dizer 

(30) Para uma reconstituição analítica do problema veja-se A Pan-
11111fi, Foucault pensalore politico postmoderno, in Id., Tre studi su Foucault, Ná-

2000, pp. 131-246. Sobre a relação entre poder e dire ilo, remeto 
I "ti" L. D' Alessandro, Potere e pena nella problematica di Michel Foucault, in 
1,1. , La vtritá e t. fOTlTUi giuridiche, Nápoles, 1994, pp. 141-60. 
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que o mecanismo de legitimação jurídica resulte menos, mas 
sim que, em lugar de anteceder e regular a luta em curso, 
constitui o seu resultado e o instrumento usado por quantos 
eventualmente saem vencedores: não é o direito que dirime 
a guerra, mas a guerra que adopta o direito para consagrar as 
relações de força que ela definiu. 

2. Esta identificação do carácter constitutivo da guerra _ 
não já pano de fundo ou limite mas sim origem e forma da 
política - inaugura logo um horizonte analítico cujo alcance 
só hoje podemos medir. Mas a referencia ao conflito das ra-
ças - a que é dedicado o curso de Michel Foucault no College 
de France em 1976 - contém uma outra indicação que tem a 
ver directamente com o nosso tema de fundo. Que tal conflito 
diga respeito a populações conotadas de um pon to de vista 
étnico remete para um elemento destinado a demolir de ma-
neira ainda mais radical o aparelho da filosofia política moder-
na - ou seja, o bios, a vida tomada no seu aspecto, ao mesmo 
tempo geral e específico, de facto biológico. É este o objecto 
- e juntamente o sujeito - do conflito e portanto da política 
que enforma: 

Parece-me que um dos fenómenos fundamentais do sé-
culo XIX foi que o poder tenha tomado a seu cargo a vida, 
numa perspectiva a que podíamos chamar assistenciaL Trata-
-se, por assim dizer, de uma tomada do poder sobre o homem 
como ser vivo, de uma espécie de estatização do biológico, ou 
pelo menos de uma tendência em direcção àquilo a que se 
poderia chamar a estatização do biológico(31). 

Esta frase, que abre a lição de 17 de Março de 1976 com 
uma formulação aparentemente inédita, é já na realidade o 
ponto de chegada de um percurso intelectual iniciado dois 
anos antes p e jo menos. Mas no fundo não tem muita impor-
tãncia que a primeira utilização do termo no léxico de Fou-

(31) M. Foucault, IIJaut défendre la société, Paris, 1997 [trad. it. 'Biso-
gna defendere la societá', organizado por M. Bertani e A. Fontana, Milão, 
1998, p. 206). 
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,II I,' ,"onte, com efeito, à Conferencia do Rio de 1974, onde 
, '1 11 <' .para a sociedade capitalista o bio-político é o que 

hll !'!)! tante antes de mais nada, o biológico, o somático, o 
I" " ('o . O corpo é uma realidade bio-política; a medicina 

II 11 j. j t's tratégia O que conta é que todos os 
IF lI 'kloS daqueles anos parecem convergir num estreito teó-

I d.'lItro do qual cada segmento do discurso vem a assumir 
" não inteiramente perceptível se for analisado 
I'" " ,I,l:\lnente ou de fora da semântica biopolítica. 

lo! I' Ill S-urveiller et punir a crise do modelo clássico de sobe-
IILt I'cpresentada pelo declínio dos seus rituais mortíferos -
I", II, oIéla pela emergência de um novo poder disciplinar mais 
II .• tI" para a vida dos indivíduos a quem se aplica: enquanto 

"( lição capital por desmembramento do condenado res-
"1 01 .' bem ã quebra do contrato por parte do indivíduo que 
\I" (I ,· culpado do crime de lesa-majestade, a partir de uma 

1'1I 11l Jll omento também qualquer morte individual é assumida 
IH l t' j pretada em relação a uma exigência vital da sociedade 
, ((1\1 conjunto. Mas é na evolução contemporânea a respeito 

I", nflormais que o processo de desconstrução do paradigma 
II illh(' rania - eln ambas as suas vertentes de poder estatal e 
I, I, It'midade jurídica dos indivíduos - atinge o seu apogeu: a 
1111 ,ul a l depois de uma subtil obra de colonização, do saber 
I,- d ko na área que antes pertencia ao direito determina uma 
• d ,ldeira mudança de regime, baseada já não na abstracção 

h -, l4 'lações jurídicas mas sim no facto de que se toma conta 
L. " da no próprio corpo daqueles que são portadores dela. 
II lIlO1l1ento em que o acto criminoso já não é atribuível à 
III1 ,u le responsável do sujeito mas à sua configuração psico-
Hu l(.gica, penetra-se numa zona de indistinção entre direito 
11I1'di ci na ao fundo da qual se perfila uma nova racionali-

1 .• .1" ("entrada sobre a questão da vida: da sua conservação, 
1" ,,"II desenvolvimento, da sua gestão. Não se devem natu-

I ,dll lf' lIt.e confundir os planos do discurso: esta problemática 
Ir \1(' sempre no cerne das dinâmicas sócio-políticas. Mas a 

I hI t ('ut.ralidade só a certa altura atinge um limiar semelhante 

Id. , Crisis de un modelo en la medicina?, in Dits et Écrits, Paris, 
1\1 Ijvol.III. 
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de consciência. A modernidade é o lugar - porque é o tempo-
desta passagem e desta viragem. No sentido em que, enquanto 
durante muito tempo a relação entre política e vida se coloca 
de forma indirecta, mediada por uma série de categorias capa-
zes de a filtrar, ou de a liquefazer, como uma espécie de câmara 
de compensação, a partir de uma certa fase aquelas barreiras 
desfazem-se e a vida irrompe directamente nos mecanismos e 
dispositivos do governo dos homens. 

Sem tornar a percorrer agora todas as etapas - do «poder 
pastorih à razão de Estado, aos saberes de «polícia» - que na 
genealogia foucaultiana marcam este processo de governa-
mentalização da vida, fiquemo-nos pelo seu resultado mais evi-
dente: por um lado, todas as práticas políticas levadas a cabo 
pelos governos, ou também por aqueles que se lhes opõem, 
voltam-se para a vida - para os seus processos, para as suas ne-
cessidades, para as suas fracturas. Por outro, a vida entra no 
jogo do poder não só pelo ângulo dos seus limiares críticos ou 
das suas excepções patológicas, mas em toda a sua extensão, 
articulação, duração. Deste ponto de vista ela escapa por todos 
os lados das malhas jurídicas que tentam enjaulá-la. Isto não 
implica, como já se advertia, qualquer retracção, ou restrição, 
do campo sujeito à lei. É antes esta que se transfere progressiva-
mente do plano transcendente dos códigos e das sanções, que 
dizem respeito essencialmente aos sujeitos dotados de vontade, 
para aquele, imanente, das regras e das normas dirigidas, pelo 
contrário, sobretudo aos corpos: «Estes mecanismos de poder 
[ ... ] são, pelo menos em parte, aqueles que se têm ocupado, a 
partir do século XVIII, da vida dos homens, dos homens como 
corpos viventes>,(33). É o próprio núcleo do regime biopolítico. 
Este, mais do que como uma subtracção da vida à pressão que 
sobre ela exerce o direito, apresenta-se antes como uma en-
trega das suas relações a uma dimensão que ao mesmo tempo 
as determina e as excede. Nesse sentido pode ser entendida a 
expressão, aparentemente contraditória, segundo a qual «é a 
vida, muito mais do que o direito, que se tornou a aposta em 
jogo nas lutas políticas, mesmo se estas se formulam através 

(33) Id., La volonté de savoir, Paris, 1976 [trad. it. La volontá di sapere, 
Milão, 1978, pp. 79-80]. 
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II 111l1'mações de direito»{31}. O que está em causa, em defini-
IhH. Já não é a distribuição do poder ou a sua subordinação à 
I, I. n lipo de regime ou o consenso que recolhe - a dialéctica 
jli! até uma certa fase temos denominado com os termos de 

igualdade, democracia, ou, pelo contrário, com os 
,I. drania, imposição, domínio: mas qualquer coisa que a pre-
, ,·" t' porque diz respeito à sua «matéria-prima». Por detrás das 
I. 'f'l:Irações e dos silêncios, as mediações e os dissídios, que 

11 ' 111 caracterizado as dinâmicas da modernidade , a análise de 
I " " fault redescobre no bios a força concreta da qual estas pro-
, ,',l(' m e para a qual se dirigem. 

g. No que respeita a tais conclusões, a perspectiva de Fon-
• ,,1111 parece não se afastar da da biopolítica americana. Com 
. 11'11 0, também ele põe a vida no centro do quadro. E tam-
11i' 1\1 ele, como se viu, o faz contra o subjectivismo jurídico e 
" il lstoricismo humanista da filosofia política moderna. Mas 
fi fúos que ele contrapõe ao discurso do direito e aos seus efei-

el e domínio configura-se também ele nos termos de uma 
!iI JII ântica histórica, mesmo que simetricamente virada do 
1\" ' SSO em relação àquela, legitimadora, do poder soberano. 

há nada que seja mais tocado, atravessado, modificado 
!,r la história, até às suas fibras mais íntÍlnas, do que a vida 

li as linhas de desenvolviluento em que se inscreve ou no 
flllice em que se contrae. Era esta a lição que Foucault tinha 

, . Ira ído da genealogia nietzschiana dentro de uma moldura 
In-.dca que substituía à procura das origens, ou às prefigura-
• ' U's do fim, um campo de forças emanado do suceder dos 
II II lltecimentos e do encontro dos corpos. Mas que tinha be-
llido também do evolucionismo darwiniano, cuja duradoura 
tU IlIalidade não está em ter substituído à história «a grande e 
11,111" metáfora biológica da vida» (35) mas, pelo contrário, em 
I. i I'cconhecido também na vida os sinais, os desvios e os aca-
.wc da história. É de Darwin que vem, aliás, a consciência de 

(34 ) Ibid., p. 128 
(35) M. Foucault, Rekishi heno kaiki, in «Paideia», II, 1972 [trad. it. 

lú/tl)'nare alta storia, em Ii discorso, la storia, la ventá, de M. Bertani, Turim, 
11101 . p. 99]. 
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que «a vida evolui, e a evolução das espécies viventes é de 
minada, até um certo ponto, por acidentes que podem ser 
natureza histórica)) (3u) • E por conseguinte não faz sentido 
trapor, dentro do quadrante da vida, um paradigma natura l 
um paradigma histórico, ver na natureza a casca SOlidifiCaOAj 
em que vida se imobiliza ou perde o seu conteúdo histórico, 
Para já, porque, contrariamente ao pressuposto de fundo da 
biopolitics angIa-saxónica, ulna natureza hUlnana definível 
identificável enquanto tal, independentemente dos significa.1 
dos que a cultura, e portanto a história, lhe imprimiram 
curso do tempo, é coisa que não existe. E depois porque 
próprios saberes que a tematizaram contêm uma precisa 
notação histórica fora da qual o seu estatuto teórico se arrisca 
a ficar totalmente indeterminado. A própria biologia nasceu, 
em torno de finais do século XV III , graças à aparição de novas 
categorias científicas que deram lugar a um conceito de vida 
radicalmente diferente daquele que antes estava em uso: 
.. A meu ver - afirma a este propósito Foucault - a noção de vida 
não é um conceito científico mas um indicador epistemológi-
co que permite a classificação e a diferenciação cujas funções 
produzem efeitos sobre as discussões científicas mas não so-
bre o seu 

É até evidente demais a mutação - mas bem poderia dizer-se 
a reviravolta - que essa desconstrução epistemológica imprime 
à categoria de biopolíLica. Que ela, em vez de simplesmente 
decalcada sobre o molde natural, seja sempre historicamente 
qualificada - segundo uma modalidade que Foucault define 
com o termo de «bio-história)) - implica uma passagem até 
agora excluida por todas as suas precedentes interpretações. 
Biopolítica não remete apenas, ou predominantemente, para 
o modo em que desde sempre a política esteve aprisionada-
limitada, comprimida, determinada - pela vida mas também 

(36) Id. , Grisi della medicina o crisi deU' anti11ledicina?, cit, p. 209. 
(37) Id., De la nature hU11laine: justice contre pouvoir (discussão com 

N. Chomsky e F. Elders em Eindhoven em Novembro de 1971) , in Diu 
et Écrits cit., vol. II, p. 474. U. a este respeito S. Cattuci, La 'natura' della 
natura 1t1llana. Note su Michel Foucault. in AA W., La natura umana, Roma, 
2004, pp. 74<15. 
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1 ," IlIdo para aquilo em que a vida é agarrada, desafiada, 
II ,leia pela política: 

Se podemos chamar «bio-história» às pressões atrdvés das 
'11/,11 14 os movimentos da vida e os processos da história inter-
II t 1' 111 uns com os outros, será preciso falar de «bio-política» 
1, ,11 ,1 designar aquilo que faz entrar a vida e os seus mecanis-
0111 '1 no campo dos cálculos explícitos e faz do poder-saber 
Hlli ,tgcnte de transformação da vida humana. (38) 

1,1 Il csta formulação se entrevê a novidade radical da pos-
I 1,lilcaultiana. Aquilo que nas precedentes declinações da 
1"11(I;ca era apresentado como um dado inalterável- a na-

,I, oU a vida, humana enquanto tal - torna-se agora um 
IIIII'llIa. Não é um pressuposto, mas um «posto», produto 
11111.1 série de causas, de forças, de tensões que daí resultam 
,11Iic"adas também elas num jogo imparável de acções e 

ti 10('S, de avanços e resistências. História e natureza, vida e 
luh a, entrelaçam-se, solicitam-se, violentaln-se segundo um 

111111 que faz duma ao mesmo tempo matriz e resultado provi-
II, I da outra. Mas também um olhar penetrante que lhes cor-

a pretensa integridade, qualquer presunção de 
IIIIIJiO sobre todo o campo do saber. 

I :"1110 a categoria da vida é adoptada por Foucault para 
I I I'xplodir do interior o discurso moderno da soberania 
111 111 .'iCUS direitos, assim também a da história subtrai a vida 
ii ltalamento naturalístico a que a expõe pela sua parte a 

'1'"I(Lica americana: •• É a história que desenha estes comple-
variações genéticas das quais resultam as várias popu-

IIP,I( I antes de as cancelar; não se deve andar à procura de 
biológicos brutos e definitivos que, do fundo da 'natu-

i'. sc imporiam à história»(39). É como se o filósofo fizesse 
.. til' um instrumento conceptual necessário à desmontagem 
"I"" dada ordem do discurso, para depois se desfazer dele, 

I I t rarregar de outros significados, no mOlnento em que ele 

I :\H) Id. , La volontá di sapere, cit., p. 126. 
(:\0) M. Foucault. Bio-histoire et bio-jJolitique. in DilS el Eerits CiL, 
III , p. 97. 
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tenda a assumir uma atitude igualmente invasiva. Ou, ainda, o 
afastasse de si próprio situando-se nessa distância de modo a 
poder submetê-lo ao mesmo efeito de conhecimento que isso 
permite ao exterior. Daqui a permanente deslocação, a rota-
ção de perspectiva, ao longo de margens que, em lugar de dis-
criminar os conceitos, os decompõem e recompõem em tapo-
logias irredutíveis a uma lógica monolinear. A vida, enquanto 
tal, não pertence nem à ordem da natureza nem à da história 
- não pode ser simplesmente ontologizada nem inteiramente 
historicizada - mas inscreve-se na margem móvel do seu cru-
zamento e da sua tensão. O significado da biopolítica tem de 
procurar-se «nesta dupla posição da vida, que a coloca simulta-
neamente no exterior da história, como seu limite biológico, 
e no interior da historicidade humana, penetrada pelas suas 
técnicas de saber e de poder» (40). 

Mas a complexidade da perspectiva de Foucault - do seu 
'estaleiro biopolítico' - não pára aqui. Não respeita apenas à 
posição do autor, situada precisamente a cavalo daquilo a que 
ele chama «limiar da modernidade biológica»('Il), sobre a fron-
teira na qual o próprio saber moderno se dobra sobre si mesmo, 
levando-se deste modo também para fora de si. Assim também 
o efeito de sentido que daquele limiar indeciso se comunica à 
noção assim definida: uma vez reconstruída a dialéctica entre 
política e vida de uma forma irredutível a qualquer sintaxe mo-
nocausal, qual é a consequência que daí deriva para cada um 
dos dois termos e para o seu conjunto? Voltamos à pergunta de 
partida sobre o significado último da biopolítica. Que signifi-
ca, que resultado gera, como se configura um mundo cada vez 
mais governado por ela? Trata-se sem dúvida de um mecanis-
mo, ou de um dispositivo, produtivo - a partir do momento em 
que não deixa inalterada a realidade que acomete e envolve. 
Mas produtivo de quê? Qual é o efeito da biopolítica? Chegado 
a este ponto a resposta do autor parece bifurcar-se em direc-
ções divergentes que chamam à colação outras duas noções, 
desde o princípio implicadas no conceito de bios, mas situadas 
nos extremos da sua extensão semân tica: a de subjectivação e a 

(40) Id., La votontá di saperecit. , p. 127. 
(41) !büum. 
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morte. Ambas - no que diz respeito à vida - constituem mais 
010 que duas possibilidades. São ao mesmo tempo a sua forma 
I ' o seu fundo, a sua origem e o seu destino. Mas em qualquer 
j ttSO segundo uma divergência que parece não admitir media-

ou uma ou outra. Ou a biopolítica produz subjectividade 
11 11 produz morte. Ou torna sujeito o seu objecto ou objectiviza 
defi nitivamente. Ou é política da vida ou sobre a vida. Mais 
lima vez a categoria de biopolítica se volta a fechar sobre si 
JI"ópria sem revelar o conteúdo do seu enigma. 

3. Política da vida 

Nesta divergência interpretativa há qualquer coisa que vai 
..I ém de uma simples dificuldade de definição para tocar a es-
,, 'utura profunda do conceito de biopolítica. É como se este 
tosse desde o princípio atravessado, e mesmo constituído, por 
11m brecha, uma falha semântica, que o corta e divide em dois 
"Iementos reciprocamente incompatíveis. Ou só compatíveis 
,10 preço de uma certa violência que submete um ao domínio 
ti o outro - que condiciona a sua sobreposição a uma necessá-
lia ,( subposição» . Como se os dois termos de que é formado 

Ou seja, o da vida e o da política - não podem articular-se 
"'não numa modalidade que ao mesmo tempo as justaponha. 
Mais do que se conjugarem, ou mesmo se disporem, ao longo 
ri " uma mesma linha de significado, parecem opor-se numa 
IlIla surda em o que estâ em jogo para um é a apropriação e o 
domínio do outro. Daqui aquela tensão que nunca se descar-
o t'ga, aquele efeito de dilaceração de que a noção de biopolíti-
1.1 parece não conseguir libertar-se porque produzida por ela 
I "'ópria sob a forma de uma alternativa sem saída: ou a política 
" "etida por uma vida que a prega ao seu inultrapassável limite 
tI.,tural; ou, pelo contrário, é a vida que fica presa, e é presa, 
til' uma política que tende a aprisionar a sua potência inovado-
o .1. Entre as duas possibilidades, uma fenda de significado, um 
ponto cego, que se arrisca a sugar para os seu vazio de sentido 
,I categoria inteira. É como se faltasse nela qualquer coisa -
\II.n segmento intermédio ou uma charneira lógica - capaz de 
dissolver o carácter absoluto de perspectivas inconciliáveis na 
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elaboração de um paradigma mais complexo que, sem perder 
a especificidade dos seus elementos, capte a conexão interna 
deles ou lhes aponte um horizonte comum. 

Antes de tentar uma sua definição, tem de dizer-se que 
nem sequer Foucault consegue fugir completamente a esse 
bloqueio. E também que, mesmo num quadro profundamente 
renovado em relação às formulações precedentes, acaba por 
reproduzi-lo sob a forma de uma ulterior «indecisão»: já não 
relativa à incidência, agora dada por adquirida, do poder sobre 
a vida, mas aos seus efeitos, avaliados ao longo de uma linha 
lnóvel que tem, como dizíamos, numa extrelnidade a produ-
ção de uma nova subjectividade e na outra a sua destruição 
radical. Que tais possibilidades contrastantes convivam no in-
terior do lnesmo eixo analítico, de que constituell1 os extrelllOS 
lógicos, não significa que a sua diferente acentuação determi-
ne uma oscilação de todo o discurso em direcções opostas, seja 
do ponto de vista interpretativo ou estilístico. Essa discrasia 
reconhece-se por uma série de rasgões lógicos, de pequerias 
incongruências lexicais ou de imprevistas alterações tonais 
sobre os quais não é possível deternlo-nos eDl pormenor mas 
que, no seu conjun to. aponlam um afunilamento nunca ultra-
passado. Ou, justamente, uma hesitação de fundo entre dois 
vectores de sentido pelos quais o autor é igualmente tentado 
sem optar decididamente por um em de trimento do outro. 
O indicador talvez mais sintomático desta irresolução é consti-
tuído pela própria definição da categoria que o autor volta não 
volta apresenta. Não obstante existirem discrepâncias também 
significativas, devidas aos diferentes contextos em que apare-
cem, exprimem-se na sua maior parte de modo indirecto - sob 
a forma de uma comparação, e só em relação a ela adquirem 
significação e relevo. Já assim é para a sua formulação mais cé-
lebre, segundo a qual há «milénios que o homem permanece o 
que era para Aristóteles: um ser vivo e além disso capaz de uma 
existência política; o homem moderno é Uln animal em cuja 
política a sua vida de ser vivo está em causa» (42) . Mas ainda mais 
quando a noção de biopolítica é extraída do contraste com o 
paradigma da soberania, Também neste caso prevalece uma 

(42) Ibid. 
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1I,, )dalidade negativa: biopolítica é antes de mais nada aquilo 
'lil r não é soberania. Mais do que por uma luz autónoma, é 
IIi"ninada pelo crepúsculo de alguma coisa que a precede, da 

11 ,\ gradual entrada numa zona de sombra. 
Justamente aqui, no entanto, na articulação da relação en-

I II' os dois regimes, volta a perfilar-se aquele desdobramento 
d, ' perspectiva a que já fizemos alusão pouco atrás, destinado 

caso a acometer seja o plano da reconstrução histórica 
,'ja o da determinação conceptual. Como se relacionam sobe-

l"llia e biopolítica? No modo da sucessão cronológica ou no 
,I., sobreposição contrastante? Disse-se que uma sai do fundo 
d.1 outra. Mas como se deve entender esse fundo? Como o re-
, 11 0 definitivo de uma presença precedente ou como o hori-
IlIlle que abrange, e retém no seu interior, também a nova 

"lllcrgência? E essa emergência é verdadeiramente nova, ou '0"" j á inadvertidamente instalada no quadro categorial que 
IIlrlavia vem modificar? Também quanto a este ponto Foucault 

abstém de fornecer uma resposta definitiva. Continua a os-
, lI ar entre as duas hipóteses contrapostas sem optar de forma 
, II nclusiva por uma ou por outra. Ou melhor, adoptando as 
.tllas com aquele efeito característico de desdobramento, ou 
II. , redobralnen to, óptico que confere ao seu texto uma ligeira 
I,.rtigem pela qual o leitor é ao mesmo tempo seduzido e de-
Ilti entado. 

1. Os passos em que parece prevalecer a discontinuidade 
I, IH à primeira vista unívocos. Não só a biopolítica é uma coisa 
dife rente da soberania como entre as duas passa uma cesura 
IIflicla e irreversível. Escreve Foucault daquele poder discipli-
II..,. que constitui o primeiro segmento do dispositivo verdadei-
1,lInente biopolítico: «Nos séculos XVII-XVIII produziu-se um fe-
lIt)lneno importante: a aparição - dever-se-ia dizer a invenção 

ele uma nova mecânica do poder q ue tem os seus próprios 
III ocedimentos, instrumentos totalmente novos, aparelhos 
"'lIito difcrentes, uma mecânica do poder que julgo absolutamen-
I ,' Incompatível com as relações de soberania»(43) , porque incide 
IIlI es de mais sobre o controlo dos corpos e do que fazem, em 

(lI3) M. Foucault, Bisogna difendere Úl societá, cit,. p. 38 (itálico meu). 
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lugar da apropriação da terra e dos seus produtos. Por est< 
lado o contraste parece frontal e sem matizes: «Parece-me que 
este tipo de poder se opõe exactamente, ponto por ponto, à 
mecânica de poder que descrevia ou procurava transcrever a 
teoria da soberania»(44). Porque não pode absolutamente 
ser transcrito nos termos da soberania» (451 

O que é que torna o poder biopolítico totalmente inassi-
milável ao soberano? Foucault resume tais diferenças numa 
fórmula justamente famosa pela sua eficácia sintética, que 
aparece no fim de Volontá di sapen:. "Poder-se-ia dizer que ao 
velho direito de fazer morrer ou de deixar viver se substituiu 
um poder de fazer viver ou de resgatar da morte" (16) . Não podia 
haver oposição mais vincada: enquanto no regime soberano a 
vida não passa de resíduo, o resto, deixado estar, poupado ao 
direito de dar a morte, no biopolítico é a vida que acampa no 
centro de um cenário de que a morte é apenas o limite exte-
rior ou o necessário contorno. E mais: enquanto no primeiro 
caso a vida é olhada pelo ângulo de visão aberto da morte, no 
segundo a morte só adquire relevo no feixe de luz emitido pela 
vida, Mas que significa, verdadeiramente, afirmar a vida? Fazer 
viver, em vez de limitar-se a deixar com vida? São conhecidas 
as articulações internas do discurso foucaultiano: a distinção 
- meSlllO que definida em termos de sucessão e conjuntamen-
te de co-presença - entre aparatos disciplinares e dispositivos 
de controlo; as técnicas postas em prática pelo poder perante, 
primeiro, os corpos individuais e depois a população no seu 
conjunto; os sectores - escola, caserna, hospital, fábrica - em 
que se exercem e os âmbitos - nascimento, doença, mortalida-
de - que envolvem. Mas para captar no seu conjunto a semân-
tica afirmativa que - pelo menos nesta primeira declinação do 
léxico foucaultiano - conota o novo regime de poder, é preci-
so referir-se às três categorias de subjectivação, imanentização e 
produção - que o caracterizam. Ligados entre si numa mesma 
direcção de sentido, são distintalnente reconhecíveis nas três 
ramificações genealógicas dentro das quais nasce, e depois 

(44) Ibid. (itálico meu) 
(45) lbid., p. 39 (itálico meu) 
(46) M. Foucault, La volontá di sapere, cit., p. 122. 
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, desenvolve, o código biopolítico, ou seja, aqueles que Fou-
I ,H il t define como poder pastoril, arte do governo e ciência da 
p"lícia. 

Quanto ao primeiro, alude àquela modalidade de governo 
01, " homens que, sobretudo na tradição judaico- cristã, passa 
1'111' lima relação estreita e biunívoca entre pastor e rebanho. 
1111"rentemente do modelo grego, ou do latino, o que nela 
'"lIta não é tanto a legitimidade do poder fixada pela lei, nem 
"ql1er a manutenção da concórdia entre os cidadãos, quanto o 

, I lidado posto pelos pastores na salvação do seu rebanho. A re-
l,h,,;10 entre eles é perfeitamente biunívoca: assim como as ove-
1I •.• s obedecem sem hesitação ao querer daquele que as guia, 
" . i m este está obrigado a velar pela vida de cada uma delas, até 
I,,,der chegar ao ponto de, se for necessário, pôr a sua própria 
,Ida em jogo. Mas aquilo que mais ainda do que qualquer outra 
",isa caracteriza a prática do poder pastoril é o modo como 

resultado é alcançado , que é o de uma direcção capilar, 
'" mesmo tempo colectiva e individualizada, dos corpos e das 
.Imas dos súbditos. No coração de tal processo está aquele dis-
I,,,sitivo de longo prazo constituído pela prática da confissão 
.1 qual o autor confere uma importãncia especial precisamen-
li ' porque é o canal através do qual se produz o processo de 
objectivação daquilo que no entanto continua a ser o objecto 

II! I poder(47) . Aqui, pela primeira vez, se revela o significado in-
I( rnseco da complexa figura da sujeição. Longe de se reduzir 
I \.Ima simples objectivação, antes remete para um movimento 
'Ii.e condiciona o domínio sobre o objecto à sua participação 
IUbjectiva no acto de dominação. Confessando-se - e assim se 
" 'metendo à autoridade de quem ouve e julga a sua verdade - o 
IIbjecto do poder pastoril faz-se sujeito da sua objectivação ou é 
oluectivado na constituição da sua subjectividade. O meio deste 
eleito cruzado é a construção da individualidade. Ao obrigá-lo 
,\ l'xposição da sua verdade subjectiva, controlando as mais ínti-

(47) Sobre os processos de subjectivação cf. M. Fimiani, Le véritabk 
Il/flOuret k souei commun du monde, in F. Gros (org.) ,Foucault. Le courage de 
II' vérité, Paris, 2002, pp. 87-127 e Y. Michaud, Des modes desubjectivation aux 
tl' /'hniques de soi: Foucault et les identités de nolre temps, in 'Cités', nO 2, 2000, 
pp. 11-39. Continua a ser fundamental em relação a este tema o Foucault 
d,' G. Deleuze, Paris, 1986 [Edições 70, 2004]. 
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mas vibrações da sua consciência, o poder identifica aquele que 
submete como seu objecto - mas, assim fazendo, reconhece-o 
como indivíduo dotado de uma individualidade específica: 
«É uma forma de poder que transforma os indivíduos em su-
jeitos. A palavra «sujeito» tem dois sentidos: o de sujeito sub-
metido ao outro pelo controlo e pela dependência, e sujeito 
tornado aderente à sua identidade através da consciência e de 
conhecimento de si próprio. Nos dois casos, a palavra sugere 
uma forma de poder que subjuga e sujeita»(48) . 

3. Se a direcção de consciência dos pastores de almas abre o 
movimento de subjectivação do objecto, a conduta do governo 
teorizada e praticada, sob a forma de Razão de Estado, traduz e 
determina a progressiva deslocação do poder do exterior para 
o interior dentro das fronteiras daquilo sobre que se exerce. 
Enquanto o príncipe maquiavélico ainda conservava uma re-
lação de singularidade e d e transcendência perante o próprio 
principado, a arte do governo induz um duplo movimento de 
imanentização e de pluralização. Por um lado, o poder já não 
se reporta circularmente a si próprio - à conservação ou à am-
pliação dos seus próprios arranjos - mas à vida daqueles que 
governa, no sentido de que o seu fim não é simplesmente o da 
obediência mas também o do bem-estar dos governados. Mais 
do que dominar do alto homens e territórios, adere interior-
mente às suas exigências. inscreve a sua actuação nos processos 
que estas determinam, tira a sua força da força dos súbditos. 
Mas para fazer isto, para recolher e satisfazer todas as solici-
tações que lhe chegam do corpo da população, é obrigado a 
multiplicar as suas prestações por todos os âmbitos a que elas 
dizem respeito - da defesa à economia, à saúde pública. Daqui 
um duplo movimento cruzado: um, de tipo vertical, que vai 
de cima para baixo pondo em contínua comunicação a esfera 
do Estado com a da população, das famílias, até aos indivídu-
os singulares; e um outro de tipo horizontal, que estabelece 
uma relação produtiva entre as práticas e as linguagens da vida 
de uma forma que amplia os seus horizontes, melhora os seus 
desempenhos, intensifica os seus rendimentos. Estamos longe 

(48) M. Foucault, Lesujel ellepouvoir, in Dits etÉcrits, cit., voI. N, p. 227. 
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f laramente da inflexão predominantemente negativa do po-
d l ' l' soberano. Se aquele se exercia em termos de subtração, 
.I,' lributação - dos bens, dos serviços, do sangue - dos pró-
!,lÍos súbditos, este, pelo contrário, está voltado para a vida 
dd es não só no sentido da sua defesa mas também no do seu 
dt'senvolvimento, da sua potenciação, da sua maximização. 
I) primeiro tolhia, refreava, até aniquilar. O segundo solda, au-
UII 'nta, estimula. Comparado com a atitude salvífica do poder 
!" lSloril o poder governamental desloca ainda mais decisiva-
ltli'nte a atenção para o plano secular da saúde, da longevi-
d,lde , da riqueza. Mas para que a genealogia da política possa 
III ,mifestar-se em toda a sua articulação falta uma última etapa 

"e presentada pela ciência da polícia. Esta não é de facto -
'lIlnO hoje a entendemos - uma técnica específica interna do 
Iparelho de Estado, mas a modalidade produtiva que assume 

IJ !oIru governo em todos os sectores da experiência individual e 
• nlectiva - da justiça à finança, ao trabalho, à saúde, ao prazer. 
li nda antes de evitar males a polícia deve produzir bens. Aqui 

II processo de reconversão afirmativa do antigo direito sobera-II., de morte atinge o seu auge. O te rmo Politik continua a ter 
11111 significado negativo, o da defesa dos inimigos exteriores e 

mas a semântica de Polizei é eminentemente positiva. 
I; nrdenada para favorecer a vida em toda a sua espessura, ao 
IHUgO de toda a sua extensão, através de todas as suas articu-
LI \ ões. Não só, como se diz no compêndio de Nicolas De La-
IIBu'e, a polícia se ocupa do que é necessário mas também do 
'i ii!' é oportuno ou agradável: «Em suma, o objecto da polícia 

,I vida, o indispensável, o útil e o supérfluo. Que as pessoas 
1l1ll'cvivam, vivam e também vivam melhor: é isto que a polícia 

dl '\!(' garantir})(49), VonJusti, nos seus Elementi di polizia, aponta 
I " I!jectiva ainda mais à frente: o objecto da polícia é definido 
Lun hém aqui «como a vida em sociedade de sere.s viventes>} (50l, 

tem um entendimento mais ambicioso, que é o de criar 

(/19) Id., Omnes el singulatim: Towa1'd a Criticism of Politicai Reason, in 
i 'Ih lIf Écrits cit., vol. IV [trad. it. Omnes et singulatim. Verso una critica delta 

" /lU! fJolilica, em Biopolilica e liberalismo, organizado por O. Marzocca, 
111.10, 2001 , p. 140]. 

rbid. , p. 141. 
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um círculo virtuoso entre desenvolvimento vital dos indivíduos 
e potenciamento da força do Estado: «A polícia deve garantir 
a felicidade das pessoas - entendendo por felicidade a sobre-
vivência, a vida e o seu melhoramento [ ... ]: desenvolver os ele-
mentos constituivos da vida dos indivíduos de modo que o seu 
desenvolvimento reforce também o poder do Estado,,(Sl). 

Desenha-se agora em toda a sua plenitude o carácter afir-
mativo que - ao menos por este lado - Foucault parece atribuir 
à biopolítica em contraste com a atitude impositiva do regime 
soberano. Ao contrário deste, não limita ou violenta a vida, 
mas expande-a na proporção do seu próprio desenvolvimento. 
Mais do que de dois fluxos paralelos, dever-se-ia falar de um 
único processo expansivo de que o poder e a vida constituem as 
duas faces contrapostas e complementares. Para se potenciar a 
si próprio, o poder é constrangido a potenciar, ao mesmo tem-
po, o objecto sobre o qual se descarrega. Não só, mas, como 
se viu, a torná-lo sujeito da sua própria sujeição. De resto, se 
quer estimular a sua acção, o poder deve não só pressupor mas 
também produzir as condições de liberdade dos Slueitos para 
quem se volta. Mas - e aqui o discurso de Foucault tensa-se até 
ao limite da sua extensão semântica, até quase embater em si 
próprio - se somos livres pelo poder também poderemos sê-lo 
contra ele. Estaremos em condições não só de o secundar e de 
o acrescer mas também de lhe resistir e de o contrariar. E com 
efeito não deixa de concluir «que onde haja poder, há resis-
tência, e que no entanto, ou antes justamente por isto, esta já 
não está em posição de exterioridade em relação ao poder»(52). 
Isto não significa - como logo esclarece - que a resistência es-
teja desde todo o sempre submetida ao poder ao qual parece 
contrapor-se. Antes, que o poder tem necessidade de um pon-
to de contraste sobre o qual se possa medir numa dialéctica 
sem conclusão definitiva. É como se o poder, para se reforçar, 
devesse continuamente dividir-se e lutar contra si próprio. Ou 
produzir uma excrescência que o arraste até onde não estava. 
Esta linha de fractura - ou esta excrescência - é a própria vida. 
É ela o lugar - conjuntamente sujeito e objecto da resistência. 

(51) lbid., p. 142. 
(52) M. Foucault, La volontá di ,apere, cito pp. 84-85. 
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momento em que é directamente acometida pelo poder a 
\ Ida vem de ricochete contra ele com a mesma força do impul-
, ., que lhe dá origem: 

Contra este poder ainda novo no século XIX as forças que 
'·esistem apoiam-se justamente sobre aquilo que ele acomete-
isto é, sobre a vida e sobre o homem enquanto ser vivo [ ... ] a 
vida como objecto político foi de certo modo tomada à letra e 
virada contra o sistema que começava a controlá-la. (53) . 

Ao mesmo tempo interna e externa ao poder, a vida parece 
Iil cencher todo o cenário da existência: mesmo quando é ex-
111 I')ta à pressão do poder - e até mais como neste caso - a vida 
1"ll'cce capaz de reconquistar aquilo de que é presa e absorvê-
I .. nas suas infinitas pregas. 

4 . Política sobre a vida 

1. Não é esta, todavia, toda, ou apenas, a resposta de Fou-
I .Itilt. Não que não tenha Ulna coerência interna - como é tes-
h' lIlunhado por toda uma linha interpretativa que não só se fez 
IHII' tadora dela como a impeliu muito para além das intenções 
III;wifestas do autorUí4). Isto não elimina, no entanto, por par-
Ir destes uma impressão de insuficiência, uma reserva de fun-
,I .. sobre a sua conclusão resolutiva. É como se o próprio Fou-
, .HIII não ficasse satisfeito de todo com a própria reconstrução 
Iti ' lórico-conceptual ou a considerasse parcial, inadequada a 
, ' H0tar o problema: e até destinada a deixar em branco uma 
I " '/'gunta decisiva: se a vida é mais forte do que o poder que no 
I IIlanto a assedia, se a sua resistência não se deixa vergar pelas 

(53) Ibid., P 128. 
(54) Refiro-me a M. Hardt e A. Negri, Impero. n nuovo ordine della glo-

"lll1z:r.ozione, Milão, 2002, pp. 38-54; mas também ao grupo que encabeça 
ri I (' vista francesa «Multitudes». Veja-se em particular o número 1, 2000, 
Il"! lkado justamente a Biopolitique et biopouvoir, com as intervenções de 

l..azzarato , E. Alliez, R Karsenti, P. Nápoles, e outros. Deve dizer-se 
,(!ir' se trata de uma perspectiva teórico-política interessante em si mas 
di"hllmente ligada à de Foucault embora nela se inspire. 
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pressões dele, como é que o resultado a que a modernidade 
ga é a produção em massa da morte("I? Como se explica que no 
cume da política da vida se tenha gerado um poder mortífero 
tendente a contradizer o seu impulso produtivo? É este o 
doxo, o inultrapassável obstáculo, que não só o totalitarismo do 
século xx mas também o subsequente poder nuclear põem 
ao filósofo com vista a uma declinação resolutamente afirmativa 
da biopolítica: como é possível que um poder da vida se exerça 
contra a própria vida? Porque não se trata de dois fenómenos 
paralelos - ou simplesmente contemporâneos. Foucault põe até 
a Lónica na relação directa e proporcional que ocorre entre de-
senvolvimento do biopoder e incremento da capacidade homi-
cida: nunca se registaram guerras tão sanguinárias e genocídios 
tão extensos como nestes dois ültimos séculos, ou seja em plena 
era biopolítica. Baste pensar que o máximo esforço internacio-
nal para a organização da saúde - o chamado plano Beveridge 
- foi elaborado no meio de uma guerra que produziu cinquenta 
milhões de mortos: "Poder-se-ia resumir em forma de slogan esta 
coincidência: vão fazer-se massacrar, que nós pela nossa parte 
prometemo-vos uma vida longa e proveitosa. O seguro de vida e 
uma ordem de morte são uma e a lnesma coisa» (56) • Como assim? 
Porque é que um poder que funciona segurando, protegendo, 
incrementando a vida, manifesta UlTI tal potencial de morte? 
É verdade que guerras e destruições em massa já não são condu-
zidas em nome de uma política de poder mas sim - pelo menos 
nas intenções declaradas de quem as conduz - da própria sobre-
vivência das populações envolvidas. Mas isto justamente reforça 
a trágica aporia de uma morte necessária à conservação da vida, 
de uma vida que se nutre da morte alheia e, por fim, como no 
caso do nazismo, mesmo da própria(57). 

(55) Cf. a este respeito V. Marchetti , La naissance de la biopolilique, in 
AA. vv., Au risque de FlJucaull, Paris, 1997, pp. 23747. 

(56) M. Foucault, La technologie politique des individus, in Dits et ÉcriL5, 
cie, voI. IV, p. 815 

(57) Sobre o nexo entre política e morte interveio recentemente 
M. Revelli com um ensaio de forte vigor ético e teórico intitulado La 
politica perduta, Turim, 2003. Mas veja-se também dele Oltre il Novecento, 
Turim, 2001. 
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Estamos uma vez mais perante aquele enigma, aquele ter-
I (vel não dito, que o «bio» anteposto a «política» mantém no 
IlIndo do seu significado. Porque é que a biopolítica ameaça 

tornar-se tanatopolítica? Também neste caso a res-
posta a tal interrogação parece esconder-se no problemático 
ponto de intersecção entre soberania e biopolítica. Mas agora 
IIlhado de um ângulo de refracção que impede uma interpre-
I.\ção linearmente contrastante entre os dois tipos de regime. 
\ lransição para uma diferente interpretação do nexo que as 
liga é apontada, no texto foucaultiano, pelo ligeiro mas sig-
IIi ficativo deslizamento semântico entre o verbo ((substituir» 

ainda marcado pela discontinuidade - e o verbo «com pie-
lilr», que alude, pelo contrário, a um processo de mutação 
progressiva e continuada: « Creio que uma das mais maciças 
II <l nsformações do direito político no século XIX tenha con-
_lsLido, se não exactamente no substituir, pelo menos no com-
I/felardo velho direito da soberania [ ... ] por um outro direito. 
J!:' le outro direito não cancelará o primeiro, mas continuá-
lo-á, atravessá-lo-á, modificá-Io-á» (58). Não que Foucault ate-
lIue a distinção - nem a oposição - tipológica entre os dois 
IIpos de poder: que continua a ser a definida anteriormente. 

que em vez de a dispor ao longo de uma única linha de 
I irculação, a reconduz a uma lógica de co-presença. Deste 
ponto de vista os próprios passos deixados antes em chave de 
dlscontinuidade aparecem agora articulados segundo uma 
diferente estratégia argumentativa: 

Indescritível e injustificável nos termos da teoria da 
soberania, radicalmente heterogéneo, o poder disciplinar 
teria devido conduzir normalmente à desaparição do gran-
de edifício jurídico da soberania. Mas, na realidade, essa 
teoria continuou não só a existir como ideologia do direito, 
se quiserem, mas também a organizar os códigos jurídicos 
que a Europa do século XIX se deu a partir dos códigos 
napoleónicos(59) , 

(58) M. Foucault, Bisogna difendere la sociitá, cit. , p. 207 (itálico meu). 
(59) Ibid., p. 39. 
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Foucault fornece para esta persistência uma primeira ex-
plicação de tipo ideológico-funcional, no sentido que o uso 
da teoria da soberania - uma vez transferida do monarca 
para O povo - teria consentido, por um lado, uma ocultação 
e, por outro, uma juridificação dos dispositivos de controlo 
postos em prática pelo biopoder: donde a instituição de um 
duplo nível entrelaçado entre uma prática efectiva de tipo 
biopolítico e uma representação formal de carácter jurídico. 
As filosofias contratualistas teriam constituído, deste ponto 
de vista, o terreno natural de encontro entre a velha ordem 
soberana e a o novo aparelho governamental- aplicado desta 
vez não só ã esfera individual mas também ao âmbito da po-
pulação no seu conjunto. E todavia esta construção, por mui-
to plausível que seja no plano histórico, não esgota de todo 
a questão no plano teórico. Como se entre os dois modelos 
- soberano e biopolítico - se estabelecesse uma relação simul-
taneamente mais secreta e intrínseca, irredutível à categoria 
de analogia ou à de contiguidade. Aquilo para que Foucault 
parece relneter é, antes, uma co-presença de vectores contrá-
rios e sobrepostos num limiar de indistinção originária que 
faz de um, ao meSDlO tempo, fundo e excrescência, verdade 
e excesso do outro. É esta encruzilhada antinólnica, este nó 
aporético, que não permite interpretar a implicação entre 
soberania e biopolítica de forma unilinear - seja no sentido 
da contemporaneidade, seja no da sucessão. Nem uma nem 
outra restituem a complexidade de uma implicação bastante 
mais contraditória em que tempos diversos se comprimem 
no interior de um único segmento histórico constituído, e ao 
mesmo tempo alterado, pela sua tensão recíproca. Como o 
modelo soberano incorpora em si o antigo poder pastoril - o 
primeiro incunábulo genealógico do biopoder - assim o da 
biopolítica traz dentro de si a lâmina cortante de um poder 
soberano que ao mesmo tempo o trespassa e ultrapassa. Se 
se considera o Estado nazi, pode dizer-se indiferentemen te, 
como faz justamente Foucault, que tenha sido o velho poder 
soberano a adoptar em seu favor o racismo biológico inicial-
mente nascido contra ele; ou, ao contrário, que é o novo po-
der biopolítico que se serve do direito soberano de morte 
para dar vida ao racismo do Estado. Ora bem, se se recorre ao 
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III itneiro modelo interpretativo. a biopolítica torna-se uma 
Illiculação interna da soberania; se se privilegia o segundo, a 
,"berania fica reduzida a uma máscara formal da biopolítica. 
\ ,lIltinomia emerge ainda com mais força no que se refere 
'" equilíbrio atómico. Deve-se olhá-lo do lado da vida, que, 
'p"sar de tudo, conseguiu preservar, ou da morte total que 

cessou de ameaçar? 

o poder exercido no interior do poder atómico revela-se 
capaz de suprimir a vida. Por conseguinte, de suprimir-se a 
si próprio como poder de garantir a vida. De modo que, ou 
tal poder é um poder soberano que usa a bomba atómica, 
c nesse caso já não pode ser bio-poder, isto é, poder de ga-
rantir a vida como se tornou a partir do século XIX; ou, pelo 
contrário, no outro extremo, não teremos já a supremacia do 
poder soberano sobre o bio-poder mas sim a supremacia do 
bio-poder sobre o poder soberano. (60) 

Mais uma vez, depois de ter definido os termos de uma 
111 ('rnativa hermenêutica entre duas teses contrapostas, Fou-
, .\"It não faz uma escolha definitiva entre elas. Por um lado, 
I "w a hipótese de qualquer coisa como um regresso do paradig-
IJIU soberano ao interior do horizonte biopolítico. Tratar-se-ia, 

caso, de um acontecimento literalmente fantasmagórico, 
1\11 sentido técnico de uma reaparição do morto - do sobera-
" .. destituído e decapitado pela grande revolução - no palco 
.I., vida. Como se por uma brecha imprevistamente aberta no 
" 'Ino da imanência - a da biopolítica justamente - tornasse a 
llil a espada da transcendência, o antigo poder soberano 
I, dar a morte. Por outro lado, Foucault introduz a hipótese 
" "lrária: e esta é a de que tenha sido justamente a definitiva 

do paradigma soberano a libertar uma força vital 
.t, lal modo densa que transborda e se volta contra si própria. 
Ulminuído o equilíbrio constituído pela ordem soberana, na 

dupla vertente de poder absoluto e de direitos individuais, 
;4 vi da ter-se-ia tornado o único terreno de exercício de um 
ptlller entretanto sem fronteiras. 

(fiO) Ibid., p. 219. 
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A supremacia do bio-poder sobre o direito soberano apa-
rece quando ao homem é fornecida tecnica e poli ticamen-
te a possibilidade não só de organizar a vida mas sobretu-
do de fazer proliferar a vida, de fabricar matéria viva e seres 
monstruosos, de produzir - no limite - vírus incontroláveis e 
u niversalmente destrutores. Encontramo-nos então perante 
uma formidáve l extensão do bio-poder, que, diferentemente 
do que disse há pouco sobre o poder atómico, tcm assim a 
possibilidade de qualquer soberania humana(61). 

3. Estamos talvez no ponto de máxima tensão - mas tam-
bém de potencial fractura interna - do discurso foucaultiano. 
No centro continua a estar a relação, não só h istórica, mas 
conceptual, teórica, entre soberania e biopolítica. Ou, num 
sentido mais geral, entre a modernidade e o que a precede, 
entre presente e passado. Esse passado terá deveras passado 
ou alonga-se como uma sombra para lamber o presente até o 
engolir? Nesta irresolução há mais qualquer coisa do que uma 
simples troca entre uma abordagem topológica de tipo hori-
zontal e uma outra, histórica, de carácter vertical(u2). Ou de um 
alternar entre um olhar retrospectivo e um olhar prospectivo. 
É uma indecisão sobre o significado de fundo da secularização. 
Não terá sido ela mais do que o canal, a passagem secreta, atra-
vés da qual o voltou a aprisionar o «vivo»? Ou, pelo 
contrário, foi j ustamente a absoluta desaparição do morto, a 
sua morte definitiva e sem deixar rasto, a desencadear no vivo 
uma batalha mortal contra si próprio? Em suma, e mais uma 
vez, o que é que represen ta o paradigma soberano no interior 
da ordem biopolítica? Um resíduo que tarda em consumir-se, 
uma centelha ainda não extinta de todo, uma ideologia com-
pensatória ou a verdade última, porque anterior e originária, 
do seu fundamento, do seu subsolo profundo, da sua estrutura 

(61) lbid. 
(62) Cf. M. Donnelly, Des divers usages da la notion de biopouvoir, in 

AA. w., Michel Foucault phiLosoPhe, Paris, 1989, pp. 230-45; mas também, 
noutro sentido, J. Ranciere, Biopolitique ou politique?, in 'Multitudes', l, 
2000, pp. 88-93. 
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, "bjacente? É quando pressiona com mais força para voltar a 
Mu ir à superfície ou, pelo contrário, quando se afunda definiti-
vamente, que a morte ressurge no coração da vida até o fazer 
explodir? 

Não é só a questão da relação da modernidade com o seu 
antes» que aqui está em suspenso mas também a relação com 

I J seu «depois». Que foi o totalitarismo do século xx em relação I' sociedade que o precede? Um ponto-limite, um rompimen-
10, um excesso em que o mecanismo do biopoder se quebrou, 
"ti desmandou, ou, pelo contrário, a sua alma e o seu resultado 
natural? A sua interrupção ou a sua consumação? E, mais uma 
VI'Z, o problema da sua relação com O paradigma soberano: o 
nazismo, mas também o comunismo real, estão fora ou dentro 
dele? Assinalam o seu fim ou o seu regresso? Revelam a con-
I"nção mais íntima, ou a disjunção definitiva entre soberania 
" biopolítica? Não é de admirar que a resposta de Foucault se 
desdobre em duas argumentações substancialmente opostas. 
Ib t:alitarismo e modernidade são ao mesmo tempo contínuos 

discontínuos, inassimiláveis e inseparáveis: 

Uma das numerosas razões que fazem que eles [fascismo 
e estalinismo] sejam desconcertantes para nós está no facto 
de que, não obstante a sua singularidade histórica, não são 
LOdavia absolutamente originais. O fascismo e o estalinismo 
utilizaram e expandiram mecanismos já presentes na maior 
parte das outras sociedades. Ou antes, mau grado a sua lou-
cura interna, utilizam em larga medida as ideias e procedi-
mentos da nossa racionalidade política (63). 

É evidente o motivo por que Foucault se inibe de uma res-
pH"ta menos antinómica: se prevalecesse a tese da indistinção 
'1llre soberania, biopolítica e totalitarismo - a hipótese conti-
III lista - ele seria obrigado a assumir o genocídio como para-
. lJ ll'ma constitutivo, ou pelo menos resultado inevitável, de toda 
I da modernidade(64) - coisa que con trastaria com o 

(63) M. Foucault, Le sujet et le pouvoir, cit., p. 224. 
(64) É o resultado a que coerentemente chega G, Agamben, H omo 

,,," , 11IJolere sovrano e la nuda vila, Turim, 1995. 
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seu sentido, sempre bastante tenso, das distinções históricas. 
Se prevalecesse, pelo contrário, a da diferença - a hipótese 
discontinuista - a sua concepção da biopolítica encontrar-se-ia 
invalidada de cada vez que o raio da morte se projecta dentro 
do círculo da vida, não só na primeira metade do século xx 
mas também depois. Se o totalitarismo fosse o resultado da· 
quilo que o precede, o poder teria desde sempre apertado a 
vida num amplexo inexorável. Se fosse a sua deformação tem· 
porária e contingente, significaria que a vida é eventualmen' 
te capaz de vencer qualquer poder que queira violentá·la. No 
primeiro caso, a biopolítica resolver·se·ia num poder absoluto 
sobre a vida, no segundo, num poder absoluto da vida. Apa· 
nhado entre estas duas hipóteses contrapostas, bloqueado na 
aporia que se verifica no cruzamento entre elas, o autor conti-
nua a percorrer ao mesmo tempo ambas as direcções. Não COf-

ta o nó, com o resultado de não levar até ao fim as suas geniais 
intuições sobre o nexo entre política e vida. 

A dificuldade, a indecisão, de Foucault, vai evidentemente 
muito além de uma simples questão de periodização histórica 
ou da articulação genealógica entre os dois paradigmas de 
soberania e biopolítica, para acometer a própria configuração, 
lógica e semântica, deste último conceito. A minha impressão 
é a de que esse bloqueio hermenêutico esteja ligado à circuns-
tância de que, não obstante a teorização da sua implicação recí-
proca, oujustamente por isso, os dois termos vida e política são 
pensados corno originariamente distintos e só posteriormente 
ligados entre si de uma maneira ainda extrínseca. E que exac-
tamente por isto permanecem eles próprios indefinidos no seu 
perfil e na sua qualificação. O que são exactamente, para Fou· 
cault, «política» e «vida»? Como devem ser entendidas e de 
que modo a sua definição se reflecte na sua relação? Ou, pelo 
contrário, como incide a sua relação sobre a sua definição? 
Se se começa a pensá·las separadamente - em termos absolu· 
tos - torna-se depois difícil, e mesmo contraditório, condensá-
-las num só conceito. Não só isso: corre-se o risco de impedir 
uma compreensão mais profunda delas, relativa justamente ao 
carácter originário e intrínseco daquela implicação. Tem-se 
observado por vezes que, absorvido principalmente pela ques· 
tão do poder, o autor nunca articulou suficientemente o con-
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, >" 110 de política - ao ponto de sobrepor substancialmente as 
, ,.pressões de «biopoder» e de «biopolítica». Mas observação 
'"I,lIoga - de falhada ou insuficiente elaboração conceptual -
" poderia também fazer a propósito do outro termo da rela· 
, ;1 11 , ou seja, o da vida; termo que, por muito que seja descrito 
ul\\liticamente nas suas nenruras histórico-institucionais, eco-
Húmicas, sociais, produtivas, permanece, no entanto, pouco 
I" Ilbl emático no que se refere ao seu estatuto epistemológico. 
, • CJue é, na sua essência, a vida? E, antes ainda, tem a vida 
IlIua essência - um estatuto reconhecível e descritível, fora da 
I I com as outras vidas e com aquilo que não é vida? Existe 
'"lla vida simples - uma vida nua - ou está ela desde o princí· 
I'i .. formada, posta em forma, por alguma coisa que a impele 
1',11" além de si própria? Também sob este aspecto a catego· 
,!.. el e biopolítica parece pedir um novo horizonte de sentido, 
11111\\ diferente chave interpretativa capaz de juntar as suas duas 
IHl litridades num nexo ao lnesmo tempo mais estreito e mais 

II lilplexo. 



2 

O PARADIGMA DA IMUNIZAÇÃO 

1. Imunidade 

1. Pessoalmente, julguei ter encontrado no paradigma da 
a chave interpretativa que parece escapar a Fúu-

""Ilt. Porquê? Em que sentido pode este preencher o vazio 
o desvio de significado, que ainda continua aberto 

III) texto foucaultiano entre os dois pólos constitutivos do can-
,, ' ito de biopolítica? 

Para já, comecemos por observar que a categoria de «imu-
uidade», mesmo no seu significado corrente, se inscreve pre-
, I.amente na encruzilhada dos dois - na linha de tangência , 
'1"e liga a esfera da vida à do direito. Se, com efeito, no âmbito ,' .• 
hlo-mfdico ela se refere a uma cQ.ndição de refrangibilidade, rJ{, .!-
1I •• tural ou induzida, em relação a uma dada doença por parte L 

01, ' um organismo vivo, em linguagem jurídico-política refere-
,. à isenção, temporária ou definitiva, de um sujeito em rela-

'. ,lO a determinadas obrigações, ou responsabilidades, ãs quais 
Itonnalmente está vinculado. Até aqui, todavia, não estamos 
!!II-não no aspecto mais exterior da questão: não são poucos os 
"J mos políticos de origem, ou consonância, biológica, como 
II" de «corpo», «nação», «constituição». Mas há na noção de 
hli II o izaçªOJ qualquer coisa mais, e diferente, que determina 
• , lia tiR.\cidade também em relação à noção, foucaultiana, de 
htllpolí,ica. Trata-se do carácter intrínseco que cinge os dois 
, t, 'mentos de que esta última se compõe. Em vez de sobrepos-

, ' 
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tos - OU justapostos - numa forma exterior que submeta um 
ao domínio do outro, no paradigma imunitário, bios e nomos, 
vida e política, resultam ser os dois componentes de um único, 
incindível,)'onjunto só adquire sentido a partir da relação 
entre eles. é apenas a re1aç_ão vida 

poder, !Das o poder de conservação da vida. Ao contrãrio 
de tudo o que pressupõe o conceito de biopolítica _ enten-
dido como resultado do encon tro que em certo momento se dá 
entre os dois elementos componentes - deste ponto de vista 
não existe um poder externo à vida, assim como a vida não se 
dá nunca fora das relações de poder. Olhada nessa perspectiva, 
a política não é senão a possibilidade, ou o instrumento, de 
conservar viva a vida. 

Mas a categoria da imunização permite-nos ainda dar um 
ulterior passo em frente ou, talvez melhor, para o lado, tam-
bém no que respeita à bifurcação entre as duas declinações 
prevalecentes do paradigma da biopolítica - a afirmativa e 
produtiva e a negativa e mortífera. Já se viu como estas ten-
dem a constituir-se sob uma forma alternati-
va que não prevê pontos de contacto! ou o poder nega a vida 
ou aumenta o seu desenvolvimento; (ou a violenta e exclui 
ou a protege e reproduz; ou a objectiviza ou a subjectiviza 
- sem meio termo ou pontos de passagem. Ora a vantagem 
hermenêutica do paradigma imunitário está precisamente na 
circunstância de que estas duas modalidades, estes dois efei-
tos de sentido - positivo e negativ conSeDla o( e destrutor 

encontram finalmente uma rticula ão' tern 

I neira semântica. que os coloca numa re açao causal - mes-
mo que seja de tipo negativo. Isto significa que a negação 
não _é forma da suj"ição violenta que de for: o. 
lmpoe a VIda, mas fumodo Intnnsecamente antlnoIDl:V,m 
que a vida se conserva através do podef.'beste poõiõãe vista 
pode bem dizer-se que a é uma protecção negativa 

" toa vida. Ela salva, assegura, conserva o organismo, individual 
ou colectivo, a que é inerente - mas não de uma maneira di-
recta, imediata, frontal; submetendo-o , pelo contrário, a uma 
condição ao mesmo tempo lhe nega, ou reduz, a força 
expansiva. Como a prática médica da vacinação em relação 
a o corpo individual, também a imunização do corpo político 
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IHnriona introduzindo no seu interior um fragmento da 
,,"'s ma substância patogénica da qual o quer proteger e que, 
u"Ím, bloqueia e contraria o seu desenvolvimento natural. 

r-.! "sle sentido, não há dúvida de que se encontra um seu pro-
'''Iipo na filosofia de Hobbes: na medida em que ele não sÓ 
I" 'te no centro da sua perspectiva o problema da conservatio 
,,1If1e como a condiciona à subordinação a um poder coactivo 
'I" r lhe é exterior, que é o poder soberano, o princípio imu-
,,11 ;lrio já está virtualmente fundado . 

Não se deve, naturalmente, confundir a génese objectiva 
di' uma teoria com a da sua auto-interpretação. que é obvia-
",ente mais tardia. Hobbes, e com ele grande parte da filosofia 
I ",lítica moderna, não tem plena consciência da especificidade 

ncm por conseguinte das consequências contra-factuais - do 
I'.\radigma conceptual que, no entanto, de facto inaugura. Para 
'1IIe a potência da contradição, implícita na lógica imunitária, 
I' ,'sse do plano da elaboração irreflectida ao da reflexão COllS-
, il'nte é preciso chegar a Hegel, pelo menos. Sabe-se que ele 
I I) primeiro a o negativo não como um simples preço 

" resíduo não querido, o tributo necessário - a pagar pela 
lI'ulização do positivo, mas antes como o seu próprio motor, o 
, .... burante que permite o seu funcionamento. Hegel também 
IhlO adopta em sentido próprio, naturalmente, o termo, ou o 
, ',"ceito, de imunidade. A vida a que se refere a dialéctica he-
",'liana é a da realidade e do pensamento na sua indistinção 
1111lstitucional, mais do que a do animal-homem tomado como 
'ndivíduo e como espécie - ainda que em alguns dos seus tex-
"'S fundamentais a constituição da subjectividade passe pelo 
,rronlr,Q com uma morte também biológican,. O primeiro a 
"perar cb m plena consciência esta transição de sigI}ificado é 
r-.! lc-lzsche. Quando ele transfere o foco da sua análise da alma 
I',u"a o eorpo - ou melhor, assume c,t alma'como a forma imuni-. - ,- . . 
1.11 Ia que ao mesmo tempo protege e apnsIOna o corpo, o pa-
1.llligma em questáo adquire a sua particular pregnância. Não 
" [rata só da metáfora da vacinação virulenta - que o filósofo 

( 1) Sobre o tema comunitário em Hege l, cf. em particular 
U l\onito-OJiva, L'individuo moderno e la nuova comunitá. Nápoles, 1999, 
.! lllI ctudo pp. 63 sgg. 
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comunica"ao homem comum contaminando-o om a sua pró. 
, pria loucura - mas da toda a c ·vilização em 
'\ terrnqs dd\..autopreservaçào imunitária) Todos os ispositivos 
J do saper e do poder desempenham um papel de contenção 

em relação a uma potência vital votada expandir-
-se Qual o juízo - dúplice, ambivfÍente - que 
Nietzsc e eXprimirá sobre esse acontecimento h" tórico, é coi-
sa que ve mos mais adiante. Resta o facto d que com a sua 
obra a categl(ria da imunização passa a es completamente 
elaborada. 

2. A partir daquefênromento a parte mais inovadora da 
cultura do século xx começa a fazer uso dele implicitamente. 
O negativo - isto é, o que contradiz a ordem, a norma, os valo-
res - é tomado não só como um elemento inevitável da história 
humana em todas as configurações singulares ou sociais que 
vai assumindo mas como o seu próprio impulso produtivo. Sem 
aquele obstáculo - ou aquela falta - a vida do indivíduo .;-a;; 
espécie não encontraria a a energia necessária ao se u desenvol-
Vimento, permaneceria vencida p elo amontoado dos impulsos 
naturais dos quais deve pelo contrário libertar-se para Roder 
aBrir-se à esfera das prestações superiores. já Emile 
considerando aquilo que parece patológico em termos sociais 
como uma polaridade não só ineliminável, mas até funcional, 
do comportamento nomal, se reclama justamente da imunolo-
gia: «A varíola, que inoculamos com a vacina, é uma verd adeira 
doença que nos damos voluntariamente e, todavia, aumenta a 
nossa possibilidade de sobreviver. Há, talvez, muitos outros ca-
sos em que a perturbação causada pela doença é insignifican-
te comparada com a imunidade que confere)}(2l. Mas é talvez 
a antropologia filosófica desenvolvida na Alemanha no troço 
central do século passado que consti tui o horizonte lexical no 
qual a noção dialéctica de compensalio adquire a mais explícita 
valência imunitária. De Max Scheller a Helmuth Plessner, até 
a Arnold Gehlen, a conditio humana apresenta-se literalmente 
constituída pela negatividade que a separa de si própria e justa-

(2) E. Durkheim, Les regles de la méthode sociologique, Paris, 1895 [trad. 
ir. Le regole deZ metodo sociologico, Florença, 1962, p. 93J. 
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IIII ' n te por isto a põe acima das outras espécies que no entanto 
• 111t.rapassam em requisitos._naturais. Com a diferença de que 
, ti l Marx não só do hõmqn, não tem recuperação 
! 11 111 0 representa a condição indispensável da nossa identida-
, " I Assim, aquele que Herder já tinha definido como um «in-

l l1 r1o pelas suas forças superiores" pode transformar-se num 
'1I lnhatente pelãs suas forças inferiores», num «suce-

d'\ lI co de Proteu})(3) capaz de transformar em 
"f\ I4 l1a carência inicial. Tais são justamente aqu'elas 
dr Ilcias no aquém}) (1) - como Gehlen define' as instituiçõj s -
h,,, tinadas a imunizar-nos do excesso de subjectiyii:Iade_através 
,ti 11 m mecanismo objectivo que ao mesmo tempo nos liberta 
• 1)05 destitui. 

Mas para reconhecer a semântica imunitária no próprio 
I litro da auto-representação moderna é preciso chegar ao 

tllln lo em que se cruzam duas linhas hermenêuticas bastante 
ltll;rentes e no entanto convergentes na mesma direcção. 
\ I ,ri meira é a que vai de Freud a Norbert Elias, ao longo de um 
I" t ('urso teórico assinalado pela consciência do carácter neces- II 

"ll1mente inibitório da civilização. Quando Eliãs fala da trans-
1111 mação da h eterocoacção em autocoacção que caracteriza a 
" ,,"sição da sociedade tardo-antiga para a moderna não alude 
I"'pl esmente a uma marginalização progressiva da violência, t< 

tll l'S à sua deslocação para os confins da psique individual: as-
III' , enquanto o conflito físico é sujeito a uma regulação social 

11 tI vez mais rigorosa, «ao mesmo tempo o campo de batalha 
11 11 HH-se em certo sentido interiorizado. Uma parte das tensões 

I',.ixões que noutros tempos eram resolvidas pelo recontro 
III cC IO entre homem e homem tem de ser agora resolvida por 
li I;i um deles den tro de sh) (5). 

(;l) H. Plessner, Condilio humana, in Gesarnrnelte Schriften, Frankfurt 
III 1980-1985 [trad. ir. Conditio humana, em I Prapilei. Grande siona 

IIIJr/Wlle del mondo, Milão, 1967, I, p. 72]. 
( I) A. Gehlen, Urmensch fLnd SPiitkuUur, Wiesbaden 1977 [trad. it. L'uomo 

I{, fldgine e la tarda cultura, de R. Madera, Milão, 1984, pp. 24-25]. 
N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation. II. Wandlugen der Gesell-

"'1', Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Frankfurt am Main 1969 
I ,. '11 1 I t. Potere e civiltá. Per uno studio della genesi sociale delta civiltá occiden-

nnlonha, 1983, p. 315] . 
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Isto significa, por um lado, que o negativo - neste caso 
o conflito - é neutralizado no que respeita aos seus efeitos 
mais explosivos; por outro, que o equilíbrio assim alcançado 
é por sua vez-assirraI<iQo por uma negação que o mina do 
interior, vida do eu ). dividida entre o poder pulsional do 
inconsciente e o poder inibitório do Super-ego - é o lugar 
onde essa dialéctica comunitária se manifesta na sua forma 
mais concentrada. Mas a cena não muda quando se dirige 
o olhar para o seu exterior. É o que resulta da outra linha 
que, como já se dizia, se cruza com a primeira, embora com 
uma taxa bastante menor de criticismo: refiro-me ao trajecto 
que leva do funcionalismo de Parsons à teoria dos sistemas de 
Luhman, Que o próprio Parsons tenha ligado a sua investi-
gação ao «problema hobbesiano da ordem>, é, nesse sentido, 
duplamente indicativo da sua declinação imunitária: para j á 
porque se liga directamente àquilo de que partiu a nossa ge-
nealogia; e depois pelo deslizamento, conceptual e semânti-
co, que realiza a seu respeito - relativo à superação da sim pies 
alternativa entre ordem e conflito do 
conflito no interior da ordern jTálcomo a sociedade tem Me 
integrar dentro de si aquele indivíduo que na sua essência la 
nega, assim a ordem é O resultado de um conflito simultanea-

\. mente conservado e dominado r') . 
Foi Niklas Luhmann quem tirou daqui as consequências 

... " mais radicais, até no plano terminológico. Afirmar, como ele 
u justamente faz, que não se imuniza C&!1!!!! o não mas 

".. com a aju4..,a ou que «para recorrer a urna distinção 
ãTífiga, protege do aniquilamento por meio da negação»(7), 
quer dizer que se va( ao cerne da questão - mesmo prescin-
dindo da conotação apologética, ou quando muito neutra, em 
que o autor a enquadra. A tese de que os sistemas funcionam 

. ./não descartando conflitos e contradições:rnas produzindo-os 
-

" --
(6) Para esta leitura de Parsons cf também M. Bartolin i, llimiti delta 

pluralitá. Categorie dAla politica in TalcoU Parsons, in «Quaderni di teoria 
n° 2, 2003, pp, 33-60. 

(7) N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, 
Frankfurt am Main, 1984 [trad. it. Sistemi saciali. Fondamentidi una teoria 
generale, Bolonha, 1990, p . 576). 
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lllino anúgénios desúnados a reacúvar os seus anúcorpos, t· 
, ,;loca todo o discurso luhmanniano na órbita semântica da 
hlllluidade. Não só Luhmann afinna que «uma série de ten-
dt' ncias históricas indicam um empenho crescente, desde os 
I'drnórdios da era moderna e em particular do século XVIlI, 

, 111 realizar social», mas identifica no direito 
II «sistema imunitário da sociedade}}(8l. Quando o 
df1Mcnvolvimento interno da ciência imunológica propriamen-
", dita - pelo menos a partir dos trabalhos de Burnet - vem a 
I" nporcionar um apoio não apenas analógico a este conjunto 
dI' argumentações, o paradigma imunitário tornar-se-á o epi-
I ,1lllro nevrálgico entre experiências intelectuais e tradições 
di' pensamento que são até bastante diversas(9) . Enquanto cien-

cognitivos como Dan Sperber teorizam que as dinâmicas 
, 1111 mais devem ser tratadas como fenómenos biológicos e por 
'IInseguinte sujeitas às mesmas leis epidemiológicas que re-
ijf'm os organismos vivos(lOj, Donna Haraway, em diálogo críti-
I ti com Foucault, chega a sustentar que hoje em dia «o sistema 
IniUnitário é um mapa desenhado para guiar o reconhecimento 
, O desconhecimento de si e do outro na dialéctica da bio-
I ",lftica 'ocidental»(II). Enquanto Odo Marquard, por sua vez, 
Interpreta a da realida<!S'-J;>§s-moderna cgm9..l!!!!a ;.-
I"rma de anes.tesia a incipiente globalização for-
IlC'ce ao- nosso paradigma um ulterior campo de investigação, 

/ 

I ;\té o fundo conclusivo: assim como a hipertrofia comunica- "'/ 
IIva por via informática é o sinal invertido de uma ,.,.-
w'neralizada, também a reclamação da imunização identitária f;<"'" - . 

(8) Ibid .• pp. 578 e 588. 
(9) Veja-se a este propósito o recentíssimo The Age of Immunology de 

'\ 1) , Napier, Chicago-Londres, 2003. 
(10) Cf. sobretudo D. Sperber, Explaining Culture. A Naturalistic Ap-

II/I/(Id/, 1966. 
(11) Cf. D. Haraway, The Biopolitics of Postmodem Badies: Determinatinns o] 

-,dI in lmmune SystemDiscourse, in 1,1, 1989 [trad. it. Bivpoli-
11/ fi di carpi postmoderni: la costituzione del sé nel discorso sulsitema immunitario, 
I u\ Manifesto Cyborg, organização de R. Braidotti, Milão, 1995, p. 137]. 

(12) Cf. O . Marquard, Aesthetica und Anaesthetica, Paderborn 1989 
11 \ MI. il. Estetica e anestetica, organizado por G. Carchia, Bolonha, 1994]. 

-' 
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'!:' 

" pelas pequenas pátrias não é senão o contragolpe, ou a crise de 
alérgica, da contaminaçã'?..Sl0bal(l3). 

3. O elemento de novidade que eu próprio introduzi no 
debate, naquela que me parece ser a primeira elaboração sis-
temática do paradigma imunitário(14), tem a ver, por um lado, 
com uma simetria contrastante com o conceito de com uni-
dade(l5l, ele próprio relido à luz do seu significado originário, 
e, por outro, com a sua específica caracterização moderna. 
As duas questões mostram-se logo estreitamente entrelaçadas. 
Reconduzida à sua raiz etimológica, a immunitas revela-se como 
a forma negativa. ou privativa, da communitas: se a communitas é 
aquela relação que, vinculando os seus membros a um objecti-
vo de doação recíproca, põe em perigo a identidade individual, 
a immunitas é a condição de dispensa dessas obrigações e por 
conseguinte de defesa ante os seus esforços expropriatórios. 
Dispensatioé mesmo aquilo que alivia do pensumde uma obriga-
ção gravosa, assim como a exoneração liberta daquele onus(l6) 

a que é recondutível desde a origem a semântica do munu; 
recíproco. Ora é evidente o ponto de incidência entre estes 
vec.tores, etimológico e teorético, e o vector histórico ou mais 
propriam&te genealógico. Já se disse, no plano geral, que a 

\ immunitas, protegendo aquele que dela é portador do contac-
to, arriscado com aqueles que estâo privados dela, repristina 
as fronteiras do «próprio» postas em perigo pelo «comum», 
Mas se a imunização implica uma substituição, ou uma 
posição, pelos modelos privatísticos ou individualistas de uma 
forma de organização de tipo comunitário - seja qual for o 

(13) Cf., recentemente, A. Brossat, La démocralie immunilaire, Paris, 
2003 e R. Gasparotti, I miti delta globalizzazione.»Guerra preventiva» e lógica 
deite immunitá, Bari 2003. Mais em geral sobre a globalização vejam-s<" 
os trabalhos de G. Marramao recolhidos agora em Passaggio a Occident/'. 
Filosofia e globalizzazione, Turim, 2003. 

(14) R. Esposito, lmmunitas. Protezione e negazione della vila, Turim, 2002, 
(15) Id., Communitas. Origine e destino della comunitá, Turim, 1998, Veja 

-se também agora G. Cantarano, La comunità imufficiente, Troina, 2003. 
(16) A bipolaridade contrastante Belastung/Entlastung foi referida 

por B. Accarino, La ragione insufficiente, Roma, 1995, pp. 17-48. 

o PARADIGMA DA IMUNIZAÇÃO 8) 

que se queira dar agora a tal expressão - é evidente 
f\ sua conexão estrutural com os processos de modernização. 

Naturalmente <uIe ao instituir uma conexão estrutural entrel 
Ulodetií1da'de e imurlizaçao não pretendo sustentar nem que 1 

------ "'="" seja interpretável unicamente através do paradigma imu-
Illlário, nem que este seja redutível à época moderna apenas. I 

,lIero dizer que não nego com efeito a produtividade heurísticã"' 
Ilos modelos exegéticos de uso mais consolidado como os de «ra-
I lonalização» (Weber), de «secularização» (Lõwith) ou de «iegi-
Iltnação» (Blumenberg). Mas parece-me que todos eles podem 
Ilmr vantagem da contaminação de uma categoria explicativa ao 
Ulcsmo tempo mais complexa e mais profunda que constitui o 
"IIU pressuposto anterior. Esse excedente de sentido quanto aos 
IlIodelos acima referidos é recondutível a dois elementos distin-

e interligados. O primeiro respeita à circunstância de que 
luquanto aquelas construções de auto-interpretação da época 
Illodema vão buscar a sua origem a um núcleo temático circuns-
I (11 0 - a questâo da técnica no primeiro caso, a do sagrado no 

e a do mito no terceiro - ou de qualquer modo situado 
Ilhre um único eixo de circulação, o paradigma da imunização 

Il'mete para um horizonte semântico em si próprio plurívoco, 
I _uno é justamente ° caso de munus. Respeitando este a uma sé-

de âmbitos lexicais de diferentes proveniência e destino, tam-
I".m o dispositivo da sua neutralização resultará provido de uma 
,m.elhante articulação interna, como de resto é atestado pela 

plw'ivalência que imunidade. '1.:.ii 

Mas essa riqueza fiorizontal não esgota o potencial herme-
1It1llico da categoria. Que - e é o segundo elemento de que se 
1.,I.lva - é investigado também do ponto de vista da particular 
II I.u;ão que tem com o seu antónimo, Já se viu como 
I ,u lo mais incisivo da}mmunitas se inscreve no reverso lógico 
ld imune é o «não ser» -:não ter» nada em A 
Illüurn. Mas justamênte esta implicação negativa com o seu ___ ._._ r·· ... 
IIlltrãrio indica que o conceito ,çiéimunização pressupõe aqui-

II , tj\IC nega. Não só parec,: de!ivado, 
IIU, lambém L!nternamente habitado, do seu certo 
1'11 ' .e pode sempre observar que também os paradigmas do 
II "w l1canto, da secularização e da legitimação - para ficarmos 
I" I, 'H que lembrámos acima - pressupõem de algum modo a 

/ 



// 

82 BIOS. BIOpoLiTlCA E FILOSOFIA 

própria alteridade: o encanto, o divino, a transcendência. 
pressupõem-na justamente como aquilo que de vez em quando 
se consuma. se degrada ou pelo menos se trasmuda em 
quer coisa de diferente. Em....E.z o negativo da immunitas 

,,- ou seja a communitas só não 
de mas constItui ao mesmo tempo o seu objecto e 
'-seu ÍÍÍÕtõ;:- Aquilo que é imunizado. em suma, é a própria 

comunidade. de que conjuntamente a conserva e a 
nega - ou melhor. através da negação do seu originá-
rio horizonte de Deste ponto de vista poderia chegar-se 
a dizer que a imunizaçãb, mais do que um...ap-arelh e defesa 

1780 osto à comunidade; é uma su ' engrenagem intern -. A 
, ""' . re a ue de algum modo a separa de si própna pon o-a ao 

de um excesso não sustentável. margem diferencial 
que íi1ijJeaê'à comunlaade de coinel ir consigo própria 
mindo até ao fundo a intensidade semântica do próprio concei-
to. Para sobreviver, a comunidade, qualquer comunidade, vê-se 
obrigada a interiorizar a modalidade negativa do seu oposto; 
mesmo se tal oposto permanece um modo de ser. justamente 
privador e contrariante, da própria comunidade(l7) . 

4. Mas a conexão estrutural entre modernidade e imuni-
zação permite-nos dar mais um passo em frente também no 
que se refere ao «tempo .. da biopolítica. Dissemos que o pró-
prio Foucault vacila entre duas possíveis periodizações - e por-
tanto interpretações - do paradigma que ele próprio activou. 
Se a biopolítica nasce do fim da soberania - admitindo que 
esta de facto tenha acabado - quer dizer que a sua história é 
predominantemente moderna e até, em certo sentido, direc-
tamente pós-moderna. Se pelo contrário. como dá a ente;;&;. 
Foucault noutros passos. ela acompanha o regime soberano. 
constituindo uma sua particular articulação, ou uma sua espe-
cífica tonalidade. entâo tem uma génese bem mais antiga que 

(17) Sobre as apolias e a potencialidade desta dialéctica (não dia-
léctica) entre imunidade e comunidade, veja-se o inteligente ensaio que 
M. Donà dedicou ã categoria da imunização numa chave que a impele 
produtivamente para uma diferente lógica da negação, in Sul/a negaz.ione, 
Milão. 2004. 
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,'" última análise coincide com a da própria política. desde 
, "'pre de uma maneira ou doutra voltada para a vida. Neste 
"Wmdo caso para quê abrir Uffi_ novo estaleiro de reflexão, 

. tllHO no entanto, oportunamente, fez Foucault? A semântica 
01" imunidade pode fornecer uma resposta a esta interrogação. 
'I>' medida em que insere a biopolítica numa grelha historica-
Ii" 'IHe determinada. Fora da qual se devia falar de biopolítica 

o mundo antigo. Alguma vez, com efeito, penetrou mais 
" poder na vida biológica do que na longa fase em que o cor-
1111 dos escravos estava plenamente à mercê do domínio incon-
li " lado dos seus patrões e os prisioneiros de guerra podiam 
" ,. legitimamente passados a fio de espada pelos vencedores? 
I romo não conotar em termos biopolíticos o poder de vida e 
01, > morte exercido pe,lo -patelJamilias romano em relação aos 
I" típrios filhos? Que distingue \a política agrária egípcia. ou a 
I'"lítica higieno-sanitária de Roma. dos processos de protecção 
, desenvolvimento da vida postos em prática pelo biopoder 
lIi»derno? A_única resposta que me parece plausível refere-se 
IIIHlamente à intrínseca conotação imunitária destas últimas, 
IIlSente pelo contrário nOmundo antigo. C!Y1{ + ' ' .. '. 

Quando se passa do plano histórico para o plano concep-
111.11, a diferença parece ainda mais evidente. Tome-se o maior 
llllisofo da antiguidade. ou seja Platâo. Ora bem. talvez em ne-
"hum outro como nele seja reconhecível um movimento do 
I,, 'nsamento que pareça mais orientado no sentido biopolítico. 
I' il' não só assume como nOO!lais, e até aconselháveis, as prá-
.Ioas eugenéticas adoptadas em Esparta em relação às crianças 
I"ígeis e. mais em geral. aos «não adaptados .. à vida pública. 

- o que conta ainda mais - leva a intervenção da autori-
,l.l(le política ainda mais a montante do processo reprodutivo. 
, II cgando a recomendar também a aplicação à geração da pro-
l, dos cidadãos ou pelo menos dos guardiães (Paidopoiía ou 
1.·knojJoiía) dos métodos de criação para cães e outros animais 
IIIHllésticos: 

É preciso, assim - disse eu - mantendo os princípios em 
que convimos, que se unam em núpcias os melhores de um 
e outro sexo o mais frequentemente que for possível e, pelo 
contrário, O mais raramente possível os mais decadentes. 

I 
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Não só isto, mas se queremos deveras gente perfeita é preciso 
criar os filhos dos primeiros, não os dos segundos. De qual-
quer modo, ninguém, salvo os governantes, deve lembrar-se 
destas medidas, para que se evitem, o mais possível, discór-
dias intestinas no grupo dos defensores (Rep. , 459d-e) 

É sabido como passagens deste género - que não são raras, 
se bem que nem sempre sejam tão explícitas - alimentaram 
uma leitura biopolítica de Platão levada às últimas consequên-
eis pela propaganda nazi(l8) . Sem querer chegar aos exageros 
de Bannes(l9) e de Gabler(20) sobre a proximidade de Platão e 
Hitler, basta referir o muito feliz Platon ais Hütcr des Lebens de 
Hans F. K Gúntber(21) para reconhecer o resultado interessado 
de uma linha hermenêutica que também conta nas suas fileiras 
com autores da craveira de Windelband (22) . Quando Günther 
interpreta a ehloghé platónica em termos de Auslese ou de Zucht 
(de züchten) , isto é de «selecção», não se pode falar na reali-
dade de uma traição ao texto propriamente dita mas antes de 
uma interpretação forçada no sentido biologístico de alguma 
maneira autorizada, ou pelo menos consentida, pelo próprio 
Platão (pelo menos na República, na Política e nas Leis, diferen-
temente dos diálogos mais declaradamente dualistas). Não há 
dúvida de que mesmo se o filósofo não especifica de maneira 
directa o destino das crianças «deficientes» com referência ex-

(18) Veja-se a este respeito o precioso ensaio S. Forti, BiojJolitica delle 
anime, in "Filosofia politica», nO 3, 2003, pp. 397-417. 

(19) J. Bannes, Hitler und Platon, 1933; Id., Hitiers 
Kampjund Platon Slaat, ]933. 

(20) A. Gabler, P/aton und Der Fiihrer, Berlim-Leipzig, 1934. 
(21) H. F. K Günther, Plalon ais J-Jüler des Lebens, Munique, ]928. 

Mas também de Günther, na mesma direcção, Humanitas, 
que, 1937. 

(22) AJém de Platon (1928) de W. Windelband, os textos citados por 
Günther na terce ira edição (de 1966) do seu livro sobre Platão são os 
seguin tes: A. E. Taylor, Piato: the Man and!tis work (1927) ,]. Stenzel, Plalon 
der Erú,he .. (1928), P. Friedlãnder, PUI'on (1926-30) , C. Ritter, Die Kemge-
dang,n der p,",'onischen Phitosophi, (1931), W. Jaeger, Paideia (1934-37), 
L. Robin, P,",'on (1935) , G. Krüger, Einsich' und Leidenschaft: das W<sen dei 
p/a'onischenDenkens (1948) , E. Hoffmann, I',",'on (1950). 
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11I1 'flJsa ao infanticídio ou ao abandono, ressalta claramente do 
111 discurso o desinteresse que lhe merece a sorte deles; bem 
111110 em relação aos doentes incuráveis. aos quais não convém 
I. " Ilcar atenções inúteis e dispendiosas (Rep., 41Oa). Mesmo se 
\,IHlóte!es tende a atenuar o sentido pesadamente eugenético 

j( {- tanatológico desses textos (Pol., II, 4 l262b25 sgg.). é um 
III lO que Platão se mostra sensível à exigência de conservar a 
I" II <,za do giLenos dos guardiães e em geral dos governantes da 
/""i\ segundo os rígidos costumes espartanos transmitidos por 
I 11 1,ia e Xenofonte. 

Oeve concluir-;;e pela pertença de Platão à semântica bio-
II"trlica - e por conseguinte a génese grega desta última? Teria 
• (d(lado em responder afirmativamente a esta pergunta. E isto 
11.10 só porque a «selecção» platónica não tem uma específica 
IIdl cxão étnico-racial, e também não, precisamente, social, mas 
tlli aristocrática e atitudinal. Mas também, e sobretudo, por-

,pu' elTI vez de ir no sentido imunitário - ou seja, voltada para 
II n>nservação do indivíduo - se dirige claramente no sentido 
' "l1lunitário e assim dirigida ao bem do Iwinon. É esta exigên-
, j ,1 colectiva, pública, «comum» - em vez de «imune» -, que 
l'I.ll ão cultiva, e em geral toda a cultura pré-moderna, aquém 
II. lima perspectiva plenamente biopolítica. Mario Vegetti de-
IIlImsttou nos seus importantes estudos sobre a medicina an-
IIK.I que Platão critica asperamente a dietética de Erodico de 

.• Ilmbria e de Dione de Caristo justamente pela sua tendência 
Inlvatística, individualista e por conseguinte necessariamente 
IliIpolítical23) . Contrariamente ao sonho das biocracias moder-

de medicalizar a política, Platão não chega ao projecto de 
IHlliLizar a medicina. 

5. Não quero dizer com isto. naturalmente. que antes da 
IIlOd c rnidade nunca se tenha posto a questão imunitária. 

II plano tipológico a exigência autoconservadora é bem mais 

(23) Além do recente Quindici lez.ioni su Piatone, de M. Vegetti, 
III C's pecial, Medicina e potere nel mondo antico, in M. W., Biopolitiche, no 

lU r io, Em relação a estes problemas, e com uma atenção implícita ao 
1' ,II.ldigma imunitário, saíu recentemente o importante ensaio de G. Ca-
, 111,1 , Ktltechein. Uno studio sulla democrazia antica, Nápoles, 2003. 
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antiga, e também mais duradoura, do que a época 
propriamente dita. Pode-se até sustentar plausivelmente 
ela é co-extensiva a toda a história da civilização, 
mento que constitui a sua pré-condição última, ou meU10r 

-Irriêira, no sentido em que nenhuma sociedade p,?deria 

I sem um aparelho defensivo/ p or muito primitivo que 
! 'paz de a O que muda, no entanto, é a consciência: 

dessa exigênciã, e por conseguinte a entidade da resposta 
, dela nasce. O facto de que a política se preocupe sempre, 

ou doutra maneira, em defender a vida não significa que só 
partir de um certo momento, que coincide justamente 
a origem da modernidade, essa necessidade 
tenha sido reconhecida não já simplesmente como um 
mas, por UIli lado, como um problema c, por outro, como 
opção estratégica. Isto significa que todas as civilizações, 
das e presentes, colocaram, e de alguma maneira resolverarnJ 
a exigê ncia da sua própria imunização, mas que apenas 
civilização moderna foi por ela constituída na sna mais 
essência. Poder-se-ia até dizer que não foi a modernidade 
pôr a questão da autoconservação da vida, mas sim esta a 
nascer, e assim a ( inventar», a modernidade, como aparelho: 
histórico-categorial capaz de a resolver. Aquilo que entend "'l 
mos por modernidade, em suma, na sua totalidade e no 
fundo, poderia ser visto como aquela metalinguagem que 
rante alguns séculos deu expressão a uma solicitação que 
vinha dos recessos da vida através da elaboração de uma 
de narrativas capazes de lhe reponder segundo modos cada 
mais eficazes e sofisticados. Isto aconteceu quando diminuíram 
as defesas naturais que até um certo ponto tinham constituídol 
a carapaça de protecção simbólica da experiência humana 
em primeiro lugar a ordem transcendente da matriz teológica. 
Foi a brecha que a certo trecho, em meados do século passado,1 
se abriu naquele primitivo invólucro imunitário que determ i .. 
nou a exigência de um diferente aparelho defensivo de 
artificial votado a proteger um mundo que passou a estar 
titutivamente exposto ao risco. É daqui também que Peter 
terdijk vê brotar a dupla e contraditória propensão do homem 
moderno: projectado,_ por.um lado, para u,ma exterior 
sem refúgiorpre:íabricados; por outro, justamente 
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lllllgado a compensar essa falta com a elaboração de novos e 
1I1.lls potentes «ba:Idaquins imunitáritfS""»peranreuma--vida não 
,1111ua inteiramente a si própria(24) . 

Sc isto é verdade, quer dizer que mdas as grandes catego-
l!il lli políticas da modernidade devem interpretar-se não em 
h -IIll OS absolutos, isto é, por aquilo que declaram ser, nem tão-
!,HUCO, exclusivamente, na base da sua configuração histórica, 

HI.I"i antes como formas linguísticas e institucionais assumidas 
1,,1.1 lógica imunitária para salvaguardar a vida dos riscos d eri-

,dos da sua configuração, e conflagração, colectiva. Que essa 
I, se exprima aU'avés de figu ras histórico-conceptuais quer 
1I"'r que a implicação moderna entre política e vida é directa, 

tll ,l 'I não imediata: para realizar-se de forma eficaz tem neces-
I, 1,lde de uma série de mediações constituídas justamente por 
"(lIelas categorias. Para que a vida possa ser conservada, e até 
III • .. envolvida, tem de ser ordenada, em suma, por processos ar-
tllll iais capazes de a subtrair aos seus riscos naturais. Aqui pas-

I .. dupla linha que distingue a política moderna daquilo que 
I precede, por um lado, e, por outro, da condição que se lhe 
'W le. Em relação à primeira, temjá uma nítida atitude biopo-

IlIka, no sentido preciso de que assume relevo exactamente 
!,artir do problema da conservalio vi/ae. Mas diferentemente 

I, ludo o que acontecerá numa fase que podemos por agora 
de segunda modernidade, a relação entre política e 

Ida passa pelo problema da ordem e das categorias histórico-
'lI1ceptuais - soberania, propriedade, liberdade, poder - que 

, IlIcrvam. Isto - esta pressuposição da ordem em relação à 
uhjcctividade vivente da qual no entanto factualmente brota 
d<'termina a conformação estruturalmente aporética da filo-

"lia política moderna. De resto, a circunstáncia de que a sua 
I' . posta à exigência autoconservadora da qual nasce resulte 
11,\0 só desviada mas, como veremos agora, também autocon-
tI.ulilória, é a consequência, ou a expressão, 9-e uma dialécticj:1 ' ,/ 
Iii de si anti!2ómica como a imunitária. Se a protecção da-:S; "r' 

III(' lhe está entregue se determina sempre , 

(24) De P. Sloterdijk devem ter-se presentes os três importantes vo-
hUll f'S aparecidos com o título Sphiiren, Frankfurt am Main, 1998-2002, 

111111 ' o autor traça os contornos de uma verdadeira «imunologia social». 



88 BIOS. 1310l'OLÍTlCA E FILOSOFIA 

as categorias políticas ordenadas a exprimi-la acabarão 
ricochetear sobre o seu próprio significado e retorcer-sn 
sobre si próprias. E isto mesmo sem falar dos seus conteúdo. 
específicos: contraditória é, ainda antes, a pretensão 
ponder a uma imediação - a questão da conservatio vitae-
mediações. que são justamente os conceitos de soberania, 
propriedade, de liberdade. Todos eles, num certo ponto 

j / parábOla histórico-semântica, tendem a reduzir-se à 
,...· tlo sujeito que é deles titular, ou beneficiario:--o-que não 

nem como uma deriva contingente nem como um 
/' jdestino pré-fixado - mas como consequência da modalidade 

" ...... ..Arde si imunitária com a qual o Moderno pensa a figura 
t suj eito (25) • Quem, mais do que qualquer outro, capta a essêl 

cia do problema é Heidegger. Afirmar que a modernidade é a 
época da representação - do subjectum que se coloca como 
in se substantialiter compretum perante o seu objecto - significa 
reconduzi-la filosoficamente ao horizonte da imunização: 

Por efeito da nova concepção da liberdade, o represen-
tar é um procedimento que, movido por si próprio, procede 
em direcção à região daquilo que deve ser tornado seguro, 
de onde ° assegurar ... [ ... ] O subjectum, a certeza fundamen-
tal, é o sempre seguro ser-representado-conjunto do homem 
representante e do ente (humano ou não humano) repre-
sentado, isto é objectivol2lJ} . 

Mas ligar o sUjeIto moderno ao horizonte da segurança 
imunitária significa reconhecer a aporia em que a sua 
riência fica presa: a de procurar o refúgio da vida nas mesmas I 
potências que impedem o seu desenvolvimento. 

(25) Esta leitura da modernidade é há tempos objecto de discussão 
com P. Flores d'Arcais. Veja-se, pelo menos, o seu relevante ensaio II S/J< 

vrano e ii dissidente. La democrazia presa su.l serio, Milão, 2004 e o debate quC" 
dele resultou nos números 2 e 3 da MicroMega. 

(26) M. Heidegger, Die Zeit des Weltbildes, in Holzwege, in Gesamtausgabr, 
Frankfurt am Maio 1978, vaI. V [trad. it. L'epoca dell'imagine del mondo, em 
Sentieri interrotti, Florença, 1968, p. 95). 
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2. Soberania 

L. A concepção da soberania constitui a expressão mais 
disto. Em termos da análise inaugurada por Foucault 

11 10 deve entender-se nem como uma necessária ideologia 
, ' 1lllpensatória em relação à invasividade dos dispositivos de 
. '"111'010 nem como uma réplica fantasmagórica do antigo po-

11 ' 1 de morte ao novo regime biopolítico, mas como a primei-
l.t l t' mais influente, figura imunitária que este assume. Isto 

plica a su ..... duração no léxico 
Iii opeu: a(soberan}h não está nem antes nem depois da bio-

I"ilrtica, atraye$ssa antes todo o seu horizonte fornecendo a 
'Ihllq potente resposta ordenativa ao problema moderno da 
"lloconservação da vida. A relevância da filosofia de Hobbes, 
IIll ps ainda do que nas suas explosivas inovações categoriais, 

,,1 na absoluta nitidez com que é captada esta transição. Dife-
" Iu emente da concepção grega - que no seu conjunto pensa 
• política na distinção paradigmática da dimensão biológica -
, III I Iobbes não só a questão da conservatia vitae entra de pleno 
III rito na esfera da política mas vem a constituir o seu objecto 
I, longe predominante. Para poder qualificar-se, desenvolver-

I nas suas formas, a vida tem de manter-se antes de mais, 
1''' Itcger-se da dissipação que a ame·aça. Quer a definição de 
1t"' iLO natural, daquilo que o h'Omê"m pode fazer, quer a da lei 
" .'llIral, daquilo que o homem deve fazer, dá conta desta neces-
I".tde originária: "O direito da natureza [ ... ] é a liberdade que 

IlIdo o homem tem de usar o seu poder, como ele entenda, na 
da sua natureza, isto é da sua vida, e por conse-

.tlme de fazer seja o que for que, a seu juízo e segundo a sua 
I -" ,10, ele conceba como o meio mais adequado para tanto» (27) • 

'.hl.tnto à lei da natureza, trata-se de «um preceito ou regra 
'1:11 descoberta pela razão, que proíbe qualquer homem de 

I' ' r' " aquilo que é lesivo da sua vida ou que lhe tolhe os meios 
I, •• preservar, e de omitir aquilo que ele pense que possa ser 

11111 meio de a 

(:l7) Th. Hobbes, Levialhan, in The English Works, Londres, 1829-45, 
,I III [u'ad. iI. Leviatano, Florença, 1976, p. 124]. 

(28 ) Ibid. 
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Esta postura do raciocínio já o situa numa evidente moldura 
biopolítica. Não por acaso, o homem cujo interesse Hobbes con-
templa caracteriza-se essencialmente pelo seu corpo, pelas suas 
necessidades, os seus impulsos, as suas pulsões. Mesmo quando 
se lhe junta o adjectivo «político» isso não modifica num sentido 
qualificativo o sujeito a No que diz respeito à clás-
sica divisão cepsi{lerado sob o aspecto polí-
tico fica mais perto do ânrm o da zoe do que do bios - ou, talvez 

-melhor, situa-se precisamente r0 ponto em que essa distinção 
se dilui e perde significado. O que está em jogo, ou mais exacta-
mente, em constante perigo de extinção, é a vida entendida na 
sua textura material, na sua imediata intensidade fisica. É por 
isto que razão e direito convergem num mesmo ponto definido 
pela exigência premente da sua conservação. Mas o que põe em 
marcha a máquina argumentativa hobbesiana é a circunstância 
de que nem uma nem outro conseguem só por si alcançar ess(' 
objectivo sem um aparelho mais complexo em condições de O 
garantir. O assomo inicial de autoconservação (conatus sese pra· 
eservandz) está, com efeito, condenado ao fracasso pelo efeito 
combinado do outro impulso natural que acompanha, e justa-
mente contradiz, o primeiro - isto é, o do inexaurível desejo de 
aquisição dirigido a tudo que condena os homens ao conflito 
generalizado. Se bem que votada a autoperpetuar-se, a vida não 
está, em suma, em condições de o fazer autonomamente. Está 
pelo contrário sujeita a um poderoso movimento contrafactual 
que quanto mais a empurra no sentido da autoconservação, 
quanto maiores meios defensivos e ofensivos mobiliza para esse 
fim, tanto mais se arrisca a obter o efeito contrário, dada a subs. 
tancial igualdade dos homens, todos em condições de matarem 
qualquer outro e por conseguinte, pelo mesmo motivo, todo. 
sujeitos a serem mortos: «Por isso, enquanto perdura este direi .. 
to natural de qualquer homem a qualquer coisa não pode haver 
segurança para nenhum (por mais forte ou sábio que ele seja) 
de viver todo o tempo que a natureza normalmente concede 
viver aos homens)) (29) , 

, , E aqui que entra em imunitário. A vida 
humana, se for abandonada às suas forças internas, às suas 

(29) Ibid., p. 125. 
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dinâmicas naturais, está destinada a autodestruir-se porque 
I' nnsporta dentro de si própria alguma coisa que a põe ineluta-
w lmnete em contradição consigo mesma. Por isso, para poder 
lIIi dvar-se, precisa de sair de si própria e constituir um ponto 
,I I! transcendência de que receba ordem e protecção. É nesse 
,I('svio, ou duplicação, da vida em relação a si própria que está 
, ltuada a passagem da natureza ao artifício. Este tem o mes-
111 0 fim de autoconservação que a natureza. Mas para o poder 
I ('alizar deve romper com esta e prossegui-lo através de uma 
"' lratégia que lhe é contrária. Somente negando-se pode a na-
I"reza afirmar a sua vontade de vida. A conservação passa pela 
lIspensão, ou alienação, daquilo que deve conservar. Por isso, 

" estado político não pode ser visto como a prossecução, ou o 
I (-forço, do estado natural mas como o seu reverso negativo. 
I ) que não quer dizer que a política reduza a vida à sua simples 
I",.tente natural - que a despoje de qualquer forma qualitati-
,I, como só se poderia sustentar situando Hobbes num léxico 

'I"e não lhe pertence. Não é por acaso que ele nunca fala de 
vida nua)). Pelo contrário, em todos os seus textos, conota-a 

rtll termos que vão além da sua simples manutenção. Se, no 
f)" cive, argumenta que «por saúde não se deve entender ape-

a conservação da vida em quaiquer condições; mas de uma 
,leia na medida do possível feliz,,(30', nos Elementi repete que 
I'rla expressão Salus p<>/Juli suprema lex esto «se deve entender, 
",10 a mera conservação da vida dos cidadãos, mas em geral o 
, lU bem e benefício))(31), para depois concluir no Leuiathanque 
I'or segurança não se quer referir aqui uma pura preservação 

'",\S também todas as outras satisfações da vida (contentments 
,/tifo, com moda vitae) que qualquer homem adquirirá para si 
II,,'smo por uma legítima indústria, sem perigo ou dano para 
ti 1':stado»)(32) . 

Isto também não significa que na era moderna a catego-
,1.\ da vida se substitua à do Estado, com o resultado de uma 

(30) Th. Hobbes, De cive, in operaPhilosophica, Londres, 1839-45, vol. 
li !lrad. iI. De Cive, Roma, 1979, p. 194]. 

(31) Id., Elemenls oJ Law Natural and Politics, in The English Works cit., 
II IV [trad. it. Elementi di legge naturale e politica, Florença, 1968, p. 250]. 

(32) Id., Levia/ano, cit., p. 329. 
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progressiva despolitização. Pelo contrário, uma vez estabpl..l 
cida a nova centralidade da vida, é à política justamente 
é confiada a tarefa de a salvar. Mas - eis o ponto decisivo 
respeito ao paradigma imunitário - através de um 
antinómico que passa pela activação do seu contrário. Para 
conservada, a vida tem de renunciar a qualquer coisa que 
parte integrante, e constitui mesmo o vector predominantCj 
da sua potência expansiva - ou seja, àquela vontade aquisitiVJI 
sobre todas as coisas que a põe em risco de uma retaliação 
tal. É verdade, com efeito, que todo organismo vital tem 
tro de si uma espécie de sistema imunitário natural - a 
- que o defende do ataque de agentes exteriores. Mas uma 
comprovada a sua insuficiência, e mesmo o seu efeito 
producente, é substituído por Ulua imunidade induzida, 
é, artificial, que ao mesmo tempo cumpre e nega a primelral 
não só porque situada fora do corpo individual mas também 
porque e ncarregue da contenção forçada da sua intensidade 
primigénia. 

2. Este segundo dispositivo imunitário - mesmo 
-imunitário, destinado a proteg-erd') uma protecção inehcaz 
até perigosa - é justamente a t oberania. Sobre a sua insti t;;"ição 
pactuada e sobre as suas já se disse tanto que 
vale a pena voltar a ela de maneira analítica. O que é mais 
levante, do nosso ponto de vista, é a relação constitutivamen 
aporética que a liga aos sujeitos a que se dirige. Nunca 
neste caso o termo é tomado no seu duplo significado: 
são os seus sujeitos na medida em que voluntariamente a 
tituíram por meio de um contrato livre. Mas estão-lhe sujeitol 
porque, uma vez instituída, não podem oferecer-lhe resistên. 
cia exactamente pejo mesmo motivo - porque estariam, se 
fizessem, a resistir a si próprios. Exactamente porque são 
tos dela, estão-lhe também sujeitos. O seu consentimento só 
requer uma .wez, depois do qual não pode ser retirado. 

Começa já a perfilar-se aqui o carácter constitutivamente 
negativo da imunização soberana. Pode ser definida 
uma transcendência imanente - situada fora do controlo 
queles que a produziram como expressão da sua vontaCle, 
E esta precisamente a estrutura contraditória que Hobbes 
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jj dhuÍ ao conceito de representação: o representante - isto é, 
II o'4oberano - é simultaneamente idêntico e diverso em relação 
1,!lIcles que representa. Idêntico porque está em seu lugar, di-

" 'ISO porque esse «lugar» está fora do alcance deles. A mesma 
IIllinomia espacial é reconhecível no plano temporal: aquilo 
'II'" os instituintes declaram ter posto é inatingível por eles 
I"" que logicamente os precede como seu próprio pressupos-
'0('\'\) . Deste ponto de vista poder-se-ia dizer que a imunização 
.lH sujeito moderno está precisamente nesta troca entre causa 
I ""cito: ele, sujeito, pode pressupor-se - auto-assegurar-se, nos 
I' ,,,, os de H e idegger - porque já amarrado a uma pressuposi-

10 que o precede e determina. É a mesma relação que existe 
, 'IIre poder soberano e direitos individuais. Como explicou 
111": lrltnente Foucault, os dois elementos não devem ser vistos 
IlIuna relação inversamente proporcional que condicione o 
.I .• rgamento do primeiro à redução do segundo e vice-versa. r 

1'1;10 contrário, implicam-se à vez de uma forma que faz de um 
li H'verso complementar-do-0lltro: indivíduos iguais entre 
I podem institur ((m soberano ft"paz de os representar legiti: 

" .. Imente. Ao mesmo tempo, só um soberano absoluto pode 
hl"'rlar os indivíduos da sujeição a outros poderes despóticos. 
I ,,,no foi"esclãreCiao pela historiografia mais arguta("), muito 
II t'ontrário de se excluírem ou se contraporem, absolutismo 

'ndividualismo implicam-se numa relação recondutível ao 
processo genético. Através do absolutismo os indiví-

t"os afirmam-se e negam-se ao mesmo tempo: pressupondo a 
II .• pressuposição, destituem-se enquanto sujeitos instituintes 
I ,,, .. tir do momento em que o resultado dessa instituição não 
1O," is do que aquilo que por sua vez os institui. 

Sob este aspecto, por trás da sua narrativa autolegitima-
til' a, toma-se evidente a real função biopolítica desenvolvida 

(33) Cf. a este propósito C. Gani, Ordine e contingenza. Linee di lettuta 
' "vialano», in AA. VV., Percorsi delln libertá, Bolonha, 1996, pp. 81-106; 

JUraI, Hobbes: la societá senza governo, in Il contratto sociale nella filosofia po-
/I. /I tlloderna, organizado por G. Duso, Milão, 1987, pp. 31-108; G. Duso, 
" '''Ww MI pOlm, Roma-Bari , 1999, pp. 55-85. 

Refiro-me em particular a R. Schnur, lndividualismus und Abso-
IIIWI1IS, Berlim, 1963. 
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pelo individualismo moderno: apresentado como a descoberta 
e efectivação da autonomia do SlIjeitO foi na realidade o 
logema imunitário através do qual a soberania moderna 
volveu a sua missão de protecção da vida. Não se deve npro,...op 
nenhum passo intermédio dessa dialéctica, Mesmo no 
de natureza os homens relacionam-se entre si segundo 
modalidade de tipo individual - que, como se sabe, 
ao conflito generalizado Mas esse conflito não deixa de 
sempre uma relação horizontal que vincula os homens a 
dimensão comum. Ora é exactamente essa comunidade - o 
rigo que dela deriva para a vida de todos e de cada um - que 
abolida mediante a individualização artificial constituídaj 
mente pelo dispositivo soberano, Também esta está envolvida! 
no termo «absolutismo» - não só a independência do poder 
qualquer limite externo mas sobretudo o efeito de 
que projecta sobre todos os homens: a sua transformação 
indivíduos igualmente absolutos mediante a 

I 'I' nus comum,: _ .. ", 

(
I, :, é o os, A forma política • I dessocialização,-, '7 -

1 3. O negativo d\ immunitas reenche agora todo o quadro 
para se salvar de forrna.dumdoura, a vida é tornada «privada, 
no duplo sentido da expressão - privatizada e rivada 
relação que a expõe ao seu traço comum, Qualquer re aça 
externa ao fio vertical que vincula cada um ao mando sobenll 
no é cortada de raiz, É isto justamente que quer dizer «indivl 
duo»: ser tornado indiviso - unido a si próprio - pela 
linha que o separa de todos os outros, Mais do que pelo 
positivo do soberano, ele é protegido pela margem negau\1 
que o entreg.a si p{óprio: não outro, Poder-se-ia dizer que 
soberania, em última análise, não é mais do que o vazio 
ficial criado em torno de qualquer indivíduo - O negativo 
relação ou a relação negativa que medeia entre entidades 
relação, Mas não só isto , Há uma outra coisa que Hobbes 
diz abertamente - limitando-se a deixá-la emergir pelas 
gas, ou pelas fendas internas do seu discurso: trata-se de 
resto de violência não mediável através do dispositivo 
tário porque é produzida por ele mesmo, Deste ponto de 
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I ,," cault capta um ponto importante nem sempre sublinhado 
" 11 11 o devido relevo pela literatura hobbesiana: Hobbes não é 
II llIósofo do conflito - como se repete com frequência a pro-
I', 't< ito da «luta de todos contra todos» - mas sim o filósofo da 
1',11., ou melhor da neutralização, a partir do momento que o 
I político serve justamente para nos dar a garantia, pre-
"IItivamente, contra a possibilidade da luta intestina(:I5l , Mas 

II ('utralização do conflito não comporta de facto a sua 
1l .lção - antes a sua integração no organismo imunizado como ---. "Iigénio necessário à formação I'ermanepte de anticorpos, 

"111 a protecção assegurada aos súbditos pelo soberano está 
1" 'IHa disso, Ela própria o manifesta da forma mais estriden-
h Na medida em que o instrumento adoptado para paliar o 
IIlI 'do da morte violenta sentido por cada qual em relação aos 
IIII,'OS é ainda um medo, mais aceitável porque se concentra 

1111111 único objectivo, mas nem por isso diferente em essência 
I" medo debelado, Até, num certo sentido, intensificado pela 
IIlIdição assimétrica em que vem a encontrar-se o súbdito em 

1,I.Ição a um soberano que conserva aquele direito natural 
I, posto por todos no momento em que ingressam no estado 
1\'11. O que daí resulta é o nexo necessário entre conservação 
1'1 vida e possibilidade, sempre presente mesmo que raramen-

,"aterializada, de a tirar por parte daquele que no entanto 
1,1 obrigado a assegurá-la - o direito,justamente, de vida e de 
,""e, entendido como prerrogativa soberana que não pode 
I t'ontestada porque autorizada pelo próprio sujeito que a 

.1 " " Donde o paradoxo que rege toda esta lógica está na cir-
'''I IIância de que a dinâmica sacrificial é desencadeada não 

1.1 d istância mas;-pelo pressu-
,.1.1 dos indivíduos O ue os representapor 
1,I fcita del::n:;;:;;;:-eira «todo parti'cular 
,1111 01' de tudo aquilo que o soberano faz e por conseguinte 

tltlll se queixa de uma injúria recebida. do soberano queixa-
,l.lquilo de que é ele mesmo autor,,'''') , É justamente esta 

I,u 'posição entre opostos que vem reinserir a voz da morte 
• da vida, 

M, Foucaull, Bisogna difendere la soeielá, cit. , pp, 80 sgg, 
I Th, Hobbes, Leviatano, cit., p, 173, 
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Por isso pode acontecer, e acontece com frequência nos 
Estados, que um súbdito possa ser executado por ordem do 
poder soberano e que no entanto nenhum dos dois faça in-
justiça ao outro, como quando Jt!fte fez sacrificar a filha; nes-
le, e em casos semelhantes, aquele que morre assim tinha a 
liberdade de praticar a acção pela qual nem por isso deixa 
de ser executado, sem injúria. A mesma coisa é válida tam-
bém para um príncipe soberano que executa um súbdito 
inocente. (37) 

O que aqui sobressai, com uma aspereza apenas 
pelo carácter de excepcionalidade a que parece circunscreve ... 
-se o acontecimento, é a antinomia constitutiva da 
soberana - fundada,justamente, não só na relação sempre 
sa entre excepção e norma, mas também no carácter 
porque previsto no próprio ordenamento que parece 
-la, da excepção. Essa excepção - a coincidência liminar 
conservação e da sacrificabilidade da vida - representa o 
não mediável, mas também a an tinomia estrutural, que rege 
máquina da mediação imunitária. Esta é ao mesmo tempo 
resíduo da transcendência não reabsorvível pela imanência-
saliência do «político" em relação ao jurídico com o qual 
entanto se identifica - e o motor aporético da sua dialéctical 
como se o negativo, remetido à sua função imunitária de 
tecção da vida, num dado momento esguichasse para fora 
quadro e a golpeasse de volta com uma incontível violência. 

3. Propriedade 

A mesma dialéctica negativa que une - separando-os -
indivíduos e a soberania invade todas as categorias 
jurídicas da modernidade em resultad o inevitável da sua 
cJinação imunitária. Isto é válido em primeiro lugar para a 
«propriedade». Pode-se, até, dizer que a sua inerência constilul 
cional ao processo de imunização moderna resulta ainda 

(37) Ibid., pp. 208-9. 
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I'plIlunciada do que no referente ao conceito de soberania. 
I, por uma dupla razão. Para começar, pela antítese origi-
tI,11 ia que contrapõe «comum» a «próprio»; sendo por defini-

lo <mão comum», o próprio é, enquanto tal, sempre imune. 
também porque a noção de propriedade indica uma inten-

tl!ração qualitativa de toda a lógica imunitária. Enquanto, de 
I,u jO, como acaba de se ver, a imunização soberana se verifica 
II ,lIlscendente em relação àqueles pelos quais, no entanto, é 
I.I00a à luz, a proprietária mantém-se aderida a eles. Mais: in-

lo ,Ior às fronteiras do seu próprio corpo. Trata-se de um pro-
f'lIltO conjunto de imanentização e de especialização: é como 
, <) dispositivo protector concentrado na figura unitária da 
"llI'rania se multiplicasse por todos os indivíduos singulares, 

""ta lando-se nos seus organismos biológicos. 
No centro desta passagem conceptual está a obra de John 

I 'lI'ke. Também nela, como na de Hobbes, aquilo que está em 
I"K" é a conservação da vida (preservation 01 himself, desire 01 selJ-

trwrvation). declarada desde o princípio «o primeiro e mais 
""Ir instinto que Deus introduziu no homem»(38); mas sob 
1111,' forma que a condiciona à presença de alguma coisa - jus-
,,,'ente a res propria- de que brota e ao mesmo tempo reforça: 
I",vendo o próprio Deus introduzido nele, como princípio de 
... ,\0, o instinto, o forte instinto de conservar a própria vida e 

litência [oo .) a propriedade do homem sobre as criaturas era 
,,,dada sobre o direito que tinha de se servir daquelas coisas 

'llit' eram úteis ou necessárias à sua existência)) (39) • O direito de 
l'lpriedade é assim consequência, mas também pré-condição 
, tual, da permanência em vida. Os dois termos implicam-se 

111113 conexão constitucional que faz de um O pressuposto ne-
.,,;l rio do outro: sem uma vida a que seja inerente não have-

I,' propriedade; mas sem alguma coisa de seu, sem prolongar-
também ela própria em propriedade, a vida não estaria em 

,,"lições de suprir às suas próprias exigências primárias e 
tlnguir-se-ia. É preciso não perder os passos fundamentais 

(38) J. Locke, Two Trealises oJGovcrnmenl, Cambridge, 1970 [rrad. it. 
frrtllati sul governo, organizado por L. Pareyson, Turim, 1982, Primo 

I/fio, p. 160 / Dois Tratados do G<roerno Civil, Edições 70, 2006.] 
(39) fbid., pp. 158-59. 
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do raciocínio. Nem sempre a vida é incluída por Locke 
as propriedades do Slyeito. É verdade que em geral ele jun 
vida, liberdade e bens (tives, liberties and estates) sob a 
nação de propriedade"o" de modo que poderá chamar « 
civis a vida, a liberdade, a integridade fisica e a ausência de 
e a propriedade de objectos externos como terras, 
móveis, etc.}) (41). Mas noutras passagens a propriedade assum 
uma acepção mais restrita, isto é, limitada aos bens materiai .. 
dos quais não faz parte a vida''''. Como se explica essa i 
gruência? Creio que, para serem entendidas no seu 
do menos óbvio, estas duas modalidades enunciativas não 
contrapostas, mas integradas e sobrepostas num único 
de sentido: a vida é ao mesmo tempo interior e exterior à 
priedade. É-lhe interior do ponto de vista do ter - como 
dos bens que cada qual tem como dotação. Mas, além de 
a vida é também o todo do sujeito, se for olhada do 
vista do ser. Neste caso é portanto a propriedade - qUalquer 
que seja a propriedade - a fazer parte da vida. Pode-se 
que toda a perspectiva de Locke se define pela relação, e 
troca, que de vez em quando se institui entre estes dois 
res. Vida e propriedade, ser e ter, pessoa e coisa, abraçam-se 
numa relação mútua que faz de uma juntamente conteúdo 
continente da outra. Quando ele declara que o estado 
ral é «um estado de perfeita liberdade para reger as propn .. 
acções e dispor dos próprios bens e pessoas como melhor 
julgue, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir licença. 
nem depender da vontade de outro»'''', por um lado inscreve 
a propriedade numa forma de vida expressa na acção pessoal 
do sujeito agente; por outro, inclui logicamente sujeito, 
e liberdade na figura do «próprio» - que assim resulta ser 
«dentro» que inclui um que por sua vez o inclui no 
interior. 

(40) J. Locke, Il secondo trattato sul governo, ibid., p. 239. 
(41) J. Locke, Epistola de Tolerantia, Oxfol-d 1968 [trad. iI. Lettera 

toleranza, em ScriUi ru/la loleranza, organizado por D. Marconi, Turim, 
1977, p. 135 / Carta sobre a Tolerância, Lisboa, Edições 70.] 

(42) Por ex. J. Locke, II secondo trattato cit., p. 253. 
(43) lbid. , p.65. 
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A antinomia que daí resulta é reconhecível na dificuldade 
de antepor a propriedade ao regime ordenativo que a 

Diferentemente de Hobbes (mas também, de maneira 
IlIvl'rsa, de Grócio e PufendorfY"' , com efeito, a proprieda-
,ii lockiana precede a soberania ordenada a defendê-la - é o 
I II "ssuposto, não o resultado da organização social. Mas - eis a 
I II'rgunta de que o próprio autor explicitamente parte - se não 
I ,Hlicar numa forma de relação inter-humana, onde encontrará 
I I,ropriedade o seu fundamento num mundo que nos é dado 
, ," comum? Como pode o comum tornar-se próprio e o pró-
pilo subdividir o comum? Qual a origem do «meu», do «teu» 
f do num universo de todos? É aqui que Locke impri-
III" ao seu discurso aquela declinação biopolítica que o inclina 
IlIlIn sentido intensamente imunitário: 

Se bem que a terra e todas as criaturas inferiores sejam 
dadas em comum a todos os homens, qualquer homem, no 
entanto, tem a propriedade da sua própria pessoa: sobre esta 
niguém tem qualquer direito fora ele. O trabalho do seu COf-

po e a obra das suas mãos são, podemos dizê-lo, propriamen-
te seus. Qualquer coisa, então, que e le remova do estado em 
que a natureza a produziu e deixou, à qual misture o seu 
lrabalho ejunte qualquer coisa que é sua, assim a torna pro-
priedade sua(45) . 

2. O raciocínio de Locke desenvolve-se em círculos con-
, ,' nu'icos cujo centro não é um princípio jurídico-político mas 
.1", uma referência imediatamente biológica. A exclusão de 
"'" outro não pode ser fundada senão na cadeia consequen-
, 1.01. originada pela cláusula metafísica da inclusão corpórea: a 
1" opriedade está implícita no trabalho que modifica o dado 
01.<1 ural como o trabalho está, por sua vez, compreendido no 

(44) Sobre a dialéctica da propriedade na filosofia política moderna 
'1lllli importantes sugestões em P. Costa, Ilprogetto giuridico, Milão, 1974 e 
I l)e Sanctis, Problemi e figure della filosofia giuridica e politica, Roma, 1996. 
ohre a relação com a tradição pós-moderna continua a ser fundamental 

I' (;rossi, n dominio e te cose, Milão, 1992. 
(45) J. Locke, Ilsecondo traUato, cil., p. 97. · 
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corpo que o executa. Como o trabalho é uma extensão do 
po, assim a propriedade é uma extensão do trabalho - uma 
pécie de prótese que, por meio da operação dos braços, a 
ao corpo num mesmo segmento vital: não só porque necessár 
ao sustento material da vida mas porque seu prolongamenl 
directo sob a forma da constituição corpórea. Há aqui um 
50 mais - e mesmo uma deslocação de trajectória - em 
ao auto-asseguramento subjectivo identificado por Heldeggl 
na representatiomoderna: o domínio sobre o objecto não se 
da na distância que o separa do corpo mas sim no movimenl 
da sua incorporação. O corpo é O lugar primeiro da proplil 
dade porque é o lugar da propriedade primeira, isto é, daquel 
que cada qual tem sobre si próprio. O mundo é-nos dado 
Deus em comum mas o corpo pertence apenas ao individU 
que ao mesmo tempo é constituído por ele e o possui antes 
qualquer outra apropriação, isto é, de forma originária. É 
troca - ao mesmo tempo desdobramento e duplicação -
ser e ter o próprio corpo que o indivíduo lockiano encontra 
fundamento ontológico e jurídico, ontojurídico, de todas 
subsequentes apropriações: possuindo a própria pessoa 
rea ele é dono de todas as suas prestações, a começar por 
la que, transformando o objecto material, se apropria 
por propriedade transitiva. A partir desse momento 
ou tro indivíduo perde o direito sobre isso ao ponto de 
ser legitimamente morto em caso de furto: visto que a 
apropriada mediante o trabalho fica incorporada no corpo 
proprietârio, faz-se uma com a sua própria vida biológica-
deve ser defendida até com supressão violenta daquele 
ameaça naquilo que se tornou sua parte integrante. 

Já aqui a lógica imunitâria se apoderou de todo o 
argumentativo lock.iano e o ocupou: o risco potencial de 
mundo dado em comum, e por isso exposto a uma ilimita<l 
indistinção, resulta neutralizado por um elemento pressupost 
à sua própria manifestação originária porque exprime a 
ção que precede e determina todas as outras: a de cada 
consigo mesmo sob a forma da identidade pessoal. Esta é 
mesmo tempo o caroço e a casca, o conteúdo e o invólucrt 
o objecto e o sujeito da protecção imunitâria. Assim, como 
propriedade é protegida pelo sujeito que a detém, este é 
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' 1I1p do, potenciado e reforçado por ela na sua capacidade 
1111 )conservadora: conservadora de si mesmo através do seu 
",/wium e por aquele proprium através de si mesmo, através da 

,1\.1 mesma substância subjectiva. Uma vez soldada a uma tra-
como a pertença do seu corpo, a lógica proprietária 

'" k expandir-se em ondas cada vez mais amplas até cobrir 
Ift.t a extensão do espaço comum_ Este não é frontalmente 

mas assumido e retalhado numa repartição que o vira 
,,, .\Vesso no seu contrário, numa multiplicidade de coisas que 

('omum só têm o facto de serem todas próprias enquan to 
I" "priadas pelos respectivos proprietârios: 

De tudo isto resulta evidente que, se bem que as coisas 
da natureza sejam dadas em comum, o homem (sendo dono 
de si próprio e proprietário da sua própria pessoa, das suas 
,tcções e do seu trabalho) tinha já em si o grande 
to da propriedade; e aquilo que constituía a maior parte de 
quanto ele usou para a sua subsistência e o seu bem-estar, 
lima vez que a invenção e a técnica tivessem melhorado os 
meios de subsistência, era absolutamente seu e não pertencia 
('m comum a outroS(-16) _ 

Como se disse, trata-se de um processo imunitário bastante 
Io,IN poderoso do que o hobbesiano porque inerente à própria 
'!lIa - mas poderia dizer-se à matéria - da individualidade. 

I Incremento de funcionalidade que daí deriva é, no entanto, 
) por uma crescente intensificação das contradições sobre 
llais todo o sistema se apoia - já não situada no ponto de 

e de tensão entre indivíduos e soberano, como no mo-
hobbesiano, mas na complexa relação que existe entre 

'I"ctividade e propriedade. Aquilo que estâ em jogo não 
Ip('nas uma questâo de identidade ou diferença - a diver-
Ilda que se abre na convergência pressuposta entre os dois 

·, 1, ,, - mas também e sobretudo a deslocação da sua relação 
I lI'cdomínio. Nos seus termos gerais isso é definível pela 
Illnte formulação: se a coisa apropriada depende do sujeito 

III .1 possui ao pon to de ser uma com o próprio corpo dele, o 

( I(i) !bid., p. 119. 
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proprietário, por sua vez, é tornado tal apenas da coisa que 
pertence - e por conseguinte é ele próprio dependente 
Por um lado, o sujeito domina a coisa no sentido específico 
que a põe sob o seu domínio. Mas por outro, a coisa dominaj 
por sua vez, o sujeito na medida em que constitui o obiectivQ 
necessário da sua tensão aquisitiva. Sem sujeito 
não há coisa apropriada. Mas sem coisa apropriada não há 
jeito apropriante - desde o momento que ele não subsiste 
da relação constituinte com aquela. Assim, se Locke pode 
tentar que a propriedade é a continuição - ou a extensão 
de si - da identidade subjectiva, poder-se-á mais tarde ou 
cedo rebater que «quando a propriedade privada se incorpo'" 
no próprio homem e é reconhecida como a sua própria 
cia [ ... isto] não é mais do que a efectivação consequente 
renegação do homem, donde o homem deixa de estar 
tensão externa com a existência exterior da propriedade _ 
vada e se torna, sim, ele mesmo um ser possuido pela propri p .. 

dade privada .. i47' : um simples apêndice dela. O que conta 
não perder de vista o traço de reversibilidade que une 
só movimento ambas as condições. É justamente a indistinção; 
entre os dois termos - tal como foi fixada originariamente 
Locke - que faz de um o dominus do outro e por conseguinte 
os constitui na sua recíproca submissão. 

3. O ponto de passagem e de reviravolta entre as duas 
pectivas - do senhorio do sujeito ao da coisa - situa-se no 
ter privado da apropriação i '" . É através disso que o acto 
priante exclui ao mesmo tempo qualquer outro do benefício 
da mesma coisa: a privacidade do possuído é uma e a mesma 
coisa que a privação que determina em quem não partilha 
o legítimo proprietário - ou seja, toda a comunidade dos 
proprietários. Deste ponto de vista - não alternativo mas 

(47) K Marx, Oekonomisck-jlhilosophische Manuskripte aus dem 
1844, in K. Marx-E Engels histonsche-kritische Gesamtausgabe, Moscovo, 
vol. I, 1, 3[trad. it. Manoscritti economico-filosofici dei 1844, organizado por 
G. Della Volpe, Roma, 1971, pp. 219-220J. 

(48) Cf. a este propósito P. Barcellona, L'individualismo proprietario, 
Thrim, 1987. 
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lli o do primeiro - o negativo começa a prevalecer nitidamente 
o positivo; ou, melhor, a manifestar-se como sua verdade 

(IILÍma: é «próprio» o que não é comum, o que não é de ou-
u.os. Primeiro, no sentido passivo de que toda a apropriação 
Mubtrai a qualquer outro o jus apropriativo em relação à coisa 
1,\ apropriada sob a forma de propriedade privada. Mas tam-
lIém, depois, naquele, activo, de que a ampliação progressiva 
da propriedade de uns determina o progressivo decrescimen-
lo dos bens à disposição dos outros. O conflito inter-humano, 
I'xorcizado no interior do universo proprietário, é deslocado 
ft.'isim para fora das suas fronteiras, para o espaço informe da 
não propriedade. É verdade que Locke estabelece em termos 
de princípio um duplo limite ao aumento da propriedade, na 
I )brigação de deixar aos outros as coisas necessárias à sua con-

e na proibição de se apropriarem daquilo que não é 
possível consumir. Mas para depois o considerar inoperante a 
partir do momento em que os bens se tornam comutáveis em 
dinheiro e portanto infinitamente acumuláveis sem temor de 
qJle venham a perder-sei ·I9l . A partir daí, a propriedade privada 
II 'benta definitivamente com a relação de proporcionalidade 
que regula a relação de um com o outro. Mas fere também a 
Ijue une o proprietário a si próprio. Isto acontece quando a pro-
priedade, tan to privada como privativa, começa a emancipar-se 
do corpo do qual parece depender para adquirir a configura-

,lO de puro título jurídico. O ponto intermédio deste processo 
.te longa duração é constituído pela ruptura do nexo, estabele-
, ido por Locke, entre propriedade e trabalho. Como se sabe, 
,'Ia ele justamente que encaixava o projmum nas fronteiras do 
,o("po. Quando essa conexão principia ajá não ser considerada 
,u!cessária - segundo um raciocínio iniciado por Hume e aper-
1000çoado pela economia política moderna - assistir-se-á a uma 
desmaterialização propriamente dita da propriedade, teorizada 
lI.l sua forma mais acabada na distinção kantiana entre «posse 
'."'pírica" (possessio Phaenomenon) e "posse inteligível .. (possessio 
II lH.t1nenon) ou, como também se define, «posse sem possessão» 

(49) Sobre este passo veja-se A. Cavarero, La leoria conttraltualistica 
rll'; u'Trattati sul governo» di Loclu, in Jl contralto sociale nella filosofia politica 
", ,,,Irma, dt., pp. 149-90. 
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(detentio). Então será considerado verdadeiramente, isto é, de-
finitivamente, próprio só aquilo que pode estar longe do corpo 
de quem juridicamente o possui: é a não posse física a testemu-
nhar a plena posse jurídica. Pensada inicialmente dentro de 
um vínculo indissolúvel com o corpo que trabalha, a proprieda-
de é agora definida pelo alheamento da sua esfera: 

Não posso chamar meu a um objecto situado no esjJaço 
(uma coisa corpórea) senão quando puder sustentar que, 
embord não estando eu na posse fisica dela, tenho dela uma 
outra espécie de posse real (por conseguinte não física). As-
sim, eu não poderei chamar minha uma maçã pelo facto de 
a ter na mão (porque a possuo fisicamente) mas só quando 
posso dizer: possuo-a, não obstante não a ter posto ao alcan-
ce da minha mão, mas num lugar qualquer. (50) 

É a distãncia que é a condição - o atestado - da duração da 
posse por um tempo que vai muito além do da vida pessoal a 
cuja conservação estava no entanto destinada. Aparece agora 
em loda a sua evidência a contradição implícita na lógica pro-
prietária. Separado da coisa que no ent.anto possui de modo 
inalienável, o indivíduo proprietãrio fica exposto a uma ameaça 
de esvaziamento ainda mais grave do que aquela de que tinha 
procurado imunizar-se através da aquisição de propriedade, 
porque produto justamente dela. O procedimento apropriati-
vo, representado por Locke como uma personificação da coi-
sa - a sua integração no corpo proprietário - presta-se a ser 
interpretado como a reificação da pessoa, descorporização da 
sua substãncia subjectiva. É como se, através da. teorização da 
incorporação do objecto se restaurasse a distância metafisica 
da representação moderna - mas desta vez em detrimento de 
um sujeito isolado e reabsorvido pela potência autónoma da 
coisa. Ordenada a produzir um incremento do sujeito, a ló-
gica proprietãria inaugura um percurso de inevitãvel desob-

(50) I. Kant, MetaPh)'ruche AnJangsgrnnde der Rechtslehre em Gesammelte 
SchriJten, Berlin 1902-38, vol. VI [trad. it. PrinciPi melafisici della dolt1ina dei 
diritto. em Seritti poiilici, organizado por N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, 
Turim, 1965, p, 427J. 
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Icctivação. É a deriva lógica, o movimento de auto-refutação, 
que marca todas as categorias biopolíticas da modernidade. 
I I ambém neste caso - de modo diverso, mas com um resultado 
convergente com o da imunização soberana - o procedimento 
imunitário do paradigma proprietãrio só consegue conservar 
a vida encerrando-a numa órbita destinada a secar o seu prin-
dpio vital. Tal como era destituído do poder soberano que ele 
mesmo instituía, agora, ° indivíduo proprietário aparece ex-
propriado pela sua própria potência apropriativa. 

4. Liberdade 

1. O terceiro invólucro imunitãrio da modernidade é cons-
I iluído da liberdade. Como já para a da ,abera-
lUa e a da propriedade, e de maneira talvez ainda mais vincada, 
f\ sua sorte histórico-conceptual é expressiva do processo mo-
derno geral de imunização, no duplo sentido de que reproduz 
os seus movimentos e potencia a sua lógica interna. Isto pode 
parecer estranho em referência a um termo evidentemente 
carregado de sentidos constitutivamente refractários a qual-
quer tonalidade defensiva - e até orientados no sentido de uma 
abertura sem reservas à mutabilidade dos acontecimentos. Mas 
é justamente em relação a essa largueza de horizontes - ainda 
guardada no seu étimol5l ) - que é possível medir o processo de 
restrição, e também de secagem, semântica que assinala a sua 
história posterior. Seja a raiz leuth ou leudh - de que provém a 
eleutheria grega e a libertas latina - seja o radical sânscrito frya, 
do qual saem o inglês Ireedom e o alemão freiheit, remetem, com 
feito, para qualquer coisa que tem a ver com um crescimen-

la, unl desabrochar, uma florescência, no próprio significado 
vegetal das expressões. Se depois se considera a dupla cadeia 
semântica que daí descende - ou seja, a do amor (Lieben, lief, 

(51) Cf. D. Nest1e, EleuthC1ia. Studien zum Wesen der Freiheit hei den 
Griechen und im Neuen Testament, Tübingen, 1967; E. Benveniste, Le 
rahulaire des institutions indo-européennes, Paris, 1969 [trad. it. II vocabolario 
delle istituzioni indoeuropee, Turim, 1976, vol. II, pp. 247-56]; R. B. Onians, 
'11" Origin.s of European Thought, Cambridge, 1998 [trad. it. Le origini <kl 
fJensieroeuropeo, Milão, 1998, pp. 271-78J. 
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love, como também, noutro sentido, libet e libido) e a da amiza-
de (friend, Freund) - pode-se deduzir não só uma confirmação 
desta primigénia conotação afirmativa mas também uma pe-
culiar valência comunitária: o conceito de liberdade, no seu 
núcleo germinal, alude a uma potência conectiva que cresce c 
se desenvolve segundo a sua lei interna, a uma expansão, a um 
desdobramento, que junta os seus membros numa dimensão 
compartilhada. 

E em relação a essa inflexão originária que se deve interro+ 
gar a reconversão negativa que o conceito de liberdade sofre 
na sua formulação moderna. É verdãae, de facto, que desdeõ 
prIncipio a idéia-de «livre») implicava logicamente a referência 
contrastante a uma condição oposta, a de escravo, entendido 
justamente como (,não livre» (52) . Mas essa negação. mais do que 
ser o pressuposto, ou mesmo o conteúdo predominante, da no-
ção de liberdade, constituía. o seuJimite_externo: se bem que 
ligado a ele por uma inevitãvel simetria de opostos, não era 
o conceito de escravo que conferia significado ao de homem 
livre, mas o contrário. Quer se referisse à pertença a um deter-
minado povo, quer remetesse para a humanidade no seu con-
junto, o que prevalecia na qualificação de eleutheras era sempre 
a conotação positiva, em relação à qual o negativo constituía 
uma espécie de fundo, ou de contorno, desprovido de uma 
ressonância semântica autónoma. Como por várias vezes foi 
posto em evidência, esta relação inverte-se na era moderna, 
quando começa a adquirir cada vez maior relevo a liberdade 
dita «negativa», ou «liberdade do» em relação à que se define 
ao contrário como «positiva», isto é «liberdade de». Aquilo que 
na vasta bibliografia sobre a matéria permaneceu na sombra, 
todavia, foi a circunstãncia de que ambas as qualificações as-
sim definidas - confrontadas com o significado inicial - estão 
de facto dentro da órbita negativa. Se assumirmos a distinção 
canónica elaborada por Berlin, com efeito, não só a primeira 
liberdade - entendida negativamente como ausência de in-
terferências - mas também a segunda, a que ele confere uma 

(52) Veja-se, a este respeito, O denso posfácio de P. Portinaro à tra-
dução do ensaio de B. Constant sobre La libertá degli antichi, paragonala a 
quella dei moderni, Turim, 2001. 
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conotação em chave positiva, parecem bem longe da caracteri-
I.ação, ao mesmo tempo afirmativa e relacional, fixada na ori-
I(cm do conceito: «O sentido 'positivo' da palavra 'liberdade' 
deriva do desejo por parte do indivíduo de ser dono de si pró-
)rio. Quero que a minha vida e as minhas decisões dependam 
le mim mesmo e não de forças externas de qualquer espécie. 
.uero ser instrumento dos meus próprios actos de vontade e 

Ião dos dos outros. Quero ser sujeito e não objecto [ ... ] Quero 
cr alguém, não ninguém» (53) . 

O menos que se pode dizer em relação a uma tal definição ,I a manifesta incapacidade de pensar afirmativamente a liber-
dade no léxico conceptual moderno do indivíduo, da vontade 
e do É como se cada um destes termos - e ainda mais 
o seu conjunto - empurrasse irresistivelmente a liberdade para 
O reduto do seu «não», até a arrastar para dentro dele. O que 
qualifica a liberdade - entendida como domínio do sujeito in-
dividuaI- sobre si próprio - é não estar à disposição, ou o seu 
star não à disposição, de outros. Esta oscilação, ou inclinação, 

da liberdade moderna para o negativo dá razão a uma obser-
vação de Heidegger, segundo a qual «não só as concepções 
singulares da liberdade positiva são várias e plurívocas como 
ainda o conceito de liberdade positiva é em geral indetermina-
do e isto sobretudo se entendermos agora por liberdade positi-
va a liberdade não negativa (nicht negative) »(54) . O motivo desta 
mudança lexical - que faz do positivo, mesmo que afirmativo, 
simplesmente um não negativo - deve procurar-se na ruptura, 
implícita no paradigma individualístico, do nexo entre liberda-
de e alteridade (ou alteração). É ela que encerra a liberdade 
na relação do sujeito consigo mesmo: é livre quando nenhum 
obstáculo se interpõe entre si e a sua própria vontade - ou, 
também, entre a vontade e a sua realização. Quando Tomás 
de Aquino traduz a proairesis aristotélica por ewctio (e a bouwsis 
por voluntas) a transição paradigmática está em grande parte 
realizada: a liberdade tornar-se-á rapidamente capacidade de 

(53) I. Berlin, Two Concepts of Liberty, in Fonr Essays on Liherty, Oxford, 
1969 [trad. it. Due concelti di libertà, Milão, 2000, p. 24, itálico meu]. 

(54) M. Heidegger, Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Eimleitung in 
(lie Philosophie, in Gesammtausgabe, cit., vol. XXXI, 1982, p. 20. 
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agir aquilo que está pressuposto na possibilidade do sujeito dt. 
ser ele mesmo - de não ser outro que não ele. O livre-arbítrio 
como auto-instauração de uma subjectividade absolutamente 
dona de sua vontade. Sob este ângulo fica em plena luz a rela-
ção histórico-conceptual que liga essa concepção da liberdade 
às outras categorias políticas da modernidade - da soberania à 
igualdade. Por um lado, apenas sujeitos livres podem ser igua-
lizados por um soberano que legitimamente os represente. POI' 
outro, tais sujeitos são eles próprios concebidos como igual-
mente soberanos no interior da sua individualidade - obriga-
dos a obedecer ao soberano porque livres de mandar em si 
próprios e vice-versa. 

2. Não pode escapar-nos o resultado - mas poder-se-ia 
também dizer o pressuposto - imunitário desta reviravolta. 
No momento em que a liberdade seja entendida não já como 
um modo de ser mas como um direito a ter qualquer coisa de 
seu - justamente o pleno domínio sobre si próprio em rela-
ção aos outros - já se perfila aquela acepção privativa, ou jus-
tamente negativa, destinada a caracterizá-la de maneira cada 
vez mais exclusiva. Quando este processo entrópico se conjuga 
com as estratégias autoconservadoras da sociedade nloderna, 
a rotação e o esvaziamento da antiga liberdade comum no seu 
oposto imune serão completos. Se o segmento intermédio des-
ta transição é constituído pela invenção do indivíduo - e por 
conseguinte da moldura soberana em que está inscrito - a sua 
linguagem predominante no longo prazo é a da protecção. 
Deste ponto de vis ta é preciso estar atento a não falsear o senti-
do real da batalha que trava a a modernidade no seu conjunto 
contra as imrnunitates individuais ou colectivas: que não é o da 
redução mas sim o da intensificação e da generalização, do 
paradigma imunitário. Embora sem perder a sua típica pluri-
vocidade lexical, ele transfere progressivamente o seu centro 
de gravidade semântico do signifi cado de «privilégio» para o 
de «segurança», Ao contrário das antigas libertates, conferidas 
discricionariamente a uma série de entidades particulares _ 
classes, cidades, corpos, conventos - a liberdade moderna con-
siste essencialmente no direito de qualquer súbdito singular a 
ser defendido dos arbítrios que ofendam a sua autonomia e, 
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llinda antes, a sua própria vida. Nos seus termos mais gerais é 
I onstituída por aquilo que garante o indivíduo em relação às 
Il1gerências alheias através da sua subordinação a uma ordem 
lllais poderosa que o protege. É aqui que tem origem aquela 
I d ação antinómica com a esfera da necessidade que acaba por 
transformar a ideia de liberdade no seu contrário - de vez em 
quando em lei, obrigação, causalidade. Neste sentido é errado 
In terpretar a assunção de elementos de constrição como uma 
I nntradição interna - ou um erro conceptual da teorização 
Il10derna da liberdade. É, sim, uma consequência directa dela: 
,\ necessidade não é, assim, mais do que a modalidade que o 
. I!jeito moderno assume como contraponto dialéctico da pró-
pria liberdade ou, ainda melhor, da liberdade como livre apro-
pri ação do «próprio". Assim deve ser interpretada a célebre 
I'xpressão segundo a qual mesmo acorrentado o sujeito é livre 

não apesar mas em razão disso: como efeito autodissolvente 
01 (' uma liberdade cada vez mais colada à sua crua função auto-
,eguradora. 

Se já para Maquiavel «uma pequena parte deles [dos ho-
Il1ens] deseja ser livre para mandar, mas todos os outros, que 
.. lo uma infinidade, desejam a liberdade para viverem em 
1I('gurança»(55) , é Hobbes, como sempre , o teórico mais con-
"'quente e radical desta transição: a liberdade conserva-se, 
ntl melhor, conserva o sujeito que a detém, perdendo-se, e 
I',' rdendo-o consequentemente enquanto sujeito da liberda-
olp. Que a liberdade seja d efinida como «a ausência de todos 

entraves à acção que não estejam contidos na natureza e 
mlS qualidades intrínsecas do agente ,,(5fiI, quer dizer que ela é 
" resultado negativo do jogo mecânico das forças em cujo in-
It'rior se inscreve o seu movimento e que por conseguinte em 
11Itima análise coincide com a sua necessidade. Deste modo -
'I ' aquele que experimenta a liberdade não podia fazer senão 
.1l 11lilo que fez - a sua de-liberação tem o sentido literal de 

(55) N. Machiavelli, Discar>i, I, 16, in Tuttele Opere, Florença, 1971, p. 
I UO, Cf. a este propósito G. Barbuto, Machiavelli e il bene comune, in «Filo-
_n lia PoliticalO , n° 2, 2003, pp, 223-44, 

(56) Th. Hobbes, Questions roncerning Liberty, Necessity and Change, in 
1""Klish Works, cito vol. IV [trad. it. Libertàe necessità. Milão, 2000, p. 111]. 
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renúncia a uma liberdade indetemünada e de enclausuramento 
da liberdade nos vínculos da sua própria pré-determinação: 
«Chama-se-lhe deliberação porque é um pôr fim à liberdade 
que tínhamos de fazer ou deixar de fazer, segundo o nosso 
apetite ou a nossa aversão» (57). Quanto a Locke, depois, o nó 
imunitário aperta-se ainda mais e faz-se ainda mais intrínseco: 
como se viu, este não passa pela subordinação directa dos in-
divíduos ao soberano - que aliás se atenua de forma a incluir 
mesmo o direito à resistência -, mas sim pela dialéctica da 
auto-apropriação conservadora. É verdade que, em relação à 
cessão hobbesiana, para Locke a liberdade é inalienável, mas 
exactamente pela mesma razão que movia o raciocínio de Ho-
bbes, ou seja, porque é indispensável à subsistência física de 
quem a detém. Por isso se vê unida num tríptico indissolúvel 
à propriedade e à vida. Já Hobbes, em mais de um passo, rela-
ciona liberdade e vida (vitam vellibertatem) (58) , de uma forma 
que faz da primeira uma garantia da pennanência da segunda. 
Locke insiste ainda mais resolutamente nesta direcção. A li-
berdade está mesmo «de tal maneira unida à conservação de 
Uln homem» que renunciar a ela comprOlnete conjuntamente 
«a sua conservação e a sua vida>}(.'i9) . A liberdade, é certo, não 
é apenas defesa contra as ingerências alheias; é também acto 
subjectivamente determinado - mas justamente no sentido de 
que permite ao sujeito permanecer tal, não se dissolver: é o 
direito subjectivo que corresponde ao dever biológico-natural 
de se manter vivo nas melhores condições possíveis. Que isso 
seja alargado a todos os outros indivíduos, de acordo com o 
preceito de que ninguém pode «tirar ou lesar a vida de outro 
ou quanto contlibua para a conservação da sua vida, como a li-
berdade, a saúde, os membros ou os bens»(60), não altera a lógi-
ca estreitamente imunitária subjacente a toda a argumentação, 
ou seja a redução da liberdade a instrumento de conservação 
da vida entendida como a propriedade inalienável que cada 
qual tem de si próprio. 

(57) Th. Hobbes, Leuialano, cit., p. 58. 
(58) Ibid., p. 118. 
(59) J. Locke, Primo IraUalo, cit, p. 244. 
(60) Id. , II secondo lrallalo, cit. , p.69. 
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Se partirmos de um tão drástico redimensionamento se-
mântico - que faz dele o ponto de coincidência biopolitíco / 
entre propriedade e conservação da vida - o significado da li-
herdade tende a estabilizar-se cada vez mais ao abrigo do , 
rativo da segurança, até coincidir com ele. Se para Montesquieu 
ii liberdade política «consiste na segurança, ou na opinião que 
se tem da segurança própria,,(61\ é Jeremy Bentham quem dá 
() passo definitivo: «Que significa liberdade? [ ... ] A segurança 
(security) é a benção política que tenho em mente: segurança 
contra os malfeitores, por um lado, contra os instrumentos do 
governo, por outro. »(62) Já aqui a imunização da liberdade apa-
I'ece definitivamente efectivada na dupla direcção da defesa 
através do Estado e em relação a ele. Mas aquilo que ainda 
melhor a qualifica nos seus efeitos antinómicos é a relação que 
assim se instaura com o seu oposto lógico, ou seja a coerção. 
O ponto de sutura entre expressão da liberdade e aquilo que 
do seu interior a nega - poder-se-ia dizer entre exposição e 
imposição - está exactamente na exigência de segurança: é 
esta que requer todo aquele aparato de leis que, embora sem 
produzir directamente liberdade, constituem no entanto o 
seu necessário reverso: «Onde não há coerção também não 
há segurança [ ... ] Aquilo que sob o nome de Liberdade é tão 
exaltado, como obra inestimável e inalcançável da Lei, não é a 
Liberdade mas a segurançll>' (63) . Sob este ponto de vista a obra de 
Bentham assinala um momento crucial na reconversão imuni-
tária à qual as categorias políticas modernas parecem confiar a 
sua própria sobrevivência. A condição preliminar da liberdade 
é identificada num mecanismo de controlo que bloqueia qual-
quer contingência no dispositivo da sua previsão antecipada. 
A projecção do famoso Panopticon exprime da forma mais es-
pectacular esta deriva semãntica cavada no próprio coração da 
cultura liberal. 

(61) Montesquieu, De l'Esprit des Lois, in OeulmS Compliles, Paris, 1949-51. 
(62) J. Bentham, JWlionale ojjudicial Evidence, in The Worl<s ojjeremy 

Blmlham, Edimburgo, 183443, vol. VII, p. 522. 
(63) Id., Manuscripts (na biblioteca do University College de Londres), 

lxix, p. 56. Veja..se a este respeito a tese de doutoramento de M. Stangher-
lin ,jeremy Bentham e ilgovemo degli interessi, Universitá di Pisa, 200]-2. 
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3. Como se sabe, o próprio Foucault forneceu uma in-
terpretação biopolítica do liberalismo que tendia a põr em 
evidência a antinomia fundamental na qual assenta e que 
reproduz potenciada. Na medida em que não pode limitar-
-se ao simples enunciado do imperativo da liberdade mas 
implica a organização das condições nas quais esta resulta 
efectivamente possível, acaba por entrar em contradição 
com as suas próprias preluissas. Devendo construir a vala 
conformada para canalizar a liberdade numa direcção não 
nociva para o conjunto da sociedade, o liberalismo arrisca-
-se continuamente a destruir aquilo mesmo que, no entan-
to, diz querer criar: 

o liberalismo, no sentido em que o en tendo, o li-
beralismo que se pode caracterizar como a nova arte de 
governar formada no século XVIII, implica no seu âmago 
uma relação de produção/destruição [com] a libeedade 
[ ... ]. Por um lado, é necessário produzir liberdade, mas, 
por outro, este mesmo gesto implica que se estabeleçam 
limitações, controlos, coerções, obrigações apoiadas em 
ameaças, etc. (64) . 

Isto explica, no interior do quadro governativo liberal, 
uma tendência para a intervenção legislativa de resulta-
do contraproducente em relação às intenções a que obe-
dece: não é possível delerminar, definir, a liberdade a não 
ser contradizendo-a. O motivo desta aporia é evidente sob 
o aspecto lógico. Mas revela-se ainda mais relevante se for 
reconduzido ao quadro biopolítico em que o autor o incluíu 
desde o princípio. Hannah Arendt já tinha captado os seus 
termos fundamentais: «Segundo a filosofia liberal, a política 
deve Ocupar-se quase só de conservar a vida e salvaguardar os 
seus interesses: mas se estiver em jogo a vida qualquer acção 

(64) M. Foucault, La question du libéralisme, texto fixado por M. 
nellart, extraído das lições de 24 de Janeiro de 1979 do curso, Naissana 
de la biojJOlitique [trad. porto Nascimento da Biopolítica, Lisboa, Edições 70, 
20 lO, p. 94J. 
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lem de ser empreendida sob o impulso da necessidade,,(65
) . 

Porquê? Porque a referência privilegiada à vida constrange 
.1 liberdade presa da necessidade? Porque a rebelião da li-
l)e rdade contra si própria passa pela emergência da vida? 
A resposta de Arendt, nisto singularmente aderente ao quadro 
Interpretativo foucaultiano, tem a ver com a passagem, inte-
rior ao paradigma biopolítico, do âmbito conservador indivi-
dual ao da espécie: 

Enquanto no InICIO da idade moderna o governo se 
identificava com todo o complexo político, toma-se agora o 
protector designado não tanto da liberdade como do pro-
cesso vital, dos interesses da sociedade e dos membros desta. 
A segurança continua a ser o critério decisivo: mas já não é a 
segurança do indivíduo contra uma {(morte violenta», como 
para Hobbes, e sim uma segurança que permita ao processo 
vital da sociedade no seu conjunto desenvolver-se sem impc-
dimentos(ú6) . 

Esta indicação tem particular interesse: é a própria cultu-
ra do indivíduo - Ulna vez imersa no novo horizonte autocon-

- que produz qualquer coisa que a ultrapassa em ter-
mos do processo vital no seu todo. Mas Arendt não completa 
O transição decisiva, que Foucault, esse siln, efectua, que con-
siste em entender esta relação entre indivíduo e totalidade 
lambém em termos de trágica antinomia. Quando ele anota 
que o fracasso das teorias políticas modernas não se deve nem 
às teorias nem às políticas mas a uma racionalidade que se es-
rorça por integrar os indivíduos na totalidade do Estado (67

), 

I.oca o cerne da questão. Se sobrepusermos o seu discurso ao 
que o antropólogo Louis Dumont, por esses anos, elaborou 
sobre a natureza e o destino do individualismo moderno 

(65) H. Arendt. Freedom and Politics: a Leclure, in Between Past and Fu-
Iltre.Six Exercises in Political Thought, Nova Iorque, 1961 [[trad. it. Che cos'e 
/(, libertà, em Tra passalO eJuturo, organizado por A. Dai Lago, Milão, 1991, 
1'. 208J . 

(66) Jbid., p. 20l. 
(67) M. Foucaull, Tecnologie de/sé, cit., p. 152. 
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obtemos uma confirmação que vai ainda mais claramente 
direcção aqui tomada. Interrogando-se sobre o motivo da 
ída nacionalista, primeiro, e depois através de um 
salto qualitativo, totalitária, em que desemboca o individua.1 
lismo liberal, ele chega à conclusão de que as categorias 
líticas da modernidade «funcionam» - ou seja, consumam 
função autoconservadora da vida a que estão votadas -
inclusão do seu contrário ou, ao invés, incluindo-se nele. 
É assim que, até certo ponto, também a cultura do indivíduo 
incorpora aquilo a que em termos de princípios se opõe, ou 
seja o primado do todo sobre as partes a que se dá o nome 
de «holismo ... O efeito patogénico que daí cada vez mais de-
riva é, segundo Dumont, devido à circunstância de que, em 
contacto com o seu oposto, paradigmas estranhos entre si, 
como o do individualismo e o do holismo, intensificam com 
desmesura a força ideológica das suas representações dando 
lugar a uma mescla explosiva (68). 

O autor que parece penetrar mais a fundo neste proces-
so autodissolvente é talvez Tocqueville. Toda a sua análise da 
democracia americana é atravessada de um modo que lhe re-
conhece ao mesmo tempo a inelutabilidade e o risco históri-
co. Quando ele delineia o homo dernocraticus (69) no ponto de 
intersecção, e de fricção, entre atomismo e massificação, soli-
dão e conformismo, autononüa e heteronomia, não faz senão 
reconhecer o resultado entrópico de uma parábola que tem 
à cabeça precisamente aquela auto-imunização da liberdade 
na qual a nova igualdade ele condições se reflecte como num 
espelho invertido. Sustentar - como ele faz com a inigualável 
intensidade de um pathos ao retardador - que a democracia 
separa o homem «dos seus contemporâneos e o reconduz con-
tinuamente em direcção a si próprio ameaçando encerrá-lo 

(68) L. Dumont, Essais sur Paris, 1983 [trad . it. Saggi 
suU'individualismo, Milão, 1993, p. 35). 

(69) Sobre o homo democraticus remelO para as importan tes obser-
vações de M. Cacciari in L'ampelago, Milão, 1997, pp. 117 sgg. Veja-se 
também E. Pulcini, L'individuo $enUl passioni, Turim, 2001, pp. 127 sgg. 
Em termos mais gerais, sobre Tocqueville, cf. F. De SanClis, Tempo di demo-
craz.ia. Alexis de làcquevifle, Nápoles, 1986. 
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Illlalmente na solidão do seu próprio coração»(70), ou também 
que «a igualdade põe os homens lado a lado sem um laço co-
IIlUffi que os una})(71\ quer dizer captar até ao fundo, e portan-
lo desde a origem, a deriva imunitária da política moderna. 
I >csde o momento em que, temeroso de não saber defender 

interesses pariculares que unicamente o movem, ° indiví-
duo democrático acaba por se colocar «nas mãos do primeiro 
" o no que se apresente»('r.!) , o itinerário que dentro em pouco 
"Inpurrará a biopolítica a coberto do seu oposto tanatopolíti-
,.0 está já encetado: o rebanho, oportunamente domesticado, 
,'s tá agora pronto para reconhecer o seu voluntarioso pastor. 
A testemunha mais sensível, que, no outro extremo do século, 
,.cgista com absoluta adesão o resultado de um tal percurso é 
Nietzsche. Quanto à liberdade - em cujo conceito lhe parece 
ver «uma prova mais da degeneração do instinto» (73L ele já 
Ilão tem dúvidas: «Não há nada, em consequência, que de ma-
!leira mais terrível danifique a liberdade do que as instituições 
(tcmocráticas» (74). 

(70) A. De Tocqueville . De la Démocmtie en Amérique, in CEuvres Com-
IJtetes, Paris , 1951, vol. I [trad. it. La democraziet in A11lenca. em Scritti politici, 
organizado por N. Matteucci. Turim, 1968, voI. II, p. 590). 

(71) Ibid., p. 593. 
(72) Ibid , p. 631. 
(73) F. Nietzsch e, Il crepuscolo degli idoli (Gotzendii1nmerong) , in Opere, 

Milão, 1964vol. VI, 3, p. 142, 
(74) Ibid. , p. 137. 
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BIOPODER E BIOPOTÊNCIA 

1. Grande política 

l. Não é uma mera coincidência que O capítulo precedente 
Icche com O nome de Nietzsche. Ele é o autor que, mais do que 
lIenhum outro, regista o esgotamento das categorias políticas 
modernas e a consequente abertura de um novo horizonte de 
Hcntido.]á lhe tínhamos feito alusão na breve genealogia do pa-
radigma imunitário que antes traçámos. Mas essa referência não 
chega para dar uma verdadeira ideia da relevância estratégica 
que a sua perspectiva assume no quadro geral deste trabalho. 
Nietzsche não é só quem leva o léxico imunitário à sua plena 
maturação mas também o primeiro a pôr em evidência o seu 
poder negativo, a deriva niilista que o impele numa direcção 
autodissolvente. Isto não quer d izer que ele seja capaz de lhe 
scapar, de se subtrair completamente à sua sombra crescente. 

Aliás, veremos que, ao Inenos para um vector não secundário da 
sua perspectiva, acabará por reproduzi-la potenciada. Mas isto 
não anula a força desconstrutiva que noutros textos a sua obra 
exerce em relação à imunização modema até prefigurar os con-
LOrnos de uma diferente linguagem conceptual. 

Os motivos pelos quais, a despeito das suas pretensas fi-
liações. isso nunca foi, não direi elaborado, mas nem sequer 
plenamente decifrado, são muitos - e dentre eles o carácter 
enigmático de que se foi carregando cada vez mais a escrita 
nietzschiana não é o menor. A minha impressão, todavia, é que 
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tais razões remetem no seu conjunto para a falhada, ou erraeb I 
identificação da sua lógica interna ou, talvez melhor, da Sua 
nalidade de fundo, que apenas hoje, justamente a partir do 
nário categorial descortinado por Foucault, começa a ser 
preendida em todo o seu alcance. Não falo tanto, ou somente, 
das duas intervenções específicas dedicadas por este último a 
Nietzsche - mesmo se a segunda delas, centrada no método 
genealógico, nos leva bem perto da questão. Exactamente até 
à órbita biopolítica dentro da qual se foi até certo ponto colo-
cando a análise foucaultiana. Porque ela é justamente o centro 
de gravidade, ou o eixo paradigmático, a partir do qual toda a 
produção de Nietzsche, com todas as suas reviravoltas e fractu-
ras internas, começa a revelar um núcleo selnântico que não 
pode ser de todo captado pela grelha interpretativa em que até 
agora tem sido enquadrado. Como teria sido possível, de resto, 
se alguma coisa não tivesse passado desapercebida, uma malha 
decisiva do seu tecido conceptual, que o mesmo autor tenha 
sido lido em termos não só heterogéneos mas reciprocamente 
contraditórios? Ainda antes que «de direita» e ,<de esquerda", 
corno totus politicus para uns e corno radicalmente impolítico 
para outros? Sem chegar aos in térpretes mais receo tes basta 
põr em confronto a tese de Lõwith, para quem a «perspectiva 
política não se situa à margem da filosofia de Nietzsche mas 
no seu centro,,(l) e a de BataiUe, segundo o qual «o próprio 
movimento do pensamentQ"Cle'Nietzsche implica uma desfeita 
dos diversos fundamentos possíveis da política aétuaI»(2) , pafã 

'captar o impasse que a literatura nietzschiana parece não saber 
ainda destrinçar. Provavelmente porque quer a leitura «hiper-
política», quer a «impoIítica» se confron tam , e se encontram 
Com resultados especulares, no interior de uma noção de «PO-
lítica» à qual o texto de Nietzsche é explicitamente alheio em 
beneficio de um outro, e diverso, léxico conceptual que hoje 
bem podemos definir como «biopolítico». 

(I) K Lõwi'h, Der EuropãisheNihilismus (1939), Estugarda, 1983 [Irad. 
it.llnichilismoeuropeo, organizado pOI' C. Galli , Roma-Ban, 1999, p. 49J. 

(2) G, BataiJIe, Nietzsche elles Fascistes, in 'Acé hale', n° 2, ] 9.37 [trad. 
it. Nietzsche e i fascisli, em La congiura sacra, organ' ado por R. Esposito e 
M. Galletti, Turim, 1997, p. 16]. 
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Em relação a esta conclusão o ensaio de Foucault sobre 
Nietzsche, la généalogie, l'histoire('l abre uma perspectiva de espe-
I ial importanCIa. Nele tematiza substancialmente a opacidade 
da origem - ou seja a distància que a separa de si mesma, ou 
melhor, daquilo que nela é pressuposto como perfeitamente 
"dequado à sua essência íntima. O que assim se põe em ques-
(ão não é apenas a linearidade de uma história destinada a 
,'omprovar a conformidade da origem e do fim - a finalidade 
da origem e a originalidade do fim. Mas também todo o acervo 
rategorial ao qual essa concepção se refere. Toda a polémica 
Il ietzschiana em relação a uma história incapaz de se confron-
lar com a sua vertente não histórica - e assim de estender a si 
própria a historicização integral que pretende aplicar a tudo o 
resto - tem em vista a presunção de universalidade por parte 
das figuras conceptuais nascidas em função de exigências espe-
cíficas e a elas ligadas na sua lógica e no seu desenvolvimento. 

(\luando Nietzsche Ieconhece na OtigeIlI das COIsas naoá iden- 1 
a unidade, a pureza de uma essência não contamina-

da, mas sim a ferida, a multiplicidade, a alteração de qualquer 
coisa que j á não corresponde àquilo que declara ser; quando 
entrevê, por trás da sucessão ordenada dos acontecimentos, 
e das redes de significado nas quais parecem configurar-se, o 
tumulto dos corpos e o proliferar dos erros, a usurpação do 
sentido e a vertigem da violência; quando. em suma, encontra 
a dissociação e o contraste no próprio coração da conciliação 
aparente, coloca um vincado ponto de interrogação sobre toda 
a forma ordenadora que ao longo dos séculos a sociedade 
europeia se deu a si própria. E m ais precisamente sobre a 
troca, que de vez em quando se deu, entre causa e efeito, 
função e valor, realidade e aparência. Isto aplica-se a todas 
as categorias jurídico-políticas modernas: a começar pela da 
igualdade, a cuja contestação é dedicado praticamente todo o 
corpus nietzschiano, à da liberdade, destituída do seu preten-
so valor absoluto e reconduzida à aporia constitucional que a 
transforma no seu contrário, do próprio direito, reconhecido 

(3) M. Foucault, Nietzsche, la généalogie, ['histoire, in Dits et Écrits, cit., 
voL II [trad. it. Nietzsche, la genealogia, la storia, em Il discOTSO, la storia, UL 
vcrità, cit., pp. 43-64]. 
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no seu rosto originário de crua imposição. Mas aplica.se 
bém, e sobretudo, a todo o dispositivo que constitui ao mesm4 
tempo o seu fundo analítico e o seu quadro normativo: e é 
sim para aquela narrativa autolegitimadora segundo a qual 
formas do poder político surgem como resultado 
da vontade combinada de sujeitos singularee 
to fundador. Quando Nietzsche identifica o Estado ou seja, 
mais elaborada construção jurídica e política os tempos 
dernos - com «um qualquer bando de animais de presa, 
raça de conquistadores e de senhores que, organizada e 

-- força para se g"uerreiramentel- ser:n ---.!Iesitaçõcs 
as suas terríveis garras numa população talvez enon 
superior em número mas ainda infonne. aInda errante», bem 

- se pode considerar «liquidada aquela fantasia que o fazia co-
meçar por um contrato»(4} . 

2. Torna-se evidente desde estas primeiras notas O fio que 
as liga à proposta hermenêutica apresentada um século depois 
por Foucault. Se não existe um sujeito individual de vontade e 
de consciência anterior e subtraído às de poder que o 
estruturam; se aquilo a que não passa da 
presentação retórica das relações de força que de vez em quan-
do nascem de Uln incessante confronto; se regras e leis não 
são mais que rituais destinados a sancionar o domínio de uns 
sobre os outros - todo o instrumental aparelhado pela filosofia 
política moderna está destinado a revelar-se simultaneamente 
falso e ineficaz. Falso, ou puramente apologético, porque é in-
capaz de dar conta das dinâmicas efectivas que decorrem por 
trás da fachada das suas figuras. E ineficaz porque, como se viu 
no capítulo anterior, embate cada vez mais violentalnente con· 
tra as suas contradições internas, até explodir. Aquilo que ex-
plode, precisamente, mais do que as simples juntas categoriais, 
é a própria lógica da mediação para que remetem, que já não 
está em condições de captar, ou ainda menos de potenciar, um 
conteúdo por si só fugidio a qualquer controlo formal. Qual 
seja, para Nietzsche, esse conteúdo, é bem conhecido - trata-se 

(4) F. Nietzsche, Genealogia de/la morale (Zur Genealogie der Moral) , in 
Opere, cit., vol VI, 2, p. 286. 
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dtICluele bios que confere ao seu discurso a conotação intensa-
,,,,'nte biopolítica a que já se fez referência. Toda a literatura 
"lt'lZSchiana sempre pôs a tónica no elemento vital - a vida 
101110 única representação possível do «ser» (5) . Aquilo que, no 
I IItanto, tem uma evidente relevância ontológica é sempre 
Inl erpretado também em chave política. Não no sentido de 
lima qualquer forma que se sobreponha do exterior à matéria 
da vida _ pois é justamente esta pretensão, experimentada em 
IDdas as suas possíveis combinações pela filosofia política mo-
derna, que é definitivamente privada de Mas sim 
,omO carácter constitucional da própria vida: é desde 
",('tupre política, se por «política» se entender nao aquilo que 
Iluer a moderQidade - ou seja, uma mediação neutralizante de 
j.ãrácter imunitário - mas sim a modalidade originária em que 
I) vivente é ou na qual o ser vive. É esta a maneira - longe de 
Iodas as filosofias contemporâneas da vida a que a sua posição 
de vez em quando foi aproximada - como Nietzsche pensa a 
tlimensão política do bios: não enquanto carácter, lei, destino 
ele qualquer coisa que previamente vive, mas como a potência 
que desde o princípio informa a vida em toda a sua extensão,. 
constituição, intensidade. Que a Mdã\ - segundo a mais que 
'onhecida formulação seja vontade de poder 
não significa nem que a vida queira o poder, nem que o poder 
capte, oriente, desenvolva uma vida puramente biológica, mas 
sim que a vida não conhece modos de ser diferentes do de uma 
contínua potenciação. 

Para captar o traço característico daquilo a que Nietzsche 
alude com a expressão «grande política>' é preciso justamente 
olhar para esse entrelaçamento indissolúvel de vida e poder: 
110 duplo sentido de que o vivente só o é se potenciado interna-
mente e que a potência não é imaginável a não ser nos termos 
de um organismo vivo. Daqui também o sentido mais intrínse-
co _ menos ligado a contingências contextuais - do projecto 
nietzschiano de constituição de «um novo partido da vida». 
Deixando de parte os conteúdos prescritivos, aliás muito in-
quietantes, com os quais de vez em quando pensou preenchê-
-lo, aquilo que conta agora, em relação ao eixo principal do 

(5) Id. , Frammenti pos,umi, 1885-87, in opere, cit., vol. VIII, 1, p. 139. 
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nosso raciocínio, é o distanciamento que tal referência 
em relação a qualquer modalidade mediata, dialéctica, 
rior, de entender a relação entre política e vida. Neste 
do compreende-se bem o que ele mesmo dirá a propósito 
Para além do bem e do mal, mas que pode estender-se a toda 
sua obra: esta «é no essencial uma crítica da modernidade, 
excluir a ciência moderna, as artes modernas e nem _ 

\ 

a política moderna, com alusões a um tipo oposto, que é 
menos moderno possível, um tipo nobre, que diz sim» (ü). D\,;. 
xando de lado a problemática identidade do «tipo" prefigl'"·· 
do por Nietzsche, o que a de qualquer dúvida é o 
objectivo polémico: modernidade como negação formal, 
forma negativa, do propno conteúdo yital. Aquilo que _ 

umfica as suas categorias lógicas, estéticas, políticas 
é justamente a constitucional de querer assumir, 

desenvolver, um imediatY - aqutlo a que o -
chama «vida" - ãITavés de u1iTã série de mediações destinadas 
objectivamente a contradizê-lo, porque justamente obrigadas 
a n egar o seu carácter de i{nediaticidade. Daqui a rejeição não 
desta ou daquela instituição, mas da/instituição enquanto tal, 
isto é enquanto separada, e por conseguinte tendencialmente 
destrutora, daquele poder da vida que no entanto está votada 
a salvaguardar. Num parágrafo justamente intitulado Crítica da 

\ o autor afirma que instituições já não 
• \ \ I ervem para nada: sob r,:, de acordo. to-\rl' \ - aVIa, nao depende delas mas sIm de- ffos. Desde que perdemos 

todos os instintos, dos quais nasceram as instituições, temos 
'perdido as instituições em geral, porque nós já não servimos 
para elas" (7) . Aquilo que produz esse efeito autodissolvente é a 

. - 0 íiíCapãcidade das instituições modernas - do partido ao parla-
mento, ao Estado - para se relacionarem directamente com a 
vida e portanto a tendência a resvalarem para o próprio vazio 
que esse afastamento determina. E isto sem falar da posição 
política preferida: aquilo que conta, pela negativa, é o seu não 
ser biopolítica - a cisão que se abre entre os dois termos da 
expressão de uma forma que despoja a política do seu bios e a 

(6) Id. , Ecce homo (Ecce hmno) , in Opere, cit., vol. V1 , 3, p. 360. 
(7) Id., Crepuscolo !kgli ido/i, cit.. p. 139. 
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viria da sua politicidade originária, ou por outra da sua potên-

, b constitucional. 

3. Daqui _ no reverso afirmativo dessa negatividade - o sig-
ilificado positivo da «grande política,, : «a grande política afir-
)Ila a fisiologia acima de de todos os outroS problemas - quer 
I fiar a humanidade como um todo, mede a posição das raças, 
dos povos, dos indivíduos segundo [ ... ] a garantia de vida que 
I ransportam em si. Põe fim inexoravelmente a tudo o que é 
degenerado e parasitário,,(·) . Antes de enfrentar com a devida 
,Itenção a parte mais problemática da frase, relativa à patolo-

parasitária e degenerativa, detenhamo-nos sobre o seu sig-
lIificado geral. É conhecido o relevo conferido por Nietzsche 
,lOS estudos fisiológicos contra qualquer forma de pensamento 
idealista. Dste ponto de vista é evidente o seu posicionamento 
numa cultura, e mais ainda numa linguagem, fortemente mar-
rada pela presença de Darwin - quaisquer que sejam as distin-
ções relevantes que separam os dois autores de uma forma que 
leremos ocasião de aprofundar('). Mas não se trata apenas dis-
lo: aquilo que Nietzsche pretende afirmar é que, pelo menos a 
partir de um certo momento, coincidente com a crise irreversí-
vel do léxico político moderno, a única política que não se re-
duz à mera conservação das instituições existentes é aquela que 
encara o problema da vida pelo ângulo da espécie humana e 
das fronteiras móveis que a definem, por contiguidade ou dife-
rença, em relação às outras espécies viventes. Contrariamente 
ao pressuposto do individualismo moderno, também o indiví-
duo, reivindicado e exaltado por Nietzsche no seu carácter de 
excepcionalidade, não pode ser pensado senão sobre o fun-
do dos grandes agregados étnico-sociais dos quais no entanto 
emerge sempre por contraste. Esta primeira consideração de 

(8) Id., Frammenti postumi. 1888- 89, in opere, cit., vo1. V1II , 3, p. 408. 
(9) Sobre a complexa relação de Nietzsche com o darwinismo e, 

mais em geral, com as ciências biológicas, cf. sobretudo E. Blondel, 
Nietzsche, te co1jJs et la culture, Paris, 1986; Th. H. Brobjer, Danuinis1nus, 
in Nietzsche-Handbuch, Estugarda-Weimar 2000; B. Stiegler, Nietzsche et 
la biologie, Paris , 2001; G. Moore, Nietzsche, Biology and Metaphor, Cam-
bridge, 2002; mas também A, Orsucci, Dalla biologia cellulm'e alle scienz.t 
(leUo sfJinto, Bolonha, 1992. 
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método não esgota, no entanto, a questão colocada por Nietzs-
che, que põe em causa uma coisa cujo extraordinário alcance 
e cujos efeitos ambivalentes só hoje estamos em condições d,. 
perceber. Trata-se da ideia de que a espécie humana não nos 
foi dada de uma vez para sempre mas é susceptível, para bem e 
para mal, de ser plasmada em formas de que ainda não 
uma noção exacta mas que, seja como for, constituem para nós 
ao mesmo tempo um tremendo risco e um desafio irrenunciá .. 

não havemos de realizar - pergunta o autor 
passagem de grande importãncia - aquilo que os Chineses 
seguem fazer com a árvore - de fonna que nUln lado produ7a 
rosas e no outro pêras? Estes processos naturais de selecção 
homem, por exemplo, que até agora só foram experimentadOI' 
de maneira muito lenta e desajeitada, poderiam ser assumidoll 
pelos homens» (10). Em vez de nos deixarmos desconcertar 
inabimal comparação do homem às plantas - além da 
paração aos animais de criação - aquilo que se deve pôr 
primeiro plano é a precoce consciência nietzschiana de que 
terreno de confronto, e de recontro, político dos séculos 

JI 
ros será o que tem a ver com a r,edefinicão da espécie humana 
num quadro de progressiva deslocação das suas fronteiras 
relação ao gue não é h.wnano - e assim, por um lado, ao 
mal e, por outro, ao mundo inorgânico. 

Também o realce central atribuído ao corpo, contra 
seus «detractores» , se reconduz à especificidade - no sentidc 
também de espécie - do léxico biopolítico. Há naturalmenlJ 
uma polémica geral em relação a uma tradição filosófica 
malista ou abstractamente racionalista. Lembrar que a razão 
como a alma - é parte in tegrante de um organismo que tem 
corpo a sua única expressão tem um peso não indiferente 
desconstrução das mais influentes categorias metafIsicas. 
reler toda a his ' 'a através do «fio condutor do corpo» é 

o pção que não pode ser realmente com ee 'd:rfora de 
determinado léxico biopolítico. É certo que o uso de uma 
minologia fisiológica no âmbito político estã longe de ser i 
dito. E no entanto a novidade absoluta do texto nietzschiand 

(10) F. Nietzsche, Frammenti postumi, in Oper!', cit., vaI. 
pp. 432-33. 

BIOPODERE BIOI'OTENCIA ()o' r?-' LI, 
I'stã na transferência da relação entre Estado e corpo I 
r1ássico da analogia, ou da metáfora, para o da realidade efecti- ,/ 
va: não há política a não ser a dos corpos, sobre os corpos. aJ.ravés 

Neste sentido bem se pode dizer que a fisiologia 
que em Nietzsche nunca estã separada da psicologia - seja a 

própria matéria da política. O seu corpo palpitante. Mas - para 
'lHe possa revelar toda a sua pregnância - tem de se olhar a 
, oisa também pelo outro lado. E este não é só o da declinação 
IIsiológica da política mas também o da caracterização política 
da fisiologia: se o corpo é a matéria da política, a política - no 

naturalmente, que Nietzsche dá à expressão - é a for-
Ill a do corpo. É esta «forma» - não há vida que não seja for-
Ill ada, «forma de vida» - que subtrai Nietzsche a qualquer tipo 
de determinismo biológico, como bem compreendeu Heide-

Não só porque qualquer concepção do corpo pressu-
põe uma anterior orientação filosófica, mas porqu':.2 ... é 
, m si próprio constituído segundo o princípio do político - a 
IlIla como dirríênsão última, e primêTra, da existência. Luta no 
,·x l.erior de si, contra os outros corpos. Luta também no seu 
Int crior - como conflito imparável entre os seus componentes 
'Irgânicos. Antes em-si, o corpo é semp-re contra- mesmo 
, 111 relação ã si Neste sentido pode Nietzsche afirmar 
'PIC «toda a filosofia ue onha a az guerra» é 

Porque o arpo, na sua continua 
não é senão o resultado, sempre provisório, do 

"",flito de forças de que é constituído. 
Sabe-se quanto pesaram na concepção nietzschiana do 

"" po as teorias biológicas e médicas de autores como Roux, 
M,'yer, Foster, Ribot(13). Aquilo que é importante da nossa pers-
""I'liva é que Nietzsche derivou de tudo isto o duplo princípio 

(I L) Refiro-me naturalmente a M. Heidegger, Nietzsche, Pfullingen 
I 'iII I [trad. it. Nietzsche, organizado por F. Volpi, Milão, 1994]. 

(12) F. Nietzsche, La gaia scienz.a (Die frohliche Wissenchaft), in Opere, 
II " ' 0 1. V, 2, p. 18. 

Cl 3) Quanto a esta relação sobretudo o capírulo dedicado a 
(cap. IV) do importante livro de R. Bodei, Destini personali. L'etá 

"ri tOloniz.z.azione deite coscienze, Milão, 2002, pp. 83-116; mas também L 
11 _I,il , Les conceptions du C01PS chez Ribot et Nietzsche, Paris, 2003 . 
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de que o corpo é produzido por determinadas forças e tais fOi 
ças estão sempre potencialmente em conflito entre Si(14) . Elt' 
não é res extensa, substância, matéria, mas lugar material dessr 
conflito e das condições de predomínio e subjugação, de hie 
rarquia e de resistência, que de vez em quando ele detennina. 
Daqui a semântica intrinsecamente política - e até mesmo bio-
política - que assume a própria definição da vida: 

Poder-se-ia definir a vida como uma forma duradoura do 
processo das determinações de força, no qual as diversas forças em 
luta crescem pela sua parte de modo desigual. Neste senti-
do, há uma oposição também no obedecer; a força própria 
não é perdida de facto. Do mesmo modo, no mandar há um 
admitir que a força absoluta do adversário não é vencida, 
pulverizada, dissolvida. e «obedeccn' são formas 
complementares da luta(l5l. 

É justamente porque o poder dos contendentes singulares 
nunca é absoluto, porque também aquele que provisoriamente 
perde tem sempre maneira de fazer valer as suas forças residu-
ais, que a batalha nunca tem fim, Nunca se conc 'por umãV!>, 
tória definitiva ou uma rendição sem condiçõe , No corpo nãÓ 
existe nem soberania - domínio integral de um ' alda-
de entre os muitos, perenemente empenhados em vencer-se. 
A polémica ininterrupta de Nietzsche contra a filosofia polí-
tica moderna tem justamente a ver com esse pressuposto: se 
a batalha no interior do corpo singular é por si só infinita, se 
portanto os corpos não podem subtrair-se ao princípio da luta 
porque a luta é a própria forma da vida, como poderá alguma 
vez realizar-se aquela ordem que condiciona a sobrevivência 
dos súbditos à neutralização do conflito? O que condena a 

(14) Neste sentido a referência contemporânea mais significativa é 
para Nietzsche o livro W. Roux, Der KamPf des Theile im Organismus, Lei-
pzig, 1881, sobre o qual deve ver-se W. Müller-Lauter, Der Organismus alJ 
insm Kampj Der Einfluss von Wilhelm Roux auf Friedrich Nietzsche, in «Nietz-
sche Studien», VII, 1978, pp 89-223. 

(15) F. Nietzsche, Frammenli postumi, 1884-85, in opere, cit., vol. VII, 
3, p. 238. 
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, oncepção olítica oderna à ineficácia é ex c en e esta 
(lsão entre vida e conflito - a ideia e conservar a vida através 
da abolição do confíí1o. Poder:re:ia dizer que o própriõCõração 
• Ia filosofia de Nietzsche está na contestação desta concepção -
lia de voltar a trazer à superfície aquele 
.l.per rofunpo que ata política e vida na forma inesgotável 
da luta. - -' 

2. Forças contrárias 

1. Bastam estas primeiras considerações para tomar evidente 
que Nietzsche, embora sem o formular nos mesmos termos, 
.111ticipou todo o percurso biopolítico depois definido, e auto-
1I 0mamente desenvolvido, por Foucault: da centralidade do 
('orpo, como génese e término das dinâmicas sócio-políticas, 
.\0 papel fundador da luta, e também da guerra, na configu-
ração dos ordenamentos jurídico-institucionais, até à função 
rle resistência como contraponto necessário ao desenvolvimen-
lO do poder, pode dizer-se que todas as categorias foucaultia-
nas estão presentes em embrião na linguagem conceptual de 
Nietzsche. «Depois há a guerra - anota este no texto que serve 
Ile balanço final de toda a sua obra - [ . .,] Poder ser inimigo, 
,cr inimigo: já isto, talvez, pressupõe uma natureza forte e em 
qualquer caso é próprio das naturezas fortes . Estas precisam de 
resistência, por isso procuram a resistência: o pathos agressivo 

parte necessariamente da força. assim como o sentimento 
Ile vingança e de rancor faz parte da fraqueza"I\6) .Já esta passa-
Kcm, no entanto, entra num quadro argumentativo que não se 
limita a preludiar a teorização foucaultiana da biopolítica mas 
c'tU certos aspectos vai mesmo além dela; ou melhor, enriquece-

com uma articulação conceptual que contribui para escla-
recer a sua antinomia de fundo, a que fizemos referência no 
primeiro capítulo. Refiro-me ãquele paradigma imunitário 
que, como se disse, representa a marca peculiar da biofilosofia 
nietzschiana, Para esta última, a realidade é constituída por 
um conjunto de forças contrapostas num conflito que nunca 

(16) Id., Ecce homo, cit, pp. 281-82. 
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chega a uma conclusão definitiva porque os vencidos cons{'n 
vam sempre, apesar de tudo, um potencial de energia que 
permite não só limitar o poder dos vencedores, mas, por 
inverter a própria relação de predomínio. 

No texto de Nietzsche, esta descrição, por assim dizer 
témica, apresenta-se, no entanto, caracterizada por uma 
nalidade que é tudo menos neutra e mesmo 
crítica: no sentido em que, uma vez definida a relação de 
ças do ponto de vista objectivo da quantidade, fica em 
a avaliação da sua qualidade. Tais forças, em suma, não 
de facto equivalentes, de modo que não é de todo indiferen 
quais delas, numa dada fase, se expandem e quais, pelo contrá. ' 
rio, se contraem. Depende mesmo disso o andamento total _ a 
«saúde», para adoptar o léxico do autor - do conjunto 
tituído pela sua confrontação. Há forças que criam e 
que destroem; forças que acrescentam e outras que diminuem; 
forças que estimulam e outras que debilitam. Mas a caracte-
rística peculiar da lógica nietzschiana é que a distinção mais 
significativa entre elas não passa pelo seu efeito - construtivo 
ou destrutivo - mas sim por uma discriminação mais profun-
da, relativa ao carácter mais ou menos originário das mesmas 
forças. É com este aspecto que a questão da imunização tem a 
ver - não só o relevo objectivo que vem a assumir mas também 
a conotação explicitamente negativa que Nietzsche lhe atribui, 
em explícita contradição daquela, pelo contrário positiva, que 
lhe confere a filosofia política moderna de matriz hobbesiana. 
Tal diferença, ou antes bifurcação, hermenêutica não se refe-
re tanto ao papel conservador, salvífico, que ela desempenha 
em relação à vida - que Nietzsche reconhece da mesma ma-
neira que Hobbes - quanto à sua situação lógico-temporal no 
que se refere à sua origem: para o dizer do modo mais conci-
so possível, enquanto em Hobbes a exigência imunitária está 
primeiro, é a paixão inicial que move os homens dominados 
pelo medo, para Nietzsche vem em segundo lugar após um 
impulso ainda anterior, que é, como se sabe, o da vontade de 
poder. Não que a vida não requeira a sua própria conservação 
- de outra maneira desvanecer-se-ia também o sujeito de qual-
quer possível expansão. Mas de uma forma que, em contraste 
com todas as filosofias modernas da conservalio, a subordina ao 
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IIIlperativo primário do desenvolvimento, em relação ao qual 
I reduzida ao lugar de simples consequência: «Os fisiólogos 
.I,'veriam pensar duas vezes antes de classificar o instinto de 
I ollservação' como o instinto cardeal de qualquer ser orgâni-

I II. Antes de mais, aquilo que vive quer dar largas à sua força: a 
'I onservação' é apenas uma das consequências disso» (J7) . 

Trata-se de uma tese à qual o próprio Nietzsche atribui 
lima tal importãncia que a situa exactamente no ponto de 
IlIptura com toda a tradição precedente; não só isso, como o 
Mlopta mesmo contra o autor que sob outros aspectos (e até 
,leste ponto de vista) mais próximo está dele, ou seja o «tísico 
II:spinosa»: «Querer conservar-se a si próprio é a expressão de 
11111 estado extremamente penoso, de uma limitação do ver-
dadeiro e basilar instinto da vida que tende a uma expansão do 
!IOder e muitas vezes põe mesmo em questão e sacrifica, neste 
I4CLl querer, a auto conservação» (18) . O texto citado é ainda mais 
"'aro que o precedente: a conservação não é só considerada 
;ccundária e derivada em relação à vontade de poder, mas em 
latente contradição com ela. E isto porque o potenciamento 
cio organismo vital não suporta limites, fronteiras, margens de 
çontenção - tende, pelo contrário, continuamente, a superá-
-los, ultrapassá-los, transgredi-los. Passa como um redemoinho, 
ou uma chama, desfazendo e queimando qualquer barreira 
defensiva, qualquer parede, qualquer margem de definição. 
Atravessa o diverso e junta o separado até absorver, incorpo-
rar, devorar tudo aquilo que encontra. A vida não só é levada 
a vencer qualquer obstáculo que se lhe oponha, mas é na sua 
própria essência superação - do outro e, no fim, também de si 
própria: «a própria vida me confiou este segredo - diz Zaratus-
tra - : Vede, disse, eu sou a contínua, necessá'ria superação de mim 
1'71esmw>(19). O discurso de Nietzsche arqueia-se numa direcção 
cada vez mais extrema que parece chegar a incluir o seu con-
trário num movimento poderosamente autodesconstrutivo. 
Identificar-se com a própria superação significa, para a vida, 

(17) Id., Frmnmenti postumi, 1885-87, cit., pp. 77-78. 
(18) Id., Lagoia sciem:a, cit., p.252. 
(19) Id. , Cosi parló Zamthustra (Also Sfrroch Zarothustra) , in opere, cit., 

vol VI, 1, p. 139. 
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já não estar em si - projectar-se sempre mais além de si mesmaj 
Mas se a vida se impele para fora de si, ou introduz em si o 
prio fora. quer dizer que, para se afirmar, deve 
alterar-se e portanto negar-se enquanto tal. A sua plena realiza, 
ção coincide com um processo de extroversão, ou de exterio.l 
rização, destinado a arrastá-Ia ao contacto com o seu próprio 
«não". A fazer dela qualquer coisa que não é simplesmente 
vida - nem só vida nem vida só. Mas que é ao mesmo 
mais do que a vida e uma coisa diferente da vida: 
mente, se por «vida» se entender qualquer coisa de estável 
permaneça essencialmente igual a si própria. Nietzsche 
esta transição conscientemente antinómica na tese de «(que 
existência é apenas um ininterrupto ter estado, uma coisa 
vive do negar e consumir de si própria, de contradizer-se a si 
mesma" l20l. É o mesmo motivo pelo qual em Para além do bem 
do mal ele pode escrever com duas páginas apenas de intervalo 
que «a vida é essencialmente apropriação, ofensa, prepotência, 
dureza, imposição de formas próprias, um incorporar ou pelo 
menos, no mais moderado dos casos, um desfrutar»(21); e si-
multaneamente que ela traz «ao primeiro plano o sentimento 
da plenitude, do poder que quer transbordar, a felicidade 
máxima tensão, a consciência de uma riqueza que quereria dar 
e dar com largueza) (22) . 

2. No fundo dessa tensão, e até bipolaridade, conceptual 
que parece empurrar o discurso de Nietzsche em direcções di-
vergentes, está um pressuposto que é neste ponto tornado ex-
plícito. Mais uma vez contra o paradigma dominante da antro-
pologia moderna - mas também diferentemente da concepção 
darwiniana da «luta pela vida" - Nietzsche, respaldado pelos 
estudos biológicos de W. H. Rolph l23l, sustenta que «na natureza 

(20) Id. , Co-nsiderazirmi inattuali (Urt7.J!ilgemasse Betrachtungen) , in Opere, 
eit, vol m, I , p. 263. 

(21) Id., AI di lá dei beneedel male (fenseits von Ou, und Bõses) , in Opere, 
eit., vol. VI, 2, p. 177. 

(22) Ibid., p. 179. 

(23) A referência é a W. H . Rolph, BioÚJgische Probleme zugleich ais Ver-
such zur Enlwicklung einer rationalen Ethik, Leipzig, 1882. 
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il HO existe a extrema angústia de dominar mas a sobreabun-
oI ,mcia, a prodigalidade levada até ao absurdo"l24l . A vida não 
.'volui a partir de um défice inicial mas de um excesso. Daí a 
ma pressão de duas faces. Por um lado, voltada para o 
" a incorporação de tudo aquilo que encontra. Por outro, urna 
vez plenamente preenchida a sua capacidade aquisitiva, levada 
II virar-se para fora de si, a dilapidar os seus bens excedentários 
" até a si própria - aquilo a que Nietzsche chamará a "virtu-
de que dá». Já aqui se começa a entrever o fundo falso mais 
Inquietante do discurso nietzschiano: confiada a si própria, li-
herta de todos os seus freios inibitórios, a vida tende a destruir 
t' a destruir-se. A escavar em volta de si, mas também no seu in-
lcrior, um abismo para dentro do qual ameaça continuamente 
I'scorregar. Essa deriva autodissolvente não é entendida como 
11m defeito de natureza ou uma falha que veio inquinar uma 
I)erfeição inicial. Também não é um acaso ou um surto doentio 
que de repente aparece, ou penetra, no recinto da vida: mas 
Mim o seu carácter constitucional. A vida não cai no abismo: é, 
t\ntes, o abismo no qual se arrisca ela própria a cair. Não num 
dado momento mas desde o princípio - desde o momento que 
,Iquele abismo não é mais do que o afastamento que subtrai a 
urigem a qualquer consistência identitária: a in/ originalidade 
da origem que a genealogia nietzschiana descobriu no fundo, 
c na fonte, do estar-em-vida. Para encontrar uma imagem, uma 
figura conceptual, dessa carência por excesso, basta regressar 
a uma das primeiras, mas das mais recorrentes, categorias de 
Nietzsche, ou seja a do «dionisíaco» : o dionisíaco é a vida na 
.qua forma absoluta, ou dissoluta, livre de qualquer pressupos-
to, abandonada ao seu fluxo originário. Pura presença - por-
que irrepresentável enquanto tal, também porque sem forma, 
cm perene transformação, em contínua ultrapassagem. E, para 
omeçar, dos seus próprios limites internos, de qualquer prin-

cípio de individualização, e de separação, entre entes, géneros, 
espécies. Mas, depois, ao mesmo tempo, também dos seus limi-
tes exteriores, isto é da sua própria definição categorial. Corno 
determinar aquilo que não só escapa à determinação como é 
a máxima potência da indetenninação? E como detenninar 

(24) F. NielZSehe, Lagaia scienza, cit., p. 253 
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aquilo que revolve todas as identidades _ e portanto todas 
diferenças - numa espécie de infinito contágio metonímico! 
Que não conserva nada, numa contínua expropriação de 
o que é seu e exteriorização de tudo o que é interno? 
-se-ia ver no dionisíaco - entendido como a dimensão 
ginária de toda a vida - o rasto, ou a prefiguração, do 
comum em toda a sua ambivalência semântica: como 
dadora dos limites individuais mas também como potência 
fecciosa e portanto destrutiva de si e do outro _ .. da delinquêu, 
cia», seja com o significado literal de falta, seja com aquele, 
figurado, de violência. Pura relação _ e por isso ausência, 
implosão, dos sujeitos em relação, relação sem sujeito. 

Contra esta possível deriva semântica _ contra O vácuo 
sentido que se abre no próprio coração de uma vida estatica_ 
mente plena de si própria - se arma aquele processo geral d 
imunização que coincide em última análise com toda a civiliza-
ção ocidental mas que encontra na modernidade o seu mais ca. 
racterístico lugar de eleição: .. Parece que a democratização da 
Europa é um elo na cadeia daquelas enormes providências pro-
filáticas que constituem o pensamento da época moderna,,(25). 
Nietzsche é o pritneiro a não só ter intuído a sua importância 
absoluta mas também a ter reconstituído, na sua génese e nas 
suas articulações in ternas, toda a sua história. É certo que tam. 
bém outros autores - de Hobbes a Tocqueville _ reconhece_ 
ram a sua emergência, primeiro no medo da morte violenta, 
depois na exigência de protecção em relação à prepotência 
das paixões individuais que de outro modo deflagrariam. Mas 
a absoluta especificidade da perspectiva nietzschiana, em rela-
ção a diagnósticos anteriores e subsequentes, está por um lado 
na recondução do paradigma imunitário à Sua matriz biológi-
ca originária e, por outro. na capacidade de reconstruir criti-
camente a sua dialéctica negativa. Quanto ao primeiro pOnto, 
é sabido como todos os aparatos de conhecimento, aparente-
mente vocacionados para a busca da verdade, são reportados 
por Nietzsche à sua verdadeira função conservadora. A verda-
de, por outro lado, é definida por ele como a mentira _ hoje 

(25) Id., Humano, troppo humano, I (Menschliches, Alb.umenschlisches) , 
in Opere, cit., vol. N, 2, p. 241. 
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,lidamos a ideologia - mais adequada para nos pôr ao abri-
MO daquela fractura originária do sentido que coincide com a 
j-I){pansão potencialmente ilimitada da vida(26) . A mesma coisa 
\"l le para as categorias lógicas - da identidade à causa, à não-
I'ontradição - todas entendidas como estruturas bio-Iógicas 
necessárias para facilitar a sobrevivência. Servem para subtrair 
II nossa existência à sua característica mais insuportável - para 
I ,iar condições mínimas de orientação num mundo sem prin-
!'fpio nem fim. Para construir barreiras, limites, anteparos, em 
I elação àquele munus comum que ao mesmo tempo potencia 
I' devasta a vida, impelindo-a continuamente para além de si 
mesma. Contra o vórtice que essencialmente somos, contra a 
I'xplosão transindividual do dionisíaco, contra O contágio que 
dele descende, os procedimentos da razão levantam um dispo-
Hitivo imunitário voltado para reconstituir os significados dis-
persos, redesenhar as fronteiras perdidas, preencher os vazios 
<,scavados pelo poder do .. fora». Esse fora é reconduzido para 
dentro - ou pelo menos enfrentado, neutralizado. Assim como 
O aberto é contido, delimitado, nos seus efeitos mais terríficos 
de incalculabilidade, de incompreensibilidade, de imprevisibi-
lidade. É nisto que trabalha inicialmente o princípio apolíneo 
de individualização - e depois, a partir da grande terapia socrá-
tica, toda a civilização cristã-burguesa com um velO reparador 
cada vez lnais in tenso e exclusivo: para bloquear na «praça-
-forte» da previsão e da prevenção (27) a fúria do porvir, o curso 
da transformação, o risco de metamorfose. 

3. Se é este o papel anestético, ou profilático, das formas 
de saber, o mesmo se aplica às formas de poder. Às instituições 
jurídicas e políticas que se apoiam - reforçando-os numa lógi-
ca de mútua legitimação - nos códigos da moral e da religião. 
Também esses, sobretudo esses, nascem do medo ancestral -
mas sempre em segundo lugar em relação à originária vontade 
de poder - que prende o homem numa tenaz que os outros 

(26) Cf. a este respeito U. Galimberti, Gli equivoci dell 'ani1na, Milão, 
1987. 

(27) F. Nietzsche, Su ventá e menzogna in senso extramorale (Über Wahr· 
heit und Lüge im aussermoralischen Sinne) , in 0llere, cit., voI. III, 2, p. 369. 
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animais desconhecem. «Quando se considera que durante 
várias centenas de milhares de anos o homem foi um animal 
em sumo grau vulnerável ao parece evidente que 
o único modo de o dominar tenha sido construir grandes in-
vólucros imunitários destinados a proteger a espécie humana 
do explosivo potencial implícito no seu instinto de afirmação 
incondicionada. Até à civilização grega as instituições construí-
das pelos homens encontram «a origem do seu desenvolvimen-
to em medidas de protecção, com o escopo de se acautelarem 
reciprocamente contra a sua matéria explosiva interiof» (29) . É ao 
seu despoletamento que o Estado está sobretudo ordenado, 
como de resto já tinha sustentado a fi losofia política moder-
na, numa linha de raciocínio que via nele a única maneira de 
domar um conflito inter-individual de outra forma mortal. 
E todavia é justamente em relação a este último passo que Niet-
zsche enceta a mudança de paradigma teórico que não só o 
deixa sozinho fora daquela linha interpretativa como em opo-
sição frontal a ela: «O Estado é uma sábia instituição para pro-
tecção dos indivíduos uns contra os outros», admite o filósofo; 
mas para acrescentar logo a seguir que «quando se exagera na 
sua nobili tação, o indivíduo acaba por ser debilitado, mesmo 
dissolvido - e o originário fim do Estado fica assim esvaziado 
da maneira mais radical,,!"). Aquilo que evidentemente está 
em jogo não é apenas a eficácia salvífica do Estado como, em 
termos mais gerais, a valoração total da lógica imunitária, que 
Nietzsche rodou no sentido diametralmente oposto àquela 
que era a da antropologia moderna, substancialmente positi-
va. A tese que ele avança é a de que esta cuida do mal de forma 
autocontraditória porque produz um mal superior àquele que 
quer combater. Isto acontece quando a compensação que se 
determina, em relação ao ordenamento vital precedente, é de 
tal forma ingente que cria um novo, e mais daninho, desequi-
líbrio deslocado para o lado oposto ao inicial. Assim, como o 
Estado acaba por homologar a obediência forçada daqueles 
mesmos indivíduos que pretendia libertar, também todos os 

(28) Id. , Umano, troppo umano, I, cit., p. 134. 
(29) Id. , I crepuscolo degli idoli, cir., p. 157. 
(30) Id., Umano, 'roppo umano, I, cit., p. 134. 
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Ii ISlemas de verdade, embora necessários para cornglr erros 
1111 superstições nocivas, criam novos e opressores bloqueios 
. !'mânticos destinados a obstruir o fluxo energético da existên-
d a. Em ambos os casos, em suma, a estabilidade e a duração, 
,I <segurados pelos programas imunitários, acabam por inibir 
,Iquele desenvolvimento inovador que deviam estimular. 1m-
I)cdindo a possível dissolução do organismo, travam também 
o seu crescimento, condenando-o assim à imobilidade e à este-
I ilização . É por isto que moral, religião e metafísica são defini-
das por Nietzsch e como ao mesmo tempo remédios e doenças. 
Mas não só isso, as doenças são mais poderosas do que os re-
médios que as combatem porque são produto do próprio uso 
deles: «A maior doença dos homens nasceu da batalha contra 
as suas doenças e os aparentes remédios geraram a prazo coisa 
pior do que aquilo que devia ser eliminado»13!) . 

Nietzsche está agora em condições de reconstruir todo o 
diagrama da imunização. Esta, enquanto secundária e deriva-
da em relação à força que pretende contrariar, fica-lhe sempre 
subalterna. Nega-lhe o poder de negação - pelo menos o que 
considera como tal. Mas exactamente por isto continua a falar 
a linguagem do negativo que quereria anular. Para evitar um 
mal potencial, produz um mal actual. Substitui um excesso por 
um defeito, um cheio por um vazio, um mais por um menos. 
Nega aquilo que se afirma e assim não afirma mais do que a sua 
negação. É aquilo que Nietzsch e significa com O conceito cru-
cial de {( ressentimento», que identifica com todas as formas de 
resistência, ou de vingança, contrapostas às forças originaria-
mente afirmativas da vida: «Este instinto da vingança dominou 
durante milénios a humanidade a tal ponto que toda a metafí-
sica, a psicologia e a representação da história, mas sobretudo 
loda a moral, têm a sua marca. Até onde o hOlnem pensou, até 
aí inoculou também nas coisas o bacilo da vingança» (32) . Talvez 
nunca como neste texto Nietzsch e penetra tão a fundo na ló-
gica contraproducente do paradigma imunitário. Na medida 
em que é reconhecido explicitamen te como a força - também 

(31) Id. , Aurora. Pensieri sui pregiudizi 1norali (Morgenrõhle. Gedanken 
über die momlischen Vorortheile) , in opere, dt. , vol.V, I, p. 42. 

(32) Id. , FrammenJi postmni, 1888-89, cit. , p. 2] 4. 
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a fraqueza é uma força, embora declinante, degenerada, 
vontade de poder - que caracteriza o processo de 
Se, como muitas vezes acontece, não temos plena 
disso é porque até a consciência, como todos os aparatos 
nitivos, é um seu produto. Mas aquilo que conta ainda mais 
o modo como essa força age - ou, mais precisamente, «reage. 
Como qualquer processo de imunização médica, introduz 
corpo social um núcleo antigénica destinado a activar os 
corpos protectores. Mas, ao fazê-lo, infecta preventivamente 
organismo, debilitando as suas forças primigénias. Deste 
põe em risco de morte aquilo que pretende man ter vivo -
a vida contra a vida e controla a morte através da morte. É 
que faz o padre asceta, ou o pastor de almas, em relação 
rebanho doente: «leva consigo bálsamos e unguentos, não 
dúvida; mas precisa primeiro de ferir para poder ser médico; I 
assim, enquanto acalma a dor causada pela ferida, envenena 
lerida ao mesmo tempo>, (33) . Mais do que uma força que se defende 
de uma fraqueza, é uma fraqueza que suga a força, secando-a 
do interior, separando-a de si própria. Como observou Deleu-
ze(" '), a força reactiva actua por decomposição e desvio: subtrac 
à força activa o seu poder, para apropriar-se dela e desviá-la da 
sua direcção original. Mas, deste modo, incorpora uma força 
já exausta, esvaziando a sua própria capacidade de reacção. 
Ela continua a reagir, mas de uma forma debilitada que faz 
da reacção não uma acção de resposta mas uma resposta sem 
acção, uma acção puramente imaginária. Instalado assim no 
interior do organismo - individual ou colectivo - que aspira 
a defender, acaba por conduzi-lo à ruína. Tendo destruído as 
forças activas, para assimilar o poder delas, não lhe resta senão 
voltar a ponta envenenada para o seu interior, até 
também a si mesma. 

(33) Id., Genealogia della '"()Tale, dt. , p. 330. 
(34) Refiro-me a G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, 1962 

[trad. it. Nietzsche e la filosofia, Turim, 02002]. 
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3. Dupla negação 

1. Aquilo que deste modo se aponta é um paradigma de 
KI'ande complexidade interna. Não só forças e fraquezas se 
r' u(rentam e desenvolvem num nó que não consente uma 
llistinção estável _ o que era uma força pode debilitar-se ao 
ponto de se tornar no seu oposto, assim como uma debilidade 
Inicial pode , num dado momento, assumir o aspecto de uma 
força que se assenhoreia do seu poder. Mas também ao mes-
(11 0 tempo um mesmo elemento pode constituir uma força 
Ilara alguns e uma fraqueza para outros. É o que acontece 
.\0 cristianismo, ou em geral à religião, usada instrumental-
mente por uns poucos para impor o seu domínio aos muitos e 
Ilor conseguinte destinada a fortalecer os primeiros em detri-
mento dos segundos; mas também a fornecer aos segundos os 
meios para se desforrarem, num outrO plano, dos primeiros 

arrastá-los para o seu próprio redemoinho. pode dizer-se 
Ulna coisa parecida da arte, e da música em particular, que 
pode se rvir de poderoso estímUlo para os nossos sentidos, se-
gundo o significado originário do termo «estética»; mas pode 
também tornar-se _ é o que acontece à música romântica até 
Wagner _ uma espécie de subtil «anestésico)} para os traumas 
da existência. Não é diferente, enfim, a leitura, justamen-
le dupla, ou melhor desdobrada, das instituições jurídico-
_políticas, a começar pelo Estado, que Nietzsche propõe: este 
é visto de uma certa perspectiva como um baluarte necessário 
em relação ao conflito destrutivo e, por outro lado, simulta-
neamente, como um mecanismo inibidor do pleno desenvol-
vimento das energias vitais. Todo o processo de civilização, de 
resto, comporta consequências reciprocamente antinómicas, 
as quais são justamente as da facilitação e debilitação da vida. 
E a história não é definida pelo autor como qualquer coisa de 
útil e, no entanto, de daninho também? Para viver, em suma, 
o homem precisa, em situações diferentes, mas às vezes tam-
bém nas mesmas, de certas coisas e do contrário: do histórico 
e do não histórico, da verdade e da mentira, da memória e 
do olvido, da saúde e da doença - para não falar da dialéctica 
entre o apolíneo e o dionisíaco para a qual em última análise 
remetem todas as outras bipolaridades. 
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Essa ambivalência, ou mesmo aporiticidade, de juízo deri-
va da mutabilidade do ponto de vista com que se pode olha r 
um dado fenómeno, além das contingências, sempre variáveis, 
em que se encontra. Mas, se escavarmos mais fundo, radica 
numa contradição, por assim dizer estrutural, segundo a qual a 
imunização é, por um lado, necessária à sobrevivência de qual-
quer organismo mas, por outro, é-lhe nociva porque ao blo-
quear a sua transformação impede a sua expansão biológica. 
Isto deriva, por sua vez, da circunstância, várias vezes lembrada 
pelo autor, de que conservação e desenvolvimento, que um 
nexo irresolúvel liga - se algo não se mantém vivo não pode 
desenvolver-se -, são, noutro campo, o terreno decisivo da von-
tade de poder, em confronto latente. Não só, de facto _ argu-
menta Nietzsche - aquilo que é «útil em relação à aceleração 
do ritmo de desenvolvimento é um 'útil' diferente daquele que 
tem a ver com a máxima fixação e durabilidade possível daqui-
lo que se desenvolveu» (35), como que ajuda à duração 
do indivíduo poderia resultar em desvantagem para a sua força 
e para o seu esplendor, aquilo que conserva o indivíduo pode-
ria imobilizá-lo e travar o seu desenvolvimento» (36) • O desenvol-
vimento pressupõe a duração, mas a duração pode retardar, ou 
impedir, o desenvolvimento. A conservação está implícita na 
expansão, mas a expansão compromete e põe em risco a con-
servação. Já se começa a perfilar o carácter irresoluvelmente 
trágico da perspectiva nietzschiana - não só porque os efeitos 

já não são linearmente recondutíveis à sua causa aparente, mas 
porque entre uma e outros se abre a brecha de uma verdadeira 
antinomia: a sobrevivência de uma força opõe-se ao projecto 
do seu potenciamento. Limitando-se a sobreviver, ela debilita-
-se, reflui e - para usar a palavra crucial da semântica nietz-
sch iana - degenera: vai na direcção contrária à da sua própria 
geração. Mas, por outro lado, se é assim, terá de se chegar à 
conclusão paradoxal de que, para se expandir vitalmente, um 
organismo deva cessar de sobreviver? Ou, pelo menos, deva 
desafiar a morte? 

(35) F. Nietzsche, Frammenti postum;, 1885-87, cit., p. 283. 
(36) Ibid., p. 289. 
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2. É o ponto de interrogação mais extremo, a bifurcação 
!'onceptual, perante a qual se encontra Nietzsche . Ao longo da 
' lia obra, e até nos mesmos textos, ele dá-lhe dois tipos de res-
Ilosta diferentes, que às vezes parecem sobrepor-se, enquanto 
lIoutros momentos parecem divergir de maneira irreconci-
liável. Boa parte da questão joga-se na dificil relação do autor com 
I) evolucionismo darwiniano, ou melhor, com aquilo que ele, 
nem sempre com razão, considera como tal. Já sabemos que 
Nietzsche refuta a ideia de um défice inicial que empurraria os 
homens para a luta pela sobrevivência segundo um processo 
de selecção destinado a favorecer os mais aptos. Ele transfor-
ma esta leitura «progressista» numa posição diferente, a qual, 
interpretando a origem da vida em termos de exuberância e 
prodigalidade, prevê pelo contrário uma série descontínua de 
incrementos e decrementos governados não pela adaptação 
selectiva mas sim pela luta interna da vontade de poder. Não 
que não exista qualquer forma de selecção - de redução de 
uns e de crescimen to de outros. Mas isto - em vez de redundar 
na vantagem dos fortes e dos melhores, como quereria Darwin 
(pelo menos o Darwin relido por Nietzsche através de Spen-
cer) - redunda em favor dos fracos e dos piores: «Aquilo que 
me surpreende ao contemplar os grandes destinos do homem 
é ver sempre diante dos meus olhos o contrário daquilo que 
hoje vê ou qucrver Darwin, com a sua escola: a selecção a favor 
dos mais fortes, dos mais dotados, o progresso da espécie. 
É palpável o contrário: a anulação dos casos felizes, a inutilida-
de dos tipos mais altamente bem-sucedidos, a inevitável vitória 
dos tipos médios e até daqueles abaixo da média" (37) . O motivo 
desse decréscimo qualitativo é encontrado por um lado na su-
perioridade numérica dos subdotados em relação aos poucos 
excelentes e, por outro, na estratégia organizativa que os pri-
meiros põem em prática contra os segundos. Enquanto os dé-
beis, presa do medo, tendem a proteger-se contra as ameaças 
que os circundam e assim a crescer, os fortes, pelo contrário, 
põem continualnente a própria vida emjogo, na guerra, por 
exemplo, expondo-a ao risco de uma dissolução precoce. 
O que no fim daí resulta é um processo de degeneração cada 

(37) F. Nietzsche, Frammenti jJOslumi, 1888-89, cit., p. 93. 
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vez mais acelerado pelo facto de que, como se viu, também os 
remédios utilizados contra ela participam dela - são remédios 
implicados na doença que pretendem curar e em última aná-
lise constituídos pelo seu próprio veneno. É essa dialéctica da 
imunização que Nietzsche ligou indissoluvelmente à decadên-
cia<58>, e à qual, sobretudo nas obras da sua maturidade, atri-
buiu o nome de niilismo. O niilismo é o que é porque inclui 
dentro de si os instrumentos da sua própria superação, a partir 
desta última categoria. É por isso que parece, também concep-
tualmente, insuperável: porque a modernidade não conhece 
outra linguagem que não seja a da imunização, constitutiva-
mente negativa. 

O próprio Nietzsche - deste ponto de vista Heidegger não 
deixa de ter razão ao situá-lo aquéln, ou pelo menos no me-
ridiano, do niilismo - não consegue escapar a essa coacção. 
Permanece mesmo envolto nela até ao fundo, pelo menos por 
um vector importante do seu percurso. É certo que se propõe 
opor-se a esse processo de degeneração imunitária que, em vez 
de reforçar o organismo, tem o efeito perverso de ulteriormente 
o de bilitar. A substituição da vontade de poder à luta pela 
sobrevivência como horizonte de referência tanto antogenético 
como filogenético constitui a mais evidente confirmação disso. 
E todavia é justamente essa negação da imunização que situa 
Nietzsche, pelo menos este Nietzsche, no interior do seu meca-
nismo de recarga. Negando a negação imunitária ele fica inevi-
tavelmen te cativo do seu léxico negativo. Em vez de afirmar o 
seu ponto de vista, limita-se a negar o oposto, permanecendo 
assim subordinado a ele. Como acontece com toda a lógica 
de tipo reactivo - tão eficazmente desconstruída por Nietzsche 
na sua modalidade estruturalmente negativa - também a sua 
crítica da imunização moderna responde a uma coisa que a 
precede logicamente. A própria ideia de de-generação (Entme 
lung), clIjas formas o autor adopta a fim de propor o respectivo 
antídoto, tem uma configuração intrinsecamente negativa: é o 
contrário da geração. Uma geração dobrada sobre si mesma e 

(38) Sobre o tema da decadência cc. agora G. Campioni, Nietzsche, 
Taine et la décadence, in Nietzsche. Cent ans de réception française, sob a di-
recção de]. Le Rider, Saint Denis, 1999, pp. 31-6]. 
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pervertida - não uma afirmativa mas sim uma negativa duma 
Il cgativa, como é de resto típico do procedimento antigéni-
I D. Não é por acaso que quanto mais Nietzsche se esforça 
po r combater a síndrome imunitária, tanto mais recai na se-
Ill ântica da infecção e da contaminação. Todo o motivo da 
pureza, da integridade, da perfeição - que se repete obses-

na pena do autor, até em termos autobiográficos 
tem esta tonalidade inconfundivelmente reactiva, e por isso 

dllplamente negativa em relação a uma impureza que alaga 
tudo e que constitui o verdadeiro primum do discurso: «Uma 
('xtrema integridade para comigo próprio é o pressuposto da 
minha existência, eu morro se me vir em situações contami-
padas - e assim tem sido meu hábito nadar, banhar-me, chapi-
Ilhar na água ou em qualquer outro elemento perfeitamente 
transparente e luminoso [ ... ] Todo O meu Zaralhuslra é um 
c1itirambo à solidão, ou, se alguém o percebeu, à pureza»(31l) . 
1\ não só: a própria degeneração é apresentada como causa, 
t' ao mesmo tempo efeito, do progressivo con tágio dos puros 
pelos impuros. São estes últimos quem, para subtrair às forças 
positivas o seu poder, o contaminam fazendo alastrar a zona 
doente como uma mancha de azeite. Ao ponto de que aquilo 
que Nietzsche exorta a combater na decadência, mais do que 
li doença em si, dificilmente debelável enquanto tal, é preci-
.amente a linha avançada do contágio: «A própria decadên-
cia não é uma coisa que se possa combater. ela é absolutamente 
necessária e própria de todos os tempos e de todos os povos. 
Ilquilo que se deve combater com todas as forças é o contágio 
das partes sãs do organismo»(40). 

3. Não se pode fugir à direcção imunitária que assume 
esta crítica da imunização: para nos defendermos de um ex-
cesso de protecção - da obsessão autoconservadora das es-
pécies mais débeis - temos de proteger-nos do seu contágio. 
Erguer uma barreira mais sólida e impenetrável do que aque-
la que já foi levantada por elas. Tornar definitiva a separação 
C' otre partes sãs e partes doentes: «A própria vida não reco-

(39) F. Nietzsche, Ecce homo, cit. , pp. 283-64. 
(40) Id., Frammenti jJostumi, 1888-89, cit., p. 237. 
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nhece nem solidariedade nem 'igualdade de direitos' entr(' 
as partes sãs e doentes de um organismo: é preciso cortá-laJ 
ou o todo perece»(41 J• É onde a distinção, e mesmo oposi-
ção, biológica entre o que é fisiológico e o que é patológico 
tem um transparente significado social. É inútil apontar os 
numerosos passos nos quais o filósofo insiste na necessidade 
de conservar, e mesmo de acentuar, a rígida disjunção entre 
as diversas classes e em particular entre a raça dos senhores 
e a dos escravos. A exaltação da organização indiana em cas-
tas incomunicáveis é mais do que eloquente nesta matéria. 
O que deve ser posto em realce é mais o contraste categorial 
que também deste ponto de vista se determina em relação à 
filosofia política moderna: ao homo equaiis do individualismo 
liberal e do universalismo democrático é oposto o homo hie-
1v,rchicus do mundo pré-moderno, o que confirma o carácter 
regressivo e restaurador deste eixo do discurso nietzschiano. 
E, de resto, as citações favoráveis a Boulanvilliers - não por 
acaso várias vezes lembradas também pelo Foucault biopolíti-
co - vão na mesma direcção antimoderna: ele foi um dos pri-
meiros a terem contestado o léxico da soberania una e indi-
visível da nação em favor de uma irredutível separação entre 
raças e classes contrapostas. Que o racismo de Nietzsche seja 
do tipo horizontal ou transversal, que discrimine entre popu-
lações diferentes ou pratique um corte no interior da mesma 
comunidade nacional, é uma questão que não se pode deci-
dir, na medida em que ele se desloca, segundo os textos e as 
circunstâncias, dum plano para outro. Mas aquilo em que se 
deve atentar, no aspecto conceptual, é a contradição clara, 
em relação à tese da abundância originária, de um cáculo de 
soma zero segundo o qual a elevação de uns é directamen te 
proporcional ao abaixamento, e até à elinünação, dos outros: 
"O essencial de uma boa e sã aristocracia é que ela [ ... ] aco-
lha com a consciência tranquila o sacrificio de incontáveis 
seres humanos que por amor dela devem ser empurrados para 
baixo e dimin uídos até se tornarem homens incompletos, es-
cravos, instrumentos» (42) . 

(41) Ibid., p. 377. 

(42) F. Nietzsche, AI di ki MI bene, Mlmale, cit., p. 176. 
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Naturalmente - como já foi observado - que a posição de 
Nietzsche não é uma posição isolada no panorama da épo-
l'a ('\3 ) . Encontram-se acentos do mesmo género no pensamento 
I'Onservador mas até na tradição liberal, quando se referem ao 
destino dos povos extra-europeus submetidos à colonização e 
;\ exploração racial. Mas aquilo que a torna relevante no qua-
dro do nossO raciocínio é a sua intensa tonalidade biopolítica. 
O que está em causa, neste equilíbrio sacrificial em que um 
prato da balança tem necessariamente de descer para que o 
outro suba, não é só O poder, o prestígio ou o trabalho, mas 
sim a própria vida. Para poder ser elevada na sua substãncia 
biológica a vida tem de ser sulcada por uma discriminação de 
ferro que a contrapõe a si própria: a vida contra a vida. Ou, 
ainda mais drasticamente, a vida de uns através da não vida 
dos outros: " Eis o que significa viver: rejeitar de si próprio 
sem trégua tudo o que quer morrep) (44). Não só pôr a vida ao 
abrigo do contágio da morte mas fazer da morte o mecanismo 
contraditório de reprodução da vida. Torna a propor-se, mais 
uma vez, em toda a sua aspereza, a referência, contida no texto 
sobre a grande política antes citado, à eliminação das espécies 
parasitárias e degeneradas. Quer se trate de não prestar cuida-
dos médicos aos incuráveis ou de os suprimir directamente, de 
impedir a procriação dos tipos biologicamente mal-sucedidos 
ou de estimular o suicídio dos irreversivelmente tarados, tudo 
isto pode muito bem ser interpretado como um elemento, 
particularmente desumano, da galeria de horrores que vai da 
eugenética do século XIX aos campos de extermínio do século 
passado. Pessoalmente partilho a opção hermenêutica de não 
disfarçar numa chave metafórica ou literária passagens e ex-
pressões que, de resto, Nietzsche partilha com autores como 
Lombroso, Le Bon, Emerson, Lapogue, Gumplowicz e outros 
ainda: em todos eles a vida humana é dividida por uma fron-
teira inexorável que condiciona o prazer, o saber e o poder 
dos poucos ao labor, ao sofrimento e até à morte dos muitos. 
O problema em aberto é talvez o de reconstruir a lógica interna 

(43) Refiro-mc ao liV)'o, tão importante quanto discutível, D. Losur-
do, Nietzsche, ii ribelle aristocratico, Turim, 2002. 

(44) F. Nietzsche, La gaia scienza, cit., p. 70. 
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que impele a biopolítica nietzschiana a cair imediatamente 
seu reverso tanatopolítico. 

4. A minha impressão é que ela está intimamente 
àquela semântica imunitária que, no entanto, Nietzsche, 
tro ponto de vista, combate com resultados claramente 
traditórios. O epicentro dessa contradição é talvez identific. 
vel no ponto de encontro entre uma tendência à biologizaçã4 
da existência e uma OUlra, contrária e que é o seu espelho, 
essencialização, ou à purificação, daquilo que todavia foi 
rido à dimensão da vida. Ou, melhor: na instrumentalizaçãc 
da primeira à consecução da segunda. É como se Nietzschd 
se movesse simultaneamente em duas direcções opostas 
convergentes para um obj ectivo único: por um lado, con'U Il\ 
se viu, a recon dução daquela construção metafísica que a 
dição teo-filosófica define como "anima>' às razões biológicaal 
do corpo; por outro, a Subtracção do corpo à Sua degradação 
natural por meio de uma regeneração artificial capaz de o rc-
conduzir à sua essência original. Só, em suma, se for levado 
à força para o círculo do zoe, pode o bios ultrapassar-se em 
qualquer coisa que o impele para além de si mesmo. Não se 
estranhe que Nietzsche procure a chave desta transição para-
doxaI naquele mesmo Platão a quem se destina a lâmina da 
sua desconstrução. Isto é possível na medida em que substi-
tui ao Platão metafísico - da separação e oposição de corpo 
e alma - o "biopolítico». Neste sentido, ele pode argumentar 
que a verdadeira república p latónica é um "Estado d os gé-
nios» realizado mediante a eliminação das vidas que não se 
ajustam ao padrão requerido. No centro do projecto platóni-
co, em suma, estava a exigência de manter pura a «raça dos 
guardiões» e, através dela, subtrair ao contágio degenerativo 
toda a "manada humana». Mesmo deixando de lado a questão 
da legitimidade de semelhante interpretação de Platão _ de 
q uem j á vimos, e veremos ainda melhor, o vinco tanotopolíti_ 
co - aquilo que mais conta, para os fins do nosso argumento, é 
a atitude intensam ente imunitária que lhe subj az. Não só a so-
lução para o impulso degenerativo é procurada nUm bloqueio 
do futuro, num a restauração da condição inicial, num regres-
so à perfeição daquilo que é íntegro, puro, permanente. Mas 
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,I I cstauração, ou reintegração, física e espiritual, espiritual 
.. ''!Il.e física, é estreitamente condicionada pela incorporação 
I" negativo: seja no sentido, mortífero, do aniquilamento da-
Illdes que não merecem viver, seja na redução dos restantes à 
th\ originária dimensão animal. Quando Nietzsche insiste na 

I IIlIotação estritamente zoológica de termos como Züchtung 
I, I iação) o Z<ihmung (domesticação) pretende afirmar, contra 
Ioda a cultura humanística, que a potência viLaI do homem 
".Iá na sua pertença profunda àquilo que nele não é ainda, 
1111 já não é, homem, a qualquer coisa que constitui ao mesmo 
I,<mpo a força primigénia e a negação específica do humano: 
<II quando submetido ao mesmo tratamento selectivo aplica-
do aos animais, ou às plan tas de estufa, o homem poderá re-
"llcontrar aquela capacidade auto-regeneradora que a dege-
Ileração progressivamente consumiu. 

Quando este platonismo transformado em chave biopo-
Iflica se encontra com as teorias con temporâneas sobre a d e-
f(cneração de Morei e de Faré - das quais se falará extensa-
mente nos próximos capítulos - o resultado é devastador. Ao 
ponto de que não é de facto infundado ve r n este N ietzsche, 
por um lado, o apogeu niilista do darwinismo social oitocen-
tista e, por outro, O trâmite de passagem conceptual para 
aquele activismo eugenético que conhecerá os seus trágicos 
fastos no século subsequente''') . O seu eixo específico de ela-
boração ideológica localiza-se na confluê ncia da p atologia 
criminal d e Galton com a sociologia animal de autores como 
Espinas(46) e Schne ider{<l7). Se a origem do acto criminoso, 
bastante mais do que numa escolha individual, mergulha as 
suas raízes na conformação biológica, e por conseguinte no 
património genético, de quem o comete, é evidente que a 

(45) Bastante significativo neste sen tido é o livro A. Tille, Von Darwin 
bis Nietzsche. Ein Buch Entwicklunsetlúk, Leipzig. 1845. 

(46) CE. A. Espinas, Des sociétés ani11laks. t.1ude de psychoÚJgie comparée, 
Paris, 1877. 

(47) O texto de G. H. Schneider, presente, como o de Espinas, na 
biblioteca de Nietzsche, é Der thierische Wille. Systenatische Darstellung und 
J:.Tkliinmg, Leipzig 1880, seguido de Der menschliche Wille von Standpunkte 
der neuen Enlwicklungstheonen, Berlim, 1882. 
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pena não poderá senão ter um carácter ao mesmo 
preventivo e final - isto é, relativo não ao indivíduo sIngu lar 
mas a toda a linha hereditária da qual provém e que, se 
for interrompida, está destinada a transmitir-se aos descen_ 
dentes . Mas esta primeira sobreposição entre o doente 
tal e o criminoso implica uma segunda, ainda mais extrema, 
entre espécie humana e espécie animal: desde o momento 
em que o homem está vinculado a um sistema 
de determinação biológica, bem pode ser reconduzido à sua 
matriz animal da qual julga, erradamente, ter-se libertado, 
justamente com base naquela distorsão, ou perversão, a qut-
chamamos civilização e que não passou doutra coisa que uma 
contínua degeneração . Deste ponto de vista estamos muito 
para além da metáfora an imal, de origem hobbesiana, do ho. 
mem lobo em relação aos seus semelhantes. O homem-lobo 
- assumido desta vez em sentido literal - não é, de facto, 
senão o que resta de um tipo superior agora assediado, ou 
ainda melhor, habitado, por um outro tipo de animal infe. 
rior destinado a devorá-lo do interior: o parasita, o bacilo, a 
pulga que lhe suga o sangue e o transmite, envenenado, ao 
resto da espécie. A este risco biológico, e por conseguinte tam-
bém político, só se pode dar uma resposta igualmente biopo. 
lítica - no significado mortífero em que este termo é virado 
do avesso no cumprimento niilístico da dialéctica imunitá-
ria. Mais uma vez a geração pela negação da degeneração, a 
vida pela efectivação da morte: 

o doente é um parasita da sociedade. Em determinadas 
condições é indecoroso continuar a viver mais tempo [ ... ). 
Criar uma nOva responsabilidade, a do médico, para todos os 
casos em que o supremo interesse da vida, da vida ascendente, 
exige que se rebaixe e se suprima sem reservas a vida em vias 
de degeneração - por exemplo, pelo direito à geração, pelo 
direito de nascer, pelo direito de viver(48). 

(48) F. Nietzsche, Crejluscolo degli idoli, cit. , p. 132. 
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4 . Depois do homem 

1. E todavia não se pode dizer que esta seja a única, nem 
a última palavra de Nietzsche. É certo que origina uma 

1111 ha discursiva, inequívoca nas suas conclusões e nos seus efei-
tos de sentido, que será dificil demonstrar que é alheia como 
I al egoria aos resultados mais destrutivos da eugenética nove-
,('ntista. Mas que não está separada de uma outra perspectiva 
II redutível, e mesmo contrária, à primeira, na sua inspiração 
lindamental. O ponto interno de diferenciação entre estas 
duas diferentes semânticas encontra-se no comportamento as-

pelo autor em relação a esse processo de decadência 
biológica definido em termos de degeneração ou de niilismo 
passivo. Como comportar-se em relação a ele? Tentar travá-lo, 
I·ctardá-lo, sustê-lo mediante dispositivos imunitários iguais e 
contrários àqueles que ele próprio activou e são em últimá 

responsáveis pelo declínio em curso ou, pelo contrário, 
im:p"'lido à consumação provocando a sua 
Levantar novas e cada vez mais espessas barreiras proteCforaSj 
cm relação ao contágio que se espalha ou adoptá-lo como par-
Le do processo de dissolução do velho equilíbrio orgânico e 

de uma nova c:onfiguraçã<L.IPorfogenética? 
Traçar linhas de separação ainda mais marcadas entre grupos; 
classes, raças até ao ponto de condicionar o desenvolvimento 
biológico de uns à redução violenta dos outros ou em vez disso 
procurar justamente na sua diferença a energia produtiva de 
um crescimento comum? 

NOparágrafo precedente ficámos a conhecer, nos seus pres-
supostos ideológicos e nas suas consequências tanatopolíticas, 
uma primeira resposta de Nietzsche a estas perguntas. Sem po-
der estabelecer nenhuma sucessão cronológica entre os dois, 
deve dizer-se que até certo ponto, em contraste e em sobreposi-
ção com esse, ele parece tomar um outro caminho. A ideia que 
o rege é a de que só acelerando aquilo que de qualquer forma 
deve acontecer se poderá libertar o campo para novas potências 
afirmativas. Qualquer outra opção - restauradora, ressarcitiva, 
resistencialista - não levaria senão a um bloqueio pior que a si-
tuação de partida: «existem ainda hoje partidos que sonham, 
como seu objectivo, ver caminhar todas as coisas à guisa dos 
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caranguejos. Mas ninguém tem a liberdade de ser caranguejo! 
Não selVe para nada: lem de se andar em frente, quer dizer, 
passo depois do oulro no caminho da tkcadência [ ... ] Pode-se 
tnür este desenvolvimento e, obstruindo-o, barrar, concentrar, 
tornar mais veemente e mais imfrrroista a própria degeneração: 
mais não se pode»I<9I . O ponto de vista implícito nestas expres-
sões - que não é alheio àquilo que assumirá o nome de «eterno 
retomo» - é o de que se uma parábola declinante aumenta cada 
vez mais a sua inclinação acabará por encontrar circularmente () 
ponto onde começou regressando em direcção ao alto. É a par-
tir daqui, precisamente, que Nietzsche começa a desconstruir 
a máquina hiper-imunitária por ele mesmo disposta contra o. l resultadõs debilitantes da iELumza.çªo_ nlodernà]À estratégia do 
bloqueio e da contenção substitui'Jic a da mobIlização e do de-
sencadeamento da energia. A força - mesmo a reactiva _ é em si 
incontível: o mais que se pode fazer é virá-la contra si própria. 
Se for levada ao excesso, na verdade, qualquer negação acaba 
por negar-se a ela própria. Depois de ter aniquilado tudo o que 
encontra diante de si só pode ir ao encontro da sua negati-
vidade e transformar-se em afirmação. Como bem argumenta 
Deleuze, na origem desta transição não está uma uma propen-
são mascarada pela dialéctica, uma espécie de hegelianismo vol-
tado do avesso, mas sim o definitivo descarrilamento das suas 
engrenagens: a afirmação não é O resultado sintético de uma du-
pla negação mas a libertação das fO(t positivas produzidas R-ela 
auto-supressão da própria negação Quando a rejeição imunitá-

" 1\ ria - aquilo a que Nietzsche chama «reacção» _ se faz tão 
1 /JP ataca os próprios anticorpos que a suscitaram, a ruptura da rJ y," " velha forma torna-se inevitável. ( lJr 

t:.1,: Isto pode parecer, naturalmente, contraditório com tudo 
I" o que se disse sobre a inevitabilidade da degeneração _ e em A" 

\ 

parte é-o . Mas só se perder o fio de um raciocínio que é tão 
subtil que implica a possibilidade do seu reverso. Como é na-
tural num autor alheio a qualquer fé na objectividade do real, 
a questão não é de fundo mas de perspectiva. Quero dizer que 
a autodestruição do paradigma imunitário gue Nietzsche ope-
ra em contraposição à sua própria rntenção eugenética não 

(49) lbid., p. 143. 
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apoia nem sobre um debilitamento do projecto vitalístico 
u<, m sobre um abandono da hipótese degenerativa. Aquilo 
'1ue está em causa não é a centralidade da relação biopolítica 
r' Illre saúde e doença mas uma diferente concepção de uma e 
de outra e por conseguinte da própria relação entre as duas. 
O que diminui, nesta inflexão mais complexa do pensamento 
ni e tzschiano, é a barreira que as separa sob a forma, metafisi-

pressuposta, da distinção absoluta entre beln e ma1.7I' \) D 
t que Nietzsche pode afirmar qu .. «não exisre 
lima saúde em si e todas as tentativas para definir UlTIa coisa 
Hc melhante falharam miseravelmente [ ... ]. Existem inúmeras 
Haúdes do corpo [ ... ] será necessário que os nossos médicos 
('squeçam a noção de lima saúde normal,juntamente com a de 
uma dieta normal e de uma normal evolução da doença" I50I . 
Mas se não é possível fixar em abstracto um cânone da saúde 
perfeita; se não é a norma a determinar a saúde mas a saúde 
H criar, de modo cada vez mais plural e reversível, as suas nor-
mas; se cada homem tem uma ideia diferente de saúde - en-
tão segue-se inevitavelmente que também não é possível uma 
definição geral de doença. E isto não só no sentido lógico de 
que, se não se sabe o que é a doença, não se pode perfilar um 
conceito estável de doença, mas também no sentido biológico 
de que saúde e doença estão entre si numa relação mais com-
plexa que a da simples exclusão recíproca. A doença, em suma, 
não o contrário da saúde mas também o seu.pressuposto, o 
seu trâmite, a sua via. Qualquer coisa de que provém a saúde e 
que ainda transporta no interior como que uma irrenunciável 
componente interna. Não há verdadeira saúde que não com-
preenda - no duplo sentido da expressão: conheça e inclua - a I 
doença. «F,içaria ainda aberto por último o grande problema, se 
é pOS§ÍlleLdispen.saT-a doença, também para o desenvolvimento da 
nossa,.io.r.ça, e se especialmente a nossa sede de conhecimento I 
e de autoconhecimento tenha tanta necessidade da alma do-
ente como tem da sã: em suma, se a exclusiva vontade de saúde 
não é um preconceito, uma vileza e talvez um resíduo da mais 
requintada barbárie e a!faso}} (51_1. __ 

(50) F. Nietzsche, La gaia scienw. cit., pp. 146-47. 
(51) lbid. , p. 147 

r/r,; 
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2. O que está emjogo - nesta polémica contra uma vontadn 
de saúde incapaz de se confrontar com o seu oposto e portanlO, 
também consigo mesma - é a questão da relação entre a vida e 
perigo que constantemente a desafia. Não se deve imaginar eS5 
desafio como uma confrontação. um recontro. entre duas forçai 
justapostas - como uma cidade sitiada que se defende de UIII 

inimigo externo que procura penetrar nela e conquistá-Ia. Não 
que uma imagem deste género seja estranha à lógica profunda 
do discurso nietzschiano. como se toma evidente na sua verteu 
te explicitamente eugenética. Mas,já o dissemos. está bem 1011 

ge de a esgotar. Pode at - _lJ.S.t.entar-<>e que a extraordinária força 
de choque da obra d esteja justamente em cruzá-Ia, (' 
contradizê-Ia. com uma outra trajectória argumentativa situada 
não nos seus antípodas as dentro dela mesma. Afigura que daí 
emerge é a de uma so reposição cujo contraste permite reco 
nhecer todas as transiçq.es lógicas tanto na sua sucessão como na 
sua co-presença. Viu-se como o autor contestou os dispositivo."! 
imunitários da modêrnicfade não pela sua negaçãO mas desla-

- cando o nível da imunização do plano das instituições Para o 
- da vida efectiVa. O que tem de ser protegido do excesso, ou da 
dispersão, do sentido não é já a ordem política mas a sobrevivên_ 
cia da espécie no seu todo. A Sua possibilidade _ num quadro 
filogenético de crescente degeneração - está condicionada ao 
isolamento e à vedação das áreas da vida ainda íntegras em rela-
ção à contaminação que avança do lado das áreas já declinantes 
e mesmo à redução maltusiana destas em favor das primeiras. 
Viu-se também, no entanto. como esta prescrição não constituía 
mais do que um primeiro estrato, hiperimunitário e tanatopolí-
tico do léxico nietzschiano. Junta-se e entrelaça-se com este um 
segundo vector categorial orientado numa direcção que diverge 
da primeira ou, talvez melhor, consente uma diferente leitura 
dela. Isso passa, mais do que por uma revisão, por uma dilatação 
semân tica das categorias precedentes - a partir das de 
e «doença» - que as faz explodir na sua pretensa identidade 
pondo-as em contacto directo com o seu contrário Iógico(52J. 

(52) Neste sentido cf. M. Vozza, &istenza e interjJrelazione. Nietzsche oUre 
Heidegger, Roma, 2001. Sobre a metáfora da doença veja-se P. Wotling, 
Nietzsche et le problhne de la civilisation, Paris, 1995, pp. ] II sgg. 
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/ 
I ,,"sta perspectiva, no que respeita à metáfora da cidade sitiada, 
" perigo, também biológico, já não é o inimigo que ataca a vida 
do exterior para passar a ser a sua própria força propulsora. É 
I u)r isto que «os Gregos não tinham de todo uma saúde con-
\lt'ncional; o segredo deles era venerar também a doença como 
11m Deus, porque tinha também por isto que «a 
Krande saúaeL. .. J nao se possui apenas mas continuamente se 
I onquista e se deve conquistar pois sempre de novo se sacrifica e 

deve sacrificar». Ser «perigosamente saudáveis, de uma saúde 
.ljcmpre renovada» (54), significa que esta última tem de passar ne-
I l'ssariamente pela doença que parece combater. A saúde é una 
com o risco mortal que a percorre, impelindo-a para além de si 
própria, renovando constantemente as suas normas, invertendo 
l i recriando os seus estatutos. O resultado é uma viragem pela 
Intensificação da lógica, defensiva e ofensiva, que governava a 
"stratégia eugenética: se a saúde já não é separável da doença, 

faz,.p.artç. d '!, saúde, não será possível dividir o corpo 
Individual e social segundo linhas impossíveis de validar de tipo 
profilático e hierárquico. Toda a semântica imunitária parece 
agora contradita, ou talvez melhor, reinterpretada, numa pers-
pectiva que ao mesmo tempo a potencia e transforma, a confir-
ma.e-a-t!es<:enStr.ói, _. '-- _ 

Há um parágrafo em Humano, t!emfiSwaohu-;;;ano, intitula-
do «Nobililação por meio da degeneração», que condensa numa 
breve ronda de expressões toda a trajectória aqui reconstitu-
fda. No centro do quadro campeia a comunidade cimentada 
1)e1a igualdade das condições e pela participação numa fé com-
partilhada. O que ameaça a sua vitalidade, muito mais do que 
possíveis riscos exteriores, é, todavia. a sua própria estabilidade 
que quanto mais a conserva intacta, tanto mais reduz a sua 
taxa de inovação. O maior perigo que ameaça a comunidade, 
Clll suma, é a sua subtracção pceventiva ao perigo. Uma vez 
imunizaclã, ela não corre perigo de ser ferida, mas justamente 
por isso recolhe-se no seu interior, bloqueando qualquer possi- / 
bilidade de relação com o exterior e portanto de crescimento. 
Evitando a degeneração - segundo as prescrições eugenéticas \ 

(53) F. Nietzsche, Umano, troppo umano, I, cit., p. 147. 
(54) Id., La gaia scienza, cit, pp. 307-8. 
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da saúde perfeita - acaba por desperdiçar a própria potênd 
auto-regeneradora: não é capaz de criar condições de 
volvimento e acaba assim por fechar-se sobre si própria. 
a pode salvar de tal declínio são os indivíduos mais livres da 
drome autoconservadora, mais inclinados à 
do novo mas por isso mesmo também 

Dispostos, como estão, a aumentar o capital que poss 
e a sua própria substância vital, estão destinados a mais 
ou mais cedo não só põr-se em jogo eles próprios mas tambél1 
ferir toda a comunidade. Justamente aqui, no entanto, na 
nha deste risco extremo, se dá o ponto de conjunção produtivl 
entre.lkgeneração e inovação: «Justamente neste ponto 
e tornadodébil é, p';r ãSsifi dizer, inoculada alguma coisa 
novo para toda a comunidade; a sua força deve ser no 
suficientemente grande, no fim de contas, para acolher no 
sangue e assimilar o que é novo. As naturezas degenerativaj 
são da máxima importância onde quer que deva vir a 
um progresso,, (55). Pode parecer um golpe de teatro de q 
noutros lugares bateu fortemente a tecla da defesa das raças 
dos indivíduos sãos do contágio dos degenerados. Na reali 
de, como já se dizia, mais do que tomar as suas distâncias ' 
relação ao paradigma imunitário, este passo é entendido 
a sua abertura à própria transformação comum _ àquela 
de alargamento autodissolvente que assumiu o nome de 
muni/as. Um indício de semelhante sobreposição semântica 
constituído pelo vocabulário adoptado pelo autor - situadC 
precisamente no ponto de confluência entre 
rio e léxicoS-Q.!llJJnitário. Não falo só da 'identificação de 
vidade infecção mas também dos efeitos enobrecedorel 
conseguidos pela sua inoculação. Assim como no corpo da 
munidade também no corpo do homem singular «o educaao: 
deve p!:9vo_car ferida.s, ou utilizar as feridas que o 
pr6duz, e quando assim nascem a dor e a necessidade 
qualquer coisa de bom e de nobre pode ser inoculado nos 
tos feridos. Toda a sua natureza o acolherá em si e fará sen 

ais tarde, nos seus frutos, esse enobrecimento'";"(56) 

(55) F. Nietzsche, Umano, troppo umano, I ciL, p.161. 
(56) !bid., p. 161. 
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Como se vê, a linguagem adoptada é a linguagem imuni- ", 

11111,.1 da vacinação - um fragmento viraI é introduzido no or- 1 
lIIismo, individual ou colectivo, que se quer fortificar. Mas a I 

I"Hka que lhe subjaz não é dirigida à conservação identitária 
III :1 simples à inovação e à IDJ.ldança. 1 

.\ direrença entre os dois planos de discurso, e o deslizamento 
I, 11m para o outro, está no modo de entender a relação com 
, . l1egativo» - e, ainda antes, na sua própria definição. Aqui-

I" inoculação Nietzsche recomenda não é um antigénio I 
a activar os anticorpos e também não é uma espécie 

I, > anticorpo suplementar destinado a robustecer o aparelho 
tll 'le nsivo do sistema imunitário. Não é, em suma, um negativo .' 
""'nor usado com o escopo preventivo de barrar o caminho a 
11111 negativo maio,:: ludo isto faz parte daquele p!ocedimento 
oIlal écticô q1t como reactivo e ao qual con-
I! "poe; em ugar dele, uma diferente modalidade segundo 
I '1L1al aquilo que do primeiro ponto de vista é considerado 
IHall - o sofrimento, o imprevisto, o perigo - é assumido em 
"Iltido po-siti,;C; mii-s-;ntenso da existência. ,,_\ 
IrSl1r perspectiva, ne' a não é por sua vez negado - tra-

\ ,Ido, removido, refutado - enquanto tal: como 
IIII.dlo que é parte essencial da vida mesmo se, e até porque, 
, põe continuamente em risco impelindo-a para uma brecha I 
I"'oblemática pela qual é simultaneamente sugada e potencia-
,Li. O próprio papel da filosofia - pelo menos da que é capaz ( 
,1, - abandonar o sistema das ilusões que ela própria contribuiu 
p,tra alimentar e aventurar-se em mar aberto - é assimilado 
por Nietzsche a uma espécie de intoxicação já nãO I 

protectora mas Medusa cujo rosto nao se pode olhar sem 
'tKperimentar o poder dilacerante de contradições insustentá-
",-is. Neste sentido, o verdadeiro filósofo «põe-se a si próprio 
I ontinuamente eIl!..risco «(57): porque identifica a verdade da 
\lrla em qualquer coisa que continuamente o ultrapassa, numa' 
" xlerioridade que já não pode ser totalmente interiorizada! 
dominada, neutralizada em nome de outras verdades mais 
j'f)nfortáveis e complacentes. ---

(57) F. Nietzsche, Al di lá del bene e del mate, cit., p. 108. 
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3. Podemos dar a esta exterioridade - em relação aos 
temas imunitários dentro dos quais facilmente nos refugiamo 
- o nome de «comunidade», como ousou fazer no seu 
Georges Bataille contra uma deriva interpretativa 
em direcção contrária(58) ? Sem querer de modo algum 
uma filosofia da qual procurei reconstituir todos os estratos 
os níveis de contradição interna, pode-se dizer que pelo 
uma a UIna cautelosa resposta 
va. Não me refiro ap,nas aos recolhidos sob o tema da 
- da «virtude que dá» (59) _ - , çao "'S 
flIde de pOd 
gens visionárias sobre a «aIl(lzade este}ar» 
- e sobretudo - àqueles remQ!()§,'porventun 

Trata-se de estilhaços, de lampejos de pensamenU 
capazes de iluminar de um traço e por um instante o 

e enigmático entre -.l!:!spes e [lO!!!!. situado na 
da tradição ocidental num nó que-âinda não fomos capazes 
desfazer. que tudo isto nos cõmluz-ao limiar semântit"Q 
daquele munusc0.l'lUm em que entrevimos o 
segundo uma pé rspecti mal completa, também t'f,;n.t1-o 
núcleo incandescente a immu itas. Para o r 
a fundo convém assumI doa -o, e também a amizade com 

,J , inimigo, não no sentido éu o - totalmente estranho ao _ .. 
. nietzschlano,-;:onstitutivamente refractário a qualquer retóric. 

«altruísta» - e também não propriamente antropológico, 
radicalmente 'êm Nietzscht'a doação não é 

,abertura ao outro homem mas porventura ao do homcq 
.V OOtambém Pelo homem. É a alteração daquela 

/' uma tradição humanística, de modo nenhum esgotadllj 
atribuiu ao homem como a mais própria das suas prbpriedadc. 
essenciais: contra ela, o texto nietzschiano lembra-nos que 

(58) Cr. G. Bataille, Sur Nietzsche, in Oeuvres Completes, Paris, 
vol. VI. 

(59) Cf. F. Semerari, Ii predo1il!, ii barbaro, ii giardiniere, Bari, 2000, 
145 sgg. 

(60) M. Cacciari, em L'arcipeLago, cit., pp. 135-54, tqm páginas . 
sas dedicadas a este tema. " 
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IUllll cm ainda não é,já não é, nunca será, aquilo que julga ser. 
II .. 'u ser está para além - ou aquém - da identidade consigo 
III il prio. E também não é_um «ser» enquanto tal mas um devir 
1111' tem dentro de si _tanto o rastVie um passado diferente 
nm o a prefiguração de um futuro inédito. O tema da meta-

1IIIIl"fose está no centro desta transição conceptual: em relação 
." , "retardatários» de qualquer espécie - preocupados sempre ' 
III construir novos dispositivos de conservação, destinados a .. , 
IlIrar o maior tempo posível- o Ubenntnsch, como quer que se 

11.\duza a expressão, um inexaurível poder 
.1" transformação. Situa-se literalmente fora de si mesmo, num 
, III paço que já não eXiste - que nunca existiu - o do homem-
, IIquantú-tal. Não importa muito saber onde - e em quê se 
p"derá tornar. Porque aquilo que o conota éjustamente o de-
1'11 \ o atravessar, o ultrapassar o seu topos. Não que a sua vida 
11 .10 tenha fmna - "forma de vida". Mas trata-se de 
iltna forma ela própria em perpétuo trânsito para uma nova 
I"rma - trespassada por uma alteridade que ao mesmo tempo 
• divide e multiplica. 

Neste sentido, o hiperindividualista Nietzsche pode dizer 
'Iue o indivíduo, o indiviso, não existe - que é contraditado, 
d,,,de a sua vinda ao mundo, pelo princípio genético segundo 
II qual «o dois nasce do um e o um do dois» (61). Não é por acaso 
qlle o nascimento, a procriação, a gravidez constituem talvez 
" figura mais simbolicamente carregada da filosofia nietzschi-
dila - ela própria qualificada pelo autor sob o signo de um 
parto doloroso. Isto acontece porque o nascimento, mais do 
'I"e qualquer outra coisa, aproxima o tema da doação, que por 
"litro lado é simplesmente metafórico ou classicamente inter-
, "bjectivo, da sua concreta dimensão biológica. O parto não 
, só uma oferta de vida mas o lugar efectivo em que uma vida .0 faz duas, se abre à diferença consigo mesma segundo um 
illOvilffêrffo C;Q!ltradiz i lógica imunitária da / 
iiutoconservaçã? Contra qualquer pressuposta interiorização 
"" põe o corpo à cisão que já desde sempre o atravessa como o 
fora do seu dentro, o exterior do interior, o comum do imund 

vai ,--- . " ' ---' b;"'- I' J Isto e para o corpo m Vluu<i<mas tam em para o co ectlvo: 

(61) F. Nietzsche, Frammcnti postumi, 1984-85, cit., p. 317. 

/ 
/ .... 
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que resulta naturalmente desafiado, infiltrado, 
por uma diversidade não só externa como também 
É assim para o ethnos e para o ghenos. Para a raça - que a 
to de todas as ilusões eugenéticas, nunca é de si pura(62) _ 
também para a espécie. E mesmo em relação a esta, aliás, àq 
la espécie que se define como humana para se distinguir 

I sencialmente de todas as outras, que Nietzsche leva mais 
e mais fundo ou a conversãq, 
imunitário no seu contrário. É cei ta que a sua 
com a esfêra animal pode ser - e já foi.; interpretada dos 
variados modos. Não há dúvida ?e qU9 a sinistra referência 
«aniinal de presa» ou ao «animal de eriação) con têm ecos 

/ . 
tonalidades recondutíveis às tendências mais determinístic:d 
e agressivas do darwinismo social. Mas na animalização do 
mem há certamente qualquer outra cÕÍsa que, fiaIS do gUt: dUJ 

passado ancestral, acenar ao futuro da espécie humana.l 
Em Nietzsche o aÍümaI já não r interpretado como o abismo' 
tenebroso, ou o rosto de pedra, de que o homem fugiu para 
o sol. É ligado, pelo contrário, ao destino do «pós-homem. 
(como poderíamos arriscar-nos a traduzir Übernumsch). É o seu 
futuro não lnenos do que o seu passado - ou, talvez melhor, a 
linha descontínua ao longo da qual a relação entre passado 
futuro assume uma configuração irredutível a todas as que 
precederam. Não é por acaso que destino do animal está enig-
maticamente ligado - através do homem - àquele que o supera 
em poder e sabedoria. Ao homem que é capaz de ,,,definir o 
significado da sua própzja espécie em termos já não..hnmanísti-

nem sequer mas antropotécnicos e biotec .. 
flOlógicos: «Quais são as transformações profundãsque devem 
derivar da teoria segundo a qual se afirma que não existe um 

/ deus que se preocupa connosco e não há uma lei moral eterna 
(humanidade ateisticamente..in!Q:al)? Somos animais? Somos 
irresponsáveis? <J) sábio e o e produzi. 

rd!ã_o um tipo novo!»'"" . Qual seja,}ue este «tipo» fica 
naturalmente por Nao so para NIetzsche. gas ele 

/ - foi o primeiro a cap tar com um olhar de abso-

, 
. (62) Id. , Aurora, cit., p. 177. 

P (63) Id., FrammentipostU1ni, 1881-82, cit., p. 348. 

\ 
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lUl a pureza _ que estamos num limiar para além do qual isto 
que se chama entra numa relação diferente com a 
1" Para além do qual, aliás, a própria espécie se 
l<1ma objecto - e sujeito - de uma biopolítica potencialmente 
diferente daquela que conhecemos porque relativa não sÓ à 
vida humana mas também ao seu fora, ao seu outro, ao seu 
I kpois. A anitnalização do hõ1lleill Nietzsche, es-
tes dois sinais ousadamente .@"tâpost;.'" éSõbrepostos: ela é ao 
IIl esmo tempo o ponto de preÔpitação de uma biopolítica da 
IlI orte e o horizonte, ainda mal definido, de uma nova política 
,Ia vida. 
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TANATOPOLÍTICA (O CICLO DO GHENOS) 

L Regeneração 

1. Foi Michel Foucault(1) quem primeiro forneceu uma in-
lerpretação biopolítica do nazismo. A sua força, em relação a 
outras leituras possíveis, está na distância que assume em rela-
ção a todas as categorias políticas modernas. O nazismo cons-
litui uma extensão irredutível à história que o precede porque 
Introduz nela uma antinomia até então desconhecida na sua 
figura e nos seus efeitos. É redutível ao princípio de que a vida 
só se defende e se desenvolve através de um alargamento pro-
gressivo do círculo da morte. Deste modo, os paradigmas da 
soberania e da biopolítica, que até certo ponto pareciam diver-
gir, experimentam uma singular forma de indistinção que faz 
de um ao mesmo tempo o reverso e o complemento do outro. 
O meio, ou o instrumento, deste processo de sobreposição é 
identificado pelo autor como o racismo. Uma vez inscrito nas 
práticas do biopoder, absorve uma dupla função: produzir uma 

no seio do continuum biológico, entre aqueles que 
devem pennanecer vivos e aqueles que, pelo contrário, são lan-
çados na morte; e, o que é ainda mais essencial, estabelecer 
lima relação directa entre as duas condições, no sentido de que 

a morte dos segundos que permite a sobrevivência facilitada 
dos primeiros. Mas isto ainda não é tudo. Para penetrar até ao 

(I) CE. M. Foucault, Bisogna difenOOe la socielá, cit., pp. 224 sgg. 
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fundo na lógica constitutivamente mortífera da concepção 
é preciso dar um último passo. Ao contrário de tudo 
fomos levados a crer, ela não concentra o poder supremo 
matar exclusivamente nas mãos do chefe - como acontece 
ditaduras clássicas - mas distribui-o em partes iguais por todo 
corpo social. A sua absoluta novidade está, em suma, no 
de que, de fonna directa ou indirecta, cada qual fica legitimado, 
para suprimir qualquer outro. Mas - é a conclusão necessária: 
do raciocínio - se a morte enquanto tal constitui o motor 
desenvolvimento de todo o mecanismo, quer dizer que tem 
ser produzida em escala cada vez maior - primeiro em relaç::in 
ao inimigo externo, depois ao inimigo interior e finalmente 
próprio povo alemão, como as derradeiras ordens de 
dão bem a entender. A consequência disto é uma absoluta 
cidência entre homicídio e suicídio que põe fora de jogo 
quer hermenêutica tradicional. 

E no entanto não se pode afirmar que a interpretação de 
Foucault nos deixe totalmente satisfeitos. Falou-se da discon-
tin uidade que ela pretende estabelecer em relação ao léxico 
conceptual moderno. E todavia, justamente a categoria desti. 
nada a fixar com mais nitidez o ponto da cesura da experiên-
cia nazi em relação à história precedente - precisamente a da 
biopolítica - acaba por constituir O traço de união que as 
a pôr em contacto: «O nazismo, afinal, não passa do desenvol-
vimento paroxístico dos novos mecanismos de poder instaura-
dos a partir do século XVIII» ,21. É verdade que leva os proe ... 
dimentos biopolíticos da modernidade ao ponto extremo 
sua potência coerciva, convertendo-a em termos tanatológicos. 
Mas permanece dentro da meSlTIa semântica que parecia 
rompido. Radica-se no mesmo terreno de que parecia ter es-
capado. É como se, na leitura foucaultiana, a ruptura estivesse 
submetida a uma continuidade mais profunda que acaba 
reabsorver a sua nitidez: «(O nazismo apenas levou ao parü-o 
xismo o jogo entre o direito soberano de matar e os mecanis .. 
mos do biopoder. Mas este jogo está efectivamente inscrito no 
funcionamento de todos os Estados» (3). Embora o autor dê a 

(2) lbid., p. 224. 
(3) lbid., p. 225. 
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última afinnação o benefício da dúvida a comparação está 
Il{ora estabelecida: embora com as suas características incon-
'1IIIdíveis, o nazismo partilha com os outros regimes modernos 
" mesma opção biopolítica. A assimilação é ainda mais forte 
110 que se refere ao comunismo - também ele reconduzido à 
malriz racista e por conseguinte à noção de biopoder que esta 
pressupõe. Estamos longe agora da posição descontinuista que 
" ,u'ecia inspirar a interpretação de Foucault. É como se, por 
!"Issagens contíguas e progressivas, a generalidade do quadro 
fIl"evalecesse sobre a singularidade do evento nazi: e isto tanto 
f ' lll sentido vertical, no que se refere à época moderna, como 
110 sentido horizontal, no que respeita ao regime comunista. 
Se também este último apresenta uma conotação biopolítica e 

ambos a herdam da história que têm às costas, desaparece, 
!)lI atenua-se, a força da ruptura que Foucault tinha conferido 
,) sua própria análise"1. 

2. É justamente a comparação com o comunismo - ac-
livada pela incómoda categoria do «totalitarismo»(5) - que 
permite pôr em destaque o carácter absolutamente específico 
da biopolítica nazi. Enquanto o regime cOlTIunista, apesar da 
,'tua tipicidade, continua no entanto a nascer da época moder-
na - das suas lógicas, das suas dinâmicas, das suas derivas - o 
regime nazi é uma coisa radicalmente diferente: não nasce do 
extremar mas da decomposição da modernidade. Se para o 
comunismo se pode sempre afirmar que «realiza», embora de 
forma exacerbada, uma das suas tradiçôes filosóficas, o mesmo 
não se pode dizer de maneira nenhunla do nazismo. Mas isto é 
apenas uma meia verdade que tem de completar-se da seguin-
lC forma: o nazismo não é, nem pode ser, a realização de uma 
Iilosofia porque já é a realização de uma biologia. Enquanto a 
transcendência do comunismo é a história, o é a classe e 
O léxico o da economia, a transcendência do nazismo é a vida, 
o sujeito é a raça e o léxico o da biologia. É certo que também 

(4) Também é desta opinião A. Brossat, L'éJ)reuve du désastre. Le XXcme 
.'.ifCle et les call1ps, Paris, 1996, pp. 141 sgg. 

(5) Há um perfil exemplar da relação entre totalitarismo e filosofia 
cm S. Forti, n totalitarismo, Roma-Bari, 2001. 
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os comunistas estavam convencidos de agir na base de uma 
terminada visão científica mas só os nazis identificaram essa 
ência com a biologia comparada das raças humanas e animais.j 
Neste aspecto deve-se tomar no sentido mais estrito a declara, 
ção de Rudolph Hess segundo o qual «o nacional-socialismol 
não é mais do que biologia aplicada» I") . Na realidade, a expre"l 
são tinha sido usada pela primeira vez pelo geneticista Frir 
Lenz no manual de grande êxito de Rossmhygiene, escrito a seis 
mãos com Erwin Baur e Eugen Fischer, num contexto em que 
Hitler era definido como «o grande médico alemão» capa 
de dar «o último passo na derrota do historicismo e no re. 
conhecimento dos valores puramente biológicos»(7). Rudolph 
Ramm já se tinha exprimido em termos bastante semelhantes, 
num outro influente texto de medicina, asseverando que «o 
nacional-socialismo, diferentemente de qualquer outra filoso-
fia política ou de qualquer outro programa de partido, é con-
corde com a história natural e a biologia do homem» (8) . 

Não se pode perder de vista a qualidade totalmente par-
ticular desta explícita referência à biologia contra a filosofia. 
Assinala o verdadeiro ponto de ruptura em relação não só a um 
passado genérico mas também à própria biopolítica moderna. 
É verdade que o léxico político adopta desde sempre metáforas 
biológicas - a começar por aquela, que tem uma longa carreira, 
do Estado-corpo. E é verdade, como pôs em evidência Foucault, 
que a partir do século XVIII a questão da vida foi progressiva-
mente intersectando a esfera do agir político. Mas tudo isto 
sempre através de mediaçôes linguísticas, conceptuais, institu-
cionais, que o nazismo aboliu completamente: entre política e 
biologia caíram todas as barreiras. Aquilo que tinha sido sem-
pre uma metáfora vitalista tornou-se uma realidade - no sentido 
não de que o poder político passasse directamente para as mãos 
dos biólogos, mas de que os políticos assumiram os processos 

(6) Cr. R. J. Liflon, Tile Nazi DOCIOI'S, Nova Iorque, 1986 [trad. it. J 
mediei nazisti, Milão, 2003, p. 51J. 

(7) E. Baur, E. Fischer e F. Lenz, Grundriss der menschLichen Erblichkeit-
slehre und Rassenhygiene, Munique, 1931 , pp. 417-18. 

(8) R. Ramm, Artzliehe Reehls und Standeskunde. Der Ant ais Gesundheit-
serziehcr, Berlim, 1943, p. 143. 
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bi ológicos como critério de orientação dos seus actos. Neste 
não se pode sequer falar de uma simples instrumentali-

I.lção: não é que a política nazi se tenha limitado a adoptar com 
IIns legitimadores a pesquisa biomédica do tempo. Pretendeu· 
Identificar-se directamente com ela numa forma totalmente iné-
dita de biocracia. Quando Hans Reiter, falando em nome do 
l/Pie" na Paris, ocupada, proclamou que «este modo de pensar 
numa perspectiva biológica deve pouco a pouco tornar-se o de 
todo o povo»), porque nisso se joga a «substância» do próprio 
. corpo biológico da nação» I'!, tinha bem consciência de falar 
rm nome de uma coisa que nunca fez parte do léxico categorial 
moderno: «Encontramo-nos no início de uma nova era - escre-
ve um outro ideo-biólogo do regime - [ ... ] o próprio homem 
,·cconhece as leis do ser vivo que o moldam individual e colecti-
vamente; e o Estado nacional-socialista outorgou-se o direito, na 
medida em que está na sua mão, de influenciar o devir humano 
romo o bem-estar do povo e do Estado exige"IIO). 

3. Mesmo quando se fala de biologia, no entanto, ficamos 
num plano discursivo demasiado geral. Para nos aproximannos 
do cerne da questão devemos concentrar a atenção na medi-
cina. É conhecido o papel desempenhado pelos médicos nazis 
no extermínio praticado pelo regime. É certo que a disponibi-
lidade da classe médica para formas de tanatopolítica também 
se verificou noutros lugares - pense-se no papel dos psiquiatras 
no diagnóstico de doença mental aos dissidentes na União So-
viética estalinista ou às vivissecções praticadas pelos médicos 
japoneses nos prisioneiros americanos depois de Pearl Harbor. 
Mas na Alemanha não se tratou apenas disto. Não falo só das 
experiências em «cobaias humanas » ou das conclusões ana-
lómicas fornecidas directamente pelos campos a prestigiosos 

(9) H. Reiter, La biologie dans la gestion de l'État, in AA. W., Élat et 
santé, Paris, 1942 (<< Cahiers de l'Insrjtutallemand .. , com intervenções de 
L. Conti , L'organisation de la santé publique du Reieh pendant la gtLt:r'rr; F. Von 
Verschuer, L'i11lage hérédilaire de l'homme; F. Fischer, Le problbne tk la mee et la 
législal'ion raciale allemande; A. Scheunert, La recherehe et ['étude des vitamines 
au serviu de l'alimentation nationale). 

(10) H. Weinert, Biologisehe Grundlagenfür Rassenkunde und 
gim' , Estugarda, 1934. 
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médicos alemães. Mas da sua participação directa em todas 
fases do homicídio em massa: da escolha das crianças, e 
dos adultos, destinados à morte «misericordiosa» do 
T4 até à extensão daquilo a que se continuou a chamar 
nãsia" aos prisioneiros de guerra, até à grandiosa TheraPia 
na auschwitziense: selecção na rampa de acesso ao campo, 
do processo de gaseamento, declaração de óbito, extracção 
dentes de ouro dos cadáveres, supervisão do processo de 
ção. Nenhuma etapa da produção da morte em série escapou 
ao controlo médico. Segundo uma disposição precisa de 
Brack, chefe do Departamento «Eutanasia» II da Chancelanlll 
do Reich, só os médicos tinham o direito de injectar fenol 
coração das vitimas ou de abrir a torneira do gás. Se o 
último calçava as botas das SS, a auctari/as suprema vestia 
branca do médico. O Zyklon-B era transportado para Birken 
nas furgonetas da Cruz Vermelha e a inscrição que dominava 
os portões de Mauthausen era <ditnpeza e saúde,,_ De resto, 
fora o pessoal médico do Eu/hanasie Programm que construíra 
as câmaras de gás de Belzec, Sobibor e Treblinka. 

Tudo isto é hoje bem conhecido e está documentado nos 
autos do processo dos médicos considerados directamente cul-
pados de assassinato. Mas a própria exiguidade das condena-
ções em relação à enormidade da coisa testemunha como o 
problema de fundo não é tanto O do apuramento _ no entan-
to inevitável - das responsabilidades individuais dos médicos 
quanto o da definição do papel que no seu conjunto a medici-
na desempenhou na ideologia e na prática nazi. Porque foi a 
profissão médica a que por muito tempo, mais do que qualquer 
outra, deu a sua adesão incondicional ao regime? E porque foi 
conferido aos médicos um tão vasto poder de vida e de morte? 
Porque lhes foi confiado precisamente o ceptro do soberano-
e, antes ainda, o livro do sacerdote? Quando Gehrard Wagner, 
Führerdos médicos alemães (Reichsiirzteführer) antes de Leonar-
do Conti, disse que o médico «voltará a ser sacerdote; será o 

não fez outra coisa senão repetir que a 

(II) Cf. B. MUller-Hill, TOO/iclu! Wissmschaft. Dit: Aussonderung utm Juden, 
Zigtmgem und Geisteskranhen 1933-45, HambUlg 1984 [trad. it Scienzadi lIUJ1U. 
L'eliminazione degiiEbrri, degii Zigani e dei malali di menle, Pisa, 1989, p. 107J. 
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I, compete, e só a ele, em última análise, decidir quem há-de 
I t mantido vivo e quem há-de ser atirado para a morte. Que é 
I, ', e só ele, quem possui a definição de vida válida, provida de 
il' lr, e, por conseguinte, que pode fixar os limites para além 

quais ela pode ser legitimamente extinta. Na introdução · 
'" lexto do grande médico oitocentista Christoph Wilhelm 
1IIII"eland Das iirztliche E/hos, ]oachim Mrugowsky, responsável 
I il' la distribuição do gás Zyklon-B a Auschwitz, falou da «missão 
divina do médico», «sacerdote da chama sagrada da vida»(12) . 

terra de ninguém desta nova teo-bio-politica, ou melhor 
os médicos tinham verdadeiramente voltado 

i ser os grandes sacerdotes de Baal, que passados alguns milé-
ni os se voltavam a encontrar frente aos antigos inimigos judeus 
" podiam finalmente devorá-los à vontade. 

4. Como é conhecido, o Reich soube compensar bem os 
médicos. Não só com cátedras e honrarias mas também 

, om coisas mais concretas. Se Conti passou à dependência di-
I "cta de Himmler, o cirurgião Karl Brandt, já encarregado da 
t )peração «Eutanasia», tomou-se um dos homens mais pode-
I osos do regime, submetido apenas no seu âmbito - o âmbito 
Ilimitado da vida e da morte de quem quer que fosse - à au-
lo ridade suprema do Führer. Para não falar de Irmfried Eberl, 
promovido aos trinta e dois anos a comandante do campo de 
l'reblinka. Quer isto dizer que todos os médicos alemães, ou 
mesmo só aqueles que aderiram ao nazismo, foram simples 
carniceiros de bata branca? Na realidade, mesmo que seja có-
modo pensá-lo, as coisas não se passaram de facto assim. Não 
só a investigação médica alemã era das mais avançadas do 
mundo - ao ponto de Wilhelm Hueper, pai da carcinogénese 
professional americana, pediu ao ministro nazi da cultura Ber-
nhard Rust para voltar a trabalhar na «nova A1emanha», como 
os nazis lançaram a mais poderosa campanha da época contra 
o cancro, restringindo o uso do amianto, do tabaco, de pestici-
das e corantes, encorajando a difusão dos alimentos integrais 
e da cozinha vegetariana, alertando para os potenciais efeitos 

(12) J. Mrugo".ky, Ein/eitung, in C. W. Hupcland, Das ãnüiclu! Ethos, 
Munique-Berlim, 1939, pp. 14-15. Cf. R. J. Lifton, I mediei nazisti cit., p. 52. 



]66 BIOS. BIOPOLÍTlCA E FILOSOFIA 

cancerígenos dos raios X. Em Dachau, enquanto os 
fumegavam produzia-se mel biológico. O próprio Hitler, 
resto, detestava o fumo, era vegetariano e amigo dos anim,lIi 
além de escrupulosamente atento a questões de higiene'I3). 

Que significa tudo isto? A tese que se apresenta é a de 
entre esta atitude terapêutica e o quadro tanatológico 
do qual se inscreve não há só contradição mas uma conexi 
profunda: justamente enquanto preocupados obsessivament 
com a saúde do corpo alemão, os médicos operavam, no 
do especificamente cirúrgico da expressão, a incisão mortífert 
Por paradoxal que possa parecer, foi, em suma, para 
a sua missão terapêutica que eles se fizeram carrascos 
les que consideravam ou não essenciais ou nocivos à 
ria da saúde pública. Deste ponto de vista tem-se justamentj 
sustentado que o genocídio foi o resultado não da ausêncil 
mas sim da presença de uma ética médica pervertida no 
contrário'"). Não era por acaso que o médico, antes do sobera-
no ou do sacerdote, tinha sido assimilado à figura heróica 
«soldado da Vida,,(J5) . Correspondentemente, os soldados esla-
vos que vinham de Leste eram considerados não só adversário. 
da Alemanha mas «inimigos da Vida». Concluir que na 
biomédica do nazismo tenha desaparecido a fronteira 
cura e assassínio ainda é pouco. É preciso conseguir conceber' 
que são duas vertentes de um mesmo projecto que faz de 
a condição necessária da ou tra: só assassinando tan tas pessoas 
quantas possível podiam recuperar a saúde aqueles que repre-
sentavam a verdadeira Alemanha. Deste ponto de vista, parece 
até plausível que pelo menos alguns dos médicos nazis tivessem 
verdadeiramente acreditado que estavam a respeitar no fundo, 
mesmo que não na forma, o juramen to de Hipocrates de não 
prejudicar em modo algum o doente. Só que identificavam o 
doente, mesmo na pessoa singular, como o povo alemão no seu 
conjunto: era precisamente a sua cura que requeria a morte de 

(13) Cf. R N. Proctor, Thenazi Waron Cancer, Princeton, 1999. 
(14) Além dojá cirado livro de LifLOn, veja-se, neste sentido, o rele-

vante trabalho de R. De Franco, ln nome cli lppocrate. DaU'»olocausto medico» 
nazista all'etica rklla sperimentazione contempomnea, Milão, 2001. 

(15) K Blorne, Arzt im KampI Erlelmisseund Gedanken, Leipzig, 1942. 

TANATOPOLÍTlGA (O CICLO DO 167 

,,1\lS aqueles que pela sua simples existência lhe ameaçavam 
', \llde . Neste sentido somos obrigados a defender a hipótese, 
,hliantada, de que a transcendência do nazismo seria a vida 

I lião a morte. Mesmo que depois, paradoxalmente, a morte 
considerada o único remédio apto a salvaguardar a vida. 

I I telegrama 71 enviado do bunker de Berlim, no qual Hitler 
11I .lIIdava destruir as condições de subsistência do povo alemão 
'I"" oe tinha mostrado demasiado fraco, ficou imprevistamente 
, 1.11'0 o ponto limite da antinomia nazi: a vida de alguns, e por 
1111\ de um só, depende da morte 'de todos. 

5. Neste ponto torna a colocar-se a questão da qual par-
limos. Porque é que o nazismo - ao contrário de todas as 
"Wl'as formas de poder passadas e presentes -levou a tentação 
homicida à sua mais acabada realização? Porque é que ele, e 
IIt) ele, inverteu a proporção entre vida e morte a favor da se-
Htlllda até ao ponto de contemplar a própria autodestruição? 
\ resposta que tentarei sustentar mais uma vez faz referência 
,\ categoria da imunização. Porque somente esta última põe 
I laramente a nu o nó mortífero que junta a protecção da vida 
,\ sua potencial negação. Não só isso, como representa na figu-
I a da doença auto-imune a condição final em que o aparelho 
protector se torna de tal modo agressivo que se volta contra o 
I)róprio corpo que devia proteger, levando-o à explosão. Que 

esta a chave interpretativa mais adequada para captar a 
I'specificidade do nazismo é, por outro lado, provado pela par-
I icularidade do mal de que pretendia defender o povo alemão. 
Não se tratava de uma doença qualquer mas de uma doença 
infecciosa. O que se queria evitar a todo o custo era o contá-
gio de seres superiores por seres inferiores. A luta de morte 
contra os judeus era propagandeada pelo regime como sendo 
a que opunha o corpo e o sangue originariamente saudáveis 
da nação alemã aos germes invasores que se tinham infiltra-
do no seu interior com o intuito de minar a sua unidade e 
mesmo a sua vida. É conhecido o repertório epidemiológico que 
os ideólogos do Reich adoptaram para representar os seus pre-
tensos inimigos e. antes de mais, os judeus: são, uma e outra 
vez e ao mesmo tempo, «bacilos», «bactérias», «parasitas), «vi-
rus», «micróbios». Andrzej Kaminski recorda que também os 
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internados soviéticos foram às vezes definidos nesses mesmO! 
termos(16). E, de resto, a caracterização parasitária dos 
faz parte da história secular do antijudaísmo. No 
nazi, todavia, essa definição adquire uma valência diferenlG 
Também aqui é como se aquilo q ue não passava até um 
momento de uma analogia pesada tomasse realmente 
os judeus não se parecem com parasitas, não se comportam 
batérias -são parasitas. E é assim que devem ser tratados. 
sentido, também a biopolítica nazi não era propriamente 
biopolítica mas sim, em sentido absolutamente literal, uma 
opolítica- expressalnente virada para os animais humanos. 
isso o termo apropriado para o seu massacre _ em vez do 
locausto» sacramental - é «exlermÍnio}} J exactamente o que 
usa para os insectos, os ratos e os piolhos. Soziale DesinfekLioTl 
«Ein Laus, dein Tod» - um piolho é a tua morte, estava 
num lavabo de Auschwitz, ao lado do dístico "Nach dem 
vor dem Essen, Hãnde waschen, nicht vergessen» ("Depois 
latrina, antes de comer, lava as mãos, não te esqueças}» (17) . 

Neste particular deve-se a tribuir um significado absolurao 
mente literal às palavras de Himmler dirigidas aos SS chegado. 
ao campo de Charkov segundo as quais «o anti-semitismo 
como a desinfestação. Mastar os piolhos não é uma questão 
ideológica, é uma questão de Iimpeza»(I8) . E de resto o própliCli 
Hitler usava uma temünologia imunológica ainda mais 
5a: «A descoberta do virus hebraico é uma das maiores 
luções deste mundo. A batalha em que estamos empenhado. 
hoje em dia é igual à que travaram no século passado Pasteu! 
e Koch [ ... ] Só readquiriremos a nossa saúde eliminando 
judeus»(l9). Não devemos atenuar a diferença entre essa 
dagem especificamente bacteriológica e a que é simplesmente 

(16) A. Kaminski, Konumtmtionslager 1896 bis heute. Geschichte, 
lion, Typologie, Munique-Zurique, 1990 [trad. it. I camPi di concentmmellll 
dai 1896 a oggi, Turim, 1997, pp. 8485]. 

(17) P. Levi , Se queslo é un u01no, Turim, 1976, p. 46. 

(18) Cf. A. Kaminski , Kom.entrationslllger 1896 bis heute. Geschichte, 
nktion, Typologie, Munique-Zm-iquc, 1990. 

(19) A. Hitler, Libres propos sur la guerre et la !)aix recueillis sur l'ordre 
Martin Bormann, Paris, 1952, vol. I, p. 32]. 
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I ,\('ial. Todo O desafio final contra os judeus tem esta caracteri-
.I\:ão biológico-imunitária: também o gás dos campos passava 

1".las tubagens dos duches destinados à desinfestação. Só que 
oI.'sinfestar os judeus parecia impossível a partir do momento 
IjII C eles eram precisamente as bactérias de que era necessário 
livrar-se. A identificação entre homens e germes patogénicos 
, Ilegou ao ponto de que o gueto de Varsóvia foi intencional-
I !I (' nte construído numa zonajá contaminada. Deste modo, se-
Hllndo a modalidade da profecia que se cumpre a si própria, os 
I" deus caíram vítimas da mesma doença que tinha justificado a 
. II a confinação ao gueto: tinham-se tornado por fim realmente 
Inrectos e, por conseguinte, agentes de infecção("'. Por isso os 
médicos tinham toda a razão em exterminá-los. 

2. Degeneração 

1. No paroxismo auto-imunitário da concepção nazi, o ho-
micídio generalizado é portanto entendido como instrumento 
de regeneração do povo alemão. Mas esta, por sua vez, é tornada 
necessária por uma deriva degenerativa que parece minar-lhe 
i1 força vital. Os títulos de dois livros de grande difusão em 
meados dos anos trinta são significativos desse silogismo: trata-
·se de Volk in Gefahr (Nação em perigo) di Otto Helmut(2I l e de 
Vólll.lir am Abgrund (Povos sobre o abismo) de Friedrich Burg-
dõrfer(22) : é missão da Alemanha salvar o Ocidente da ameaça 
de uma crescente degeneração. O relevo desta categoria - que 
lá tínhamos encontrado em Nietzsche - na máquina ideológica 
nazi não deve ser de modo algum subvalorizado. Constituiu o 
(râmite conceptual através do qual a biopolítica do regime pode 
apresentar-se como prossecução, e até cumprimento efectivo, 
ele um discurso amplamente difundido na cultura filosófica, 
jurídica e até sanitária da época. Referido originariamente ao 

(20) Cf. Ch. R. Browning, The Palh Lo Genocide, Cambridge, 1992 
[lrad. iI. Verso ii genocidio, Milão, 1998, pp. 

(21) G. Helmut, Volk in Ge/ahr. Der Geburtenruckgang und seine Folgen 
fiir Deutsclands Zukunjt, Munique, 1934. 

(22) F. Burgdórfer, ViitkeramAbgru.nd, Munique, 1936. 



170 BIOS. BIOPOLÍTlCA E FILOSQJilA 

afastamento de uma coisa em relação ao género a que pertenc.,.. 
o conceito de degeneração foi assumindo gradualmente 
valência cada vez mais negativa que o assimilou a tennas corno 
«decadência», «degradação», «deterioração)}, mesmo quando 
usado com uma específica caracterização biológica(23). Assim, s 
em Buffon se alude ainda às simples variações ambientais de Um 
organismo em relação aos caracteres gerais da sua espécie - aqui .. 
lo que Lamarck considerava não ser mais do que uma adaptação 
bem-sucedida - o Traité tks digénerescences de Benedict-Augusti ll 
Morel(21) desloca nitidamente o seu significado numa direcção 
psico-patológica. O elemento que assinala essa mutação rela-
tivamente à sua primeira acepção não é tanto a mudança de 
um âmbito anatómico para o campo bio-antropológico quan-
to a passagem de uma selnântica estática para uma semântica 
dinâmica: mais do que um dado, o fenómeno degenerativo é 
um processo dissolutivo. Produzido pela absorção de agentes tó-
xicos, pode levar, no curso de poucas gerações, à esterilidade c 
por conseguinte à extinção dessa linhagem específica. Todos os 
múltiplos textos que entre o fim do século XIX e o princípio do 
século seguinte são dedicados ao assunto não fazem mais do que 
apresentar de novo, com argumentações mais ou menos afins, o 
mesmo esquema: tendo sobrevivido com dificuldade à luta pela 
existência, o degenerado é aquele em que as respectivas feridas 
deixaram marcas, físicas e psíquicas, de uma forma destinada 
a agravar-se exponencialmente de pai para filho. Quando nos 
anos oitenta Magnan e Legrain transpuseram a questão para o 
âmbito clínico, pode dizer-se que a definição ficou fixada nos 
seus elemen tos constitutivos: 

A degenerescência (dégé"nerescence) é o estado patológico 
do ser que, em comparação com as gerações mais p róximas, 

(23) Sobre as mutações do conceito de «degeneração», cf. G. Genil-
-Perrin, Histoire des origines ei de l'évolution de l'idêe de dégénerescence en medi-
cinementale, Paris, 1913, bem como R. D. Walter, WhatBecameaDegenerate1 
A BrieJ History 01 a Concept, in «J ournal of tJle History of Medicine anel 
AIlied Sciences., XI, 1956, pp. 422-29. 

(24) R-A. Morei, Traité des dégénerescences physiques, intelectuelles el mo-
rales de l 'éspece humaine, Paris, 1857. 
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está constitu tivamente debilitado na sua resistência psico-
física e só realiza de maneira incompleta as condições bioló-
gicas da luta hereditária pela vida. Esta debilitação, que se tra-
duz em estigmas permanentes, é essencialmente progressiva, 
salvo uma possível regeneração; quando esta não sobrevém, 
ela conduz mais ou menos rapidamente ao aniquilamento 
da espécie(25). 
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Para que a categoria possa transitar para a biopolítica nazi 
serão precisas, naturalmente, várias mediações culturais - da 
antropologia criminal italiana à teoria hereditária francesa, a 
lima difícil reconversão racista da genética mendeliana. Mas os 
traços mais salientes já estão todos presentes nela. A começar 
pela sobreposição entre patologia e anormalidade . O degene-
rado caracteriza-se antes de mais pela sua distância da nonna: 
se já em MoreI se exprime o desvio do «tipo normah) (2fil, para o 
italiano Giuseppe Sergi «é impossível encontrar nele uma nor-
ma invariável da sua conduta»C!7) . Que se deve entender aqui 
por «norma»? Em primeira instância uma qualidade de tipo 
biológico - a potencialidade de desenvolvimento vital de um 
dado organismo entendida seja sob o ponto de vista físico, seja 
psicológico. Qu anto a isto - precisa o inglês Edwin Ray Lankes-
ter - «a degeneração pode ser definida como uma gradual mu-
tação da estrutura na qual o organismo consegue adaptar-se 
a condições de vida menos variadas e menos complexas» (28) . 

Isto não significa que bem depressa se verifique um progres-
sivo deslizamento da definição da norma do nível morfoge-
nético para o antropológico: a anomalia biológica não é mais 
do que um sinal de uma anormalidade mais geral que coloca 
o suj eito degenerado numa condição estavelmente diferencia-
da em relação aos outros indivíduos da mesma espécie. Mas a 
esta primeira transição categorial segue-se uma segunda, des-

(25) V. Magnan e M. B. Legrain, Les dégénérés, élat mental et synd1'Omes 
épisodiques, Paris, 1895, p. 79. 

(26) B.-A MoreI, Tmité des dégénéréscences, cit, p.5. 
(27) G. Sergi, Le degenerazioni umane, Milão, 1889, p. 42. 
(28) E. R. Lankester, Degeneration.A ChajJter in Darwinism, Londres, 

1880, p . 58. 
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tinada a deslocar a anormalidade do terreno intra-especílic 
para as fronteiras da própria dimensão humana. Dizer qur 
degenerado é um anormal significa empurrá-lo para uma 
de indistinção não inteiramente compreendida na categorl 
de homem. Ou, talvez melhor, alargar esta última até 
a sua própria negação: o não-homem no homem e, assim, 
homem-besta. É o conceito lombrosiano de 
qual parecem compendiar-se todas as degenerações possÍ\ 
que desenvolve esta função de inclusão excluente: configurl 
-se como uma espécie de anacronismo bio-histórico que 
do avesso a linha da evolução humana até a levar ao contao 
to Com a animaIl"l). A degeneração é o elemento animal 
ressurge no homem sob a forma de uma existência que 
é propriamente nem animal nem humana, mas exactamentCl 
o seu ponto de encontro: a co-presença contraditória de 
géneros, dois tempos, dois organismos incapazes de chegar 
unidade da pessoa e por isso mesmo de configurarem uma 
ma qualquer de subjectividade jurídica. A adscrição no tipo do 
degenerado de um número cada vez mais vasto de categorias 
sociais - alcoólicos, sifilíticos, homossexuais, prostitutas, obc. 
SOS, até ao próprio proletariado urbano - restitui o sinal desta 
troca descontrolada entre norma biológica e norma jurídico-
-política: aquilo que aparece como o resultado social de uma 
determinada configuração biológica é na realidade a represen-
tação biológica de uma preliminar opção política. 

2. O lugar onde mais do que em qualquer outro se torna 
evidente este intercâmbio inapropriado entre biologia e direi-
to é a teoria da hereditariedade. Nos mesmos anos em que 
sai o ensaio de Morel, aparece, publicado pelo mesmo editor 
parisisense, Balliere, o Traité de Prosper Lucas sobre «a here-
ditariedade natural nos estados de saúde e doença do sistema 

(29) Sobre a teoria degene rativa italiana veja-se a tese de A. BerJi-
ni, L'ossess1"one delta degenerazione. Ideologie e pratiche deU'eugenetica, Inst. 
Orientale di Napoli , anno acad. 1999-2000, bem como, mais em geral, 
M. Donzelli (org. ), La biologia: parametro ejJistemologico del XIX secolo, Ná-
poles, 2003 
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1111 VOSO»{30), seguido, a vinte anos de distância, por L'hérédité. 
I, I/lde fisychologique sur ses phénornenes, ses lois, ses causes, ses con-

'II/ertces, de Théodule Ribotl" l. No centro destes textos, e de 
1,III toS que se lhes seguirão, está uma nítida deslocação de pers-
Iwrtiva do indivíduo, entendido modernamente como sujeito 
,I, direitos e de decisões, para a linha da descendência da qual 
, )o> constitui apenas o segmento final. À solidariedade, ou à 
I tlllcorrência, horizontal, entre irmãos, típica das sociedades 
111)('I'al-democráticas, substitui-se a relação vertical que liga os 
IIIIIos aos pais e, através deles, aos antepassados. Contrariamente 
,10 que sustentam as teorias pedagógicas e sociais de inspira-

igualitária, a diferença que separa os indivíduos parece 
11I1Iltrapassável: quer os traços somáticos, quer os psicológicos 
"Hlão predeterminados à nascença por um vínculo biológico 
'i ue nem a vontade individual nem a educação podem rom-
pcr. Como as virtudes e as fortunas, também as malformações 
Il'ansmitidas hereditariamente assumem o rosto de um destino 
Inelutável: ninguém pode escapar a si próprio, quebrar a ca-
deia que liga inexoravelmente dada um de nós ao seu passado, 
('scolher a direcção da sua vida. É como se o morto se apode-
rasse do vivo e o mantivesse na sua órbita: «A hereditariedade 
governa o mundo - sentencia o doutor Apert - os vivos agem 
mas neles falam os mortos, que os tornam naquilo que são. 
Os nossos antepassados vivem em nós» (32) . A vida não é mais do 
que o resultado de qualquer coisa que a precede e a determina 
em todas as suas etapas. A figura lombrosiana do «delinquen-
te nato» constitui a mais célebre expressão desta ideia: como 
ensina a sabedoria antiga do mito, as culpas dos pais recaem 
sempre sobre os seus filhos . O direito, que justamente toma os 
modos do mito, não pode senão conformar os seus procedi-
mentos com esta primeira lei, mais forle do que qualquer outra 
porque radica nas razões profundas da biologia e do sangue. 

(30) P. Lucas, Traité philosophique et physiologique de l'hérédité nature/te, 
2 vols., Paris, 1847-50. 

(31) Th. Ri bot, L'héréclité. Étude pS)'chologique sur ses phénomenes, ses lois, 
ses causes, ses conséque71ces, Paris, 1873. Sobre Ribol cf. R. Bodei, Destini 
jJersQnali, cit., pp. 63 sgg. 

(32) D. Apert, L'hérédilé morbide, Paris, 1919, p. I. 
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A hereditariedade, na definição de Lucas, é «uma lei, uma 
e um !acto»(33l, Mais precisamente, uma lei que tem a 
irresistível do facto, que coincide sem desvios com a próori. 
facticidade. 

É aqui que se verifica a transformação da relação entre 
mos e bios a que antes fazíamos referência: aquilo que na 
lidade é efeito apresenta-se como causa e vice-versa. 
Pichot recordou que a noção económicojurídica de hereditaoi 
riedade, aparentemente decalcada da hereditariedade 
gica, constitui pelo contrário o seu fundamento retroactivo(311. 
O termo latino hereditas tem apenas, de resto, o significado 
legado de bens aos descendentes no momento da morte. Só 
partir de 1820 o vocábulo começa a ser aplicado por analogia 
no âmbito da transmissão de caracteres biológicos. Prova disto 
o facto de a monarquia hereditária clássica, embora faça rr. 
ferência à descendência de sangue (o «sangue azul>.), não se 
basear numa concepção de tipo genético, antes num protoco-
lo jurídico correspondente a um determinado ordenamento 
social. Também a obrigação da sucessão dinástica se justificava, 
mais do que por motivações de tipo biológico, por um argu-
mento de ordem teológica - o direito divino dos reis. Para que 
este processo se secularize é preciso esperar o nascimento do 
direito natural, primeiro, e depois do direito positivo. Não, 
todavia, seln que entre os dois se insira uma diferente tradição, 
de origem calvinista, que propõe, aplicada a todos os indiví-
duos, a ideia de predestinação divina. O elemento a ressaltar 
é que a teoria hereditária pós-darwiniana se situa exactamente 
no ponto de confluência antinólnica destas duas trajectórias. 
No sentido de que, por um lado, laiciza completamente a tra-
dição dinástica de tipo aristocrático, mas por outro reproduz 
em termos biopolíticos o dogma da predestinação. Quando o 
embriólogo August Weismann leva às últimas consequências a 
teoria do plasma germinativo, acabará por desembocar numa 
singular forma de «calvinismo biológico», ou de «biolologismo 
calvinista», segundo o qual o destino do ser vivo está 
mente programado. Com a variante, naturalmente, de que j á 

(33) P. Lucas, Traité cit., p. 5. 

(34) A. PichO!, La société Imre. De Darwin a Hitler, Paris, 2000, pp. 80-65. 
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Ij l10 é a alma que é imortal mas sim o sangue que se transmite 
hlllltável através dos corpos das gerações sucessivas. 

É esta linha de raciocínio que se insinua na teoria da dege-
IH'ração até se tornar no seu próprio pressuposto: o processo 
o h'generativo difunde-se j ustamente através da transmissão dos 
I ,Iracteres hereditários. Mas já aqui aparece uma primeira 
I nngruência. Se o sangue herdado geneticamente não se mo-
o Ilnca - segundo o princípio teo-biológico do plasma germinal 

por que razão, na passagem de pai para fi lho, a deficiência 
orgânica se acrescenta de maneira exponencial, até chegar à 
o'!lerilidade e à extinção da linhagem? E, por outro lado, se no 
, urso de poucas gerações este resultado dissolutivo é inevitável, 
110rquê temer uma difusão cada vez mais ampla do fenómeno? 
A resposta tem a ver com a noção de contágio: a patologia de-

não só se multiplica metonimicamente no interior 
do próprio corpo numa série de doenças interrelacionadas, 
,'omo se propaga irresistivelmente de uns corpos para outros. 
A degeneração, se assim se pode dizer, é sempre degenerativa. 
Reproduz-se intensificada e ampliada de dentro para fora e 
de fora para dentro. Este poder contaminante - de transmu-
lação interna e de transmissão externa - é mesmo o seu traço 
mais característico. Para que na verdade assim seja deve ser 
conjuntamente hereditária e contagiosa - e contagiosa tanto no 
plano vertical da descendência como no plano horizon tal da 
comunicação social. Mas o que é problemático é justamente 
esta co-presença: se o plasma germinativo não se modifica, se-
gundo a lei de Weismann, isso significa que não é susceptível 
de contágio: se, pelo contrário, é um veículo potencial de con-
taminação, como afirma a teoria da degeneração crescente, 
isso significa que a sua estrutura genética não é imutável. Esta 
dificuldade lógica - que produziu mais do que uma confusão 
interesseira entre doenças contagiosas (a tuberculose e a sífilis, 
por exemplo) e doenças hereditárias - foi contornada através 
da tese intermédia de que a própria tendência para contrair o 
contágio pode ser hereditária: deste modo a infecção externa 
é justificada pela predisposição interna e a predisposição in-
terna pela infecção externa. Quer a degeneração se espalhasse 
por transmissão hereditária ou por contágio, o que contava em 
todo o caso era a construção do dispositivo imunitário apto a 
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bloquear a sua difusão. Alguns decénios mais 
tres catedráticos alemães Fischer e Verschuer saberiam 
o campo de investigação - dedicando-se o primeiro ao 
do sangue dos diferentes grupos étnicos e o segundo ao 
linhas hereditárias nos gélneos monozigóticos: a síntese 
rativa, essa foi produzida por Josef Mengele no laboratório 
Auschwitz. 

3 . Era esta conclusão inevitável? Implícita na própria 
da categoria de degeneração? Não se pode afirmá-lo categori. 
camente. Que ela tem um nítido timbre imunitário é tornado 
evidente pela sua explícita valência reactiva. Mas reactiva não 
quer dizer reaccionária. Não me refiro apenas à circunstância _ 
no entanto não irrelevante - de que tomaraln como referência 
essa categoria além de expoentes da direita católica também 
autores progressistas e socialistas. Aquilo que no fundo os une 
é a ideia de que a patologia degenerativa não seja simples-
mente a sobra negativa do progresso mas um derivado dele 
próprio. Não é por acaso que a Sua génese se situa na fase ime-
diatamente posterior à Revolução Francesa - quando a selec-
ção natural começa a ser flanqueada por uma posição protec-
tora em relação à parte mais débil da sociedade. A conotação 
classista, se não já racista, dessa argumentação é evidente. Mas 
isto não anula uma série de outros vectores que parecem em-
purrar o conceito em direcção contrária. Antes de mais nada, 
a convicção de que não é possível voltar atrás, à simples selec-
ção natural - e que portanto se deve recorrer a um coryunto 
de intervenções artificiais. Por outro lado, a hipótese de uma 
propagação imparável do processo degenerativo em todos os 
sectores e ambientes sociais: nascida em certa parte, a dege-
neração acabou por atingir O todo. É uma doença global, em 
perene expansão, nao só entre as raças inferiores mas também 
entre as superiores. É justamente a asseverada conexão com 
as dinâmicas de modernização - da industrialização à urbani-
zação - que parece ligá-la ao destino das camadas burguesas e 
intelectuais. 

Já Lombroso, como se tinha insistido no nexo, miste-
rioso e inquietante, entre génio e loucura _ o génio, enquanto 
desvio da norma média, é uma forma sofisticada de neurose 
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Mas quem, mais do que ninguém, colocou a 
oI"Keneração na esfera intelectual foi o médico húngaro, de 
," Igem judaica, Simon Maximilian Südfeld, conhecido de um 
'.," lO público pelo pesudónimo de Max Nordau. No seu livro 
dc 'dicado ao tema, Entartung, são incluídos nessa categoria 
III {"'ra1'aelitas, pamassianos, nietzSchianos, zolianos, ibsenianos 
, por aí fora - todos assimilados, no plano tipológico, àque-
I.,s «que satisfazem os seus instintos doentes com o cutelo do 
.1"Isassino ou com os cartuchos do dinamiteiro em lugar da 
I H'na e da pluma» (35) É impossível não ver o fio que une seme-
lhantes apreciações às futuras elocubrações nazis sobre a arte 
degenerada. Mas o ponto a realçar está no facto de que toda 
II arte moderna é declarada degenerada, ou seja, correspon-
dentemente, que a degeneração tem ela mesma uma nervura 
,'slética, como de resto é pressuposto pela própria categoria de 
'Idecadentismo». 

Que, por outro lado, a degeneração não seja apenas uma 
Iloção negativa - ou, melhor, que o seu sinal «menos» possa, 
de uma outra perspectiva, transformar-se num «mais» - é 
afirmado da maneira mais explícita num texto que parece ir 
radicalmente a contra-corrente mas que, ao contrário, expri-
me um elemento que desde o início está latente no conceito. 
Trata-se de I vantaggi de/la degenerazione de Gina Ferrero Lom-
broso. Depois de colocar como premissa que «nenhuma linha 
separa claramente nos animais os caracteres progressivos dos 
regressivos, a degeneração da evolução»(36) , a autora pergunta-

«se muitos dos fenómenos actualmente considerados de-
generativos não são, pelo contrário, evolutivos, manifestações 
úteis em vez de danosas para a adaptação que o corpo humano 
tem vindo a fazer às condições em que tem de viver» (37). Não 
só isso, como Lombroso dá mais um passo em frente que a 
coloca numa posição muito particular no seio do paradigma 
imunitário. Como já no caso do Nietzsche mais radical, este 
não tem de facto um carácter de exclusão ou de neutralização 
mas mais de assunção e de valorização do diferente, do disfor-

(35) M. Nordau, Entartung, 2 vols., Berlim, 1893, 
(36) G. Lombroso, Le vantaggi della llegenerazione, Turim, 1904, p, 56. 
(37) /bid. , p. 114. 
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me, do anormal enquanto potências inovadoras e transform 
doras da realidade. É assim que referindo-se explicitamente 
às «imunidades proporcionadas pelas doenças sofridas», 
pode concluir que: 

são os degenerados que alimentam a sagrada face do 
progresso, a eles está atribuída a função da evolução, da ci-
vilização. Como as bactérias da fermentação, eles assumem 
a tarefa de decompor e reconstruir as instituições, os servi-
ços que prestaram no seu tempo, eles activam a renovação 
material deste organ ismo tão complexo que é a sociedade 
humana(38) . 

Esta citação restitui toda a extensão, e também a antoni-
micidade, da categoria de degeneração. Ela implica conjun-
tamente a imutabilidade biológica do ser e a Sua continua 
modificação. A fixidez e o movimento, a identidade e a trans-
formação, a concentração e a disseminação. Correndo ao lon-
go de uma linha que sobrepõe natureza e história, conservação 
e inovação, imunização e comunicação, parece ressaltar contra 
si própria e transformar-se no seu contrário. Para depois voltar 
a restabelecer-se sobre as coordenadas iniciais. A faixa de osci-
lação é a que vai da parte ao todo e, também, do todo à parte. 
Aberta até incluir todo o mundo civilizado, a noção de dege-
neração recolhe-se até certo ponto em volta do seu próprio 
objecto vitimário, separando-o drasticamente do tipo são e 
empurrando-o para um destino de expulsão e de aniquilamento. 
Mais do que as teorias, são as práticas artísticas que registam 
esta singular rotação de sentido(39J.]á o ciclo zoliano Rougon-
-Macquart e os dramas de Ibsen - como, em Itália, II viceré de 
De Roberto e I venni de Mastriani - constituem um laboratório 
figural de notável espessura expressiva. Mas as obras que mais 

(38) lbid., p. 185. 

(39) Para estas referências literálias retomo e desenvolvo as indica-
ções de D. Pkk, Faces of Degeneration. A EuropeanDisorder, c. 1848 _ c. 1918, 
Cambridge, 1989, pp. 155-7.rj. Sobre o conceito de degeneração veja-se 
também]. E. Chamberlin e S.1. Gilman (org.), Degeneration. TheDarhSicb 
oi Progress, Nova Iorque, 1985. 

TANATOPOLíTICA (O CI CLO DO CHENOS) 179 

dr) que quaisquer outras dão conta desse circuito semântico 
.:10 talvez três textos que se sucedem no breve espaço de dez 
I,IIOS, ou seja The Strange Case Df Dr. Jekill and Mr. Hyde de Ste-
\<, nson, The Picture Df Dorian Gray de Wilde e Dracula de Stoker. 
" trajectória que eles parecem percorrer vai da sobreposição 
" progressiva divergência entre luz e sombra, saúde e doença, 
norma e anormalidade. Tudo numa moldura narrativa que, 
II OS seus próprios detalhes, lembra a síndrome degenerativa 
que atravessava a sociedade do tempo: do cenário da metró-
pole degradada e tentacular à centralidade paroxística do san-
J( lle , ao combate de vida ou morte entre médico e monstro. 

Aquilo que, de qualquer modo, caracteriza os três textos é 
" desvio crescente entre o plano das intenções do protagonista 
e o da realidade que a sua escrita ao mesmo tempo esconde 
C deixa vislumbrar: quanto mais o protagonista se quer liber" 
lar da degeneração que traz dentro de si, projectando-a para 
fo ra de si, tanto mais o resultado é um excesso de morte que 
Irrompe na cena e o engole. É assim no texto de Stevenson, 
no qual o doutor em medicina legal Jekill tenta imunizar-se 
ontra o seu lado pior por meio da construção bioquímica 

de um outro eu: «Protegido desse modo em todas as frentes, 
pelo menos assim me parece, decidi aproveitar-me da estra-
nha imunidade que me oferecia a minha posição» (·IOl . Mas a 
criatura estranha bem depressa escapa ao controlo do criador 
c retoma a posse do seu corpo. É um outro - mas gerado pelo 
eu e destinado a reentrar nele. Um «ele» (41) , um «animal»(42l. 
um «bruto»(13l, que, porém, não é possível isolar porque faz 
Ulll consigo, com o seu corpo, O seu sangue, a sua carne: «Este 
era o aspecto mais impressionante de toda a questáo [ ... ] que 
o horror que estava para manifestar-se nele estivesse estrei-
tamente amarrado à sua pessoa, mais próximo do que uma 
esposa, mais íntimo do que um olho, incorporado na sua pró-
pria carne, onde o sentia munnurar e lutar para nascer, e o 

(40) R. L. Stevenson, TiIe S/range Case oi Dr. jekiU and Mr. Hylk (1886), 
Hannondsworth 1984 [trad. it. Il doulYf jekiU e Mr. Hide, Milão, 1991, p. 92]. 

(41) rbid., p. 102 
(42) lbid. , p. I DO. 
(43 ) lbid. , p. 103. 
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dominava, despojando-o da sua vida»(44J, Controlado, 
lizado, domesticado por doses cada vez maiores de antíd. 
o duplo monstruoso - que afinal é o próprio sujeito visto 
contraluz - toma por fim o domínio sobre aquele que 
domá-lo e arrasta-o para o seu abismo. O degenerado mio 
senão o próprio médico, ao meSlno tempo sua sombra C 
verdade última. A única maneira de o deter é dar-lhe 
matando no mesmo acto também aquele eu com o qual 
de sempre coincide. 

No segundo relato, o de Wilde, o eu e o outro acen 
am a sua divergência . O duplo já não está dentro do 
po do sujeito, como ainda acontecia com ]ekill-Hyde, 
objectiva-se num retrato que ao mesmo tempo espelha 
trai o original. É ele que degenera em seu lugar _ de 
vez que ele perverte o seu comportamento. A separação 
real - isto é, da alteração constitutiva do sujeito - é repres"" 
tada pelo lençol que cobre a tela para a ocultar aos olhos 
todos. Desta maneira a decadência da imagem pintada _ 
projecção do mal fora de si - te ria mantido longe a 
assegurando a imortalidade do slUeito. Mas também n 
caso o desdobramento não chega até ao fim. O mecanisma 
avaria-se e a imagem recupera o seu rosto. A degeneraçãq 
pintada é na realidade a sua: «Nas paredes do quarto fechada 
e solitário onde passa tantas horas da sua adolescência 
durara com as suas próprias mãos o terrível retrato cujas 
ções mutáveis lhe mostravam a verdadeira degeneração 
sua existência)} (45) , O golpe final que Dorian vibra contra 
monstruosa alma viva»(46) fere-o inevitavelmente a ele 
prio, transformado agora no monstro da imagem. É ele quem 

jaz por terra «morto, com uma faca cravada no coração})(47), 
O crime da morte - o sonho auto-imunitário do homem _ 
revela-se mais uma vez ilusório: apenas pode transformar-se 
na morte do próprio assassino. 

(44) Ibid. , p. 104. 

(45) O. Wilde, The Picture of Doria" Oray (1890), Harmondsworlh 
1982 [trad. it. IlritmUo di Dorian Oray Milão, 1982, pp. 182-83]. 

(46) Ibid. , p. 268. 
(47) Ibid,. p.269. 
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( ;om Drácula a relação entre a realidade e a sua represen-
I,'" mitológica desloca-se decididamente em favor desta. As 
" \,1S do bem parecem contrapor-se frontalmente às do mal 

"'"' projecto de imunização definitiva da doença. O demónio 
proj ectado para fora da mente que o criou. Com pendia em 

I Iodas as características do degenerado - já não é o outro no 
1IIII lI cm mas o outro do homem. Ao mesmo tempo lobo, mor-

I e sanguesuga, é sobretudo princípio de contaminação. Não 
I I vive do sangue dos outros como se reproduz, multiplicando-
11 nas próprias vítimas. Como nos futuros manuais de higiene 

I ,li ial, o seu lnáximo delito é o delito, biológico, da transmis-
t,\o do sangue infecto. Levou a contaminação - a Transilvânia 

para as casas de Londres. Introduziu o outro no próprio e 
, '1lI signou o próprio no outro. A adesão à teoria degenerativa 
I " " temporânea é de tal modo absoluta que o texto não pode 
dé' ixar de citar os seus autores: «O Conde é um criminoso e 
pertence ao tipo criminoso. Assim o classificariam Nordau e 
I ,ombroso» (18) . Como o degenerado, ele não é um verdadei-
l O homem, mas tem feições humanas. Não tem imagem, mas 
Illuda constantemente de aspecto. Não é um tipo mas um con-
I ratipo. Pertence ao mundo do «não» -já não vivo, é também 
l ' sobretudo «não morto», repelido pela vida e pela morte para 
um abismo que não pode voltar a fechar-se. É Ulll já-morto, um 
meio-morto, Uln morto-vivo, como serão definidos cinquenta 
,mos depois outros «vampiros» com a estrela amarela no braço. 
O seu assassinato, com uma estaca no coração e a cabeça corta-
da, tem os traços da morte salvífica que dali a pouco haveria de 
ser prodigada às mãos-cheias a milhões de «degenerados». Pôr 
fim ao «homem-que-era }} (49), àquela «carne viva do espírito» ([,0>, 

à «Coisa imunda>} (51) quer dizer libertar não só aqueles que ele 
ameaça mas também ele mesmo, restituí-lo enfim àquela mor-
le da qual provém e que carrega em si sem a poder atingir: 
«Quando se fizer esta agora não-morta repousar como verda-

(48) B. Stoker, Dracula (1897) , Oxford, 1983 [trad. it. DraC1lÚJ, Milão, 
1988 , p. 396] . 

(49) lbid., p. 284. 
(50) lbid. , p. 255. 
(51) lbid. 
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deira morta, só então a alma da pobre rapariga que nós 
mos será de novo livre [ ... ] Essa a razão, meu amigo, pela 
será bendita por ela a mão que desfira o golpe que lhe 
essa liberdade»(52). 

3. Eugrmética 

A missão de traduzir tais alucinações literárias para a 
alidade será assumida pelo movimento eugenético que 
primeiros anos do século xx abrasou como um fogo puri 
dor todo o mundo ocidental (contrariado apenas pela 
Católica e pelo lissenkismo soviético) (53) . No que se refere 
teoria da degeneração - aos seus rUlnos e antinomias . 
nas - aponta ao mesmo tempo um resultado possível e 
seca simplificação. Aparentemente não faz mais do que 
dele as necessárias conclusões: se os povos civilizados se 
contram expostos a um destino de progressiva degeneraçãDj 
o único modo de os salvar é mudar a direcção do processn 
em curso. Livrar a do mal que a corrompe para 
restituir ao horizonte do bem, do são, do perfeito. Asubsll<l 
tuição do prefixo positivo «eu» ao negativo «de» exprime 
modo mais imediato esta intenção reconstituinte. Mas a 
plicidade da passagem não dá conta de uma dupla deslocação, 
An tes de mais, do p lano descritivo _ a que permanecia 
da a semãn tica degenerativa - ao prescritivo: aquilo que 
entendido como um dado, ou um processo, torna-se, com 
eugenética, um projecto, um programa de intervenção. E depois, 
conseq uentemen te, do campo da natureza para o do artificio: 
enq uanto a degeneração permanece um processo natural, to-
talmente interno à esfera do bios, o procedimento eugenético 
tem carácter de técnica. É certo que aplicada à vida, mas de 
uma forma que justamente pretende modificar o seu desenvol-
vimento espontâneo. Na verdade, o discurso eugenético, mais 

(52) Ibid., p. 256. 

(53) Para uma resenha det.'11hada (e amável) das instituições e das 
práticas eugenéticas nos primeiros decénios do século XX, cf. M.-T. Ni. 
sot, La question eugénique dans les divers pa)'s, 2 vols., Bruxelas, 1927-29. 
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I" que a natureza enquanto tal, declara querer corrigir os pro-
l,tlimentos que influenciaram negativamente o seu curso - a 
IImeçar pelas instituições sociais e pelas práticas protectoras 
III relação aos indivíduos biologicamente inadaptados que a 

I Il'cção natural, deixada a si própria, teria eliminado. A tese 
ulhre esta matéria que é repetida sob várias formas, em todos 
I llj textos, é a de que a selecção artificial tem como único fim 
I uma selecção natural debilitada ou invertida por 
IIH'canismos de compensação de tipo humanitário. Mas é na 
própria ideia de uma reconstrução artificial da ordem natural 
'Iue está o problema: como repristinar a natureza por meio de 
11m artificio? Ou como aplicar um artifício à natureza sem a 
desnaturar? O único modo de o conseguir é adequar preven-
Ilvamente a ideia de natureza ao modelo artificial segundo o 
qual se quer restaurá-Ia - descartando como não natural tudo 
'Iquilo que não concorde com ele. Neste aspecto, porém. tor-
lIamos a dar de cara com o negativo que se queria neutralizar: 
"firmar o bom ghrmos significa negar aquilo que do seu interior 
11 nega. É por isso que, desde os trabalhos de Francis Galton, a 
quem se deve a primeira formulação do conceito, se põe sem-
pre a par da eugenética positiva, voltada para o melhoramento da 
espécie, uma eugenética negativa, destinada a impedir a difusão 
dos exemplares disgénicos. Aliás, onde se abriria espaço para 
o incremento dos melhores a não ser no vazio produzido pela 
eliminação dos piores? 

O ponto médio desta transição categorial é constituído 
pelo conceito de «higiene racial». Este não representa apenas 
a tradução alemã do objectivo eugenético mas uma coisa que 
põe a nu a sua nervura central. Pode encontrar-se uma aborda-
gem significativa da mutação em curso no ensaio de Wilhelm 
Schallmayer Vererbung und A us/ese im Lebrmslauf der Volker: eine 
staatswissenschaflliche Studie auf Grund der neueren Biologie (Here-
ditariedade e selecção no desenvolvimento vital das nações: es-
tudo social e científico com base na mais recente biologia) (54) . 

Considerando que o mesmo autor tinha escrito alguns anos 
antes um livro dedicado ao tratamento da degeneração das 

(54) W. Schallmayer, VererbungtLndAuslese im LebenslatLJ der Võlker: tine 
slaatswissenschaflliche Studie au! Grund der neueren Biologie, lena, 1903. 
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nações civilizadas(55l, fica-se com um retrato completo do 
vimento da ciência política alemã numa direcção biolól 
É verdade que o ensaio não se reconhecia no racismo 
- como, pelo contrário, o de Ludwig Woltmann, contemporj 
neo, intitulado Politische Anthropologie(56), mas isto toma 
mais relevante a viragem biopolítica que inaugurou: 
qualquer hipótese de reforma social avançada pela esquerdJ 
democrática, o poder do Estado está directamente ligado 
saúde biológica dos seus membros. Isto quer dizer que é 
interesse vital da nação favorecer o crescimento dos mais 
e prevenir paralelamente o dos mais débeis de corpo e 
te: a defesa do corpo nacional requer a exportação das 
partes doentes. Já Alfred Ploetz, no seu influente manual 
Rassenhygiene(57) , tinha fornecido a chave mais apropriada 
entender o sentido da transformação em curso: raça e vida 
sinónimos na medida em que a primeira imuniza a 
em relação aos venenos que a ameaçam. Nascida da luta 
células contra as bactérias infecciosas, a vida é agora defendida 
pelo Estado de todas as possíveis contaminações. A higiene ra 
ciaI é a terapia imunitária voltada para prevenir, ou extirpar, '01 
agentes patogénicos que põem em risco a qualidade biológica 
das gerações futuras. 

2. O que deste modo se desenha é uma transformação radio 
cal da própria noção de política - pelo menos na acepção mo-
dema da expressão. Já em GaIton, mas ainda mais na biométrica 
de Pearson, a sua situação parece COmpreendida entre as áreas 
da matemática, da economia e da biologia: as escolhas políticas 
dos organismos nacionais são rigidamente extraídas do cálculo 
da produtividade da vida humana em relação aos seus custos. 

(55) Id., Über die drohende IJhysische Entartung der Newied, 1895. 

(56) L. Woltmann, Politische Anthrr>polgie: eille Untersuchung über den 
t.tnfluss der Descendenztheon·c auf der Lehre von der politischen Entwicldung der 
Vblker, Leipzig, 1903. 

(57) A. Ploetz, Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen: 
ein Verruch über Rassenhygiene und ihr Verhiiltnis zu den humanen ldealen, 
besonders z.um Socialismus, Berlim, 1895. 
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, I ' possível quantificar o capital biológico da nação com base na 
1".llidade vital dos seus membros isso tem como consequência 

I, 'spectiva subdivisão em compartimentos de diferente vaIor. 
, ,Ia no entanto errado entender esse valor em sentido exclusi-
1II1ente económico. Embora de facto seja esse o entendimento 

11.1 ('ugenética de matriz anglo-saxónica e escandinava não é assim 
' 0; \ alemã. É certo que também nesta não falta a referência ao 
, .ll culo da diferença entre custos e proveitos, mas sempre su-
Iourdinado a uma diferença mais profunda e subjacente quanto 
.1 tipologia da vida humana enquanto tal: não é o homem que 
, avaliado em função da sua produtividade económica, é a pro-
dutividade económica que é medida em razão do tipo humano 
'Iue lhe é inerente. Isto contribui para explicar o extraordinário 
,"'senvolvimento da antropologia na Alemanha dos últimos de-
, (·"ios do século XIX até à primeira metade do século seguinte, 
I'OlTI o seu auge nos anos trinta e quarenta, que vêem oitenta 
por cento dos antropólogos inscreverem-se no partido nacional-

Não fora por acaso que Vacher de Lapouge afirmara 
11 0S seus &sais d'Anthroposociologie sobre Roce et milieu social que 
11 a revolução que a bacteriologia produziu na medicina, vai a an-
tropologia produzi-la na ciência política,, (58). Aquilo que está em 
jogo, de facto, mesmo antes de implicações sócio-económicas, e 
mesmo como seu pressuposto explicativo, é a definição do géne-
ro humano no seu todo e nos seus contornos internos. 

Já a discriminação entre raças - superiores e inferiores, mais 
e menos puras - constitui uma primeira clivagem intra-específica, 
aparentemente confirmada e legitimada pela descoberta con-
temporânea por Ludwig Hirszfeld e Karl Landsteiner dos di-
ferentes grupos sanguíneos: o anthropos, mais do que o repre-
sentante de um único género, é o continente de biotipologias 
radicalmente diferentes, que vão do super-homem (ariano) ao 
anti-homem judeu, passando pelo homem médio (mediterrâ-
nico) e pelo sub-homem (eslavo)'''). Mas o que conta ainda 

(58) G. Vacher de Lapouge, Rnce et llIilüm social. Essais d:AnthroposociQ-
logie, Paris, 1909, p. 169. 

(59) Veja-se sobre esta matéria os ensaios coligidos por M. B. Ada-
ms em The Wellbom Science. Ellgrnics in Gennany, France, Braz.illlnd Russia, 
Oxford, 1990. 
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mais é a relação entre essa clivagem interna da espécie 
na e aquela que situa nas suas fronteiras exteriores em 
às outras. Neste sentido, a antropologia alemã trabalha em 
treito contacto com a zoologia, por um lado, e com a 
por outro, situando o homem numa linha que, em diversos 
veis qualitativos, também compreende a planta e o animal. 
aqui, todavia, ainda estamos dentro do modelo 
clássico. O elemento novo que o vem forçar está, no entantOj 
na sobreposição que se vai progressivamente verificando 
as diversas espécies: no sentido de que Ulna resulta ao 
tempo externa e interna à outra. Daqui um duplo efeito 
do: por um lado a projecção de determinados tipos humanol 
no «catálogo» botânico e zoológico; por outro, a incorporação 
de certas espécies animais e botânicas no in terior do género 
humano. Esta segunda transição, em particular, explica 
só a crescente fortuna da disciplina antropológica, mas 
bém a circunstância, de outro modo incompreensível, de 
o próprio nazisnlo não renunciou à categoria de humanitas, 
à qual até confere o máximo relevo nonnativo: mais do que 
«bestializar» o homem, como é comum dizer-se, «antropolo-
gizou» o animal - alargou a definição de anthropos ao ponto 
de abranger também nela os animais de espécie inferior(60) . 
Quem era perseguido e sobre quem se exercia uma extrema 
violência não era simplesmente um animal- o simples animal 
até era respeitado e protegido enquan to tal por uma das le-
gislações mais avançadas do mundo - mas um animal-homem: 
o homem no animal e o animal no homem. Isto explica a cir-
cunstãncia tragicamente paradoxal de que em Novembro de 
1933 - ou seja, apenas alguns anos antes das experiências do 
doutor Roscher sobre a compatibilidade da vida humana com 
a pressão a doze mil metros de altitude ou COln a imersão em 
água gelada - tenha sido emitida uma circular que proibia 
qualquer crueldade sobre os animais, em especial em maté-
ria de frio, calor e inoculação de germes patogénicos. Visto o 

(60) Já se fez referência ao êxito do livro A. Espinas, Des sociétés anima-
leso Paris, 1877. A secção mais relevante para os fins do nosso argumento 
é talvez a inicial sobre os parasitas (divididos em «parasitas, comensais e 
mutuaJistas») e sobre a domesticação, pp. 13-60. 
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j'lo Com que os nazis respeitavam as próprias leis, isto quer 
dl l.cr que se os internados dos campos de extermínio tivessem 
"tio considerados só animais ter-se-iam salvo. Em Janeiro de 
1\137, de resto, Himmler exprime-se assim perante os oficiais 
da Wehrmacht. ,,vi recentemente um homem de setenta e dois 
Ml OS que cometeu o seu septuagésimo terceiro crime. Chamar 
Ilnimal a um homem destes seria ofensivo para os aniInais: os 
Iltlimais não se comportam assim)) (51). Não é de estranhar que 
"\11 Agosto de 1933, ao anunciar o fim da «intolerável tortura 
(' sofrimento das experiências com animais» I Gôring chegasse 
.1 ameaçar mandar para um campo de concentração «aqueles 
que pensam ainda que podem tratar os animais como se fos-
Rem uma propriedade inanimada) (52) . 

3. Garland E. Allen recorda como a eugenética americana-
a mais desenvolvida em princípios do século xx - apareceu num 
contexto agrícola'63I. A sua primeira organização nasceu da co-
laboração entre a American Breeders Association, a Minnesota 
Agricultura! Station e a Faculdade de Agricultura de ComeU. 
O próprio Charles B. Davenport, considerado o pai da discipli-
na(&I) , tinha procurado num primeiro momento pôr de pé uma 
fazenda agricola sob a direcção do Departamento de Zoologia 
da Universidade de Chicago na qual experimentar as teorias 
mendelianas sobre animais domésticos. Dirigiu-se depois à Fun-
dação Carnegie de Washington para que financiasse uma série 
de investigações sobre a hibridização e a selecão das plantas. Fi-
nalmente, em 1910, com fundos proporcionados pelas famílias 
Harriman e Rockfeller, tinha criado em Cold Spring Harbor um 
novo centro de experimentação genética, o Eugenics Records 

(61) Cf.J. Kotek e P. Rigoulot, Le siêele descamps, Paris, 2000 [trad. it. 
1L secoLo dei camPi, Milão, 2001, p. 2371. 

(62) Ci. R. N. Proctor, La guerra di HitleraL cancro, cit. , p. 15l. 
(63) G. E. Allen, Cluruaux de course el cheuaux de nuit. MélaJJ!LOres et ana--

Logies agricoles dans l'trl.lgénisme américain 1910-1940, em J .-L. Fischer e W. H. 
Schneider (organização de), Histoire de la génétique. Pratiques, lechniques et 
théories, Paris, 1990, pp. 

(64) De C. B. Davenport veja-se em particular Heredity in Relation lo 
Eugcnics, Nova Iorque, 1911. 
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Office, destinado ao estudo da hereditariedade no 
A sucessão de tais iniciativas é bastante significativa da 
estabelecida pela eugenética, entre seres humanos, animais 
plantas. De resto, os jornais nascidos naquele contexto _ 
especial o American Breeder' Magazine, The Joumal Df Heredity C 
Eugenical News - publicavam nonnalmente trabalhos em que 
passava da selecção dos frangos e dos porcos para a dos homenl 
sem solução de continuidade. Se um camponês ou um 
pode favorecer uma reprodução melhor das hortaliças e dos 
elhos ou, pelo contrálio, interromper uma descendência 
tuosa porque - perguntam os fautores da nova ciência _ nos 
veríamos comportar de maneira diferente com o homem? Já 
1892 Charles Richet, mais tarde vice-presidente da Sociedad. 
Eugenética Francesa e Prémio Nobel [da Medicina] em 1 
profetizava que bem depressa «não nos contentaremos 
aperfeiçoar os coelhos e os pombos e procuraremos aperfeiçOai! 
os homens»(65). Quando, alguns decénios mais tarde, 
Darré, ministro do Reich para a alimentação, vier a aconselhar 
Himmler a «transferir a sua atenção dos CJlJzamentos de erva. 
e da criação de frangos para os seres humanos,, ("">' a profecia 
de Richet encontrará a sua mais conspícua confirmação. 
dois livros, publicados no prazo de um ano, de M. Boigey 
L'é/euage hurnain(67) e de A. Binet-Sanglé sobre Le haras hurnain' .... 
até no título nos dão o sentido desta deriva geral do discurso 
tropológico para o zoológico - ou, ainda melhor, como se disse, 
da sua completa sobreposição: «Consideremos friamente o 
de que nós constituímos uma espécie animal _ exorta o doutor 
Valentino - e, a partir do momento em que se acusa a 
raça de degenerar, procuremos aplicar ao seu melhoramento 
guns princípios de criação: regulamentemos a fecundação»(6(), 

(65) C. Richet, Dans Clmi ans, cm «La Revue scientifiquc», 12 de 
ço de 1892, p. 329. 

(66) Cf. R.J. Lifton, I mediei nazis/i, cit. p. 365. 
(67) M. Boigey, L'ékuage humain, Paris, 1917. 
(68) A. Binet-Sanglé, Le haras humain, Paris, 1918. 

(69) C. Valentino, Lesern/prvfessionelm mMeeine, Paris, 1903, p. 28. Sobro 
todos estes autores e textos veja-se também a utilíssima Histuire de l'eugénismf 
enFrance de A. Carol, Paris, 1995, de onde tirei diversas indicações. 
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1.1 Vacher de Lapouge tinha incluído no seu projecto de Sélec-
fl I/ II S sociales as prestações de um «assaz restrito grupo de machos 
tlr' uma absoluta perfeição [ ... ] para inseminar todas as mulhe-
Ir 'S capazes de perpetuar a raça,, (7. ). Mas a mais fiel materializa-
"lo daquilo a que Just Sicard de Plauzoles chamava «zootecnia 
IlIlmana»(71) foi certamente a organização Lebensbom, «fonte de 
vida" , fundada por Himmler em 1935: para aumentar a produ-
',;io de exemplares perfeitamente arianos, alguns milhares de 
.. , ianças de sangue alemão foram roubadas ãs respectivas famí-
lias nos territórios ocupados e confiadas ao cuidado do regime. 

Se a eugenética «positiva» apontava as fontes da vida, a ne-
que acompanha a primeira como condição necessária, 

II ssenta no mesmo terreno. É verdade que esta dirigia a sua 
vigilância a todos os possíveis canais de contágio degenerativo 

desde a área da imigração à dos casamentos, regulados por 
normas de cada vez mais drástica homogeneidade racial. Mas 
-o ponto capital [ ... ] no seu alcance bio-sociológico" - como 
disse um eugenista italiano (72) - continuava a ser o da esterili-
zação. Também a segregação, mais do que como uma restrição 
da liberdade pessoal, é entendida como eliminação da possibi-
lidade de procriação, como uma fonna de esterilização à dis-
tância. Não é por acaso que é dada a alguns «feeble-minded» 
a escolha entre segregação e esterilização. Esta última é a mo-
dalidade mais radical de imunização, porque intervém deveras 
na raiz, no ponto original em que se comunica a vida. Bloqueia 
a vida não num momento qualquer do seu desenvolvimento 
- como o assassínio - mas na sua própria origem. Impede a gé-
nese - veda à vida dar vida, desvitaliza antecipadamente a vida. 
Poderia parecer paradoxal que se quisesse parar a degenera-
ção, cujo resultado final seria a esterilidade, por meio da este-
rilização - se tal antinomia, a duplicação negativa do negativo, 
não fizesse parte integrante, e não estivesse mesmo na base. 
da lógica imunitária. Por isso os eugenistas nunca desistiram 
dela e os nazis fizeram dela uma bandeira da sua bionatologia. 

(70) G. Vacher de Lapouge, Séfecuons soeiales, Paris, 1896, pp. 472-73. 
(71) J. Sicard de Plauzoles, Príncipes d'hygiéne, P.lis, 1927. 
(72) A. Zuccarelli, Il problema capitale dell'"Eugenic(l» , Nocera Inferio-

re 1924, p. 2. 
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É verdade que no Texas já em 1865 se castravam os 
sos. Mas o que era então considerado sobretudo uma puniç:id 
torna-se, com o desenvolvimento da obsessão eugenética, un 
coisa diferente. Tratava-se daquele princípio segundo O 
o corpo político deve ser preventivamente vacinado de 
quer morbo que possa alterar-lhe a função autoconservadol" 
Quando Carrie Buck, uma rapariga da Virgínia, débil menlal 
como a mãe, condenada à esterilização, recorre pritneiro panl 
O Tribunal de Comarca depois para o Tribunal de Apelação 
por fim para o Supremo Tribunal Federal alegando a violação 
da Décima Quarta Emenda segundo a qual «ninguém pod 
ser privado da vida, da liberdade ou da propriedade sem JUSI!) 
processo», assiste-se à rejeição também deste último recurso 
com a seguinte justificação do juiz eugenista Oliver Wendell 
Holmes; «é melhor para toda a gente que em vez de justiça! 
pelos seus crimes os descendentes dos degenerados ou de Os 
deixar morrer de fome pela sua imbecilidade, a sociedad, 
possa impedir aqueles que são manifestamente inadaptado. 
de continuar a sua espécie. O princípio que sustenta a vacina 
ção obrigatória é mais do que suficiente para cobrir também" 
ablação das trompas de Falópio [ ... ] Três gerações de imbeci. 
são suficientes» (73J , A rapariga, classificada como «lixo branco 
pobre » (poor white tmsh) , foi esterilizada juntamente com mais 
8 300 cidadãos da Virgínia. 

4. Se o primeiro procedimento imunitário da eugenética 
é a esterilização, o último - no sentido mais definitivo da ex-
pressão - é constituído pela eutanásia. Num léxico biopolítico 
transformado no seu contrário, ao «bom» nascimento _ ou ao 
não nascimento - não pode senão responder a «boa» morte. 
A atenção dos estudiosos voltou-se recentemente para um 
livro, do jurista Karl Binding e do psiquiatra Alfred Hoche, 
publicado em 1920, com o título Die Freigabe der Vernichtung Úi-
bensunwerlen Lebens (A autorização do aniquilamento da vida 

(73) Cf. A. Santosuosso, Corpo e libertá. Una stona tra diritto e scienza, 
pp. 105-6. Sobre a biopolítica americana e as suas estreitas relações com 
a Alemanha nazi d. S. Küll, The Nazi Connection: Eugenics, American Racism 
and German National SOcialism, Nova Iorque 1994. 
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IIldigna de ser vivida) (74) . Mas esse texto, que parece inaugurar 
11111 género novo, é já o resultado de um percurso que, pelo 
jllcnos na Alemanha, tem no seu princípio um outro trabalho 
11.10 menos significativo. Refiro-me ao ensaio de Adolph Jost 
/Ias Recht auf den Tod (O direito à morte) (751, que uns bons vinte 

cinco anos antes introduz pela primeira vez o conceito de 
I/f'/(a tiven Lebenswert, isto é de «vida privada de valor». Nesse 
ttnsaio sustentava-se o direito a interromper a vida em caso de 
i loença incurável. Mas o que marca a diferença, mesmo em 
1 dação à eugenética da área anglo-saxónica, é a progressiva des-
I,)cação desse direito da esfera do indivíduo para a do Estado. 

o primeiro conserva o direito-dever de receber a 
Il lOrte, só o segundo possui o de a dar: onde estiver em jogo a 
Haúde do corpo político no seu conjunto, a vida singular que 

conforme com esse interesse deve manter-se disponível para 
ser interrompida. E de resto, perguntaJost, não é já assim em 
raso de guerra, quando o Estado exerce o direito de sacrificar 
" vida dos seus soldados pelo bem comum? O elemento novo, 
cm relação a um argumento no fundo tradicional, não está 
lanto no facto de que a morte médica seja assumida na cate-
goria de guerra como eln que esta é inscrita numa visão bio-
-médica da qual a eutanásia resulta parte integrante. 

No que respeita a este quadro o ensaio de Binding e Hoche 
assinala, todavia, uma transição categorial que é tudo menos ir-
relevante. Não só no plano da quantidade - a partir do momen-
to em que aos doentes incuráveis se juntam, como potenciais 
objectos de eutanásia, atrasados mentais e crianças anormais. 
Como também no da argumentação. Deste ponto de vista di r-
-se-ia que as competências -jurídica e biológica - representadas 
pelos dois autores chegam a uma integração ainda mais estrei-
ta que faz de uma não só a justificação fonnal mas também o 
conteúdo da outra. É como se o direito-dever de morte, eln 
vez de se precipitar do alto da decisão soberana sobre o corpo 
dos cidadãos brotasse da sua própria confonnação vital; para 
ser aceite, a morte não deve aparecer COlno negação lnas sim 

(74) K Binding e A. Boche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwcrlen 
Lebens, Leipzig, 1920. 

(75) A. Jost, Das &cht au! den Tod, Gõttingen, 1895. 
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como resultado natural de certas condições de vida. Assim, 
quanto Binding se preocupa em garantir a situação legal 
médicos envolvidos na operação de eutanásia por meio de 
complexo procedimento de pedido de consentimento a 
não é julgado capaz de o dar, Hoche passa por cima desta 
nhosa questão através de critérios puramente biológicos; 
la morte é juridicamente irrepreensível não porque justificadl 
pelos superiores interesses colectivos, mas porque as pessmu 
que atinge já estão mortas. A meticulosa busca lexical de 
pressões adequadas à sua situação diminuida - «semi-homens,.j 
«seres avariados», «mentalmente mortos» , «cascas humanas 
zias .. (Leere-Menschenhül.en) , «lastro humano .. (Ballastexi 
- tem justamente o objectivo de demonsu-ar que no caso 
a morte não chega do exterior porque desde o princípio 
parte daquelas vidas. Ou, mais precisamente, daquelas 
cias. Porque é esse o termo que resulta da subtracção da 
a si própria. Uma vida habitada pela morte é simples 
existência sem vida. Era exactamente este - Dasein ohne 
(Existência sem vida) - o título do filme rodado mais tarde para 
instn'ção do pessoal do programa nazi de eutanásia T4. De 
to, o próprio Hitler tinha contraposto existência e vida 
do uma explícita escala de valores: «De um mecanismo 
que pode apenas reivindicar a existência pela existência, 
formar-se um organismo vivo Com ° fim exclusivo de servir 
ideia superior» (76) . A existência pela existência, a simples 
tência, é a vida morta ou a morte que vive _ carne sem 
Para resolver a aparente contradição semântica, presente 
título do livro de Binding e Hoche, de «uma vida que não 
rcce viver}), basta substituir o primeiro termo pelo de «existên_ 
cia ... As contas mudam logo: a vida que não vale a pena viver 
existência sem vida, a vida reduzida à crua existência. 

A diferença de valor entre existência e vida encontra a 
mais evidente confirmação no correlativo desdobramento 
ideia de humanidade. Conhecemos os diferentes 
qualitativos introduzidos nesta pela antropologia alemã 
tempo: a humanilas é alargada até ao ponto de conter no 
interior uma coisa que não lhe pertence e que até essenCial_ 

(76) R.J. Lifton , I mediei nazisti, cit. , p. 33. 
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"",,,te a nega. Ora essa variedade de tipologias antrópicas re-
'1 " 1'" uma diferenciação análoga por parte de quem se lhes 
II lere de um posto de vista normativo: não é eticamente hu-
111.11'0 tratar da mesma maneira os diversos tipos de homem. Já 
IlI lIding e Hoche nos punham em guarda contra «um conceito 
IlIflado de humanidade .. e «uma sobrevalorização do valor da 
dda enquanto tah>(77l . Mas outros opunham a isto mna dife-
trllte e mais alta humanidade - não só em relação ao corpo 
, Illectivo liberto do peso improdutivo dos Minderwertigen, mas 
I.lInbém a estes últimos. Nesse sentido, com o programa T4 em 
1,leno funcionamento, o professor Lenz declarava que «a actu-
.,1 discussão sobre a chamada eutanásia [ ... ] pode facilmente 
lu' r mal entendida como se se trataSse de uma questão essen-
, lal da salvaguarda da hereditariedade. Queria evitar isto. De 
I.,(to, trata-se de uma questão de humanidade .. (78) . Lenz, de 
I ('sto, não fazia senão levar à sua expressão mais acabada um 
",ciocínio iniciado há muito. Que a eutanásia fosse definida 
t:omo Gnadentod, «morte de favor», «morte piedosa» ou «mise-
I icordiosa» - da faca de lâmina curta chamada «misericórdia» 
I'om a qual em tempos se punha fim à vida dos moribundos, 
.cgundo o eugenista italiano Enrico Morselli (79) - é o resultado 
da inversão conceptual que faz da própria vítima beneficiária 
tia sua supressão. Estando o mal no nascimento - no facto de 
ter nascido contra a vontade da natureza - o único modo de 
.. lvar dessa condição sub-humana quem não foi bem conse-
guido é restituí-lo à morte libertando-o de uma vida inadequa-
da e opressora. Por isso o livro imediatamente subsequente de 
Binding e Hoche tem por título Die Erlosung der Menschheit vom 
Elend (A libertação da humanidade do sofrimento) "O) . «Liber-
la aqueles que não se podem curar .. era também a invocação 
que encerrava o filme Existência sem vida. Em França, onde a 

(77) A. Hoche, ArzLliche Bcmcrkungen, em Die Freigabe, cit., pp. 61-62. 
(78) Cf. B. Müller, Scienza di ",,,,ie, cit., p. 52. 
(79) E. Morselli, L'uccisione jJielosa, Turim, 1928, p. 17. Note·se que o 

livro de Morsclli se apresenta como uma rectificação em sentido modera-
do das teses de Binding e Boche. 

(80) Ernsl Mann [pseudónimo de Gerhard Hofmann], Die Erliisung 
rler Menschheit vomElend, Weimar, 1922. 
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eutanásia de Estado nunca foi efectivamente praticada, 
-Sanglé, em L'Art de mourir, sugere que se faça preceder a 
tação final via gás por uma de c1oridato de morfi. 
que leva o beneficiário a um primeiro grau de «beatitude})(IHI 
enquanto o Nobel Richet Sustenta que os recém-nascidos 
primidos não sofrem e que, se pensassem, ficariam gratos 
quem lhes pOupa os embaraços de uma vida defeituosa(82). 
antes deles o doutor Antoine Wylm tinha advertido que: 

' .. a morte reserva a semelhantes seres, incapazes de uma vida 
consciente e verdadeiramente humana, menos sofrimentos 
do que a vida. Sei bem que não há grande probabilidade 
de ser escutado. À eutanásia, que considero moral e justa, 
objectar-se-ão mil raciocínios nos quais a razão não terá qual-
quer papel, mas aos quais o mais infantil sentimentalismo 
terá livre acesso. Esperemos o momento propício(83). 

5. Genocídio 

1. Esse momento chegou em princípios de 1939, quando 
Karl Brandt, médico de confiança de Hitler, foi encarregado, 
juntamente com o chefe da Chancelaria do Rci.ch, Philipp Bouhler, 
de iniciar o processo de eutanásia para as crianças abaixo dOI 
três anos que fossem suspeitas de «graves doenças hereditárias ... 
como idiotia, mongolismo, microcefalia, hidrocefalia, malfo .... 
mações e condições espásticas. A ocasião para esta providência 
- cuidadosamen te preparada pela difusão de alguns filmes s 
bre as condições de vida infra-humanas dos diminuídos, como 
Das Erbe (A hereditariedade), 0Pler der Vergangenheit (Vítimas do 
passado) e Ich Illage an (Eu acuso) - foi o pedido, apresentado 
a Hitler, para autorizar a Supressão de uma criança de nomr 
Knauer, cega e sem um braço e uma perna. Não só a «graça)} foi 
benevolamente concedida como foi constituído um Comité do 

(81) C. Binet-Sanglé, L'art de moun'r. DéJense et téchnique du suicide Jt' condi, Paris, 1919. 

(82) C. Richet, Sélections sociales, cit., p. 168. 
(83) A. Wylm, La morate ,exuelte, Paris, 1907, p. 280. 
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Ilrid, para o levantamento científico das doenças hereditárias e 
" )lIgénitas graves, dirigido por Hans Hefelrnann (justamente 
II. cnciado não em Medicina mas em Economia Agrícola) junta-
1I1l'nte com uma série de centros, designados por «Instituições 
)H'diátricas especializadas}> ou então «Instituições terapêuticas 
dt, convalescença}}, nas quais milhares de crianças foram mor-
I,IS com injecções de veronal ou com doses mortais de morfina 
I' cscolopamina. Em Outubro do mesmo ano o decreto foi es-
It 'ndido também aos adultos, com o nome de programa T4, da 
lIlorada Tiergarten 4, em Berlim. A circunstância de ter sido 
IllItedatado a I de Setembro para o ligar directamente ao dia 
.10 início da guerra é o sinal mais evidente do carácter tana-
)nlógico da biopolítica nazi e ao mesmo tempo do carácter 
I)jopolítico da gnerra moderna: só na guerra se mata com fins 
terapêuticos, pela salvação vital do próprio povo. O programa 
de eutanásia também se alargava em sentido geográfico com o 
,lVanço para Leste das tropas alemãs: aos seis principais centros 
de eliminação na Alemanba (Hartheim, Sonnensteim, Grafe-
neck, Bernburg, Brandeburgo e Hadamar) juntaram-se, entre 
1940 e 1941, os campos polacos de Chelmno, Belzec, Sobibor 

Treblinka. Entretanto, com o alargamento do «tratamento 
especiab aos prisioneiros de guerra, tinha sucedido ao progra-
ma T4, ainda executado pelos médicos, a Operação l4fl3 (do 
número de referência nos documentos da Inspecção dos Cam-
pos) , que continuava a ser orientado numa perspectiva médica 
mas na dependência directa dos SS. Foi essa a ponte para o 
extermínio propriamente dito: em 20 de Janeiro, na chamada 
conferência de Wannsee, convocada por Richard Heydrich, foi 
decidida a Solução Final para todos os judeus. 

É aquilo a que se chama «genocídio". Desde que o termo foi 
cunhado em 1944 - por Raphael Lemk.in, professor de Direito 
Internacional na Universidade de Yale(84) - não tem deixado de 
suscitar dúvidas e discussões(85). Formado de um híbrido entre 

(84) 1<- Lernkin, Axis Rute in OccupiedEurope (1944) , Washington, 1994. 
(85) Para a vasta bibliografia sobre a matéria remeto só para Gcnoci-

de. A CriticalBibliography Review, 2 vols., Londres, 1988 e 1991 , bem como 
para Y Ternon, L'État Criminel, Paris, 1993 [trad. it. Lo Slato criminale. 1 
genocidi deZ XX seco lo, Milão, 1997]. 
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a raiz grega gheno e o sufixo latim cida (de caedere) viu-se 
ligado num nó dificil de deslindar a outros conceitos afins, 
não idênticos, como, em primeiro lugar, os de «etnocídio» e 
«crime contra a humanidade». O que é que distingue a 
ça colectiva do ghenos da do elnos? É a mesma coisa, por 
dos perseguidores, falar de «raça» ou de «povo»? E que relarEin 
existe en tre o crime de genocídio e aquele concebido em 
ferência a toda a espécie humana? A esta primeira dificuldaaG 
terminológica junta-se uma outra, de carácter histórico: a 
tir do momento em que o sujeito do genocídio é sempre 
Estado e que cada Estado é o criador do seu próprio direito, 
dificilmente aquele que o ponha em execução fornecerá 
definição jurídica dos crimes que ele próprio cometa. _. 
isto, aquilo em que os estudiosos estão de acordo é que, para 
poder falar de genocídio, são necessárias pelo menos as seguin-
tes condições: 1) que exista uma intenção declarada por part 
de um Estado soberano de suprimir um grupo homogéneo d 
pessoas; 2) que essa supressão seja potencialmente integral, 
isto é, referente a todos os seus membros; 3) que esse grupo 
seja suprimido enquanto tal não por motivos económicos ou 
políticos, mas em razão da sua própria constituição biológica 
É evidente que o genocídio judaico pelos nazis responde a 
estes critérios. Mas na definição da sua especificidade há 
um outro elemento, que tem a ver com o papel, simbólico 
material, da medicina já várias vezes lembrado: trata-se da fina-
lidade terapêutica desde o princípio atribuída ao extermínio. 
Os seus excutores estavam convencidos de que só ele permil i. 
ria que o povo alemão recuperasse a saúde. Como resulta 
uso muito espalhado do termo Cenesung (cura) em relação 
massacre em curso, uma mesma cadeia lógica e semântica liga 
degeneração, regeneração e genocídio: a regeneração vence 
degeneração através do genocídio. 

Nesta tese convergem aqueles autores que, implícita ou 
explicitamente, têm insistido na caracterização biopolítica do 
nazismo: foi a crescente imbrincação entre política e vida qu 
introduziu nesta última a cesura normativa entre aqueles que 
devem viver e aqueles que devem morrer. O que o paradigma 
imunitário acrescenta a este quadro é o reconhecimento da 
tonalidade homeopática assumida pela terapia nazi. A doença 
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que os nazis combateram até à morte não era senão a própria 
1II0 rte . O que queriam matar no judeu - e em todos os tipos 
II umanos a ele assimilados - não era a vida mas a presença 
Ilela da morte: uma vida já morta porque marcada hereditaria-
mente por uma deformação originária e irremediável. Quer-
se a todo o custo evitar o contãgio do povo alemão por parte 
de uma vida habitada e dominada pela morte. O único modo 
de o fazer pareceu ser o de apressar o «trabalho do negativo» 
_ de assumir como próprio o encargo natural, ou divino, de 
conduzir à morte a vida já a ela prometida. Neste caso a morte 
lornava-se ao mesmo tempo objecto e instrumento da cura, o 
mal e o remédio. Isto explica o culto dos mortos que marcou 
toda a curta vida do Reich: só dos antepassados mortos podia vir 
H força para resistir à infecção mortal que ameaçava a raça elei-
ta. Só eles podiam transmitir aos descendentes a coragem de 
lar, ou de receber, uma morte purificadora em relação àquela 

outra morte que crescia como um cogumelo venenoso no solo 
da Alemanha e do Ocidente. É o que juravam os SS num com-
promisso solene que parecia corresponder à natureza e ao des-
lino do povo alemão. Era preciso responder ao morto no vivo 
_ era isso a degeneração - temperando a vida no fogo sagrado 
da morte. Dando morte a uma morte que tinha assumido a 
forma da vida e deste modo invadia todo o seu espaço. Era esta 
morte insidiosa e rastejante que era preciso deter com a ajuda 
da Grande Morte redentora legada pelos heróis germânicos. 
Os mortos tornavam-se assim, ao mesmo tempo, os germes in-
fecciosos e os agentes imunitários, os inimigos a extinguir e a 
protecção a activar. Apertado nesta dupla morte - na sua infi-
nita duplicação - o nazismo acabou triturado pelas suas engre-
nagens. Potenciou o seu aparelho imunitãrio ao ponto de ficar 
presa dele. A única maneira, para um organismo individual ou 
colectivo, de se proteger definitivamente do risco da morte é, 
por outro lado, o de morrer. É o que Hitler, antes de se suici-
dar, pede ao povo alemão para fazer. 

2. Se esta foi, em termos gerais a lógica mortífera da expe-
riência nazi, quais foram as suas escansões definitivas, os prin-
cipais dispositivos imunitários? Indicarei essencialmente três 
deles. O primeiro é constituído pela normativização absoluta da 
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vida. Nisso pode dizer-se que os dois vectores semânticos 
imunidade - o biológico e o jurídico - experimentam pela 
meira vez uma completa sobreposição segundo o duplo _ _ 
da biologização do nomos e, ao mesmo tempo, da juridificaç41 
do bios. Já conhecemos o crescimento da influência da 
gia, e em particular da medicina, que naqueles anos se regi 
em todos os gânglios da experiência individual e colecti'1 
Os médicos, que já na Alemanha guilhermina e weimariana 
zavam de autoridade e de prestígio, adquiriram poderes 
vez maiores em áreas até então reservadas a Outras compe 
cias. A sua presença fez-se sentir, em particular, nas salas 
tribunais, onde acompanharam, e nalguns casos dominaral11j 
os magistrados na aplicação de normas restritivas e repressi"'. ' 
Assim, por exemplo, na selecção dos indivíduos que deviam 
submetidos a esterilização a comissão que decidia, assim 
o tribunal de recurso, era composta por um juiz e dois médicos' j 
Quanto mais foram sendo as categorias sujeitas a julgamento 
no âmbito, praticamente sem limites, da deformidade racial 
e do desvio social, tanto mais cresceu o poder médico aliado 
ao dos psiquiatras e dos antropólogos. As leis de Nuremberga 
sobre cidadania e sobre "protecção do sangue e da honra do 
povo alemão» produziram um ulterior reforço dos doutores 
em medicina. Quando, por fim, tiveram início os programas 
de eutanásia e entraram em funcionamento os campos de Con-
cen tração, os médicos tomaram-se aqueles sacerdotes da vida 
e da morte de que falámos. 

Esta primeira vertente, recondutível à biologização do di-
reito, não deve no entanto obscurecer o outro lado da ques-
tão - isto é, o do cada vez mais amplo controlo jurídico, e por 
conseguinte político, da medicina. Quanto mais, de facto, o 
médico se transformava em funcionário publico tanto mais 
perdia a sua autonomia em relação à administração estatal da 
qual em última análise acabava por depender. O que estava 
em curso, em suma, era uma nítida transformação da relação 
entre médico, paciente e Estado: enquanto se atenuava a re-
lação entre os dois primeiros, apertava-se a dos dois últimos. 
No momento em que a cura, e antes ainda, o diagnóstico, se 
tomavam uma função já não privada mas pública, a respon-
sabilidade do médico já não era para com o paciente mas sim 
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I, .,ra com o Estado, único depositário também do segredo 
condições do paciente antes reservado ao saber médico. 

I ,'omo se o papel de sujeito passasse do doente - agora tor-
1I.tdo simples objecto não de cura mas de definição biológi-
I - ao médico e deste, por sua vez, à instituição estatal(86l . 

01' resto, como confirmação desta progressiva passagem de 
Il's temunho as leis raciais de 35 não foram preparadas, como 

do ano precedente, por uma comissão de peritos mas sim 
directamente por pessoal político. Por outro lado, se as dis-
posições sobre doenças hereditárias requeriam ainda uma 
'llínima avaliação científica por parte dos médicos, as da dis-
I riminação racial eram confiadas ao puro arbítrio: mais do 
que reflectirem diferentes cesuras biológicas dentro da popu-
lação, criavam-nas do nada. Os médicos não tinham que fazer 
mais do que legitimar com a sua assinatura decisões tomadas 
tia esfera política e traduzidas nas leis dos novos códigos jurí-
dicos do Reich. Deste modo, à biologização do espaço antes 
reservado à ciência jurídica correspondia uma juridicização 
política da esfera biológica(87) . Para captar a essência da 
biopolítica nazi é preciso não perder de vista o entrelaça-
mento dos dois fenómenos. É como se poder médico e poder 
políticojurídico prevalecessem por turnos através de surtos 
alternados destinados no fim a uma sobreposição integral: é 
justamente a reivindicação do primado da vida a provocar a 
sua absoluta subordinação à política. 

A figura mais sintomática desse quiasma é constituída pelo 
campo de concentração e depois de extermínio. Já o vocábulo 
«extermínio» (de exterminare) remete para um transbordamen-
to dos termos, assim como também a palavra «eliminação» alu-
de à passagem da fronteira a que os romanos chamavam limes. 
O carácter aporético do campo estava naturalmente no facto 

(86) Cf. a este respeito A. Carol, Histoire de l'eugénisme en France, cit, 
pp. 145 sgg. 

(87) Além do livro de P. Weindling, Health, Race and Gennan Politics 
between NatiQnal Unification and Nazism 1870-1945, riquíssimo em precio-
sas informações sobre a relação entre medicina e política da Alemanha 
gui lhermina à nazi, veja-se em especial M. Pol1ak, Une politique scientifiquc: 
le concours cU l'anthropologie, de la biologie ct du droit, em AA. W, La politique 
d'extermination, o rganizado por F. Bédarida, Paris, 1989, pp. 75-99. 



200 
BIOS. SIOPOLíTICA E FILOSOFIA 

de aqueles «fora», ou «além», serem constituídos sob a fon 
de um «dentro» concentrado de modo que tornava 
qualquer fuga. Justamente enquanto "aberto» _ em relação 
modelo fechado da prisão - o campo resultava definitivameJl 
barrado. Fechado - dir-se-ia - pela sua própria exteriorida

rlnJ Ora esta condição claramente autocontraditória não é mais 
que a expressão da indistinção, que ali se verificava, entre o 
fizante da vida e o de um direito inteiramente politizado. 
jeitando directamente a vida - em lugar de uma sua dimensão; 
formal - o direito não pode exercer-se a não ser em nome 
alguma coisa que ao mesmo tempo o absolutiza e o suspendi' 
Contra a convicção comum de que os nazis se teriam limitadu 
a destruir a lei, o que estamos a dizer é que a estenderam a i 
abranger mesmo aquilo que claramente a excedia. Afirman 
do deduzi-Ia da esfera da biologia entregavam ao comando da 
norma todo o âmbito da vida. Se o campo de concentração 
não é certamente o lugar da lei, também não é o do simples a. 
bítrio - antes o espaço antinómico no qual o arbítrio se torna 
legal e a lei arbitrária. Na sua constituição material exprime a 
forma mais extrema da negação imunitária. Não só porque so-
brepõe de maneira definitiva os procedimentos da segregação, 
da esterilização e da eutanásia, mas também porque antecipa 
tudo aquilo que poderia exceder o seu resultado mortífero. 
Concebido para reunir autores de crimes ainda não cometidos 
e por conseguinte não julgáveis com base nos ordenamentos 
vigentes tem a configuração da "prisão preventiva» (Schutzla-
ger), como aliás estava escrito à entrada de Dachau. Aquilo que 
era preventivamente detido, isto é, inteiramente destituído, 
era a vida enquan to tal, submetida a Um pressuposição norma-
tiva que não lhe deixava qualquer escapatória. 

3. O segundo dispositivo imunitário do nazismo é a dupla 
clausura do corpo - a clausura da sua clausura. É aquilo que 
Emanuel Levinas definiu como a absoluta identidade entre 
o nosso corpo e nós mesmos. Em comparação com a con-
cepção cristã - mas também, de modo diferente, Com a tradi-
ção cartesiana - desaparece por completo qualquer dualismo 
entre o eu e o corpo. Coincidem de uma forma que já não 
consente qualquer distinção: o corpo já não é apenas o lugar, 
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:-1 essência do eu. Neste sentido bem se pode dizer que 
., Iliológico, com toda a fatalidade que comporta, se torna 

I " 111 mais do que um objecto da vida espiritual, torna-se o seu 

onhecemos o papel que desempenharam nesta concep-
I ,11) a teoria da transmissão do plasma germinal e a da here-
dll "riedade psicossomática que se lhe seguiu. O homem é in-
,dr"mente definido pelo passado que transporta dentro de si 
• que se reproduz na continuidade das gerações. Os termos, 

por Levinas, de «encadeamento" (enchainemenl) e de 
I ravagem" (êlre rivé), para o próprio ser biológico dão o sen-

tido da matéria deste amplexo do qual não é de todo possível 
l'vadir-se(89). O que convém fazer quanto a ele, em vez de tentar 
\-. !mente atenuá-lo, é aceitá-lo ao mesmo tempo como destino 
I ' como missão. E isto vale quer para aqueles cujo destino foi 

como por uma condenação sem remissão - o homem 
IIIferior - quer para quem reconheça nisso o sinal de uma 
Nllperioridade a afirmar. Em qualquer caso trata-se de aderir 
I\quela pendente natural a que não é possível escapar. É o que 
,e entendia por dupla clausura: o nazismo assume o dado bio-
lógico como verdade última, porque primeira, sobre cuja base 
a vida de cada qual estã exposta à alternativa final entre conti-
nuação e in terrupção. 

Isto não quer dizer que tudo se resolva num materialis-
mo absoluto - que se reconheceria inteiramente numa versão 
radicalizada do evolucionismo darwiniano. Embora efectiva-
mente uma propensão deste tipo, sempre foi acom-
panhada, e complicada, por uma outra tendência na qual se 
quiz ver uma espécie de racismo espiritual, representado, por 

(88) E. Levinas, Quelques réflexions sur la philosoPhie de l'hitlérisme 
(1934), Paris, 1997, com um importante ensaio de M. Abensour [trad. it. 
Alcune rijlessioni sulla filosofia dell'hitlerismo, Macerata, 1996, também com 
uma introdução de G. Agamben, p. 31 ]. 

(89) A impossibilidade de evasão é central no ensaio E. Levinas, De 
l'évasion, organizado por J. Rolland, Paris, 1982. Não me parece que se te-
nha notado que o mesmo tema já tinha sido tratado no drama de Brieulx 
intitulado justamente L'évasion (comédie en trois actes, Paris, 19106 ), em que 
primeiro é afirmada e depois contestada a ideia de que não se pode curar 
uma doença hereditária. 
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exemplo, pela posição de Rosenberg. Na realidade, muito 
ge de se contradizerem, estas duas linhas encontraram 
o princípio um ponto de tangência precisamente no que 
dizia. Em nenhum dos seus teóricos o nazismo negou 
a que comummente se chama «alma» ou «espírito» _ só 
fez disso, em vez de um ponto de abertura do corpo à 
cendência, o trâmite de uma ulterior e ainda mais definítiYl 
clausura. A alma. neste sentido, é o corpo do corpo, a clausunI 
da sua clausura - aquilo que nos acorrenta, também de 
ponto de vista subjectivo, ao nosso acorrentamento objectivOI 
É o ponto de coincidência absoluta do corpo consigo mesmo, 
a consumição de qualquer distância interna, a 
de de qualquer transcendentalidade"O). Neste sentido, 
do que redução do bios ao zoe - ou à «crua existência», à 
os nazis pelo contrário sempre contrapuseram a plenitude 
também espiritual, da «vida» - deve falar-se de espiritualiza_ 
ção do zoe e de biologização do espírito(9!) O nome que tal 
sobreposição assumiu foi o de raça. Esta constituijuntamen t 
o carácter espiritual do corpo e o carácter biológico da alma _ 
aquilo que confere à identidade do corpo consigo mesmo um 
significado que galga as fronteiras da nascença e da morte. 
Quando Vacher de Lapouge escrevia que «aquilo que é imor-
tal não é a alma, personagem dúbio e provavelmente imagi-
nário; é O corpo ou antes o plasma germinativo>> (92), não fazia 
mais do que antecipar o que o nazismo haveria de levar a uma 
elaboração definitiva. O texto em que esta teogonia encontra 
talvez a sua mais acabada definição é o manual de eugenética e 
de hereditariedade racial de Verschuer. Ao contrário do velho 
Estado alemão e das democracias actuais, em que se entende 

(90) Para esta dialéctica da incorporação cf. C. Lefort. L'image d14 
C01pS et te totalitarisnu, em id. , L'invention démocratique. Paris, 1994. 

(91) Este duplo processo de biologizaçào do espírito e de espiritua li. 
zação do corpo constitui o núcleo da biopolítica nazi. Veja.se a este pro-
pósito o capítulo intitulado Politique biologiqul da Anthologie di la nouveU. 
LUrope, publicada na França ocupada por Alfred Fabre-Luce (Paris, 1942), 
na qual aparecem trechos de Gobineau, Chamberlain, Barrés, Rostand, 
Renen, Maurras ao lado dos de Hitler. 

(92) G. Vacher de Lapouge. ús séiections sociales, cit. p. 206. Cf. 
bém A Pichot La sociéti pure, cit., pp. 124 sgg. 
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1'01' povo a soma dos cidadãos, isto é, dos indivíduos que habi-
IoIlTI o território do Estado: 

... no Estado étnico, naciona l-socialista, entendemos por 
«povo» ou «etnia» uma unidade espiritual e biológica [ ... ]; 
a maior parte do povo alemão constitui uma grande comu-
nidade de antepassados, isto é, uma solidariedade consan-
guínea. Esta unidade biológica do povo é o fundamento do 
corpo étnico, estrutura orgânica de carácter totalitário, cujas 
várias partes são não obstante componentes de um mesmo 
lodo(93). 

É uma ulterior duplicação, ou extensão, daquela clausura 
·10 corpo sobre si mesmo que o nazismo colocou no centro 

elo seu aparelho imunitário. À primeira operação, ainela indi-
vidual, de incorporação do eu no interior do próprio corpo, 
segue-se uma segunda mediante a qual qualquer membro 
corpóreo se encontra por sua vez incorporado num corpo 
maior que constitui a totalidade orgânica do povo alemão. 
Só esta segunda incorporação confere à primeira o seu valor 
espiritual- não apesar mas sim em razão da sua configuração 
biológica. Mas isto ainda não é tudo: o que liga horizontal-
mente todos os corpos singulares no único corpo da comuni-
dade alemã é a linha vertical do património hereditário «que, 
como um rio, corre de uma geração para outra» (9'!) . Só neste 
ponto - no cruzamento biopolítico desta triplíce incorpora-
ção - o corpo de qualquer alemão aderirá completamente a 
si mesmo: não como simples matéria carnal, existência sem 
vida, mas como encarnação da substância racial da qual a pró-
pria vida recebe a sua forma esssencial. Na condição, natu-
ralmente, de que tenha força para expulsar ele si tudo aquilo 
que não lhe pertença e que justamente por isso bloqueia a sua 
potência expansiva. É o resultado mortífero que decorre ine-
vitavelmente da primeira parte do discurso: «Se se parte desta 

(93) Para o manual de O. Von Verschuer (Leiifaden der Rnssenhygiene, 
Leipzig 1941) , cito da edição francesa Manuel d'eugénique et hhidilé humai-
ne, Paris , 1943, p.Jl4. 

(94) Ibid. 
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noção de «povo» - conclui Verschuer _ a política 
fica é a da protecção do corpo étnico, por meio da 
e melhoramento do património são, da eliminação dos 
elementos doentes e da conservação do carácter racial 
prio do povo" (95). Neste quadro conceptual não era 
definir o genocídio como uma exigência espiritual do 
alemão: somente através da rescisão da sua parte infec 
poderia aquele corpo experimentar até ao fundo o próp.'. 
fechamento em si próprio e, através dele, a pertença a si 
corpo de cada um dos seus membros _ «Dein Kõrper 
dem Führer», o teu corpo pertence ao Fiihrer, estava 
nos cartazes de Berlim. Quando foi perguntado ao médico 
nazi Fritz Klein como tinha podido conciliar o que fizera 
o juramento de Hipócrates, ele respondeu: «Sou médico 
obviamente desejo conservar a vida. É por respeito pela 
humana que farei a ablação de um apêndice gangrenado d 
um corpo doente. O jUdeu é o apêndice gangrenado do COI' 
po da humanidade,, (96) Cheio de si próprio até ao bordo, o 
VdlkerkOrper alemão não podia viver a não ser evacuando Con-
tinuamente a sua carne purulenta: talvez por isso um Outro 
médico nazi chamara a Auschwitz anus mundi(97'. 

4. O terceiro dispositivo imunitário do nazislno é repre-
sen tado pela supressão antecipada dos nascimentos. Não só da 
vida, mas da sua génese. É neste sentido extremo que é en-
tendida a afirmação justa segundo a qual «a esterilização era 
o fulcro médico da biocracia nazi»(98). Não é uma simples 
questão de quantidade. É verdade que entre Julho de 33 e 
o início da guerra foram esterilizadas a vários títulos mais de 
300 000 pessoas. Para não falar dos cinco anos seguintes, nos 
quais essa cifra cresceu desmesuradamente. Mas não se tra-
ta só disto. No nazismo, em matéria de esterilização, houve 
qualquer coisa mais, como que Um excesso do qual não se 
captou completamente o sentido. Na medida em que os nazis 

(95) l/Jid., p. 1l 5. 

(96) R.J. Lifton, 1 mediei cit., pp. 3]-32. 
(97) lbid., p.201. 
(98) Ibül., p. 47. 
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' '' (lIniram estes números, já enormes, como uma limitação 
" IIlporária em relação a tudo o que se devia ter feito a se-
M,dl' - Lenz chegou a declarar que até um terço de toda a 
IIIII)ulação alemã deveria ter sido esterilizada. Enquanto não 
, Ii('gava esse momento não se perdia tempo: em Setembro 
dr' 34 foi aprovado o decreto sobre o aborto obrigatório para 
" ' pais anormais; em Junho de 35, o da castração dos homos-
f'xuais; em Fevereiro de 36 decidiu-se esterilizar as mulhe-

I" S com mais de 36 anos por meio de raios X. Dir-se-á que 
.1 escolha do método a utilizar apaixonou singularmente a 
," cdicina nazi. Quando a prática da esterilização foi estendi-
da aos prisioneiros desencadeou-se uma verdadeira batalha 
político-sanitária, isto é, tanatopolítica, acerca da modalidade 
mais rápida e económica de operação, que viu de um lado o 
1""'lOs0 ginecólogo Clauberg (inventor do teste sobre a acção 
tia progesterona) defender acaloradamente a obstrução das 
trompas de Falópio e, do outro, Viktor Brack e Horst Schu-
mann, partidários dos raios Rõntgen. O resultado de ambos 
os procedimentos foi a morte, depois de atrozes sofrimentos, 
de muitas mulheres. 

Sabe-se que, embora se operasse indistintamente em ho-
mens e mulheres, estas últimas foram as principais vítimas da 
esterilização nazi, tanto em número (cerca de 60 por cento) 
como, sobretudo, em frequência de mortes (cerca de 90 por 
cento) . As mulheres foram mutiladas sob todos os pretextos, 
até contraditórios entre si: porque eram mulheres de maridos 
pssicopatas ou então, pelo contrário, porque eram mães sem 
serem casadas. Para as julgadas deficientes, depois, nas quais, 
em vez da normal ligação das trompas dos ovários se praticou a 
ablação de todo o útero. Quando algumas mulheres, ameaça-
das de esterilização, responderam com uma espécie de «gravi-
dez de protesto», chegou-se a prescrever o aborto obrigatório 
até ao sexto mês de gravidez. Nos campos de concentração, de 
resto, a maternidade era punida com a morte imediata. Con-
siderar tudo isto fruto do acaso - ou confundi-lo com o me-
canismo geral de extermínio - representaria perder de vista 
o significado profundo desta história. Se se pensar que a lei 
sobre a esterilização foi de facto a primeira medida legislativa 
dos nazis no poder, assim como as crianças foram as primeiras 



206 mos. BIOPOLÍTlCA E FILOSOFIA 

vítimas da eutanásia, resulta evidente que nestes casos se 
ria atingir o princípio, embora temporário, da vida, da 
em estado nascente. Mas com isto ainda não centrámos 
mente a questão, cuja complexidade está na circunstância 
que tais providências mortíferas foram adoptadas no auge 
uma campanha pró-natalista destinada a potenciar também 
plano quantitativo a população germânica(99l . Não por acaso 
aborto voluntário foi proibido como crime biológico contra 
raça, enquanto eram previstos fundos para a ajuda âs 
numerosas. Como interpretar esta evidente contradição? 
significado atribuir a uma semelhante presença simultãnea 
produção e interrupção da vida? Que era, para os nazis, o 
cimento? E que laço o ligava à morte? 

Uma primeira resposta a esta pergunta está na distinção, 
que o nazismo várias vezes quis instituir, entre «regeneração. 
e «procriação,>: enquanto a primeira, activada na base de 
tocolos eugenéticos oficiais, devia ser favorecida a qualquer 
preço, a segunda, espontânea e imprevista, era estreitamente 
regulada pelo Estado. Isto significa que os nazis foram tudo 
menos indiferentes ao fenómeno biológico do nascimento -
dedicaram-lhe mesmo o máximo interesse. Mas de uma 
ma que o subordinava directamente ao comando político. É 
a troca biopolítica que bem conhecemos: o nascimento pa-
rece determinar, com base na herança racial que carrega, o 
nível de cidadania no Reich, segundo o princípio, também eti-
mológico, que o liga à nação. Nunca como no regime nazi 
a nação pareceu radicar no nascimento natural dos cidadãos 
de sangue alemão. Na realidade, também neste caso, isto que 
se apresentava como a fonte era antes um derivado do po-
der: não era o nascimento que determinava o papel políti-
co do ser vivo mas a sua posição no diagrama político-racial 
a predeterminar o valor do seu nascimento . Se este entrava 
no recinto biopolítico destinado à criação, era aceite ou até 

(99) Cf. G. Bock, Ii nazionalsocialismo: politiche di genere e vila deite don-
ne, em AA. w., SloTia delle donne in Occidenle. flNovecento, Roma-Bari , 1992, 
pp. 176-212. De Bock cf. tam.bém Zwangslerilisation im Nazionalsoziaiismus. 
Studien zur Rassenpolitih und Fauenpolitik, Opladen, 1986. Mais em geral, 
sobre as mulheres no nazismo, C. Koonz, Mothers in the Fatherland. Women, 
tluFamily and the Nazi politic.s, Nova Iorque, 1987. 
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I . !imulado; se caía fora dele era suprimido mesmo antes de 
111 1

1 
anunciar(lOO) . Quando, depois, se chegou ao extermínio 

discriminado também não foi suficiente. Não bastoU nem im-
IlI'dir os nascimentos nem, simplesmente, provocar a morte. 
I': preciso sobrepor as duas operações sujeitando à morte a 
própria nascença. Interromper a vida ainda era pouco - era 
preciso anular a sua génese cancelando também o seu rasto 
póstumo: neste sentido, Hannah Arendt pode escrever que 
. os internados são semelhantes a indivíduos nunca nascidos 
1\0 mundo dos vivos, onde ninguém presumivelmente deveria 
"aber se eles estão ainda vivos oujá mortos»{ lOl ). Não existiam, 

este é o motivo lógico pelo qual, por um lado, 
podiam ser mortos infinitas vezes no espaço de um mesmo dia 
c, por outro, lhes estava proibido suicidar-se. O seu corpo sem 
"Ima pertencia ao soberano. Mas o direito soberano, no regi-
me biopolítico, não é tanto a faculdade de dar a morte quanto 
a de anular antecipadamente a vida. 

(100) No seu estudo sobre a fecundidade feminina - Fruchtbarkeit 
1md Gesundheit der Frau, Kõnigsberg, 1938, que abre com o lema nazi de 
que «o género e a raça estão acima do indivíduo» - o doutor Herman

n 

Stieve sustenta que o valor da mulher se mede pelo estado dos seus ová-
rios. Para provar esta tese , experimentou pessoalmente em que medida 
esses ovários sofrem lesões até á atrofia sob os golpes do terror. Sobre isto 
cf. o terceiro capítulO do livro de E.. Lee, Auschwitz. Die NS-Medizin und ihre 

Gp]er, Frankfurt am Main, 1997. 
(101) H. Arendt, The origins ojtotalitarianis1n. Nova Iorque, 1966. 
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FILOSOFIA DO BIOS 

1. A filosofia depois do nazismo 

1. Lá porque a biopolítica tenha experimentado no nazis-
mo a mais terrífica forma de realização histórica não quer dizer 
que tenha partilhado o seu destino autodestrutivo: ao contrá-
rio do que se poderia pensar, o fim do nazismo não significou 
de maneira nenhuma o fim da biopolítica. Pôr essa hipótese 
representaria não só ignorar a génese longa, enraizada na era 
moderna, desta última, mas também subestimar a amplitude 
do seu horizonte. Não foi a biopolítica que foi um produto do 
nazismo, mas quando muito foi o nazismo o resultado extremo 
e perverso de uma particular versão da biopolítica. Os anos 
que nos separam da queda do regime constituem a melhor 
prova disso: não só a relação directa entre política e vida não se 
atenuou de modo algum, mas, pelo contrário, parece em contí-
nuo crescimento. Nenhuma das questões de interesse público 
- que aliás cada vez é mais dificil distinguir do privado - é in-
terpretável fora de uma conexão profunda e mesmo imediata 
com a esfera do bios(l). Do crecente relevo do elemento étnico 
nas relações entre povos e Estados e da centralidade da ques-

(1) Sobre os novos surtos biopolíticos cf. o ensaio, exaustivo e rele-
vante, de 1. Bazzi-Calupo, Ambivalenu della biopolitica. em Politica della vila, 
cit., pp. 134-44. Da mesma Bazzicalupo veja-se também Governo della vita. 
II carpo come oggetto e soggetto politico, em Biopolitiche, cito 
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tão da saúde como indicador privilegiado do tuncIOnamt' lI l 
do sistema económico-produtivo, à prioridade da ordem 
ca nos programas de todos os partidos políticos, aquilo qu,' 
regista em toda a parte é um tendencial esmagamento da 
tica sobre o dado puramente biológico, se não sobre o prómi' 
corpo daqueles que são ao mesmo tempo seus sujeitos e 
jectos. In tromissão do trabalho na esfera somática, o . 
afectiva dos indivíduos, incipiente tradução da acção 
em operações de polícia interna e internacional, aumento 
mesurado dos fluxos migratórios de homens e mulheres 
dos de qualquer identidade jurídica e reduzidos ao 
simples subsistência não passam dos traços mais evidentes 
novo panorama(2). Se depois olharmos para a progressiva' 
tinção entre norma e excepção ligada à estabilização das lei. 
de emergência, tem-se mais um sinal da caracterização biopo-
lítica cada vez mais nítida da sociedade contemporânea. Que 
a busca obsessiva da segurança perante a ameaça terrorista sr 
tenha tornado o eixo de todas as actuais estratégias governati-
vas dá a medida da transformação em curso: à politização do 
biológico, já iniciada na modernidade tardia, responde agora 
uma igualmente intensa biologizaçào do político que faz da 
conservação reprodutiva da vida o único projecto dotado de 
legitimidade universal. 

Deste ponto de vista, aliás, deve-se registar a generalização 
ao mundo inteiro não só daquela política da vida que o na-
zismo - é certo que de forma irrepetível _ tentou em vão ex-
portar para fora da Alemanha, mas também da sua específica 
tonalidade imunitária e, mais precisamente, auto-imunitária. 
Que a salvaguarda da vida biológica se tenha tornado a ques-
tão amplamente dominante daquilo a que em tempos chamá-
vamos política interna e política externa _ agora sobrepostas 
no corpo unificado de um mundo sem exterior e por conse-
guinte também sem interior - é uma prova impressionante da 
absoluta coincidência que passou a haver entre biopolítica e 

(2) Para estes aspectos cf. A. DaI Lago, Non-ptrsoTU!. L'escluúone dei 
migranli in una societá globale, Milão, 1999; S. Palidda, Polizia postmoderna, 
Milão, 2000; c, mais em geral, S. Mezzadra e A. Petrillo, I conjini delta glo-
halizzazione: lavoro, cullura, cittadinanza, Roma, 2000. 
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IIllItnização. A deslocação final nesta direcção foi determinada, 
, Illquenta anos depois do desmoronamento do nazismo, pela 
IllIplosão do comunismo soviético. É como se, no fim daquela 
que ainda se auto-interpretava como a última e mais acabada 
d.1S filosofias da história, a vida - a luta pela sua protecção/ 

lI egação - se tivesse tornado o único horizonte de sentido da 
política mundial(' ). Se durante a Guerra Fria a máquina imuni-
1.lria ainda funcionava através da produção do medo recípro-
, O, e por conseguinte do efeito dissuasor da catástrofe sempre 
Iminente, mas exactamente por isso nunca concretizada, hoje, 
pclo menos a partir do 11 de Setembro de 2001, ela requer 
\1111 desencadeamento de violência efectiva por parte de todos 
I)S contendores. A ideia - e a prática - da guerra preventiva ' 
ronstitui o ponto mais agudo desta espiral auto-imunitária da 
biopolítica contemporânea. No sentido em que nesta - na fi-
gura auto-refutadora de uma guerra destinada a evitar a guerra 
_ o negativo do procedimento de imunidade se dobra sobre si 
mesmo até ocupar todo o quadro: a guerra deixa de ser um 
reverso sempre possível para ser a única realidade efectiva da 
coexistência global. Onde aquilo que importa não é só a cor-
respondência especular que deste modo se verifica entre ad-
versários que no entanto são diferentes nas responsabilidades 
e nas motivações de partida, mas sim o resultado contraprodu-
cente que a sua conduta necessariamente prepara: ou seja, a 
multiplicação exponencial daqueles mesmos riscos que se que-
reria evitar, ou pelo menos reduzir, por meio de instrumen-
tos destinados inevitavelmente, pelo contrário, a reproduzi-los 
com mais intensidade. Como nas mais graves doenças auto-
-imunitárias também no conflito planetário em curso é o ex-
cesso de defesa que se vira ruinosamente contra o próprio cor-
po que continua a activá-lo e a potenciá-lo. O resultado é uma 
absoluta identificação dos opostos: entre paz e guerra, ataque 
e defesa, vida e morte parece desaparecer qualquer separação 
diferencial. Que a ameaça mais forte, ou pelo menos percebi-

(3) Neste sentido também A. Heller, H(LS Biopolitics changed lhe Concepl 
of lhe Politicai? Some further Thoughts abotlt BiojJolitics, em F. Féher e A. Hel-

Biopolitics. The Politics of the Body, Race (tnd Nature, Viena, 1996. De F. 
Féher e A. Hel1 er cf. também Biopolitics, Viena, 1994. 
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da como tal, seja hoje constituída por um atentado biológicC 
tem um significado bem preciso: o de que não é já só a 
a atacar a vida mas a própria vida a constituir o mais virulenu:! 
instrumento de morte. E, de resto, o que é um terrorista 
rnikaze senão um fragmento de vida que se descarrega 
vida alheia com a intenção de lhe levar a morte? 

2. Como se posicionou a filosofia contemporânea fren! 
a esta situação? Que tipo de resposta forneceu às questões 
literalmente de vida ou de morte - que a biopolítica abriu no 
coração do século xx e que ainda hoje, de maneira diferen 
te mas não menos intensamente, torna a propor? A posição 
seguramente mais difundida foi a da remoção, ou então da 
ignorância, do problema. A verdade é que se pensou simples-
mente que a derrocada do nazismo devia também arrastar 
para o inferno, de onde provinham, as categorias que tinham 
marcado o seu perfil. A expectativa mais difundida foi a de 
que entre política e vida - tão funestamente soldadas no. 
anos trinta e quarenta - se haverialn de reconstituir aquelas 
mediações, institucionais e conceptuais, que tinham 
do a construção e manutenção da ordem moderna. Podíamos 
discutir - como ainda hoje se continua afadigadamente a fazer 
- se se devia augurar um regresso da soberania estatal 
çada pela invasão de novos autores supranacionais ou em 
vez disso uma extensão da lógica dos direitos a toda a arena 
das relações internacionais, mas sempre dentro do velho qua-
dro analítico de matriz hobbesiana, porventura com alguns 
sal picos de cosmopolitismo kantiano. Para descobrir depois, 
afinal, que esse modelo já não funciona - que não corres-
ponde em quase nada à realidade actual nem muito menos 
fornece ferramentas válidas para prefigurar a sua transforma-
ção. E isto não só pela incongruência de continuar a con-
trapor opções - como as dos direitos individuais e do poder 
soberano - desde o princípio reciprocamente funcionais ao 
desenvolvimento uma da outra, desde o momento que não se 
dão direitos sem um poder soberano, nacional ou imperial, 
que imponha o respeito deles, assim como não existe sobe-
rania desprovida de um qualquer fundamento jurídico; não 
por acaso é justamente em nome dos direitos humanitários 
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qll e hoje se auto-legitima a mais impressionante manifestação 
d(' poder soberano do Estado-Império americano . Mas, em 
I,' rmos mais gerais, pela simples razão de que não é possível 
,llldar para trás na história - que o nazismo, ainda mais do 
que o comunismo, traçou uma fronteira elTI relação à épo-
1'::\ anterior que torna impraticável qualquer reproposição 
.! CLUalizada dos seus aparelhos lexicais. A partir desse limiar, 
.\0 mesmo tempo histórico e epistemológico, a questão da 
Il iopolítica já não se pode eludir. Pode, e até deve, ser trans-
I'ormada quanto à configuração tanatológica que assumiu na 
N emanha hitleriana mas não pode ser deitada para as costas 
da época moderna, quanto mais não seja porque justamente 
ro i dela que saiu, embora em modalidades e com intensida-
des diferentes daquelas que depois assumiu. 

Quem captara desde o princípio esta raiz moderna da 
biopolítica - mesmo que fosse numa chave interpretativa que 
rejeitava a sua razão e mesmo a sua legitimidade semântica-
fora Hannah Arendt. Contrariamente à tese mais difundida 
que liga a modernidade ao florescimento da política, ela não 
só a reconduzia a um resultado de despolitização como impu-
tava esta última justamente à emergência da categoria da vida 
em substituição da categoria grega do mundo-em-comum. 
O ponto de passagem decisivo, dentro deste esquema interpre-
tativo, é constituído pelo Cristianismo. Este representa, na 
verdade, o horizonte originário em que pela primeira vez se 
afirma a sacralidade da vida individual, embora seja declina-
do em sentido extra-terreno. Bastará que a modernidade o 
secularize, deslocando o centro de gravidade do âmbito celes-
tial para o terreno, para provocar a reviravolta de perspectiva 
que faz da sobrevivência biológica o mais alto bem. Desde 
então, «irnortal corno o corpo político na Antiguidade ou a 
vida individual na Idade Média, só a própria vida, o processo 
vital da espécie humana,,!4'. Mas éjustamente a afirmação da 
conservatio vitae moderna em contraste com o interesse gre-
go pelo mundo comum que inicia, segundo Arendt, aquele 
processo de despolitização que atingiu o seu apogeu quando 

(4) H. Arendt, The Human Condition, Chicago, 1958 [lrad. it Vita 
Activa, de A. Dei Lago, 1988, p. 239). 
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o trabalho para a satisfação das necessidades materiais se 
nou a forma predominante do agir humano. A partir d momento 

0.0 deixou de ser necessária qualquer das faculdades Supe-
riores do homem para ligar a vida individual à vida da es-
pécie, a vida individual tornou-se parte do processo vital, 
e trabalhar, assegurar a continuidade da vida própria e da 
família, era tudo quanto bastava. Aquilo que não era reque-
rido, porque não servia para o metabolismo da vida COm a 
natureza, ou era supérfluo Ou apenas se justificava em ter-
mos de peculiaridade da vida humana distinta do resto da 
vida animal(5). 

É exactamente esse processo que Foucault haveria de 
crever dentro em pouco em termos de biopolítica _ a vida 
vidual integrada na vida da espécie e dividida, através de uma 
série de cesuras internas, em zonas de diferente valor. Mas 
também o ponto em que o discurso de Arendt assume uma 
direcção diferente e divergente da empreendida pelo filósofo 
francês (O) : desde o momento em que a entrada em cena no 
mundo moderno da questão da vida e da morte coincide com 
a retirada da política sob a dupla pressão do trabalho e da pro-
dução, o termo de «biopolítica» - como também o termo, mar .. 
xis ta, de «economia política» - vê-se desprovido de sentido. Se 
a actividade política é considerada em princípio heterogénea 
em relação à esfera da vida biológica, nunca poderá dar-se uma 
experiência, justamente biopolítica, situada precisamente no 
seu ponto de contacto. Que essa conclusão assente no pres-
suposto não verificado segundo o qual a única forma válida 
de actividade política é a que se pode reconduzir à experiên_ 
cia da polis grega - a que se atribui de maneira irreflectida a 
separação paradigmática entre o âmbito privado do idion e o 
âmbito público do koinon - determina o ponto cego em que 
desemboca a autora em relação ao problema da biopolítica: 

(5) Jbid., pp. 239-40. 

(6) Cf.. nesta direcção, L. Daddabbo, /nizi. Foucaull. e ATendt, Milão 2003, em especial pp. 43 sgg. 
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"(Ide há verdadeira política não pode abrir-se um espaço de 
para a produção da vida e onde a materialidade da vida 

manifesta já não pode configurar-se qualquer coisa como 
((1l1 agir político. 

3. A verdade é que Arendt não pensou a fundo a categoria 
ria vida. E por isso não pode interpretar filosoficamente a sua 
I dação com a política. Isto é particularmente surpreendente 
para uma autora que, mais do que ninguém, elaborou o COD-
I'eito de totalitarismo - a não ser que tenha sido justamente 
Isto que lhe escondeu, ou pelo menos lhe velou, a especifici-
dade daquilo que Levinas tinha designado por «filosofia» do 
hitlerismo. De resto, não teria sido fácil identificá-la - penetrar 
lia máquina da biopolítica nazi - a partir de uma reflexão so-
bre a política fortemente marcada pela referência à polis grega. 
O problema - não é exclusivo de Arendt - é que não há acesso 
directo da filosofia política, seja ela moderna ou pré-moderna, 
à biopolítica. O nazismo, na sua essência biocrática não diz 
nada ao pensamento político clássico . Não é por acaso que só 
um pensador radicalmente impolítico como Heidegger tenha 
conduzido um verdadeiro confronto filosófico com ele, mesmo 
que fosse de uma forma implícita e bastante reticente. Mas ele 
podia fazê-lo - pensar no reverso da questão posta pelo nazismo 
à história mundial- porque partia em certo sentido do mesmo 
pressuposto, isto é, o do «fim da filosofia»; ou seja, da sua ex-
troversão em qualquer coisa a que pode chamar-se existência, 
mundo ou vida, mas que de qualquer modo já não é captável 
por meio das categorias modernas de sujeito e objecto, indivi-
dual e universal, empírico e transcendental. Quando em 1946, 
no momento mais negro de uma derrota também pessoal, ele 
escreveu a Carta sobre o humanismo, veio lnedir-se precisamente 
com esta questão . Aquilo que procura, no abismo cavado pela 
tanatopolítica nazi, é uma resposta capaz de lhe fazer frente 
no seu próprio terreno, sem, no entanto, recorrer àquele lé-
xico humanista que não tinha sabido evitã-la ou que até tinha 
contribuído para a preparar. Não só toda a sua reflexão sobre 
a técnica mas também a transposição ontológica daquilo que 
a tradição tinha definido de vez em quando como «slueito)J 
«consciência» ou «homem» vai nesta direcção - responde à ne-
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cessidade de sustentar o confronto com as potências do 
ao seu mesmo nível. Neste sentido se deve interpretar o 
convite a pensar «contra o humanismo porque este não pÕe" 
humanitas do homem a um nível suficientemente elevado • • ' 
ou também aquele que faz, em linha Com «o momento 
da história actual», a uma meditação voltada «não só para o 
mem mas também para a «natureza» do homem, e não só 
a natureza, mas, de modo ainda mais inicial, para a dimensàG 
na qual a essência do homem, determinada pelo seu próprlq 
ser, está em casa» (8) . Heidegger, de resto, não tinha esperada 
pelo fim da guerra para encetar uma reflexão sobre a natur"'! 
za do homem subtraída àquela linguagem, de qualquer 
humanista, de ascendência liberal, marxista, 
que se vira descoberta e indefesa frente ao nazismo no referen_ 
te à questão do bios. Já toda a temática da «facticidade da vidao 
(faktiskes Leben), desenvolvida em princípios dos anos vinte naJ 
aulas friburguesas, em diálogo primeiro com São Paulo e San 
to Agostinho e depois com Aristóteles, implicava a recusa 
submeter a experiência primária e concreta da vida ao crivo d(" 
categorias teoréticas, ou objectizantes, radicadas de qualquer 
modo na transcendentalidade do do conheciinento" ), 
Onde o elemento detonante, em relação a todos os esquemas 
clássicos, vai muito além dos resultados da «filosofia da vida . 
elaborada naqueles anos por autores como Dilthey, Rickert, 
Bergson, para consistir mesmo, justamente. num desfasamen. 
to entre ambos os termos e, ainda muito mais, da relação que 
os liga: não só a vida como facto, a facticidade da vida, não está 
ao alcance de uma indagação tradicionalmente filosófica, mas 

(7) M. Heidegger, Brief üúer den «Hullumismus», em l%gmarken, em 
Gesamtawgabe, Frankfurt am Main, 1978 [trad. ü. LeUera sull'umanesimo, 
de F. Volpi, Milão, 1995, p. 56]. 

(8) lbid., p. 78. São interessantes as sugestões contidas na leitura que 
P. SloterdUk faz da Carta, e de todo o pensamento de Heidegger, em Die 
Domestikation des Seins. Für eine Verdeutlichung der Lichlung (Conferência 
proferida no Centre Pompidou em Março de 2000, tradução francesa La 
domestication de l'être. Pour un éc/aircissement de la. clairibe, Paris, 2000). 

(9) Sobre esta tonalidade do pensamento heideggeriano, e em geral 
sobre o primeiro Heidegger, veja-se E. MazzareJla, Ermcneu.tica dell'effetivitá. 
PrOSpeUive ontiche dell'ontologia heideggenana, Nápoles, 1993. 
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precisamente no seu reverso. Isto não quer dizer que 
0.'1 dois horizontes não se cruzem - que a experiência vital este-
I" fechada por si só à interrogação filosófica ou, pior, abando-
!lada ao fluxo do irracional. Mas significa que não é a filosofia 
o lugar onde se define a vida, mas sim a vida a raiz primigénia 
da própria filosofia: 

As categorias não são uma invenção ou um conjunto 
de esquemas lógicos per se, «grelhas», mas estão, isso sim, de 
modo originário, vivas na própria vida, vivas para «formarem » 
a vida. Têm o seu próprio modo de acesso, que porém não é 
de tal ordem que seja alheio à pópria vidal que caia sobre ela 
do exterior, mas é, ao contrário, a maneira prioritária como 
a vida chega a si própria(IO) 

Já aqui, nesta subtracção da vida a qualquer pressuposto 
categorial, não pode escapar uma conexão - é verdade que 
indirecta, parcial, marginal - com aquele bem mais imediato 
primado do bios que dez anos mais tarde constituirá o arie-
te da investida vitalística contra qualquer forma de filosofia. 
Mas isto não esgota o âmbito da possível confrontação entre o 
pensamento de Heidegger e o problema aberto pela biopolí-
úca nazi. Porque numa vida, COlno esta, que consiste só na sua 
dimensão efectiva, que coincide imediatamente com os seus 
modos de ser - não ressoa apenas o eco do bios, mas também 
a possibilidade, ou a tentação, da sua interpretação política. 
Pelo menos em negativo: se a facticidade da vida - que em Ser 
e Tempo teria assumido o nome de Dasein - não deve responder 
perante n enhuma instância externa visto que não é atribuível 
a qualquer desenho filosófico pré-constituído, isto quer dizer 
que a ela e só a ela compete a sua decisão de existir. Mas como 
se configura uma vida, ou um ser-nós que pode decidir sobre si 
próprio, ou que émesmo essa decisão, senão numa modalidade 
intrinsecamente política? Que em nenhum ponto o poder-ser 

(10) M. Phenomenologische Interprellltionen zu. Aristoteles. Ein-
Jürung in die phãnomcnoligische Forsch1mg, FrankfurL am Main 1985 [trad. 
il. lnlerprelazioni Jeno1llenologiche di Aristotele. Introduzione alia ricerca Jenome-
nologica, de E. Mazzarella, Nápoles, 1990, p. 120J. 
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autêntico exceda a possibilidade efectiva do ser-nós; que 
autodecisão seja absolutamente imanente a si própria _ 
abre a possibilidade de pensar o bios e a política no interim 
um mesmo traço conceptual. É por este lado que, exactam,'nl 
porque totalmente impolítico -, irredutível a qualquer 
de filosofia política -, o pensamento de Heidegger se conlilll 
ra, na primeira metade do século xx, como o único em 
ções de dirigir o confronto filosófico com a biopolítica. 

4. Mas o facto de que Heidegger se tenha confrontado 
a questão da biopolítica não quer dizer que tenha adoptadj 
a sua linguagem ou partilhado o seu pressuposto _ a 
minância da vida em relação ao ser no mundo. Pode mesllle 
dizer-se que nesta matéria exprimiu um ponto de vista .. 
tralmente oposto: não é a categoria biológica da vida o lugar 
partir do qual se abre a pensabilidade do mundo, mas exacta. 
mente o contrário. Se o fenómeno do viver se determina 
pre como «em» ou «para» ou «com» alguma coisa que possa, 
mos indicar Com o tenno «mundo», devemos concluir que «o 
mundo é a categoria fundamental do sentido de Conteúdo in .. 
crito no fenómeno 'vida'(II). O mundo não é o continente, Oll 
o ambiente circunstante, mas o conteúdo de sentido da vida. ° único horizonte Ontológico a partir do qual esta se toma aces-
sível. Deste modo, Heidegger distancia-se tanto daqueles que. 
como Arendt, contraporiam radicalmente a esfera da vida à do 
mundo - entendido como espaço público do agir em comum-, 
como daqueles que reduziriam o mundo a lugar da mani-
festação biológica da vida. Sem poder seguir em ponnenor as 
passagens internas - ou os movimentos diacrónicos _ do dis-
curso de Heidegger, poder-se-ia reconduzi-lo, em termos gerais, 
a uma tendência fundamental para Subtrair a «vida como fac-
to» ao campo da biologia: «Os conceitos biológicos da vida de-
vem ser deixados de lado desde o primeiro momento; são um 
peso inútil mesmo quando deles emerjam temas significativos, 
já que isto de qualquer modo só é possível se a Compreensão 
do ser-se do homem como vida se mantém aberta no plano da 
pré-cognição, e esta compreensão em si mesma é essencialmen_ 

( II ) lbid., p. 119. 
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II mais antiga do que a biologia moderna» (12) . Também mais 
1,11 de, quando o filósofo dedicar ao fenómeno do vivente uma 
... ção inteira do curso de 1929-30 sobre Conceitos fundamentais 
/" metafisica, não desaparecerá esta desconfiança, ou defonna-
'.10 categorial, em relação à biologia. Não que ele não entre 
, 111 contacto com alguns dos maiores biólogos do seu tempo, 
I umo demonstram, além das frequentes referências a Driesch, 
t lngerer, Roux e sobretudo Uexküll, os registos dos seminários 
,I!- Zollikon, realizados justamente com um grupo de médicos e 
psiquiatras. Mas esses mesmos registos deixam entrever, apesar 
das declarações de interesse recíproco, uma vincada dificulda-
de de comunicação, se não até um verdadeiro mal-entendido 
"ategorial, entre léxicos conceptuais profundamente heterogé-
l\eos: «De quando em quando - admite o médico Medard Boss, 
flue no entanto se tinha empenhado havia pouco tempo numa 
complexa operação de conciliação semântica - estas situações 
do seminário lembravam a história do marciano que encon-
tra pela primeira vez um grupo de habitantes da Terra e quer 
entender-se com eles» (13). 

Porquê? Como interpretar essa intradutibilidade substan-
cial entre a linguagem de Heidegger e a dos médicos e biólo-
gos, por muito dispostos que estivessem a aceitá-Ia? E, sobretu-
do, o que é que isso nos sugere com vista ao nosso problema? 
Se pensarmos como a biopolítica nazi foi caracterizada pelo 
predomínio da categoria da vida sobre a categoria da existên-
cia - «existência sem vida», como era definida aquela que em 
termos de princípios, e também de facto, estava destinada à 
morte - não seria arbitrário ver na polémica de Heidegger em 
relação ao biologismo uma forma de con traposição antecipada 
àquela. Sem querer homologar tenninologias profundamente 
diferentes como não podem deixar de ser a do maior filósofo 
do século XX e a dos vendedores de morte barata, poder-se-ia 
dizer que Heidegger inverte a relação de predomínio instituí-
da por estes: já não é a existência que é deficitária, defeituosa, 

(12) Ibid., p. 114-15. 
(13) Cito do prefácio de M. Boss aos Zollikoner I'HJlt/h(jll, 

-Gesprãche--Briife, Frankfurt am Main, 1987 [trad. it. Srmimu-; Iii /01111,/111 . • It 
E. Mazzarella e A. Giugliano, Nápoles, 2000, p. 121. 
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frente a uma vida exaltada na sua plenitude biológica, mas 
a vida a parecer deficiente em relação a uma existência 
dida como única modalidade do ser na vastidão do mundO! 
Não só, pelo contrário, a vida definida biologicamente não 
os atributos do Dasein como se situa numa dimensão diferenr. 
e incomparável em relação ao horizonte deste último, do 
só pode ser deduzida por via negativa - como aquilo que 
é tal porque é justamente «só vida» (Nur Lebenden), «qualq, 
coisa de apenas vivente» (etuJas wie Nur-noch-leben): 

A vida é um modo particular de ser mas acessível essen-
cialmente só no Ser-nós. A ontologia da vida só é possível 
na base de uma interpretação privativa. Ela determina aquilo 
que deve ser de tal ordem que possa ser alguma coisa que 
apenas já vive. O viver não é nem uma simples-presença nem 
ainda um Ser-nós. Pelo seu lado, o Ser-nós já não pode ser 
definido ontologicamente como um viver (ontologicamente 
indeterminado) ao qual se acrescenta, além do viver, mais 
qualquer coisa(l '1), 

Mas a simetria do contraste entre Heidegger e a biopolítica 
nazi não acaba aqui. Tanto o primeiro como a segunda consi .. 
deram vida e existência ligadas por uma relação exclusiva _ no 
sentido de que uma é definida pelo seu não estar à altura da 
outra - mas a diferença em ambos os casos é constituída pela 
experiência da morte. É aqui justamente, no entanto, que as 
duas perspectivas divergem definitivamente. Enquanto na ta-
natopolítica nazi a morte representa o pressuposto, antes 
da do que o destino, da vida esvaziada de potência biológica 
- e por isso reduzida a mera existência - , para Heidegger ela 
é o modo de ser próprio de uma existência diferente da vida 
nua. É certo que também esta última morre, mas de uma fOI' 
ma desprovida de sentido que, em vez de de um verdadeiro 
morrer (sterben), remete para um simples perecer, um deixar 
de viver (verenden). Desta maneira, o simples vivente não pode 
ser considerado «mortal» em sentido pleno, como pelo contrá-

(14) M. H eidegger, Sein und Zeit, em Gesantausgabe, cit. , 1977, voJ. II 
(trad. it. &sere e tempo, Turim, 1969, pp. 116-17]. 
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ri o aquele que experimenta a sua morte mais do que como o 
lim da vida como aquilo que desde o princípio lhe dá sentido. 
Neste ponto a relação entre a biologia nazi e o pensamento de 
I leidegger mostra-se totalmente na sua antinomia: enquanto 
na primeira a estrutura soberana do biopoder está na possi-
bilidade de submeter qualquer vida ao crivo da morte, para o 
segundo a vocação da morte constitui a forma originariamente 
política em que a existência se em qualquer coisa que 
está sempre para além da simples vida. 

5. Mas talvez o ponto de máxima divergência entre Heide-
gger e a biopolítica nazi esteja no seu tratamento daquele ser 
vivo específico que é o animal. Também neste caso a interroga-
ção de que partem é em certo sentido comum: não só o que é o 
animal mas também como se situa ele em relação ao tnundo do 
homem? Conhecemos a resposta que, no culminar de uma tra-
dição nascida no cruzamento entre evolucionismo darwiniano 
e teoria degenerativa, o nazismo deu a esta pergunta: o animal, 
mais do que uma espécie separada da humana e para além 
disso, é a parte não humana do homem, a zona inexplorada, 
ou a fase arcaica, da vida na qual a humanitas se dobra sobre 
si própria dividindo-se através de uma escolha interna entre 
aquilo que pode continuar a viver e aquilo que deve morrer. Já 
em Sein und Zeit, e depois, de maneira cada vez mais articulada, 
nos Grundbegriffe cler MetaPhysik, até aos mais tardios Beitriige, 
Heidegger percorre O caminho oposto(15). A questão da anima-
litas não passa de uma especificação particularmente relevante 
da relação já estabelecida entre a esfera do Dasein e a do sim-
ples ser vivo. Quando este último assume os traços da espécie 
animal, a separação em relação àquele que existe no modo de 
se r-nós - isto é, o homem - torna-se ainda mais nítida. Que 
o animal seja definido, segundo a famosa tripartição, como 
«pobre de mundo" (weltarm), diferentemente da pedra «sem 
mundo» (weltlos) e do homem «construtor de mundo» (weltbil-
dend), não é mais do que uma maneira de marcar uma distán-
cia intransponível em relação à experiência humana: contra 

(15) Este percurso é analisado com exactidão por L.llIeterati em Tra 
tecnica e natura. Problemi di ontologia dei vivente in Heidegger, Pádua, 2002. 
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a animalização do homem - não apenas teorizada mas 
em prática pelos nazis - situa o homem bem 
do horizonte da animalidade. E de tal maneira incomparável 
com o animal que não pode sequer conceptualizar a 
dele a não ser deduzindo-a em termos negativos da sua. A 
pressão «pobreza de mundo» não quer indicar um menor 
de participação numa natureza comum a todos os seres vivos. 
incluindo o homem, mas sim uma barreira intransponível qu 
exclui qualquer conjugação. Contrariamente a uma longa 
dição que pensou o homem como animalmcional_ um animal 
ao qual se acrescenta o carisma do logos para o nobilitar, segun-
do a fórmula clássica do zôon lógon échon _ ele é precisamente 
o não-animal, assim como o animal é o ser vivo não-humano. 
Apesar de todas as tentativas desenvolvidas para encontrar afi-
nidades, simetrias, coexistências - até na dimensão existen-
cial do tédio - os dois universos mantêm-se reciprocamente 
incomunicáveis, como ainda na Carta sobre o humanismo Heide-
gger chega a escrever que "poderia ao contrário parecer que 
a essência do divino esteja mais próxima de nós do que pode 
estar a estranheza dos seres vivos, mais próxima dentro de um 
afastamento essencial que, enquanto afastamento, é no entan-
to mais familiar à nossa essência existente do que pode ser o 
parentesco físico Com o animal, cuja inescrutabilidade mal se 
pode imaginar» (l 6J . 

Passagens deste género, embora sirvam para pôr Heideg-
ger completamente ao abrigo da deriva tanatopolítica do na-
zismo, arriscam-se no entanto a colocá-lo - numa rotação de 
trezentos e sessenta graus - ao lado daquele humanismo de 
que ele tinha cuidadosamente tomado as suas distâncias. Todo 
o movimento do seu pensamento, orientado numa direcção 
ontológica, torna impossível naturalmente não só que volte 
a propõr um modelo antropocêntrico mas também um qual-
quer conceito da natureza humana enquanto tal _ autónoma 
do ser a cuja guarda o homem parece chamado. É justamente 
a esta descentragem do homem, ou recentragem do ser, que 
está ligada no entanto, no curso da obra heideggeriana, uma 
progressiva perda de con tacto com o tema da "facticidade da 

(16) M. Heidegger, Briejüberden «Humanism1LS», cito 
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\lida» em que a semântica do bios aparecia inevitavelmente 
!'lIvolvida. É como se o impulso originário para pensar a vida 
11 0 «fim da filosofia» - ou o «fim da filosofia» na facticidade 
tia vida - pouco a pouco refluísse com um efeito dissolvente 
,obre o seu próprio objecto. Querendo reconduzir os termos 
de uma questão extremamente complexa a uma formula-
ção abreviada poder-se-ia dizer que a distância absoluta que 
IIeidegger estabelece entre homem e animal é a mesma que 
vem a separar cada vez mais nitidamente a sua filosofia do 
horizonte do bios(l7) . E que exactamente por isto se arrisca a 
confiar este último à não filosofia - ou mesmo àquela antifilo-
sofia que nos anos trinta se realizou ruinosamente na sua mais 
imediata politização. Que justamente naquela fase o pensa-
men to de Heidegger tenha sido presa dela, mesmo que breve-
mente, deve talvez interpretar-se de maneira diferente e mais 
complexa do que é costume fazer-se: o que perdeu Heidegger 
não foi provavelmente um excesso de vizinhança, mas sim um 
excesso de distância, da questão, vital e ao mesmo tempo mor-
tal, levantada pelo nazismo. Exactamente porque não entrou o 
suficiente - e não porque o tenha feito demais - na dimensão 
propriamente política do bios, na relação entre existência qua-
lificada e vida biológica, acabou por abandoná-la nas mãos da-
queles que tencionavam politizá-lo até à sua deflagração. Mais 
uma vez, também com Heidegger, a caixa negra da biopolítica 
permanecia fechada. 

2. A carne 

1. Para abri-la não basta evidentemente limitar-se a borde-
jar - ou mesmo a enfrentar do exterior - a semântica nazi. 
É preciso mais qualquer coisa. Trata-se de penetrar no seu in-
terior e voltar do avesso um a um todos os seus pressupostos 
bio-tanatológicos. Refiro-me em particular aos três dispositivos 
examinados na conclusão do capítulo anterior, da nonnativiwção 

(17) Cf. sobre isto o convincente ensaio de M. Russo, AuiU/"lilr/\, 
Heidegger e l'antropologia filosojica, em «Discipline filosofid)c ,. , XIl , r, 200:.!. 
pp. 167-95. 
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da vida, da duPla clausura do corpo e da supressão antecipada 
nasárMnto. Mas que significa exactamente voltá-los do 
E fazê-lo do interior? A tentativa que deve fazer-se é a de assumb 
as mesmas categorias de «vida», de «corpo» e de , 
convertendo a sua declinação imunitária, isto é, autonegativL 
numa direcção aberta ao sentido mais originário e intenso 
communitas. Só deste modo - no ponto de encruzilhada e 
tensão entre as reflexões contelnporâneas que mais se 
traram neste caminho - será possível traçar os primeiros 
tornos de uma biopolítica finalmente afirmativa: já não 
mas da vida. De modo a não sobrepor à vida as categorias 
constituídas, e agora destituídas, da política moderna, mas si'n 
a inscrever na própria política a potência inovadora de uma 
vida repensada em toda a sua complexidade e articulação. 
Deste ponto de vista, a expressão - precisa 
mente aquilo que a biopolítica nazi excluía através da absoluta 
subtracção da vida a qualquer qualificação - deve entender-sr 
mais no sentido de da política do que no de uma 
politização da vida, mesmo que, no fim, os dois movimentos 
tendam a sobrepor-se numa única prega semântica. 

Partamos, por conseguinte, do dispositivo da clausura, mes-
mo da duPla clausura, do corpo - entendida pelo nazismo quer 
como acorrentamento do sujeito ao próprio corpo, quer como 
incorporação desse corpo no corpo, mais amplo, da comunida-
de étnica do povo alemão. É só esta última incorporação - ex-
clusiva da maneira mais radicalmente destrutiva de tudo aquilo 
que se considerava que não fazia parte dele - a conferir também 
à primeira aquela substáncia espiritual que converte em valor a 
absoluta coincidência do corpo consigo mesmo. Este potente 
ideologema é parte integrante, naturalmente, de um desenho 
biopolítico já predisposto a esse desenvolvimento paroxístico. 
Isso não significa, no entanto, que nele conflua, ou influa, mn 
vector de sentido mais amplo, e também mais antigo, que de-
semboca na metáfora, já clássica, do «corpo político» e, mais 
em geral, na relação entre política e corpo. Quero dizer que 
todas as vezes que o corpo foi pensado em termos políticos, ou 
a política em termos de corpo, poduziu-se sempre um curto-
-circuito imunitário destinado a fechar o «corpo político» sobre 
si próprio e dentro de si mesmo em oposição ao seu exterior. 
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I_ isto independentemente do quadrante político - de esquerda 
11\ I de direita, reaccionário ou revolucionário, monárquico ou 
'I'\)ublicano _ a que pertencia a operação. Em todos os casos, 
lia verdade, quer se trataSse da linha absolutista hobbesiana ou 
da democrática-rousseauniana, para não falar de genealogias 
"inda mais remotaS, aquilo que constituía o seu traço comum 
,'ra o modelo organicista que ligava todos os membros do corpo 
i\ sua pressuposta unificação. Mesmo nas teorias contratualistaS 
'I as quais o corpo político se apresenta como resultado de um 
acordo entre múltiplas vontades individuais, ou então de uma 
'mica vontade geral, isso é na realidade precedente e propedêu-
lico da sua própria definição: é por estarem já inscritaS num só 
corpo que as suas partes podem, e devem, unir-se numa mesma 
figura que tem como fim justamente a autoconservação do or-
ganismo político no seu conjunto. Apesar de todos os impulsos 
autonomísticos, individualísticos e desagregadores que de vez 
em quando atacaram, ou contrariaram, este processo geral de 
incorporação, a sua lógica manteve-se largamente predominan-
te na constituição e no desenvolvimento dos Estados nacionais-
pelo menos até quando as categorias políticas modernas conse-
guiram desempenhar produtivamente a sua função imunitária 
de protecção negativa da vidallS

). 
Quando, depois, esse mecanismo foi travado, ou melhor 

quando a exigência imunitária cresceu até romper as barreiras 
da mediatização tTIodema, o totalitarismo, em especial o nazi, 
produziu uma nova clausura do corpo sobre si mesmo. E isto 
através de um duplo movimento: levando, por um lado, a iden-
tidade política e a biológico-racial a uma absoluta coincidência; 
por outro lado, integrando no próprio corpo nacional as linhas 
de separação entre interior e exterior, isto é entre aquela porção 
de vida a conservar e aquela a destruir. O corpo - individual e 
colectivo, um no outro e um pelo outro - era assim imunizado, 
antes e para além da relação com o exterior, em relação aos seus 
próprios excedentes ou linhas de fuga. EstaS eram interrompidas 
por uma retirada do corpo sobre si próprio que tinha a fun-

(18) Cc. também]. Rogozinski, «C()Tl1me les paroles d'un hOllt1llt ivre ... 
ehair de l'histoire el ecnps politique, em 'Les Cahiers de Philosophie', nO 18, 

1994-95, pp. 72-102. 
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ção de fornecer um núcleo espiritual, ou um suplemento 
sentido, àquilo que era considerado absolutamente biológi 
A esta tradução imediata da vida em política _ ou do espiritual 
biológico - é que era instrumentalizado o conceito de corpo 
lítico, em antítese, mais ainda do que àquilo que lhe é 
àquela parte de si julgada não idónea a semelhante conver,:ld 

Tínhamos visto como um primeiro nome 
pelos nazis a essa matéria abjecta, porque resistente à dupla 
sunção corporal, era o de «existência»: «existência sem vida» 
tudo aquilo que não possuísse aqueles requisitos raciais capaz,", 
de integrar etnicamente o corpo social no colectivo. Mas 
um termo ainda mais significativo - porque de alguma manei, 
intrínseco ao próprio corpo ao qual parece escapar e que 
isso o expele - seja o de carne. A existência sem vida é a carntl 
que não coincide com o corpo - aquela parle, zona, membrana 
do corpo que não é una com ele, que excede as suas fronteiras 
ou se subtrai à sua clausura. 

2. O pensador do século xx que mais do que nenhum ou. 
tro elaborou a noção de carne foi Merleau-Ponty. Reconhecer. 
-lhe um troço específico da reflexão biopolítica _ ou mesmo 
apenas Ulna nervatura do bios - seria decerto enganador, dado 
o âmbito substancialmente fenomenológico no qual se situa a 
Sua produção filosófica (19) Isso não significa, todavia, que jus-
tamente o tema da carne tenda a excedê-lo numa direcção que 
não estã longe daquela a que reconduzimos a temática heideg. 
geriana da «facticidade da vida». Como naquele caso, também 
o horizonte da c"air se entreabre no ponto de ruptura com 
uma modalidade tradicional de filosofia que põe esta numa re-
lação tensa e problemática com o seu «não". Quando Merleau-
-Ponty num dos seus textos intitulado justamente Filosofia e não 
filosofia a partir de Hegel reclama a necessidade de que a «fi-
losofia se torne mundo»(20) J demonstra já estar situado numa 

(19) Veja-se, no entanto, O ensaio de A. Manone, La nvolta contro 
Caligola: C01PO e Natura in Camus e Merleau-Ponty, em Politica delta vita, cit., pp. 234-43. 

(20) M. Merleau-Ponty, Philoso/)hie et non philosophie depuis Hege4 em 
«Textures" n" 8-9, 1974, pp. 83-129 e n" 1975, 145-73. 
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I1rbita conceptual na qual todo o léxico filosófico é sujeito a 
urna rotação completa em torno do seu próprio eixo. E neste 
Mentido radical que se deve entender a proposição segundo 
,\ qual «aquilo a que chamamos carne, esta massa u'abalha-
da interiormente, não tem nome em nenhuma filosofia» {21>. 
Porque nenhuma filosofia soube remontar àquela camada 
indiferenciada, e justamente por isto exposta à diferença, na 
qual a própria noção de corpo, totalmente ao contrário de 
estar fechada sobre si mesma, está extrovertida numa hetero-
geneidade irredutível. Isto quer dizer que a questão da carne 
se inscreve num patamar em que o pensamento se liberta de 
qualquer modalidade auto-referencial em favor de um olhar 
directo sobre a contemporaneidade entendida como único 
sujeito e objecto da interrogação filosófica. Deste ponto de 
vista, o motivo da chair presta-se a uma leitura sintomática 
que pode estar mesmo para lá da intenção expressa do autor 
porque radica de algum modo no interior do leque de per-
guntas que a sua filosofia abriu com uma originalidade lexi-
cal que às vezes nem o próprio Heidegger iguala. Sem querer 
estabelecer um confronto entre eles, que por outros aspectos 
não faz sentido, poderia até dizer-se que o ponto cego ao qual 
este último chega no que se refere à análise do bios nasce 
justamente de um falhado, ou inadequado, encontro com o 
conceito de «carne". 

A tese apresentada a este propósito por Didier Franck é a de 
que Heidegger não tenha pensado a fundo a carne porque, sen-
do uma categoria constitutivamente espacial, verificava-se irre-
dutível à modalidade temporal à qual ele reconduziu o ser(22). 
Ora é este ponto justamente aquele em que Merleau-Ponty in-
sere um diferente ângulo de perspectiva - na verdade a partir 
de uma impostação, e também de uma semântica, recondutível, 
mais do que a Heidegger, a Husserl. É deste último, de facto, 
que ele deduz não só o tema da reversibilidade entre senciente e 
sentido, mas também o de uma relação de alteridade destinada 
a forçar a identidade pressuposta do próprio corpo. Mas quando, 

(21) Id., Le visibk e( l'invisible, Paris, 1964. 
(22) a. D. Franck, Heideggrr ct Ie problémc de l'espace, Paris, 1986. Veja .. e 

também de Franck ehair et cOJps. Sur la phénomenoÚJgie de Paris, 1981. 
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num fragmento de Le visibk et l'invisibk, o filósofo escreV(' 
«o meu cOIpo é feito da mesma carne do mundo Cé um 
bido) e que, além disso, desta carne do meu coIpo participK 
mundo» (23), dá mais um passo em direcção a um âmbito 
tico situado para além quer da fenomenologia quer da anal 
existencial''''. Que o mundo seja o horizonte de sentido no q 
o corpo se reconhece atravessado pela diversidade que o 
à coincidência consigo mesmo significa que foi superado I 

só o transcendentalismo husserliano mas também a dicot, 
heideggeriana entre existência e vida. Se para Heidegger o 
não conhece nenhum dos modos do ser que distinguem a 
logia fundamental, em Merleau-Ponty é mesmo a carne vivei 
que constitui o tecido da relação entre existência e mundo. 
este aspecto, então, não só a espacialidade da carne não impedI: 
a sua recuperação de uma dimensão temporal mas constitui 
cisamente o seu ponto de tangência: 

Opor a uma filosofia da história [ ... J não já uma filosofia 
da geografia [ ... ] mas uma filosofia da estrutura que, a dizer 
verdade, se formará melhor em contacto Com a geografia do 
que em contacto Com a história. [ ... ] Na realidade trata.se de 
captar o nexus - nem «histódco» nem «geográfico» _ da his. 
tória e da geologia transcendente, aquele mesmo tempo que 
é espaço, aquele mesmo espaço que é tempo, que eu terei 
encontrado graças às minhas análises do visível e da carne, a 
simultânea Ursliflungde tempo e espaço a qual faz, sim, que 
exista uma passagem histórica e uma inscrição quase geográ-
fica da história. (2;;) 

Podemos ler esta intersecção carnal de mundo e história 
em tennos de «mundialização»? Seria imprudente responder 
de maneira resolutamente afirmativa a essa interrogação _ pelo 
menos dentro do percurso pessoal de Merleau-Ponty. Mas seria 

(23) M. Merleau.Ponty, Le visible et l'invisible, cil. , p.260. 
(24) O livro que mais a fundo, e com resulcados mais inovadores, 

penetrou nesra direcção é o de E. Lisciani Petrini, La passione del mondo. 
Saggio su Merleau-Ponly, Nápoles, 2002. 

(25) M. Merleau.Ponty, Le visible el l'invisible, cie , p. 270. 
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1K'lalmente redutor negar que ele seja o autor que foi mais lon-
H" na delineação teórica da relação entre cOIpo e mundo. Não 

isso mas também aquele que antes de outros percebeu que o 
,dargamento do corpo à dimensão do mundo, ou a configuração 
f lo mundo num único coIpo, teria estilhaçado a própria ideia de 
fII COrpO político», tanto na sua declinação moderna como na to-
lalitária. Quanto mais não fosse porque, não tendo já nada fora 
de si, e assim fazendo um só com o seu exterior, esse corpo não 
leria podido já representar-se enquanto tal - desdobrar-se na-
quela figura auto-identitãria que vimos constituir um dos mais 
Icrríveis dispositivos imunitários da biocracia nazi. A carne do 
mundo - para Merleau-Ponty ou, de certo modo, para nós - re-
presenta o fim e o reverso dessa duplicação. É o desdobramento 
do cOIpo de todos e de cada qual folhas irredutíveis à 
identidade de uma figura unitãria: "E porque existem estes dois 
desdobramentos que é possível: a inserção do mundo entre as 
duas folhas do meu cOIpo, a inserção do meu corpo entre as 
duas folhas de todas as coisas e do mundo» '26' . Que o fragmento 
-já marcado pela referência à 'coisa' como possível ponte entre 
corpo e mundo - prossiga remetendo para uma perspectiva que 
«não é antropologismo» é uma confinuação mais do movilnen-
to lateral completado em relação a Heidegger. No próprio mo-
mento em que MerIeau-Ponty assume uma declarada distãncia 
da antropologia numa direcção que, ainda que indirectamente, 
recorda a ontologia heideggeriana, afasta-se dela assumindo 
como seu objecto/sujeito não só todas as formas de vida - da 
humana à animal - mas até aquela «coisa pobre de mundo» que 
tinha sido situada numa lonjura inalcallçável pelo universo do 
Dasein(27' . Também deste modo, aludindo a uma «participação 
do animal na nossa vida perceptiva e [à] participação da nossa 
vida perceptiva na animalidade»(28' , Merleau-Ponty penetrava 

(26) Ibid., p. 275. 
(27) Cf. outra vez E. Lisciani Petrini, La passione dei mondo cit., pp. 

119 sgg. 
(28) M. Merleau-Ponty, Linguaggi.o, sloria, natura, cit. , p. 103. Veja-se , 

a este propósito, o capítulo dedicado a Merleau·Ponty em E. De Fonte-
nay, Le silence des bêies. La phiÚJsophie à t'épreuve de l'anillwlilé, Paris, 1998, 
pp. 649-60. 
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mais a fundo do que Heidegger no imaginário mais devas'a"'11 
do nosso tempo e exprimia deste modo um maior podeI , 
choque em relação a ele. Inscrevendo na carne do mundo I 
só o limiar que une a espécie humana à animal mas tambélll 
margem que reúne vivente e não vivente, contribuía para a 
construção daquela biopolítica que tinha feito do homem 
animal e empurrado a vida para o fundo da não vida. 

3. Pode surpreender que o tema da carne, levantado 
anos cinquenta por Merleau-Ponty, tenha depois permanecid" 
à margem do debate filosófico contemporâneo("). E até qUI 
tenha sido tratado, mais do que com frieza, com uma certa d('1t 
confiança, por parte de autores de quem mais se teria espera 
do atenção e interesse. Se para Lyotard a evocação do quiasma 
carnal entre corpo e mundo corre o risco de resvalar para uma 
«filosofia da carne erudita» fechada à irrupção do aconteci 
mento(30\ Deleuze vê na «curiosa carnalidade ,> da mais recen 
te fenomenologia não só uma travessia desviante em relação 
àquilo que ele próprio d efine como «lógica da sensação», mas 
também «lima noção ao mesmo tempo pia e sensual, um mistü 
de sensualidade e religião,,"'). Quando depois Derrida, mesmo 
pondo de parte as suas perplexidades filológicas adiantadas so-
bre a tradução por «carne,) do alemão «Leib», não esconde o 
temor de que um uso imoderado do termo possa dar lugar a 
uma espécie de genérica «mundialização da carne: «ao meter 
a carne em toda a parte, há o risco de vitalizar, psicologizar, es. 
pi ritualizar, interiorizar e também reapropriar todas as coisas, 
justamente onde se fala de uma não propriedade ou de uma 
alteridade da carne" (3'). Mas é talvez]ean-Luc Nancy, a quem o 
texto de Derrida, por outro lado, era dedicado, quem exprime 
a reserva mais significativa em relação ao discurso conduzido 

(29) M. Carbone reconstituíu os motivos desse desvio, traçando por 
sua vez uma genealogia novecentista do tema da carne, em Carne. Per la 
ston·a di un frat.endimento, em M. Carbone e D. M. Levin, La carne e la voa. 
ln dialogo tra esletica ed etica, Milão, 2003, pp. 11.66. 

(30) I' Lyotard, Discours. figure, Paris, 1971, p. 22. 
(31) G. DeJeuze e F. Guattari, Qu'est-ce que la philosoPhie?, Paris, 1991. 
(32) J. Derrida. Le toucher;]ean-Luc Nancy. Paris. 2000, p. 267. 
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ué aqui, porque no próprio momento enl que toma uma níti-
da distância da filosofia da carne lhe contrapõe a urgência de 
11m novo pensamento do corpo: «Neste sentido, a paixão da 
carne, e na carne, acabou - e é por isso que o termo 
deve suceder ao de sempre sobreabundante, nutrido 
de sentido e por conseguinte egológigo,,(33) 

Como se explica uma rejeição tão extensa? E a que se deve 
((ma oposição tâo marcada que chega a ganhar os traços de 
uma verdadeira incompreensão daquilo que queria significar 
a carne na proposta teórica delineada mais acima? Influi cer-
Lamente nela uma certa impaciência da nova filosofia francesa 
e lll relação à tradição fenomenológica( 34) . Mas este elemento 
específico não está separado de uma mais geral exigência de 
diferenciação relativamente à concepção cristã. Poderia mes-
mo dizer-se que é exactamente a ascendência cristã de uma 
parte não desprezível da fenomenologia que constitui O ver-
dadeiro objectivo da polémica anticarnal. Se tomarmos como 
lugar de possível confronto o último ensaio de Michel Henry 
sobre a encarnação(35\ identificam-se com suficiente clareza os 
termos da questão. Aquilo que é problemático no conceito fe-
nomenológico - mas também, eventualmente, ontológico - da 
carne é a sua conotação espiritualista, por outro lado evidente 
na própria interpretação de Henry: sem poder entrar em mui-
tos pormenores a este respeito, aquilo que distingue a carne 
da matéria opaca e inerte do corpo é a sua auto-afectividade 
directamente transmissível do Verbo Divino. Quando Derrida 
polemiza em relação a um excesso carnal que se arrisca a can-
celar a concreticidade do corpo ou quando Nancy vê na encar-
nação um processo de despedaçamento e interiorização que 
subordina o sinal corpóreo à transcendência do sentido, não 

(33) J.-Luc Nancy, Le sens du monde, Paris, 1993.Já anticipei estas re-
flexões críticas em Chair et corps dans la déconstruction du christianisme, em 
AA. VV:, Sem en tous senso Autour des travaux dejean-Luc Nancy, organização 
de F. Guibal e J. C. Martin 

(34) Um mapa razoado da filosofia francesa contemporânea foi ago-
ra traçado por D. Tarizzo em li pensiero libero. La filosofia jrancese dopo lo 
strntturalismo, Milão, 2003. 

(35) Cf. M. Henry, lncarnalion. Une philosophie de la chair, Paris, 2000. 



232 
BIOS. B10POLÍTlCA E FILOSOFIA 

fazem mais do que reafirmar esta característica espiritualisl 
da carne. Mas, ao fazê-lo, acabam por fazer sua _ mesmo s<' " 
intenção é a oposta, não já positiva mas sim negativa _ a meSl1l1t 
leitura de Henry. Em lugar de a desconstruir e inverter no S{"II 

efeitos hennenêuticos, como se teria esperado deles, assumefll 
as suas conclusões e só por isso rejeitam o seu objecto: se ., 
carne remete para o corpo traduzido em espírito, ou para o 
pírito introduzido no corpo, a via para se repensar a realidade 
efectiva dos corpos, de cada corpo e de todos os corpos, passa 
pelo abandono definitivo da filosofia da carne. 

O raciocínio tem a sua força, que no entanto se apoia numa 
premissa que é tudo menos adquirida. Certamente no que s,' 
refere a Merleau-Ponty, para quem, como já se viu, a chair não 
remete de facto para um movimento de interiorização do COI 

po, mas quando muito para a Sua exteriorização no outro CO I 

po ou até naquilo que não é corpo. Mas também no que se 
refere ao próprio cristianismo, que só excepcionalmente liga 
o termo de carne - sárx ou caro - a uma dimensão espiritual, 
que pelo contrário tem a ver normalmente com a ideia de COI"-

po (sôma, corpus) . Mesmo que os dois vocábulos, sobretudo a 
partir de uma certa fase, venham em parte a sobrepor-se, certa-
mente que aquele que remete mais intensamente para a alma 
como seu conteúdo privilegiado é o corpo, não a carne(36). 
A qual, pelo contrário, encontra a sua própria especificidade 
no substrato material de que é «feito!-> inicialmente o homem, 
antes ainda de que o seu corpo seja preenchido de espírito. 
Não é por acaso que já no judaísmo, não diversamente do que 
na Grécia, éjustamente a carne (hasar) , ainda muitas vezes Con-
fundida com a animal, que represen ta da maneira mais tangí-
velo elemento terreno, e por conseguinte sofredor e perecível, 
da realidade humana. O cristianismo primitivo retoma e de-
senvolve esta terminologia(37). Em São Paulo (2 Co, 4:11) thnele 

(36) ]. Alexandre, Une chair pour la gloire. L'anthropologie réaliste et mys-
tique de Tertulien, Paris, 2001, pp. 199 sgg. Veja-se t.:'l.mbém M. L. Constan-
tini, Le ttrme de 'caro' dans te 'De carne Christi' de Tertulien, Nice, 1994. 

(37) Cf. E. SChweizer, F. Baumgãrtel e R. Meyer, Chair, em Diction-
naire Biblique, dirigido por G . Kittel, Genebra, 1970 [em língua alemã em 
Theologisches Wiirtenrbuch zum Neuen Testament, vol. VII, pp. 98-151J . 
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\1Í.rx é a existência mortal exposta à dor e ao pecado, assim 
('o rno a expressão «na carne» (én sárki) alude justamente à vida 
Icrrena enquanto tal, ao ponto de que algumas vezes (Rom, 

e Ga, 2:11, numa citação do Salmo 143:2) adoptará a for-
Illulação pâsa sárx na acepção de «todo o ser vivo». É verdade 
que também o vocábulo sôma, e depois corpus, pode ter um 
significado análogo, mas mais frequentemente referido à uni-
dade completa do organismo singular ou colectivo (a Igreja, a 
Cristandade) em que o primeiro se situa. Quanto a Tertuliano, 
autor do De carne Christi, trava uma dura batalha apologética 
contra aqueles (Valentino, Marcião, Apeles) que sustentavam 
o carácter espiritual, ou pneumático, da carne de de Cristo: 
enquanto o corpus - esta é a tese dele - pode ser imaterial, ce-
leste, angélico, caro é pelo contrário bem diferente da alma ou 
da psique. Não existe uma caro animalis ou uma anima camalis 
(nusquam animam camem et camem animam) (De carne Christi, 
XIII, 5) - mas só a unidade, no corpo, de duas substâncias em si 
diversas e inconfundíveis. 

4. Esta noção de carne material, inorgânica, «selvagem», 
como teria dito Merleau-Ponty, nunca teve uma configuração 
política. Indicava uma realidade vital estranha a qualquer tipo 
de organização unitária porque naturalmente plural"') - em 
grego o termo sárx é normalmente declinado no plural sarkes 
e também a j á lembrada expressão pâsa sárx conserva uma co-
notação de irredutível multiplicidade que pode ser dada por 
«todos os homens». Para que pudesse iniciar-se o processo ge-
ral de constituição da Igreja cristã era necessário que aquela 
carne difusa e dispersa se reunisse num único COrpO(39). Foi 
assim que já no cristianismo paulino e depois no patrístico, os 
vocábulos sôma e corpus começaram a substituir-se cada vez com 
mais frequência a sárx e caro, embora sem tomarem totalmente 

(38) cr numa perspectiva neofenomenológica, M.Richir, Du sublime 
en politique, Paris, 1991, pp. 437 sgg. 

(39) cr X. Lacroix, Le coup de chair, Paris, 2001, pp. 211 sgg. Sobre a 
carne em S. Paulo, cf. também J. A. T. Robinson, Le corps. Étude sur la thérr 
logie de saint Paul, Paris, 1966 e E. Brandenburger, Fleisch und Geist. Paulus 
und die dualistische Weisheit, Neukirchen, 1968. 
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o seu lugar. Mais do que a expulsão da carne, tratava-se da sua 
incorporação num organismo capaz de «domesticar>} os impu I .. 
sos centrífugos e anárquicos. Só a espiritualização do corpo 
- ou então a incorporação de um espírito capaz de resgatar o 
homem das misérias da sua carne corruptível _ lhes teria per-
mitido o ingresso no corpo místico da Igreja: «não sabeis que 
o vosso corpo é templo do Espírito Santo que estã em vós e 
que recebesteis de Deus [ ... ]. Glorificai por conseguinte Deus 
no vosso corpo» (I CD, 6:19-20). É conhecido o papel que nes-
ta passagem salvífica da carne para o corpo, e por isso nesta 
corporização da carne, teve o sacramento da eucaristia como 
duplo transvase do corpo de Cristo para o do crente e do do 
crente para o corpo eclesial. Com todas as variantes e também 
os conflitos derivados de uma concorrência ineial, pode 
-se que o Império, primeiro, e depois os Estados nascentes ac-
tivaram, secularizado, o mesmo mecanismo teológico-político: 
também naquele caso, para poder resgatar-se dos riscos da 
«vida nua» - implícitos naquela condição fora da lei definida 
como «estado de natureza - a «carne,) de uma multidão plural 
e potencialmente rebelde devia integrar-se num corpo unifica-
do pela chefia soberana(40) . 

A passagem biopolítica que caracteriza a modernidade 
avançada deste ponto de vista não modificou este modelo 
«corporativo», como se delTIOnstra, também no plano lexi-
cal, pela longa duração da metáfora do «corpo político». Que 
as estratégias do poder soberano se tenham dirigido directa-
mente à vida dos súbditos, em todas as suas exigências bioló-
gicas de protecção, reprodução, desenvolvimento, não só não 
revoga Como potencia ulteriormente a semântica do corpo 
herdada da teologia política medieval: nada como isso _ em 
sentido individual e colectivo - restitui, e favorece, a dinâmica 
de implicação recíproca entre política e vida. E isto por uma 
dupla ordem de razões: em primeiro lugar, porque a repre-
sentação somática da cidadania legitima antecipadamente o 

(40) Estes termos são já introduzidos no meu Im11lunitas cit. , sobre-
tudo pp. 78-88 e 142-144. Uma lei tura do corpo diferente _ pelo menos 
na aparência - es tá presente no amplo quadro dedicado ao tema por 
1. Galimberti em n corpo, MiJão, 1987. 
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papel crescente desempenhado pelas questões demográficas, 
higiénicas, sanitárias, no interior da administração pública. 
E depois porque a própria ideia de corpo orgânico implica 
como complemento necessário a presença de um princípio 
transcendente capaz de unificar os seus membros segundo 
um determinado desenho funcional: um corpo tem sempre 
uma alma ou pelo menos uma cabeça, sem a qual se redu-
ziria a um simples amontoado de carne. A biopolítica tota-
litária - e sobretudo a nazi - muito ao contrário de rejeitar 
em bloco este aparelho figurativo, leva-o à sua extrema con-
sequência, traduzindo aquela que sempre foi considerada 
nada mais do que uma influente metáfora numa realidade 
absolutamente efectiva: se o povo tem a forma e a substância 
de um corpo, então deve ser cuidado, defendido, reforçado 
com instrumentos e finalidade puramente biológicos. Sem 
excluir aquela que era tradicionalmente designada por alma, 
mas entendendo-a biologicamente como a consequência de 
uma hereditariedade racial destinada a distinguir, dentro do 
corpo, a parte doente da parte sã - o corpo de 
uma carne desprovida de ressonância vital e, por isso mesmo, 
a lançá-la na lTIOrte. Como se viu, era nesta dupla incorpora-
ção bioespiritual que acabava por desembocar uma síndrome 
imunitária suficientemente descontrolada para não só des-
truir tudo aquilo que atinge como também voltar-se da forma 
lnais ruinosa contra, até, o seu próprio corpo. 

Já se disse que esse resultado não assinala de facto o esgota-
mento, ou sequer o abrandamento, do paradigma biopolítico 
- depois do fim de ambos os tototalitarismos do século xx a 
questão da vida mantém-se solidamente no centro de todas as 
trajectórias politicamente significativas do nosso tempo. Aqui-
lo que, pelo contrário, parece em vias de desaparição - por 
explosão ou implosão - é, isso sim, o corpo como dispositivo 
de identificação política. Esse processo de delapidação é , pa-
radoxalmente, resultado de um excesso: é como se a extensão 
da superficie somática ao mundo inteiro fizesse do mundo o 
lugar, antinómico por excelência, em que o interior coincide 
com o exterior, o convexo com o côncavo, o tudo com o nada: 
se tudo é corpo, nada o será de maneira rigidamente determi-
nada, isto é, marcada e circunscrita por fronteiras imunitárias 
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precisas. A própria proliferação, aparentemente incontível, <I< 
aglomerações auto-identitárias cada vez mais circunscritas, elJl 
função da rejeição imunitãria das dinâmicas de globalização, 
aponta na realidade para o eclipse do corpo político no sen il 
do clássico, e também do século xx, a favor de alguma coisa «, 
diferente que parece a sua substãncia desfeita e proliferant" 
É nessa substância que, talvez pela primeira vez com algumtl 
pregnância política, é possível entrever qualquer coisa como 
uma «carne» que precede o corpo - todas as suas sucessiva\! 
corporações e incorporações - e que,justamente por isto, voll " 
a perfilar-se no seu declínio. Que se lhe possa atribuir o nom,' 
spinoziano de «multidão» (4 1) ou o de «vida nua», benjaminia 
no, é até secundário em relação ao facto de que nela o bio.1 
torna a propor-se, já não nas margens e nas fronteiras, mas no 
centro da polis global. Qual seja o sentido, e também O resulta 
do h istórico, de uma relação entre política e vida que, pela sua 
mesma constituição material, escapa à lógica da incorporação 
imunitãria, é difícil dizer - até porque essa dinâmica biopo 
lítica se insere nUIU quadro ainda onerado pela persistência, 
se não mesmo pelo potenciamento militarizado, do poder 
soberano. É certo que a circunstância de que pela primeirn 
vez a politicização da vida não passe necessariamente pela se. 
mântica do corpo, porque se refere a uma matéria mundia l 
anterior, ou subsequente, à constituição do sujeito de direito, 
abre um leque de possibilidades até agora desconhecidas. Que 
forma política pode assumir aquela carne que sempre perten-
ceu à modalidade do impolítico? E que nome se poderá dar a 
qualquer coisa que nasce de um fundo de anomia? Será poso 
sível extrair, das fendas da immunitas, os contornos de uma 
ferente communitas? Talvez seja altura de repensar em termos 
não teológicos aquele acontecimento sempre lembrado, mas 

(41) Veja-se A. Bonomi, n trionJo deLla moltitudine, Turim,1996; P. Vimo, 
Grammatica deLta moltitudine, Roma, 2002; A. Negri, Pour une déjinition ontol.o. 
gique dela multitude, em «Multitudes», n.O 9,2002; A. IIIuminati, Dei Comunl'. 
Cronache dei general intellect, Roma, 2003. O lisco desta perspectiva, mesmo 
que interessante e diversa, é que, afinal, prevaleça lima leitura, se não econo-
micista, pelo menos produtivista ou 'trabalhista' e, por isso, inevitavelmente 
impolítica, da biopoIítica. Cf. as observações de C. Fonnenti em Mercanti di 
futuro. Utopia e crisi dei NetEconomy, Turim, 2002, pp. 237sgg. 

FILOSOFIA DO BIOS 237 

Ilunca melhor definido, que há dois mil anos aparece sob a 
designação enigmática de «ressurreição da carne». O que hoje 
{( ressuscita» poderá ser não já o corpo habitado pelo espírito 
mas sim a carne como tal- Uln ente ao mesmo tempo singular 
c comum, genérico e específico, indiferenciado e diferente, 
que não só é desprovido de espírito como também também já 
não tem corpo. 

5. Um último ponto, antes de passar adiante, relativo à mo-
dalidade da encarnação. Sabemos que se quis ver justamente 
nesta o vínculo teológico que prende a reflexão fenomenoló-
gica no interior de uma semântica de derivação cristã e por 
conseguinte fatalmente orientada num sentido espiritualista: 
penetrado do espírito santo, o corpo do homem acabaria por 
se dissipar numa dialéctica que subordina a materialidade do 
signo corpóreo à transcendência do sentido. Reduzido a não 
significar mais do que a própria essência encarnada, o corpo, 
em suma, perderia aquela exterioridade, multiplicidade, aber-
tura que o situa no mundo real para o qual pelo contrário re-
me te a sua dimensão antropológica, tecnológica e política. 

Mas as coisas estão mesmo assim? Ou uma reconstrução se-
melhante arrisca-se a resultar subalterna em relação ao próprio 
horizonte cristão que quereria desconstruir sem conseguir liber-
tar aquele núcleo pÓHristão, ou metacristão, no qual transpa-
rece mais de um traço da nossa situação? A minha impressão é 
a de que esse núcleo coincide em grande parte com a ideia, e a 
prática, da encarnação. Já falámos sobre a sua diferença, e até 
oposição, relativamente à lógica da incorporação: enquanto a 
incorporação tende a unificar uma pluralidade, ou pelo menos 
uma dualidade, a encarnação, pelo contrário, separa e multi-
plica em dois aquilo que na origem era uno. No primeiro caso 
trata-se de uma duplicação que não deixa separados os elemen-
tos agregados, no segundo caso de um desdobramento que al-
tera e subdivide uma identidade inicial. Como sustentou a gran-
de apologética dos primeiros séculos, o Verbo que se faz carne 
detennina a co-presença, na pessoa do Cristo, de duas nature-
zas distintas e mesmo opostas como são a perfeita e acabada de 
Deus e a sofredora e mortal do homem. Como pode um Deus 
alterar-se, desfigurar-se, expropriar-se até ao ponto de assumir 
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realmente a carne de um mortal? A tónica deve ser posta !'lO 

advérbio «realmente» porque é justamente sobre isso. sobre a 
consistência material de uma carne em tudo e por tudo idêntica 
à nossa, que por cinco séculos os padres cristãos, de Ireneu a 
Tertuliano, a Agostinho, travaram uma duríssima batalha COII ' 

tra uma série de heresias - docetismo, arianismo, monofisismO
I 

nestorianismo - voltadas de diversas maneiras para negar a 
dutível contradição implícita na ideia da Encarnação: para cano 
celar ou a natureza de Deus Ou a do homem e por conseguinl.(' 
a própria linha da sua partilha. Aquilo que parece logicament. 
impensável para a cultura clássica é o dois-em-um ou o um-que-
-se-faz-dois através de um movimento de transbordamento do 
corpo de si próprio que coincide com a inserção no seu interior 
de qualquer coisa que lhe pertence naturalmente. 

É este trânsito, este contágio, esta desnaturação, o que a 
noção de carne faz agora repensar fora da linguagem cristã, r 
deste modo como possibilidade biopolítica da transmutação, 
ontológica e tecnológica, do corpo humano. Poder-se-ia dizer 
que a biotecnologia é a forma não cristã da encarnação. Aquilo 
que, na experiência da prótese, do transplante ou do implante, 
penetra no organ ismo humano já não é o divino, IDas o órgão 
de um outro homem; ou até alguma coisa de não vivente, que 
«divinamente» lhe permite viver e melhorar a qualidade da sua 
vida. Mas que este novo traço biopolítico, e assim inevitavel-
mente tecnopolítico, não perdeu toda a relação com o próprio 
arquétipo cristão é testemunhado pelo artista que, talvez mais 
do que qualquer outro, recolocou no centro da sua obra o mo-
tivo da carne fora do corpo ou do corpo não orgânico. Já as 
ilnagens clássicas da Encarnação - sobretudo no IDOlnen to da 
Crucifixão - apontam uma ruptura e uma distensão no regime 
da mirnesis figurativa em que todavia a arte cristã se enquadra: 
como se não só o Cristo (o de Dürer, por exemplo) mas sim 
também toda a ordem da fi guração devesse escorregar nas 
chagas abertas no seu corpo martirizado desfigurando-se, ou 
mascarando-se, sem qualquer restauro possível(42) Mas a fuga 
da carne do corpo, mal susten tada e ao mesmo tempo esti-
rada até ao espasmo pela armação óssea, constitui o próprio 

(42) Cf. G. Didi Hube.man, Droant l'illlage, Paris, 1990, pp. 200 sgg. 
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cerne da pintura de Francis Bacon, a quem antes aludíamos. 
Pois bem, também nele esta viagem à fronteira do corpo, este 
transbordamento da carne através dos seus prolongamentos, 
remete explicitamente para a experiência última da encarna-
ção crística: «As imagens de açougue e carne macerada sempre 
me impressionaram - recorda ele. - Parecem-me directamen-
te ligadas à Não sei se, como quer Deleuze no 
seu admirável comentário, isso tem alguma relação com a vio-
lência do nazismo, na esteira de cujo horror Bacon sempre se 
colocou'''). É um facto que nunca como nele a prática biopolí-
tica da animalização do homem operada até à morte pelos na-
zis encontra um paralelo perfeitamente invertido na imagem 
desfigurada da carne macerada: «Em vez de correspondências 
formais a pintura de Bacon cria uma zona de indescernibilida<Úl, 
de indecifrabilida<Úl entre o homem e o animal [ ... ] Já não é com-
binação de formas, é antes o facto comum: o facto comum ao 
homem e ao animah(45) . 

Esse «facto comum», essa carne macerada, deformada, 
escalavrada, é com toda evidência a carne do mundo. Que o 
pintor sempre tinha visto nas carcaças dos animais pendura-
das nos talhos o molde do homem, e também de si mesmo, 
significa que aquele amontoado sanguinolento é a condição 
a que hoj e é conduzida uma larga parte da humanidade . Mas 
que isto nunca o tenha levado ao desespero quer dizer que ele 
também vislumbra nela uma outra possibilidade, ligada a um 
modo diferente de entender a relação entre os fantasmas da 
morte e a potência da vida: 

Quando enfrenta as forças invisíveis que a condicionam, 
a sensação visual libe rta uma força capaz de subjugá-las ou 
pelo menos de as Lornar am istosas. A vida grita à morte, mas 

(43) D. Sylvester (org. ), Entretiens avec Francis Bacon, Genebra, 
1996, p. 29. 

(44) G. Deleuze, Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris, 1981 
[trad. it. Francis Bacon. Logica della sensazione. Macerata 1995, p. 88] . So-
bre a relação entre Deleuze e Bacon d. agora U. Fadini , Figure nel tempo. 
A partire da Deleuu/Bacon, Verona, 2003. 

(45) Ibid. , p. 52. 
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a morte já não é aquele visível-demais que nos tira a força, 
mas sim a força invisível revelada pela vida, posta a descaber .. 
to e mostrada no grito. A morte é julgada do ponto de vista 
da vida, e não o inverso, em que tanto nos comprazemos('W). 

3. O nascimento 

l. O segundo dispositivo imunitário nazi a desconso'ui, 
inverter quan to aos seus resultados mortíferos é o da supre, .• '" 
antecilJada do nascimento. Vimos como isto se apresenta, j á , 
sua efectivação, desdobrado e como que dissociado em 
vectores de sentido aparentemente contrapostos: por 
lado, a exibição e o potenciamento da capacidade gerado, 
do povo alemão, por outro, a fúria homicida destinada' 
tavelmente a inibi-la. A contradição entre uma política de 
cremento da taxa de natalidade e a desnatalização produzida 
primeiro pela eugenética negativa e depois pela supressão CIU 
massa de mães com filhos ainda no ventre sempre parec"u 
difícil de decifrar aos olhos dos estudiosos. Poque é que "' 
nazis se empenharam tão entusiasticamente em secar a font 
vital que no entanto declaravam querer estimular? O para· 
digma biopolítico fornece uma primeira resposta a esta pt· 
gunta identificando justamente no excesso de investimen to 
político na vida as raízes da discriminação genocidária. Mal 
encontra-se lima motivação talvez mais intrínseca no nexo, 
não só etimológico, que liga os conceitos de «nascimento 
e de «nação» num curto-circuito ideológico que encontra 
precisalnente no «nazismo» a sua expressão mais exacerbada 
Que tipo de relação instituíram os nazis entre nascitnento 
nação? Como se sobrepuseram no nome, constituido precisa' 
mente na sua encruzilhada, de «nazismo»? 

Sabe-se como o termo de «nação», que existe de modo 
quase idêntico nas principais línguas modernas, deriva do la-
tim natio. que é por sua vez uma forma substantivada do verbo 
naswr. Para que chegasse a estabilizar-se o significado mode, 
no de nação foi preciso, naturalmente, um longo processo qur 

(46) Ibill. , p. 123 
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não deixa inalterada a relação com o conceito de nascimento. 
Sem entrar em tnais pormenores, pode dizer-se que enquanto 
durante toda a fase antiga e medieval a referência biológica à 
natividade prevalece sobre o significado político depois veicu-
lado no conceito de nação, na fase moderna o equlíbrio entre 
os dois termos vai-se deslocando até se inverter em favor deste 
último. Assim, foi possível durante muito tempo designar por 
nationes grupos de pessoas ligadas por uma comum origem ét-
nica, ou até apenas por uma qualquer contiguidade de tipo 
social, religioso, profissional, enquanto mais tarde o vocábulo 
foi adquirindo uma predominante conotação institucional(<l7). 
É a génese e o desenvolvimento dos Estados territoriais que 
assinala esta transição: para assumir um significado político, 
o fenómeno biológico, e portanto em si impolítico, do nasci-
mento deve, em suma, inscrever-se numa órbita estatal unifica-
da pelo poder soberano. Foi justamente assim que uma noção 
primeiro usada de maneira genérica e até amiúde comparativa 
_ referida aos outros mais do que a si próprio, como atesta 
a dicotomia romana en tre as nationes incivis ou bárbaras e o 
lJopulus ou a civitas de Roma, - vai ganhando progressivamen-
te aquela poderosa carga de auto-identificação que ainda hoje 
conota a ideologia nacional. A própria Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, como já o habeas corpus, deve ser 
entendida nesta chave - como vínculo inquebrável que liga os 
corpos dos súbditos ao do soberano. Volta também por este 
lado a referência decisiva à categoria de «corpo»: independen-
temente da sua declinação monárquica ou popular, voluntaris-
ta ou naturalista, a nação é aquele conjunto territorial, étnico, 
linguístico cuja identidade espiritual consiste na relação en-
tre qualquer das suas partes com o todo que a compreende. 
O nascimento comum consÚtui o fio que mantém este corpo 
idêntico a si próprio ao longo das gerações - aquilo que liga os 
filhos aos pais e os vivos aoS mortos numa cadeia inquebrável. 
Esta, na sua continuidade. constitui ao mesmo tempo o conte-

(47) Para uma lúcida genealogia do conceito de «nação» veja-se 
F. Tuccari, La nazione, Roma-Bari, 2000, bem como E. Balibar, La Forma 
Naúone: slona e ideologia, em E. Balibar e 1. Wallerstein, Raz.za, nazione, clas-
se, Roma, 1990 [Race, nation, classe. Les identités ambigües, Paris, 1988] 
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údo biológico e a forma espiritual da autopertença da nação 
no seu conjunto indivisível. Trata-se de uma relação não muito 
diferente da que temos visto estabelecer-se entre a semântica 
da carne e do corpo: assim como o corpo constitui o lugar da 
unificação pressuposta pela multiplicidade excêntrica da car-
ne, a nação define o âmbito em que todos os nascimentos s(" 
ligam numa espécie de identidade parental que se estende até 
às fronteiras do Estado_ 

Quanto a esta dialéctica biopolítica, o nazismo marca ao 
mesmo tempo um desenvolvimento e uma viragem. Um de-
senvolvimento porque atribui ao nascimento um valor ainda 
mais relevante na formação da nação alemã: esta não é ape-
nas o fio ininterrupto que assegura, através das gerações, a 
continuidade biológica do povo. É também a forma material, 
ou a matéria espiritual, que o destina ao domínio sobre todos 
os outros povos em razão da sua absoluta pureza de sangue. 
Mas aqui se fixa a diferença em relação aos outros modelos 
nacionais, e mesmo nacionalistas, precedentes: a partir do 
momento em que neste caso já não se pode falar, como se 
podia ainda para o Estado territorial moderno, da politização 
de uma noção - o nascimento,justamente - originariamente 
impolítica, mas sim de uma absoluta co-presença entre esfera 
biológica e horizonte político. Se o Estado é realmen/eo corpo 
dos seus habitantes, reunificados por sua vez no do seu chefe, 
a política não é mais do que a modalidade através da qua l 
o nascimento se afirma como única força viva da história. 
No entanto, exactamente porque investida desta imediata va-
lência política, esta torna-se também a crista ao longo da qual 
a vida se separa de si própria partindo-se em duas ordens não 
só hierarquicamente subordinadas mas também rigidamente 
justapostas como são as de patrões e escravos, homens e ani-
mais, viventes e moribundos. É sob este aspecto que o próprio 
nascimento se torna objecto de uma decisão soberana que, 
justamente porque parece saída directamente dele, o trans-
cende, configurando-a segundo linhas exc\udentes. Deste 
modo se deve interpretar a ambivalência dos nazis em relação 
àquilo que nascia: por um lado, a exaltação preventiva da vida 
racialmente perfeita; por outro, a subtracção, a quem vem 
destinado à morte, do próprio estatuto de vivente - ele podia, 
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e devia, morrer porque não tinha verdadeiramente nascido. 
Uma vez identificado com a nação o nascimento estava sujei-
to ao mesmo destino que ela: como ela, também estava cativo 
de uma estrita biopolítica de que não podia ser liberto a não 
ser por uma morte colectiva. 

2. Encontra-se a mesma antinomia que percorre a relação 
biopolítica entre nação e nascimento no cerne da categoria da 
fraternidade. Como é sabido, pelo menos de há dois séculos 
para cá, ou seja desde que foi cunhado pela Revolução Fran-
cesa o lema republicano, a noção, originariamente biológica, 
ou naturalista, de fraternidade adquiriu uma inevitável resso-
nância política. E, no entanto, a simples comparação com as 
duas outras grandes palavras revela o seu défice de elaboração 
teórica. Se liberdade e igualdade têm sido longamente anali-
sadas, discutidas, definidas, verifica-se que a irmandade é um 
dos termos menos pensados da tradição filosófico-política. 
Porquê? Porque é que aquele dos três conceitos que pareceria 
mais imediatamente captável permanece ainda amplamente 
impensado? Uma primeira resposta a esta pergunta encontra-
-se no seu carácter originariamente impolítico, se não declara-
damente teológico, que de facto impediu que tenha tido uma 
qualquer tradução histórica. Enquanto liberdade e igualdade, 
meSlno prescindindo das suas antigas raízes, se constituem, na 
era moderna, na origem de duas grandes tradições políticas 
como a liberal e a socialista, o mesmo não se passa com a frater-
nidade, cuja fortuna parece constrita, e inteiramente consuma-
da, no breve arco temporal que vai de 1789 a 1848. Aliás, em 
relação aos dois outros princípios da Revolução, a irmandade 
é também aquele que se afirma mais tarde. Se bem que enun-
ciado logo em 1789, só entre 1792 e 1793 começa a aparecer 
nos documentos oficiais, quando a França, atacada por todos 
os lados e ameaçada também do interior, tem necessidade de 
encontrar palavras e símbolos capazes de apelar à unidade in-
divisível da nação contra todos os seus inimigos. Pode dizer-se 
que se tornou mesmo, então, por algum tempo, o princípio 
fundamental e fundador até em relação aos outros dois, que 
no plano histórico e no plano lógico lhe ficaram subordinados: 
só se todos os irmãos franceses se juntassem numa só vontade 
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poderia a nação obter também liberdade e igualdade para si e 
para as outras que seguissem o seu exemplo(48). 

Aqui se desenha uma segunda, e mais intrínseca, motiva-
ção para a impensabilidade filosófico-política da categoria de 
irmandade'49}. Esta não é plenamente captãvel pela filosofia 
política não só e não tanto porque impolítica mas sobretudo 
porque intensamente biopolítica. Isto quer dizer que a 
nidade não se subtrai ao conceito por ser demasiadamente 
universal, abstracta, milenarística, como se poderia ser levado 
a pensar, mas, pelo contrário. porque demasiadamente con-
creta, directamente radicada no bios natural. Já o facto de que 
assuma, no próprio ffiOlnento da sua aparição na cena política, 
uma forte conotação nacional e mesmo nacionaIística, como 
apelo à sacralidade da nação francesa, entra de certo modo 
elTI contradição COln o seu pretenso universalismo. A menos 
que se queira pensar, como fizeram Robespierre e Saint:Just, 
mas também Hugo e Michelet, que a França representa o uni-
versal porque é o país à roda do qual gira a história do mundo 
inteiro. Mas depressa reparalTIOS como todos os povos a quem 
se queria inculcar pela força esta convicção bem depressa aca-
baram inevitavelmente por presumir outro tanto de si lnesmos. 
Aquilo que estava em jogo, bastante mais do que abstracções 
universais de justiça comum, era na realidade a reclamação de 
uma auto-identificação fundada na consanguinidade de uma 
mesma pertença nacional. Mais que para a fratria, a fraterni-
dade remetia essencialmente para a pátria, como confirma a 
ligação biológica que une em linha de descendência directa 
e varonil o irmão ao pai (também a «mãe pátria» sempre teve 
conotações simbolicamente viris). Ora a verdade é que a de-
mocracia muitas vezes se tem reclamado da ideia de irmanda-
de, mas justamente porque, como todos os conceitos políticos 
modernos, se apoia num alicerce naturalístico, etnocêntrico e 
até androcêntrico que nunca soube questionar a fundo. O que 

(48) Sobre a ideia de «fraternidade», com especial referência a Fran-
ça, cf. M. David, Fraternité ee Réuolution Française, Palis, 1987; id. , Le prin-
temps de la .Fratemité. Genese el vicissitudes 183()"185 I, Paris, 1992. 

(49) Sobre a possibilidade de um direilo fraterno interroga-se critica-
mente E. Resta, n diritto fraterno, Roma-Bari , 2002. 
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é, exactamente, uma «democracia fraternal»? Numa expressão 
semelhante podem, naturalmente, descobrir-se acentos subli-
mes, uma referência a valores substanciais que vão além do 
formalismo dos direitos iguais. Mas ressoa ali qualquer coisa 
de diferente, um timbre mais inquietante. Não é de todo equi-
valente sustentar que os homens devem ser iguais porque são 
irmãos ou que devem ser irmãos porque são iguais. Mau grado 
as aparências, a categoria da irmandade ê mais restrita, mais 
particularística, mais exclusiva que a da igualdade, no sentido 
específico de que exclui todos aqueles que não pertencem ao 
mesmo sangue do pai COrntlln(50). 

Nesta perspectiva torna-se visível um outro rasgo distintivo 
da ideia de irmandade. O próprio facto de que no momen-
to da sua máxima difusão fosse invocada contTa qualquer um, 
ou mesmo contra todos, dos não franceses, revela uma atitude 
hostil, se não bélica, que sempre esteve encoberta pela sua ha-
bitual coloração pacifista. De resto, a figura do irmão, associa-
da por uma longa tradição que vai de Platão a Hegel, e até mais 
longe, à do amigo, teve muitas vezes a ver com o inimigo, como 
sustentaram quer Nietzsche"l}, quer Schmitt(52), explicando 
que o verdadeiro innão, e portanto o verdadeiro amigo, é jus-
tamente o inimigo, porque só este nos põe ve rdadeiramente à 
prova, confere identidade por oposição, revela as fronteiras do 
outro e por conseguinte também as próprias. De Caim e Abel 
a Eteocles e Polínice, a Rómulo e Remo, a inimizade absoluta, 
justamente fratricida, sempre foi figurada por meio de casais 
de irmãos, ou mesmo de gémeos, como demonstra Renê Gi-
rard quando vê o conflito mais sanguinário desencadear-se 
sempre entre os próximos, os semelhantes, os vizinhos(53) . 

(50) Sobre o tema da relação amigo-in imigo-irmão d. também 
J Derrida, Politiques de l'amitié, Paris, 1994. 

(51) Para a necessidade de um in imigo fraterno em Nietzsche cc. 
sobretudo Cosí parló Zarathustra, cit. , pp. 51, 64, 122, 255. 

(52) C. Schmitt, Ex Captivilale salus. Erfahrung der Zeit 1945-47, 
Colónia, 1950 [trad. it. Ex Captivitale salus. Esperienu degli anni 1945-47, 
Milão, 1987, pp. 91-92] . 

(53) De R. Girard veja-se pelo menos La violence et le sacré, Paris, 1972 
[trad. it. La violen.za e ii sacro, Milão, 1980]. 
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o sangue chama o sangue, dir-se-ia. E quando de maneira m" 
tafórica ou real o sangue se toma princípio da política, a poli 
tica arrisca-se sempre a resvalar para o sangue. 

A esta conclusão tinha chegado também Freud - talvez n 
autor que foi mais longe na decifração do paradoxo da frate, 
nidade. Oprimidos por um pai tirãnico - assim narra 7à/em U'lul 
7àb'll(54 ) - um dia os irmãos unir-se-ão, matá-lo-ão e devorarão 
a sua carne, tomando o seu lugar. Isto significa antes de ma is, 
e segundo a interpretação mais «iluminística», que o proces-
so de civilização está ligado à substituição de uma autoridade 
despótica, e até do próprio princípio de autoridade, por um 
universo democrático no qual o poder do Um é sucedido pelo 
poder, compartilhado, dos muitos. Neste sentido, a democra-
cia revela-se ao mesmo tempo a causa e o efeito da passagem 
do domínio vertical ao horizontal, justamente do Pai aos ir-
mãos. Mas numa análise mais aturada, ou menos ingénua, O 
apólogo de Freud mostra uma outra verdade mais inquietante: 
ou seja, a perpetuação do domínio paterno até dentro do hori-
zonte democrático dos irmãos. Que outra coisa pode significar 
a circunstância de que os irmãos incorporam literalmente o 
pai morto, a não ser que estão inexoravehnente destinados a 
reproduzir as suas conotações, mesmo que em forma plural e 
domesticada? O facto de que desse acto nasça a postura moral 
- isto é, o sentimento de culpa pelo homicídio cometido e o 
respeito pela Lei - quer dizer que este permanece marcado 
por aquele acontecimento traumático, pela morte de alguém 
q ue de facto não sai de cena mas se regenera perpetuamente 
na linha de descendência dos irmãos-filhos. Mais uma vez a 
diferença está prisioneira da repetição e os vivos são recaptu-
rados pelos mortos. 

3. Mas o texto de Freud que acomete com maior virulên-
cia a sobreposição biopolítica de nascimento e nação é o que 
escreveu sobre O Homem Moisés e a Religião Mono/eista. O facto 
de que remeta várias vezes justamente para Totem e Tabu, repro-
duzindo de certa maneira o seu esquema estrutural, não deve 

(54) S. Freud, Totem und tabu, em GesammeÜe Werke, Frankfurt am 
Main, )969-73, vol. IX. 
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ocultar a novidade política, além de filosófica, de um ensaio 
desenvolvido em três fases compreendidas entre 1934 e 1938: 
bastam estas datas para indicar o adversário contra o qual é di-
rigido. Trata-se do anti-semitismo nazi, como se constitui pre-
cisamente ao longo do fio genealógico que solda a identidade 
nacional ao momento fundador da sua origem. Ao contrário 
daqueles que recusam o confronto com o dispositivo nazi, 
limitando-se a invalidar o seu pressuposto naturalístico, Freud 
aceita o desafio no próprio terreno dele. Assim, não contesta a 
conexão que estabelece entre a forma assumida por um povo e 
a origem do seu fundador. É certo que a comunidade nacional 
encontra o seu fundamento identitário no acto do seu próprio 
nascimento e por conseguinte do do seu Pai mais antigo. Mas, 
justamente por isso, pôr em discussão a sua pureza e proprie-
dade quer dizer minar pela raiz também o mecanismo auto-
-identitário do povo a que d iz respeito. É exactamente essa a 
estratégia posta em campo por Freud no seu Moisés. Ele tem 
perfeita consciência do risco que está a correr, conlO se eviden-
cia na ampla série de advertências, de precauções, distinguos 
disseminados no texto como que para o defender de qualquer 
coisa que o ameaça de perto. Quando adverte no exórdio que 
«não é empresa agradável nem fácil privar um povo do ho-
mem que ele celebra como o maior dos seus fi lhos; tanto mais 
quando se pertence a esse pOVO» (55l, pretende avisar o leitor de 
que se está colando de tal maneira à posição adversária que se 
arrisca a entrar numa zona de indiferenciação com ela. Porque 
tinha sido exactamente o nazismo a expropriar o povo judeu 
da sua iden tidade, negando que alguma vez tivesse tido uma 
forma, um tipo ou uma raça. E então? Como levar avante essa 
expropriação - negando-Ihe mesmo o fundador, atribuindo 
a este último uma nacionalidade diferente - sem confluir na 
mesma tese anti-semita e mesmo contestando-a de maneira de-
finitiva? A passagem aberta por Freud é, com efeito, bastante 
estreita. Não se trata de retirar ao povo judeu, e por extensão 

(55) S. Freud, Der Mann M:oses und die monolheistiche Religion, em Gesa-
mmeae Werke cit., vaI. XVI [trad. it. L'uotno Mosé e la religi.on monoleistica, cm 
Opere, cit., 1970, voI. XI, p. 338]. Cf. sobre a o tema R. Esposito, NovelH'ltSim·j 
sullapolitica, Bolonha, 1993, pp. 91-93; id. , C071ltnunitas, ciL, pp. 22·2R. 
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a qualquer outro povo, a relação com a origem - o que signi 
ficaria aderir à tese historicista contra a qual o nazismo tev(' 
facilidade em impõr a sua posição radical. Mas de submeter a 
própria noção de origem a um trabalho de desconstrução quc' 
a descentra e transforma no seu contrário: numa in/origina-
riedade originária que, longe da autopertença, se despedaça a 
si própria desdobrando-se no seu outro e portanto no outro elc' 
qualquer próprio. 

É este o significado político do Moisés egípcio. Freud não 
contesta - antes sustenta com uma força bem maior do que ii 

da tradição - que ele tenha fundado o seu povo. Mas condu i 
que o pode fazer - criar um povo - justamen te porque não llH' 
pertence; porque o ferrou com a marca do estranho, e até do 
inimigo, de que é filho natural. É justamente por isto que, não 
sendo filho do povo judeu, pode ser o seu Pai, pode formá-lo 
segundo a sua lei - ou seja, a lei dum outro, se não mesmo 
do outrO(56} . Mas - fixada a relação, sustentada in primis pelo 
nazismo, entre identidade étnica da nação e nascimento dos 
seus pais - isto quer dizer que aquele povo, e por 
qualquer outro, já não pode reivindicar a pureza da sua raça, 
já contaminada por uma origem espúria. Não só, então, ne. 
nhum povo poderá definir-se como eleito, como fez primeiro 
o judeu e depois, é certo que de uma maneira muito diferente, 
o alemão, como também nenhum povo poderá sequer dizer .. 
-se tal, dotado de uma identidade nacional transmitida de pai 
para filho, a partir do momento que, no caso arque típico d(' 
Moisés, aquele pai não é um verdadeiro pai, isto é, um pai 
natural, nem os seus filhos verdadeiros filhos. A ponto de que, 
num esforço extremo, e bem cedo fracassado, aqueles filho" 
hebreus tentaram libertar-se do pai não natural trucidando-o 
exactamente como os irmãos da horda primitiva em Totem f' 
Tabu- para depois inevitavelmente se vergarem à outra lei, ou 
à lei do outro, que aquele lhes levou , por sua vez subsequente-
mente alterada pelo cristianismo. Aquilo que resta em campo, 
nesta sequência ininternlpta de metamorfoses e traições, é a 

(56) Cf. Ph. Lacque-Labarthe e J.-L. Nancy, lljJopolo ebraico non sog-
na, em L'aUra scena della psicoanalisi. Temione ebraiche neil'opera di S. Freud, 
Roma, 1987, organizada por D. Meghnagi, pp. 55-94. 
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originária duplicidade da Origem - ou o seu definitivo desdo-
bramento numa cadeia binária que, ao mesmo tempo, une e 
justapõe dois fundadores, dois povos, duas religiões a partir de 
um nascimento também ele dúplice, como de resto, biologica-
mente, qualquer nascimento: ao contrário do ordenado para 
unificar os dois, ou os muitos, no um, destinado a subdividir 
o um - O corpo da mãe - em dois, antes de que subsequentes 
nascimentos multipliquem, por sua vez, aqueles dois na plura-
lidade de números infinitos. Em vez de reduir, anulando-a, a 
estranheza no interior de um mesmo corpo, biológico ou po-
lítico, o nascimento vira o que está dentro do ventre materno 
para o mundo exterior. Não incorpora, excorpora, exterioriza, 
extroverte. Não pressupõe, ou impõe, mas expõe um ou uma 
qualquer ao acontecimento da existência. Por isso não pode 
ser usado, nem em sentido real nem metafórico, como um 
aparelho protector de autoconservação da vida: no momento 
em que é cortado o cordão umbilical e limpo do líquido am-
niótico, O nato é colocado numa diferença irredutível em re-
lação a todos os que o precederam(57) : em relação aos quais se 
revela necessariamente estranho, e mesmo estrangeiro, como 
quem vem pela primeira vez, e de forma sempre diferente, 
pisar o solo da terra. Precisamente por isso os nazis queriam 
suprimir O nascimento antes de que se anunciasse - porque 
sentiam, temiam, que em lugar de assegurar a continuidade 
da filiação étnica, a deitasse a perder e a desmen tisse. Isto re-
vela o vazio, a falha, a fractura de que surge a identidade de 
qualquer sujeito, individual ou colectivo - o primeiro munus 
que o abre àquilo em que não se reconhece. Aniquilando o 
nascimento, os nazis pensavam preencher o vazio originário, 
destruir o munus e assim imunizar-se definitivamente quanto 
aos seus traumas. É ° mesmo motivo, mas com intenção to-
talmente inversa, que impele Freud a pô-lo no centro do seu 
ensaio: não para constranger a multiplicidade do nascimento 
no molde unitário da nação mas para submeter a pretensa 
identidade da nação à lei plural elo nascimento. 

(57) Compare-se, para esta leitura da" relação mãe-filho, o penetrante 
ensaio A. Putino, Amiche mie isleliche, Nápoles, 1998. 
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4. Foi essa a travessia tambêm efectuada por Hannah Aren-
dt, finda a guerra. Já sabemos que a sua obra não pode ser situ-
ada dentro de um horizonte propriamente biopolítico, se com 
essa expressão se quiser aludir a uma implicação directa entre 
acção política e determinação biológica. O corpo enquanto tal, 
isto é, corno organismo sujeito às exigências naturais de con-
servação e desenvolvimento da vida, é radicalmente estranho a 
uma política que ganha sentido precisamente emancipando-se 
da ordem da necessidade. Mas justamente na base desse alhe-
amento do paradigma biopolítico adquire ainda maior realce 
a relevância política atribuída por Arendt ao fenómeno do nas-
cimento. Se há tema que se repete com idêntica intensidade 
em todos os seus textos é exactamente esta caracterização polí-
tica do nascimento, ou «nata!>" da política. Ao arrepio de uma 
longa tradição que colocou a política sob o signo da morte 
- Arendt refere-se precisamente à linha imunitária inaugurada 
por Hobbes, não sem um olhar de soslaio ao ser-para-a-morte 
de Heidegger - aquilo que ela reivindica é a politicidade origi-
nária do nascimento: «visto que a acção é a actividade política 
por excelência, a natalidade, e não a mortalidade, pode ser a 
categoria central do pensamento político enquanto distinto do 
metafisico» (58), Se o lnedo da morte não pode senão produzir 
uma política conservadora, e portanto a própria negação da 
política, é no evento do nascimento que esta deve encantar o 
impulso originário da sua potência inovadora. É na medida em 
que teve início - e por conseguinte é ele próprio início - que 
o homem está em condições de iniciar qualquer coisa, de dar 
vida a um Inundo com um (59) . 

Arendt parece abrir aqui urna perspectiva de ontologia 
política que não coincide nem com a filosofia política gregá 
nem com a biopolítica moderna, mas remete antes para o âm-
bito romano ao longo de uma linha que liga o criacionismo 
de Santo Agostinho à tradição virgiliana: diferentemente da 
criação do mundo, acontecida uma única vez por obra de um 
único criador, o nasciInento é um início que se repete infinitas 

(58) H. Arendt, Vita activa, cit., p. 8. 
(59) Cf. E. Parise (org.), La politica tra natalitá e mortalitá. Hannah 

Artndt, Nápoles, 1993. 
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vezes desembaraçando linhas de vida sempre diversas. É exac-
tamente esta pluralidade diferencial o ponto em que a onto-
logia política arendtiana se afasta, ou pelo menos se coloca 
num plano diferente, da biopolítica. Em ambos os casos a po-
lítica ganha sentido a partir de urna forte relação com a vida; 
mas enquanto a biopolítica se refere à vida do género humano 
no seu conjunto ou à de uma espécie particular de homem, 
o objecto da ontologia política é a vida individual enquanto 
tal, ou seja, enquanto se distingue do ciclo biológico-natural. 
Poder-se-ia dizer que a política se constitui no duplo ponto de 
divergência, ou de não-coincidência, da vida individual com 
a da espécie, e da acção singular em relação ao curso repetiti-
vo, porque justamente ritmado pelas necessidades naturais, da 
vida quotidiana. 

... exactamente como, do ponto de vista da natureza, o mo-
vimento rectilíneo do curso da vida do homem entre o nas-
cimento e a morte parece um peculiar desvio da regra na-
tural comum do movimento cíclico, assim também a acção, 
do ponto de vista dos processos automáticos que parecem 
determinar o curso do mundo, se assemelha a um milagre 
[ ... ]. O milagre que preserva o mundo, a esfera dos afazeres 
humanos, da sua normal, ((naLUral» , ruína é em definitivo o 
facLO da natalidade, na qual está ontologicamente radicada a 
faculdade de agir. É, por outras palavras, o nascimento de no-
vos homens e o novo início, a acção de que eles são capazes 
em virtude de lerem nascido(60). 

Não pode escapar-nos, chegados a este ponto, a antinomia 
em que se apoia todo o tliscurso em relação à questão do bios. 
É evidente o esforço de Arendt para manter a política ao abrigo 
da repetitividade serial a que tendem a subordiná-la os pro-
cessos naturais e depois também os históricos, cada vez mais 
assimilados aos primeiros. Aquilo que surpreende, no entanto, 
é a escolha, várias vezes repetida, de assumir como elemento 
diferenciador, em relação à circularidade homogénea do ciclo 
biológico, de um fenómeno justamente biológico como é, em 

(60) H. Arendt, Vila activa. cit., p. 182. 
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última, e até em primeira, instância, o nascimento. É como se, 
a despeito da rejeição do paradigma biopolítico, a autora fos-
se depois levada a USar contra ele um instrumento conceptual 
extraído do seu mesmo repertório - quase como confirmação 
do facto que hoje só se pode fazer frente à biopolítica do seu 
interior, atravessando o limiar que a separa de si própria e a im-
pele para além de si. O nascimento é precisamente esse limiar 
- o lugar inlocalizável no espaço ou o momento inassimilável 
ao fluxo linear do tempo, no qual o bios se põe à máxima dis-
tância do zoe ou no qual a vida se «forma» numa modalidade 
drasticamente distante da sua nudez biológica. Que a reflexão 
sobre a relação entre política e nascimento tenha emergido 
no interior do grande livro sobre o totalitarismo - e assim em 
confrontação directa com o nazismo - não é talvez alheio este 
paradoxo. Querendo estabelecer um pensamento da política 
radicalmente oposto à biopolítica nazi, Arendt, como antes 
Freud, e ainda mais explicitamente do que ele, dirige o seu 
ataque precisamente ao ponto sobre o qual o nazismo tinha 
concentrado a sua potência mortifera. Como ele adoptara o 
nascimento - a sua produção e, ao mesmo tempo, a sua su-
pressão - para seCar na fonte a acção política, assim Arendt o 
lembra para o reactivar. E mais: como o nazismo fez do nasci .. 
mento o mecanismo biopolítico de recondução de qualquer 
forma vital à vida nua, assim Arendt procurou nele a chave 
ontopolítica para dar à vida uma forma coincidente com a sua 
mesma condição de existência. 

5. Já se disse que a perspectiva aberta por Arendt se apoia 
numa antinomia de fundo relativamente ao tema do bios polili 
kos. Este parece cortado por uma cesura que liga os dois termo. 
na forma da sua recíproca diversidade. E certo que a política, 
como qualquer actividade humana, radica na naturalidade da 
vida, mas segundo uma modalidade que lhe dá sentido preci-
samente em razão da distância a que está dela. O nascimento 
constitui o ponto em que se manifesta com mais força a tensão 
entre os termos unidos pela sua separação: é o fugaz instan!.· 
em que o bios se afasta de si próprio de uma maneira que o 0põ" 
frontalmente ao zoe, isto é, à simples vida biológica. Embora 
inserido num processo - o da concepção, da gestação e do parlO 
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_ que tem a ver de modo directo com a animal idade do homem, 
o nascimento é pensado por Arendt como aquilo que distingue 
da maneira mais nítida o homem do animal, o existente do vi-
vente, a política da natureza. Não obstante todas as distãncias 
tomadas em relação ao antigo mestre, não se pode deixar de 
advertir, nesta ontologia política, uma tonalidade heideggeriana 
que acaba por mantê-Ia aquém do paradigma biopolítico. A pró-
pria referência ao nascimento não parece capaz, a não ser em 
termos literários e metafóricos, de penetrar o entrelaçamento 
somático entre política e vida. De onde, de qual vertente vital, 
se gera a politicidade da acção? Como se conjugam, na esfera 
pública, indivíduo e género? Basta, nesta matéria, evocar a di-
mensão da pluralidade sem esclarecer antecipadamente a sua 
génese e estatuto? 

Encontra-se uma resposta, por assim dizer diagonal, a 
esta série de perguntas, na obra de um autor menos procli-
ve a um questionamento directo do sentido da política mas 
precisamente por isso mais levado a radicá-la no seu terreno 
ontogenético. Falo de Gilbert Simondon, cuja assonância te-
mática com Bergson e Whitehead - para não subirmos até 
à filosofia da natureza de Schelling(61 ) - não deve obscure-
cer uma relação mais intrínseca com Merleau-Ponty, a quem 
dedicou o ensaio L'individu et sa genese physico-biologique, por 
um lado, e por outro com Georges Canguilhem, ao longo 
de um vector de sentido que mais adiante analisaremos me-
lhor. Sem pretender dar conta de todo o seu sistema de pen-
samento, os pontos que nos interessam mais directamente, 
em relação às interrogações deixadas em aberto por Aren-
dt, são essencialmente dois, estreitamente ligados entre si. 
O primeiro é uma concepção dinâmica do ser que o iden-
tifica com o devir e o segundo a interpretação desse d evir 
como processo de sucessivas individuações em âmbitos, ou 
domínios, diferentes e concatenados. Contra as filosofias, 
monistas ou dualistas, que pressupõem o indivíduo como já 

(61) Cf. A. Fagot-Largeaut. L'individuation en biologie, em Gilhet"l Si-
mondon. Une pensée de l'individuation et de la techniquee, Paris, 1994, pp. 19-
-54. Veja-se também a outra colectânea de ensaios Simondon. organizada 
por P. ehabot. Paris. 2002. 
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plenamente definido, Simondon volta a sua atenção para O 
movimento, sempre inacabado, da sua ontogénese: em todos 
os âmbitos - físico, biológico, psíquico, social _ os indivíduos 
saem de um fundo pré-individual cujas potencialidades actua-
lizam sem nunca chegar a uma forma definitiva que não seja, 
por sua vez, ocasião e matéria de uma ulterior individuação. 
Toda a estruturação individual, no máximo da sua expan-
são, conserva sempre um resto que não pode integrar den-
tro da sua dimensão sem chegar a uma fase subsequente de 
desenvolvimento. Assim como a individuação biológica do 
organismo vivente constitui o prolongamento, a outro nível, 
da individuação física incompleta, também, por sua vez, a 
individuação psíquica, isto é, propriamente humana, se ins-
creve, a uma altura diferente, no ponto de indeterminação 
da individuação biológica que a precede. 

Que resulta daqui em relação ao nosso problema? Antes 
de mais nada que o sujeito - do conhecimento, da vontade, da 
acção, como é comummente entendido na filosofia moderna-
não se pode já separar da raiz vivente de que provém na forma 
de um desdobramento entre nível somático e nível psíquico 
que já não resolve o primeiro no segundo. Contra a cesura 
arendtiana - mas já heideggeriana - entre vida e condições 
de existência, ou entre natureza e política, para Simondon o 
homem nunca perde a relação com o seu ser vivente. Não é 
diferente do vivente, nem mais do que o vivente, mas um vi-
vente humano. Entre a fase psíquica e a biológica, assim como 
entre esta e a física, vai uma diferença não de substância ou de 
natureza, mas de nível e de função. Isto significa que entre o 
homem e o animal - mas também, em certos aspectos, entre o 
animal e o vegetal e entre este e o objecto natural- a passagem 
é bastante mais fluida do que haviam imaginado não só todos 
os antropologismos, mas também as filosofias ontológicas que 
entenderam contestá-los, reproduzindo, em vez disso, a outro 
nível, os seus pressupostos humanísticos: quanto aos animais, 
segundo Simondon, o homem «dispondo de possibilidades 
psíquicas mais extensas, em especial graças aos recursos do 
simbolismo, faz apelo mais frequentemente ao psiquismo [ ... ]. 
Mas não existe nele uma natureza, uma essência, que permita 
fundar uma antropologia; ultrapassou-se, simplesmente, um 
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limiarJ,(62l. A passagem desse limiar - que não deve ser inter-
pretado como uma passagem contínua nem como um salto da 
natureza - é definida por Simondon em termos de «nascimen-
to». Assim, quando ele escreve que «falando com propriedade 
não existe uma individuação psíquica mas uma individuação 
do vivente que dê nascimento ao somático e ao psíquico»<63}, 
tem que se assumir essa expressão em sentido bem mais literal. 
Toda a passagem de uma fase - e assim toda individuação - é 
um nascimento num ou noutro plano, a partir do momento 
que revela uma nova (,forma de vida». Ao ponto que se poderia 
dizer que o nascimento não é um fenómeno da vida mas sim 
a vida um fenómeno do nascimento. Ou também que vida e 
nascimento se sobrepõem num novelo indestrinçável que faz 
de uma a margem de abertura do outro: 

o indivíduo concentra em si a dinâmica que o fez nascer 
e perpetua a primeira operação de uma individuação conti-
nuada; viver é perpetuar um permanente nascimento relativo. Não 
basta definir o vivente como organismo. O vivente é organis-
mo na base da primeira individuação; mas só pode viver se 
for um organismo que organiza, e se organiza, ao longo do 
tempo. A organização do organismo é o resultado de uma 
primeira individuação, que se pode chamar absoluta; mas 
esta última, mais do que vida, é condição de vida; é condição 
daquele nascimento perpétuo que é a vida(64) . 

Aqui, Simondon leva até ao fim a reviravolta da supressão 
do nascimento operada pelo nazismo como dispositivo de re-
conversão biopoIítica da vida na morte: não só reconduzindo 
toda a vida à potência inovadora do nascimento mas fazendo 
deste o ponto de separação absoluto em relação à morte. Se 
prestarmos atenção, vida e nascimento são ambos o contrário 

(62) G. Simondon, L'individu ei sa genese physico-biologique (1964), 
Paris, 1995, p. 77. 

(63) Id., L'individuotion psychique el collective, Paris, 1989 [trad. it. 
L'individuaz.ione psichica e colletiva, com um prefácio de M. Combes e um 
posfácio de P. Vimo, Roma, 2001 , p. 84, itálico meu). 

(64) lbid., p. 138. 
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da morte - a primeira de um ponto de vista sincrónico, o se-
gundo numa perspectiva diacrónica. A única maneira, para a 
vida, de diferir a morte não é conservar-se tal, eventualmente 
sob a forma imunitária da protecção negativa, mas sim renas-
cer continuamente sob diferentes formas. Mas a intensidade 
da relação fixada por Simondon entre política e bios - entre 
vida biológica e forma de vida - não fica por aqui. O próprio 
facto de que o nascimento se reproduza de cada vez que o su-
jeito ultrapassa um novo limiar, experimentando uma forma 
diferente de individuação quer também dizer que esta conse-
gue descontruir o indivíduo em qualquer coisa que está antes 
mas também, ao mesmo tempo, depois dele. A vida psíquica 
não pode actualizar o seu potencial pré-individual a não ser 
impelindo-o para o nível do trans-individual, isto é traduzindo-
-o e multiplicando-o na socialidade da vida colectiva. O trans-
-individual- que constitui para Simondon o terreno específico 
da ética e da política - mantém uma relação dinâmica com 
aquele pré-individual que, não podendo ser individualizado, é 
justamente «posto em comum» numa forma de vida mais rica 
e complexa. Isto quer dizer que o indivíduo - ou melhor, O 
sujeito que se produz individuando-se - não é definível fora da 
relação política com aqueles que compartilham a sua experi-
ência vital, mas também que o colectivo, longe de ser o simples 
contrário, ou a neutralização, da individualidade , é ele próprio 
uma forma de individuação mais elaborada. Mas como neste 
caso pluralidade e singularidade se en trelaçam no mesmo nó 
biopolítico que estreita política e vida: se o sujeito é sempre 
pensado dentro da forma do bios, este, por sua vez, inscreve-se 
no horizonte de um cumque é uno com o·ser do homem. 

4. Norma de vida 

1. o terceiro dispositivo imunitário do nazismo - eIn cujo 
reverso se há-de procurar os traços de uma biopolítica afirma-
tiva - é constituído pela no/'mativização absoluta da vida. Q ue a 
vida tenha sido integralmente normalizada pelo nazismo não é 
um dado adquirido para a interpretação corrente. Mas não era 
a inin terrupta violação do ordenamento normativo - poder-se-á 
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objectar _ que caracterizava o totalitarismo hitleriano? E essa 
convulsão do direito não se efectuou justamente em nome do 
primado da vida sobre qualquer princípio jurídico abstracto? 
Na realidade, se bem que estas objecções contenham um nú-
cleo de verdade, sÓ aparentemente contradizem a proposição 
de partida. Quanto à primeira - ao carácter constitutivamente 
ilegal do nazismo - e sem querer dar o mínimo crédito à cau-
ção interesseira dos juristaS do &ich, as coisas são no entanto 
mais complexas do que podem parecer à primeira vista. É cer-
to que, de um ponto de vista estritamente formal , o Decreto de 
Fevereiro de 1933, nunca revogado, com o qual Hitler suspen-
dia os artigos da Constituição de Weimar sobre as liberdades 
individuais, coloca aqueles doze anos numa situação claramen-
te fora da lei. E todavia - como resulta também do estatuto dú-
plice do conceito de «estado de excepção», que se pode recon-
duzir tecnicamente àquela especial condição - uma situação 
extra-legal não é necessariamente extrajurídica: a suspensão 
das leis vigentes é também um acto jurídico - embora de carácter 
negativo. Como já foi sustentado(65), mais do que uma mera 
lacuna normativa, o estado de excepção é a abertura de um 
vácuo de leis dirigido à salvaguarda da vigência da norma por 
meio da sua desactivação temporária. De resto, não só os nazis 
deixaram subsistir formalmente toda a estrutura da Constitui-
ção de Weimar - embora ultrapassando-a por todos os lados -
mas pretenderam mesmo «normalizá-la» através da redução do 
uso excessivo dos decretos de urgência praticado pelo regime 
precedente. Isto explica o acolhimento bastante frio que rece-
beu por parte do regime no poder o decisionismo schmittiano: 
aquilo que se pretendia obter não era uma ordem subtraída à 
norma com base nUlna série contínua de decisões subjectivas, 
mas sim, pelo contrário, a sua recondução a um quadro nor-
mativo de carácter objectivo porque emanado das necessida-
des vitais do povo alemão. Esta última formulação remete-nos 
para a questão mais geral da relação entre norma e vida no re-
gime nazi. Qual das duas prevalece sobre a outra ao ponto de a 
instrumentalizar às suas próprias exigências? Era a vida que era 
rigidamente nonnativizada ou, antes, a nonna que resultava 

(65) Cf. G. Agamben, Slato di eccezione, Turim, 2003. 



258 BIOS. B10POLÍTlCA E FILOSOFIA 

biologizada? Na realidade, como já se viu no capítulo prece-
dente, as duas perspectivas não se contrapõem mas integram_ 
-se num olhar entrecruzado. No momento em que se apelava 
ao direito concreto, substancial, material contra o direito, sub-
jectivo, de matriz liberal, mas também contra qualquer tipo de 
formalismo jurídico, a referência à vida da nação mostra-se lar-
gamente predominante: nenhum direito pode ser superior, ou 
sequer comparável, ao da comunidade alemã de conservar e 
acrescentar o seu bios. Deste ponto de vista, a 
nazi não é recondutível a uma radicalização subjectivista ou de-
cisionista do direito positivo mas, quando muito, a uma forma 
perversa de direito natural - na condição, eviden temente, de 
que não se en tenda por «natureza» a lei expressa pela von tade 
divina nem a que emana da razão humana mas justamente a 
vertente biológica em que radica o ordenamento nacional. 
E não era, aliás, um elemento biológico, como é justamente o 
sangue, que constituía o critério último de definição do status 
jurídico das pessoas? A norma, neste sentido, não passa da apli-
cação a poslerillT'i. de uma determinação presente na natureza: 
é a conotação racial que atribui, ou retira, aos indivíduos e aos 
povos o seu direito à existência. 

Esta biologização do direito, no entanto, é por sua vez o 
resultado de uma precedente juridificação da vida: de onde 
derivaria de outro modo, a não ser dessa decisão jurídica, a 
subdivisão do bios humano em zonas de valor diverso? Foi 
justamente nesta troca contínua entre causa e consequência, 
motivação e resultado, que a máquina biopolítica do nazismo 
experitnentou o seu mais poderoso efeito mortífero. Para que 
a vida pudesse constituir a referência objectiva, concreta, fácti-
ca, deviajá ter sido precedentemente nonnativizada segundo 
cesuras jurídico-políticas precisas. Aquilo que daí resulta é um 
sistema de dupla determinação cruzada. Como resulta tam-
bém da concorrência combinada entre o poder dos médicos e 
o dos juízes na aplicação das leis biopolíticas, e tanatopolíticas, 
no nazismo, biologia e direito, vida e norma, apossam-se 
reciprocamente numa dupla suposição encadeada: se a nOrma 
pressupõe a facticidade da vida como seu conteúdo privilegia-
do, a vida, por sua vez, pressupõe a cesura da norma como sua 
definição preventiva. Só uma vida já «decidida» segundo uma 
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determinada ordem jurídica pode constituir o critério natural 
da aplicação do direito. Por este lado pode bem dizer-se que 
o nazismo, a seu modo, criou uma «nonna de vida»: não, de-
certo, no sentido em que tenha adequado as suas normas às 
exigências da vida, mas sim no de que encerra toda a exten-
são da vida nos limites de uma norma destinada a torná-la no 
seu oposto. Aplicando-se directamente à vida, o direito nazi 
submetia-a a uma norma de rnorLe que ao rneSlno tempo a 
absolutizava e a a destruía. 

2. Como interromper de maneira definitiva este terrível 
dispositivo tanatopolítico? Ou, talvez melhor, como tornar a 
sua lógica numa política de vida? Se o seu resultado mortífero 
pareceu emanar de uma sobreposição forçada de norma e na-
tureza, poder-se-ia imaginar que o caminho a seguir passasse 
por uma mais nítida separação entre os dois campos. Norma-
tivismo e jusnaturalismo - ambos repropostos, na derrocada 
do regime, como barreiras de protecção contra a recorrente 
ameaça - percorreram, em sentidos opostos, este caminho: no 
primeiro caso, autonomizando, e quase purificando, a nonna 
num dever ser cada vez mais afastado da facticidade da vida; 
no outro, desligando-a dos princípios eternos de uma natureza 
coincidente com a vontade divina ou, em alternativa, com a 
razão humana. É no entanto difícil escapar à sensação de que 
nenhuma destas respostas se adaptava aos tempos(") . E isto 
não só porque é difícil põr a hipótese de um repristinamen-
to de aparatos conceptuais anteriores à tempestade totalitária, 
como, sobretudo, porque nem o carácter absoluto da norma 

(66) As aporias intransponíveis em que se desenvolve a polémica en-
tre normativismo e direito natural são postas em total evidência pela pu-
blicação conjunta dos dois ensaios de Ernst Cassirer Vom Wesen und Wer-
den des Natum:chts (1932, editado na «Zeitschriftfür RechlSphilosophie in 
Lherc und Parxis», vol. VI, 1932-34, pp. 1-27) e de Hans Kelsen, Die Grun-
dlage der Naturrechtslehre (em «ãsterreichische ZeilSchrift für õffentliches 
Recht>, Viena, 1963, vol. XIII, pp. 1-37), em «MicmMega>, n. 2, 2001, 
organizado por A. Bolaffi com os títulos respectivos de ln di/esa del diriUo 
naturale, pp. 91-115 e Diritto nalurale senzafondmrumlo, pp. 116-55. Os dois 
textos são comentados em ensaios de A. Bolaffi, S. Rodotà, S. Givone, C. 
Galli e R. Esposito. 
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nem o primado da natureza podem considerar-se exteriores a 
um fenómeno como o nazi, que parece situar-se 
te no ponto de cruzamento, e de tensão, das suas contrapos-
tas radicalizações. Não é o biodireito nazi senão uma mistura 
explosiva de um excesso de normativização e um excesso de 
naturalismo? Senão uma norma sobreposta à natureza e uma 
natureza que antecede a norma? Pode-se dizer que naquela 
circunstância «norma de vida» tenha sido a fórmula tragica-
mente paradoxal em que vida e norma se abraçaram num nó 
que só podia ser cortado pelo aniquilamento de ambas. 

E no entanto esse nó pode ser simplesmente desatado _ 
ou, pior ainda, ignorado. É dali, dessa «(norma de vida» , que 
é preciso ainda hoje voltar a partir, não só para restituir aos 
dois termos toda a riqueza do seu significado originário mas 
também para inverter a relação reciprocamente destrutiva ins-
tituída entre eles pelo nazismo: ao seu dispositivo de normati-
vização da vida tem de se contrapôr uma tentativa de vitaliza-
ção da norma. Mas como? Em que direcção e a partir de que 
pressupostos? Creio que a chave teórica desta passagem não se 
pode encontrar em nenhuma das grandes filosofias jurídicas 
modernas - nem no positivismo, nem no jusnaturalismo, nem 
no normativismo, nem no decisionismo. Ou pelo menos em 
nenhuma daquelas que a modernidade levou à sua plenitude 
e ao mesmo tempo à dissolução. Sob este ponto de vista não 
só Kelsen e Schmitt mas também Hobbes e Kant se verificam 
inutilizáveis por um pensamento afirmativo da biopolítica: ou 
constitutivamente alheios ao seu léxico, como Kant e Kelsen, 
ou interiores à sua prega negativa, COlno Hobbes e Schmitt. 
Um fio que, em contrapartida, é possível, e talvez necessário, 
recomeçar a tecer está antes contido na filosofia de Espinosa 
- na medida exactamente em que esta permanece exterior, ou 
lateral, em relação às linhas vencedoras da tradição jurídica 
moderna. Haveria muito a dizer, e já se disse muito, sobre a 
força de choque com que a filosofia espinosiana desestabiliza 
os aparatos conceptuais do pensamento contemporâneo. Mas 
se tivéssemos que condensar numa só expressão a passageln 
categorial mais significativa que ela produz no referente à rela-
ção entre nOffila e natureza, entre vida e direito, falaríamos da 
substituição de uma lógica da pressuposição por uma lógica de 
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imanência recíproca. Espinosa não nega, nem remove, como 
outros filósofos, o nexo entre os dois âmbitos. Mas dispôe-o de 
uma forma que o situa nas antípodas daquela que assumirá na 
semântica nazi: norma e vida não podem pressupôr-se à vez 
porque fazem parte de uma única dimensão em permanente 
devir(67) . 

É por esta via que Espinosa pode subtrair-se ao formalis-
mo da obrigação moderna - em especial hobbesiana - sem, 
todavia, cair naquilo que será o subtancialismo biológico nazi: 
aquilo que o mantém afastado de ambos é a recusa daquele 
paradigma soberano que, não obstante todas as diferença, os 
conjuga numa mesma atitude coercitiva. Quando numa famo-
síssima proposição do TraUalo politico escreve que «cada coisa 
natural recebe da natureza tanto direito quanto o poder que 
tem de viver e agir» (68), está a pensar também ele numa «norma 
de vida), mas num sentido em que em vez de pressupôr uma 
à outra, as funde num mesmo movimento que entende a vida 
já regulada desde sempre e a norma naturalmente provida de 
conteúdo vital. Elajá não é, como no transcendentalismo mo-
derno, aquilo que de fora assigna ao sujeito os seus direitos e 
deveres, consentindo-lhe o que é lícito e vedando-lhe o que é 
proibido, mas a modalidade in trínseca que a vida assume na 
expressão da sua incontível potência de existir. Ao contrário de 
todas as filosofias imunitárias que deduzem a transcendência 
da nonna da exigência de conservar a vida e que condicionam 
a conservação da vida à sujeição à norma, Espinosa faz desta 
última a regra imanente que a vida se dá a si própria para atin-
gir o ponto máximo da sua expansão. É verdade que «todas 
as coisas, enquanto estão nelas, esforçam-se em perseverar no 
seu ser»(69l , mas esse esforço individual não adquire sentido, e 
também possibilidade de êxito, a não ser no contexto de toda 

(67) Para esta interpretação da fi losofia política de Espinosa, cf. 
tudo o relevante ensaio R. Ciccarelli, Polenza e beatiludine. n diritto nel 
siero di Baruch Spinoza, Roma, 2003. 

(68) B. Spinoza, Tractatus politicus, em Opera, Heidelberg 1924, vaI. 
III [trad.it. Traltato politico, Roma-Bali, 1991, p. 9] . 

(69) Id., Etica more geometrico demonstrata, in opera cit., vaI. II [trad. it. 
Etica, em Etica e Trattato teologico-politico, Turim, 1972, p. 197]. 
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a extensão da natureza. É por isso que, olhada nessa perspec-
tiva geral, qualquer forma de existência, mesmo desviante ou 
defeituosa de um ponto de vista mais limitado, tem a mesma 
legitimidade de viver segundo as Suas possibilidades no con-
junto de relações em que se insere. Não desenvolvendo nem 
um papel transcendente de comando nem uma função pres-
critiva em relação à qual estabelecer conformidade ou descon-
formidade, a norma constitui-se assim como o modo singular 
e plural que de vez em quando a natureza assume em toda a 
gama das Suas expressões; 

Se portanto alguma coisa na natureza nos parece ridícu-
la, absurda ou má, isto deriva do fac to de que conhecemos as 
coisas só em parte e ignoramos a ordem da natureza inteira 
e a coerência do todo e que queremos que tudo seja gover-
nado segundo as prescrições da nossa razão: e em vez disso 
aquilo que a razão estabelece que é mal não é mal à luz da 
ordem e das leis da natureza universal mas apenas em rela-
ção às leis da nossa própria natureza(70). 

Nunca como neste passo se torna evidente a reviravolta 
antecipada, que Espinosa determina, quanto à normalização 
nazi: enquanto esta mede o direito à vida, ou o dever de mor-
te, em relação à posição ocupada quanto à cesura biológica 
constituída pela norma, Espinosa faz da norma o princípio da 
equivalência ilimitada de todas e cada uma das formas de vida 
singulares. 

3. Não se pode dizer que as in tuições de Espinosa tenham 
encontrado expressão e desenvolvimento na filosofia jurídica 
subsequente. Os motivos desse bloqueio teórico são múltiplos 
e de vária espécie. Mas aquilo em que mais convém deter a nos-
sa atenção, relativamente ao nosso probleIna, é a resistência da 
filosofia do direito no seu conjunto a pensar a norma ao mes-
mo tempo que a vida - não sobre a vida, nem a paTtir da vida, 
mas na vida, isto é, na constituição biológica do organismo 
vivo. É por isso que os poucos herdeiros, conscientes ou não, 

(70) Id. , Tratatto fJolitico, cit. , pp. 11-12. 

FILOSOFlA 00 BIOS 2&3 

do naturalismo jurídico espinosiano têm de ser procurados, 
mais do que entre os filósofos do direito, entre aqueles autores 
que escolheram como objecto da sua pesquisa o desenvolvi-
mento da vida individual e colectiva. Ou, ainda melhor, a linha 
em movimento que conduz da primeira à segunda, traduzindo 
constantemente uma na outra. Como sabemos, é aquilo que Si-
mondon define com O termo e o conceito de «tfans-individual». 
Não por acaso também Espinosa foi interpelado a partir daí. 
Não porque ele - sustenta a este propósito Etienne Balibar(71) 
- negue a individualidade enquanto tal. Pode dizer-se, pelo 
contrário, que para ele não existem senão os indivíduos: estes 
são os modos infinitos de uma substãncia que não lhes é sulr 
jacente, nem os transcende, mas se exprime precisamente na 
sua irredutível multiplicidade. Só que esses indivíduos não são 
para Espinosa entidades estáveis e homogéneas, mas elemen-
tos que brotam de um processo de sucessivas individuações e 
continuamente o reproduzem. Isto acontece não só porque, 
como teorizará mais tarde Nietzsche, qualquer corpo individu-
aI é um composto de partes provenientes de outros indivíduos 
e em trânsito para eles. Mas porque a sua potência expansiva é 
proporcional à intensidade e à frequência desse intercâmbio -
de modo que no auge do seu desenvolvimento encontrar-se-á 
inserido numa relação cada vez mais vasta e complexa com o 
ambiente, que deixará subsistir em medida bastante reduzida 
a sua identidade originária. 

Tudo isto se reflecte na concepção espinosiana do direito. 
Disse-se que a norma não acomete o sujeito do exterior porque 
emana da sua própria capacidade de existência. Não só todo 
sujeito é sui juris mas todo comportamerito transporta em si 
a norma que o põe em ser no interior da ordem natural mais 
genérica. Sendo os indivíduos tão múltiplos quanto os infinitos 
modos da substância, isto quer dizer que também as normas 
serão multiplicadas pelo número correspondente. O ordena-
mento jurídico, no seu conjunto, é produto desta pluralidade 
de normas e resultado provisório do seu equilíbrio mutável. 
É por isto que não pode existir nem uma norma fundamental 

(71) E. Balibar, Spinoza.lltransindividuale, organizado por L. Di Mar-
tino e L. Pinzolo, Milão, 2002. 
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da qual todas as outras derivariam logicamente, nem um crité-
rio normativo com base no qual estabelecer medidas de exclu-
são em relação a quem seja considerado anormal. O processo 
de normativização é, em suma, o resultado nunca definitivo do 
confronto, e mesmo do conflito, entre normas individuais que 
se medem segundo a diferente potência que as mantém vivas, 
embora sem nunca extraviar a medida da sua relação recípro-
ca. A esta dinãmica, determinada pela relação entre os indivi-
duos, está depois conexa e entrelaçada a que diz respeito à sua 
transformação interna. Se o indivíduo não é senão o derivado 
momentâneo de um processo de individuação que ao mesmo 
tempo o produz e é o seu produto, também as normas que ex-
prime variarão em razão da sua diferente composição. Como o 
corpo humano vive numa infinita série de relações com os dos 
outros, assim a sua regulação interna estará sujeita a contínuas 
variações. Mais do que enquanto aparelho imunitário de auto-
conservação, a ordem jurídica configura-se então em Espinosa 
como um sistema metastizável de contaminações recíprocas 
em que a norma jurídica radica na biológica, reproduzindo as 
suas mutações. 

É a este tipo de argumentação que é reconduzível, ao lon-
go do fio da semântica trans-individual, a análise de Simon-
dono Quando em L'individu et sa genese physico-biologique escreve 
que «os valores são o pré-individual das normas; estas expri-
mem a conexão de ordens de diferente grandeza; nascidas do 
pré-individual, tendem para o pós-individual»(72), ele está a ne-
gar qualquer tipo de absolutização do sistema normativo. Que 
isso se possa assimilar a um indivíduo em perpétuo trânsito 
do nível pré-individual para o pós-individual significa que já 
não há um momento em que possa dobrar-se sobre si mesmo, 
bloquear-se num sistema fechado, subtrair-se ao movimento a 
que o destina a sua matriz biológica. Deste ponto de vista, o 
único valor que se mantém estável, na transição das nonnas de 
um sistema para o outro, é a consciência da sua tradutibilidade 
em fonnas sempre diversas e necessariamente perecíveis. O mo-
delo normativo mais acabado é, assim, aquele que prefigurajá 
o movimento da sua desconstrução a favo r de um outro que 

(72) G. Simondon, L'individu. et 5a genese jJhysiccrbiologique, cit., p.295. 
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lhe vai suceder: «Para que a normatividade de um sistema de 
normas seja completa impõe-se que no seu interior já esteja 
prefigurada a sua destruição enquanto sistema, bem como a 
sua possível tradução num outro sistema segundo uma ordem 
transdutiva» (73) . É verdade que existe uma tendência natural 
para imaginar normas absolutas e imunitárias, mas também 
isso faz parte de um processo ontogenético estruturalmente 
aberto à necessidade do seu devir: «A tendência para a eterni-
dade torna-se então consciência do relativo: esta últimajá não 
é vontade de deter o devir, ou de tornar absoluta uma origem 
e privilegiar nonnativamente uma estrutura, mas o conheci-
mento da metastibilidade das normas»(74). Como já fazia Espi-
nosa, também Simondon insere a constituição das normas no 
interior do movimento da vida e faz da vida a fonte primária de 
instituição das normas. 

4. Se Simondon une norma e vida num nexo afirmativo 
que potencia ambas, a mais explícita ten tativa filosófica de vi-
talização da norma deve-se, no entanto, ao seu mestre Georges 
Canguilhem. Não é certamente um acaso que tenha a sua ori-
gem no quadro, também biográfico, de uma resoluta oposição 
ao nazismo. Chamado a Estraburgo em 1940 para ocupar a 
cátedra deixada vaga pelo matemático J ean Cavaillés, partisan 
mais tarde morto no combate antinazi, Canguilhem tomou tam-
bém parte activa na resistência com o pseudónimo de Lafont. 
Diria que nada da sua filosofia é compreensível fora deste 
empenho militante(75) Toda a concepção do bios, a que Can-
guilhem dedicou inteiramente a sua obra, resulta fortemente 
marcada por ele. A começar pela própria ideia de «filosofia da 
biologia», já de si contraposta à biologia pro gramaticam ente 
antifilosófica do nazismo. Pensar filosoficamente a vida, fazer 
da vida o horizonte de pertinência da filosofia, significa para 

(73) Id ., L'individuazione psichica e collettiva., cit., p. 188. 
(74) lbid. 
(75) A reflexão metapolítica de Canguilhem está já expressa no seu 

Traité de Logique et de Morale editado em Marselha em 1939. Veja-se em 
particular os dois últimos capítulos (XI e XII» sobre Morale el Politique e 
La Nation et les Retalions lnternationales, pp. 259-99. 
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ele subtraí-Ia a um paradigma objectivista, que, em razão de 
uma pretensa cientificidade, acaba por cancelar o seu carác-
ter dramaticamente subjectivo. Mas serve, ainda antes, para 
contestar aquela redução da vida a simples matéria, a vida em 
estado bruto, que o nazismo,justamente, tinha levado às mais 
nefastas consequências. Quando ele escreve que «a saúde não 
é de todo uma exigência de ordem económica a fazer valer no 
quadro de uma legislação, mas sim a unidade espontànea das 
condições de exercício da (76), só pode estar a referir-se 
criticamente também e sobretudo à medicina do Estado nazi, 
que tinha feito daquele procedimento bio-económico o ponto 
cardinal da sua política da vida e da morte. Contra ela, a tese 
aparentemente tautológica de que «o pensamento daquilo 
que vive deve assumir do viver a ideia dele» (77) não pretende 
apenas recolocar a subjectividade no centro da dimensão bio-
lógica mas também instituir um afastamento dinâmico entre 
a vida e o seu conceito: o vivente é aquele que excede selnpre 
os parâmetros objectivos da vida. Que, em certo sentido, està 
sem pre para além de si mesmo, da média estatística com base 
na qual se mede a sua idoneidade para viver ou morrer. Se o 
nazismo despia de qualquer forma a vida limitando-a à sua nua 
existência material, Canguilhem reconsigna toda a vida à sua 
forma fazendo dela qualquer coisa de único e irrepetível. 

O instrumento conceptual adoptado para esse fim é justa-
mente a categoria da norma(78). Tomada da tradição jurídica 
- mas também sociológica, antropológica, pedagógica _ como 
padrão, ao mesmo tempo descritivo e prescritivo, de avaliação 
do comportamento humano, Canguilhem recondu-la ao signi-
ficado de puro modo, ou estado, do vivente. Em tal caso não só 
a saúde mas também a doença constitui uma norma que não 
se sobrepõe à vida mas exprime uma sua específica situação. Já 
Emile Durkheim, no seu ensaio sobre as &gras relativas à dis-
tinção entre o normal e o patológico, tinha reconhecido que «um 

(76) G. Canguilhem, Une pédagogie de la goérison eslre/Ú! po,sibÚ!, em la 
Écrits Sur médecine, Paris, 2002, p. 89. 

(77) Id., La C01ma-LrSance de la vie, Paris, 1971 [ttad. it. La conoscenUl 
della vila, organizado por A. Santucci, Bolonha, 1976, p. 38J. 

(78) Cf. G. Le Blane, Cangoi/liem et les norme" Paris, 1998. 
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facto não pode ser qualificado como patológico a não ser em 
relação a uma dada espécie») , mas tambéln que «um facto so-
cial não pode dizer-se normal para uma determinada espécie 
social senão em relação a uma fase, igualmente determinada, 
do seu desenvolvimento,, (79). Canguilhem leva ainda mais lon-
ge esta lógica «dialéctica,,: aquilo que é definido como anor-
mal não só està incluído dentro da norma, embora com uma 
sua determinada caracterização, como se tOIDa na condição da 
sua cognoscibilidade e, primeiro ainda, da sua existência. É por 
isto que ((o anormal, segundo logicamente, é existencialmen-
te primeiro» (80). Que seria, e como se definiria, uma regra fora 
da possibilidade da sua infracção? No campo biológico, aliás, 
o estado por assim dizer normal de plena saúde nem sequer 
é perceptível como tal. Afirmar, como faz o médico Leriche, 
que «a saúde é a vida em silêncio dos orgãos»(81) significa que 
é justamente a doença a revelar-nos em termos negativos todas 
as potencialidades fisiológicas do organismo. Para poder alçar-
-se ao nível da consciência, a saúde deve primeiro perder-se. É 
por esta colocação em segundo lugar em relação àquilo que a 
nega que a norma não pode ser anteposta, ou imposta, à vida, 
mas só deduzida desta. Já aqui é evidente a desconstmção que, 
a partir do paradigma biológico, por sua vez liberto de qualquer 
pressuposta objectividade, Canguilhem opera em relação à nor-
majurídica(S'). Enquanto esta, fixando um código de compor-
talnento anterior à materialização deste, deve necessariamente 
prever a possibilidade de desvio da vida, e por conseguinte as 
respectivas sanções, a nonna biológica coincide com a condição 
vital em que se manifesta: «a norma de vida de um organismo 
é dada pelo próprio organismo, contida na sua existência [ ... ] a 

(79) E. DurkJleim, cm Le regale del melodo sociologico, cir., pp. 98-99. 
(80) G. Canguilhem, NOll,velles réjlexions concemant la normal ct le pa-

thologique (1963-1966), em Le norm.al ci te jJathologique, Paris, 1966 [trad. ir. 
Nuovc rijiessioni intorno ai normale e il patologico, em fl nonnale c ii patologico, 
Turim, 1998. p. 206]. 

(81) R Leriche, Introd'llction générale. De la sanlé à la ma./.adie. La douleur 
dans les maladies. OÚ va la médecine?, em Encyclopédie Française, VI, 16-1. 

(82) Cf. P. Macherey, Pour une histoire nalurelle des normes, em AA.W., 
Miehel Folteaul/, Paris, 1989, pp. 203-21. 
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norma de um organismo humano é a sua coincidência consigo 
Mais uma vez o que está em jogo é uma «norma de 

vida», mas segundo uma ordem que, em lugar de encerrar a vida 
nos limites da norma, abre a norma à infinita imprevisibilidade 
da vida. À necessária negatividade da norma jurídica _ como 
recorda também Kelsen, qualquer comando pode exprimir-se 
sob a forma de proibição(84) - responde a afirmatividade cons-
titucional da norma biológica: contra a ideia nazi de que exista 
um tipo de vida desde o princípio pertencente à morte, Cangui-
lhem lembra que a própria morte é um fenómeno da vida. 

Um fenómeno negativo, naturalmente, Como a doença 
que a precede e às vezes a determina. Mas a negatividade da 
doença - e muito mais da morte - não es1:.:"Í. na modificação de 
uma sua norma originária, como queria a teoria degenerativa. 
Está, pelo contrário, na incapacidade por parte do organismo 
de a modificar, num bloqueio normativo que esmaga a norma 
sobre si própria obrigando-a a uma infinita repetição. Cangui-
lhem enxerta aqui o vector mais inovador da sua proposta, situ-
ado precisamente no ponto de concordância e de divergência 
entre normalidade e normatividade. Derivados ambos do latim 
norm.a, os dois termos estendem-se numa definição que ao mes-
mo tempo os sobrepõe e os afasta: é plenamente normal não 
aquele que corresponde a um protótipo pré-fixado mas o indi-
víduo que conserva intacta a sua potência normativa e esta é a 
capacidade de criar continuamente novas normas: «O homem 
normal é o homem normativo, o ser em condições de insti-
tuir novas nonnas» (85) . É o ponto de máxima desconstrução do 
paradigma imunitário e ao mesmo tempo a abertura de um 
diferente léxico biopolítico: o modelo médico-biológico, adop-
tado em toda a tradição moderna, para não falar da totalitária, 

(83) G. Canguilhem, Nuove riflessioni intomo ai normale e al patologico, 
cit., pp. 221-222. 

(84) Cf. H . Kelsen, Allgerneine Theorie der Normen, Wien 1979 [trad. it. 
1êoria generale delle nome, Turim, 1985, p. 156] . Sobre o complexo tema 
da norma limito-me a remeter para A. Catania, Decisione e norma, Nápoles, 
1979; id., II problema del diritto e dell'obligatorietá. Studio sulla norma fonda-
mentale, Nápoles, 1983. Veja-se também, mais recen temente, F. Ciama-
relli, Creazione e interpretazione della norma, Troina, 2003. 

(85) G. Canguilhem, Jl normal/: e ii patolagico, cit., p. 109. 
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em chave intensamente autoconservadora, é aqui vergado a 
um significado radicalmente inovador. Como só o Nietzsche 
da «grande saúde" tinha vislumbrado, a normalidade biológi-
ca não está na capacidade de impedir variações, ou até doen-
ças, do organismo mas na de as integrar no tecido normativo. 
Se se interpreta a vida segundo uma perspectiva não dominada 
pelo instinto de conservação; se, como já tinha sustentado Kurt 
Goldstein numa direcção retomada e desenvolvidajustalnente 
por Canguilhem, aquele instinto não é considerado «a lei geral 
da vida, mas a lei de uma vida retirada» (8úl, então a doença já 
não se configurará como o máximo risco, antes como o ris-
co de não poder afrontar novos riscos, como atrofiamento da 
atitude naturalmente arriscada da natureza humana: «O orga-
nismo saudável procura menos manter-se no seu estado e no 
seu ambiente presentes do que realizar a sua natureza. Ora 
isto requer que o organismo, enfrentando riscos, aceite a even-
tualidade de reacções catastróficas» (87). Contra a normalização 
imunitária da vida, a lógica do vivente pode injectar também 
na norma jurídica uma potência semântica capaz de a impelir 
para além da sua d efinição habitual. 

5. L'immanence: une vw ... é o titulo do último texto que Gilles 
Deleuze nos deixou. Trata-se de um texto breve, em certos 
aspectos elíptico, inacabado, no qual todavia parecem confluir 
todos os fios que até agora traçámos sob o signo de uma biopo-
lítica afirmativa. Começa com a definição do «campo transcen-

entendido como alguma coisa que não remete para um 
objecto ou um sujeito, mas sim como o fluxo, potenciador ou 
despotenciador, que passa de uma sensação para a outra. Essa 
caracterização põe-no também em contraste com a noção de 
consciência na medida em que esta, actualizando-se sempre na 
constituição de um sujeito separado do seu objecto, acaba ine-
vitavelmente por instaurar uma relação de recíproca transcen-
dência. Contra esta última o campo transcendental apresenta-se 
como um plano de imanência absoluta - não referida senão a si 

(86) lbid., p . 63. O texto de K Goldste in a que Canguilhem se refere 
é Der Aufbau des Organismus, Haia, 1934. 

(87) lbid. 
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própria. É aqui que entra em jogo a categoria do bios: «Dir-se-á 
da pura imanência que é UMA VIDA e mais nada [ ... ]. Uma vida 
é a imanência da imanência, a imanência absoluta: é potência e 
beatitude completas,, (88). Deleuze localiza a respectiva genealo-
gia conceptual no último Fichte - para o qual a intuição da ac-
tividade pura não é nada de fixo, não é um ser, mas justamente 
uma vida(89) - e em Maine de Biran. Para não falar de Espinosa, 
Nietzsche e Bergson, que continuam a ser as estrelas fixas do 
seu finnamento filosófico. Mas, para nossa surpresa, o texto in-
troduz uma outra referência, menos habitual, a Dickens, e em 
particular à narrativa intitulada Our Mutual Friend, que parece 
inscrever a questão do bios na da communitas e vice-versa. Diria 
que o seu nücleo «teórico», mas bem podíamos dizer «biofilosó-
fico», está no ponto, ao mesmo tempo de concordância e diver-
gência, entre a vida e, justaInente, uma vida. Onde a passagem 
do artigo definido para o indefinido tem a função de assinalar 
a ruptura do traço metafísico que conecta a dimensão da vida 
à da consciência individual: é uma modalidade do bios que não 
se pode inscrever dentro dos limites do sujeito consciente e por 
isso não é recondutível à fonna do indivíduo ou da pessoa. Esta 
procura-a Deleuze na linha extrema em que a vida se encontra, 
ou vai de encontro, à morte. É o que acontece no texto de Di-
ckens, quando o personagem de Riderhood, ainda em coma, 
está num estado de suspensão entre a vida e a morte. Naqueles 
momentos, em que o tempo parece interromper-se e abrir-se à 
força absoluta do acontecimento, o lampejo de vida que ainda 
lhe resta separa-se da sua subjectividade individual para se apre-
sentar na sua simples definição biológica, na sua nua facticidade 
vital: «Ninguém tem a mínima consideração pelo indivíduo, que 
$empre foi para todos objecto de repulsa, suspeita e antipatia, 
mas agora conseguem estranhamente separar a centelha vital 
(lhe spark of life) que há nele da sua pessoa e têm por ela um 

(88) G. Deleuze, L'immanence: une vie ... , em «Philosophies», n° 47, 
1995, p. 4. Veja-se a este respeito os dois artigos de R. Schérer (''Homo 
tantum». L'impersonnel: une politique, pp. 25-42) e de G. Agamben (L'im-
manence absolue, pp. 165-88), em E. Alliez (org.), Gilks Deleuze. Une vie 
philosophique, Paris, 1998. 

(89) Ióid. 
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profundo interesse, sem dúvida porque é a vida e eles vivem e 
hão-de morrer» (90) • 

O interesse dos presentes por aquela incerta centelha de 
vida que ,<pode encolher-se e depois extinguir-se; ou, em vez 
disso, brilhar e depois expandir-se» (91l, nasce portanto do facto 
de que, na sua absoluta singularidade, ultrapassa a esfera do in-
divíduo para se radicar num dado impessoal- na circunstância 
de que, mais tarde ou mais cedo, seja como fôr se morre: 

Entre a sua vida e a sua morte, há um momento em que 
já não há senão uma vida em luta com a morte. A vida do indi-
víduo deu lugar a uma vida impessoal, e no entanto singular, 
que liberta um puro acontecimento saído dos acidentes da 
vida interior e exterior, isto é da subjectividade e da objec-
tividade daquilo que acontece. «Homo tantum» que toda a 
gente compadece e que alcança uma espécie de beatitude. 
É uma eventualidade, que não é já de individuação mas de 
singularização: vida de pura imanência, neutra, para além do 
bem e do mal, porque só o sujeito que a encarnava entre as 
coisas a tornava boa ou malvada. A vida dessa individualidade 
anula-se em favor da vida singular imanente a um homem 
quejá não tem nome, se bem que não se confunda com qual-
quer outro. Essência singular, uma vida(92). 

Uma vida assim, o «assim» de uma vida - prossegue Deleuze 
_ não é «individuável», recondutível a um indivíduo, porque 
é de si genérica, relativa a um género; mas também incon-
fundível porque única no seu género - como a de um recém-
-nascido, semelhante a todos os outros, mas diferente de cada 
um deles pela tonalidade da voz, a intensidade de um sorriso, 
o brilho de uma lágrima. É constitutivamente imprópria - e 
portanto comum, como pode sê-lo a pura diferença, a dife-
rença não definida senão pelo seu mesmo diferir. Deste modo 
se deve entender a advertência, que aparece na secção sobre 

(90) eh. Dickens, Our Mutual Friend, Oxford, 1989 [trad. it. II nostTO 
commune amico, de C. Pagetti, Turim, ) 982, p. 362). 

(91) Ióid., p. 364. 
(92) G. Deleuze, L'immanence: une vie ... cit., p. 5. 
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a singularidade da Lógica do sentido, segundo a qual «não po-
demos aceitar a alternativa [ ... ]: ou singularidade encarcerada 
em indivíduos ou pessoas, ou abismo indiferenciado» (93). A di-
ferença, ou seja a singularidade, não está do lado do indivíduo 
mas do impessoal - ou de uma pessoa que não coincide com 
nenhuma daquelas em que estamos habituados a declinar o su-
jeito: eu, tu, ele. Porventura com aquela «quarta pessoa», como 
diz paradoxalmente Lawrence Ferlinghetti(91l, que a gramática 
do saber, e do poder, sempre excluiu: «As singularidades são 
os verdadeiros acontecimentos transcendentais: aquilo a que 
Ferlinghetti chama «a quarta pessoa do singular". Longe do 
ser individual ou pessoal, as singularidades presidem à géne-
se dos indivíduos e das pessoas; repartem-se num «potenciaI» 
que em si não comporta nem eu [moi] nem Eu Ue] mas que os 
produz realizando-se, efectivando-se, e as figuras de tais reali-
zações não se assemelham de facto ao potencial efectivado» (95) . 

É o c1ássico, e controverso, tema deleuziano do «virtuah> (96) . 

Mas também, ao mesmo tempo, do pré-individual, e do trans-
-individual, de que fala Simondon, para o qual remete o pró-
prio Deleuze(97) citando a sua afirmação de que «o vivente vive 
no limite de si mesmo, sobre o seu limite» (98) - ou seja, numa 
prega na qual se sobrepõem sujeito e objecto, interior e ex-
terior, orgãnico e inorgânico. Uma singularidade impessoal, 
ou uma singular impessoalidade, a qual em lugar de se fazer 
aprisionar nas fronteiras do indivíduo as abre a um movimen-
to excêntrico ((que percorre quer os homens, quer as plantas, 
quer os animais, independentemente das matérias da sua indi-
viduação e da forma da sua personalidade,,(99l. 

(93) Id., Logique du sens, Paris, 1969 [trad. it. Logica dei senso, Milão, 
1975, p. 96]. 

(94) L. Ferlinghetti, Il, em Un regard sur le monde, Paris, 1970, p. 111. 
(95) G. Deleuze, Logica de/senso, cit., p. 96. 
(96) Sobre a problemática do virtual em Deleuze, em relação à lógi-

ca da imanência, cf. a monografia, intensa e arguta, que lhe dedicou 
A. Badiou, Deleuze. La clameur de l'Étre, Paris, 1997. 

(97) G. Deleuze, Logica de/senso, cit., p. 97. 
(98) G. Simondon, L'individu et sa genese physic(}O/}iologique, cit., p. 260. 
(99) G. Deleuze, Logica de/ senso, cit., p. 100. 
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Entrevê-se neste passo qualquer coisa que, se não chega ain-
da a delinear a figura de uma biopolítica afirmativa, a antecipa 
em mais de um aspecto. Se o lermos em sobreimpressão com as 
páginas de Dickens a que j á se fez referência, percebemos que 
esses caracteres emergem mais uma vez no reverso da tanatopo-
lítica nazi: a vida que qualifica, despersonalizando-a, a experiên-
cia de Riderhood está, como no laboratório nazi, em contacto 
directo com a morte. Aquilo a que se chama «(carapaça externa», 
ou «massa flácida de matéria mortal» (100) , tem tão pouco a ver 
com as ((cascas vazias» e «(a vida sem valor» de Binding e Hocke 
_ com a carne de forno de Treblinka. Mas com uma diferença 
de fundo que respeita à direcção da marcha - já não da vida 
aparente para a morte, mas sim da morte aparente para a vida 
para a qual Riderhood desperta. Quando Deleuze fala de uma 
«espécie de beatitude» como de uma condição que está para 
além da d istinção entre o bem e o mal porque precede, ou tal-
vez siga, o sujeito normativo que lhe dá o ser, alude também ele 
a uma ((nonna de vida). que não subordine a vida à transcendên-
cia da norma, mas faça da norma o impulso imanente da vida. A 
referência ao impessoal, como único modo vital do singular, não 
é alheia à superação de uma semântica da pessoa representada 
desde as origens da nossa cultura no seu estatuto jurídico - pelo 
menos enquanto o direito seja, e continue a ser, instrumento 
da individualidade intangível da pessoa. É este nó biojurídico 
entre vida e norma que Deleuze convida a desatar de uma forma 
que, eln vez de separá-las, reconheça uma na outra, encontre 
na vida a sua norma imanente e devolva à norma a potência 
em devir da vida. Que um único processo atravesse sem solução 
de continuidade toda a extensão do vivente - que seja qual fõr 
o vivente deva ser pensado na unidade da vida - significa que 
nenhuma parte dela possa ser destruída em benefício de outra: 
qualquer vida é forma de vida e qualquer forma se refere à vida. 
Não é este o conteúdo nem o sentido último da biopolítica. Mas 
é pelo menos o seu pressuposto: se mais uma vez vai ser renega-
do numa política de morte, ou vai ser afirmado numa política 
de vida, dependerá também do modo como o pensamento con-
temporáneo siga as suas pisadas. 

(100) C. Dickens, Jl nostro comune amico, cil. , pp. 562-63. 
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