NTRODU<;:AO

Os gregos naD pOSSUialTI unl tenna unico para exprimir 0
que n6s queremos dizer COlll a palavra vida. Serviam-se de
dais tennos, selnantica C l11orfologicamente distintos, ainda que
reportJveis a urn etimo comum: zoe, que exprilnia 0 simples
fato de viver comUlll a todos as seres vivos (anitnais, hotnens
au deuses) e bios, que indicava a fonna all nlaneira de viver

pr6pria de um individuo ou de um grupo. Quando Platao, no
Filebo, lnenciona tres generos de vida e Arist6teles, na Ethica
nicomachea, distingue a vida contemplativa do fil6sofo (bfos
theoreticos) da vida de prazer (bfos apo!austicos) e da vida
politica (bfos politiCOS), eles jamais poderiam ter empregado 0
termo zoe (que, significativamente, ell1 grego carece de plural)
pelo simples fato de que para ambos nao estava em questao
de luoda algum a simples vida natural, mas uma vida qualificada, um modo particular de vida. Arist6teles pode decerto
falar, referindo-se ao Deus, de uma zoe ariste kai aidios, vida
mais nobre e eterDa (Met. lO72b, 28), mas somente enquanto
pretende sublinhar 0 fato nao banal de que ate mesmo Deus e
um vivente (assitn como, no mesmo contexto, serve-se do ternlO zoe para definir, de Inodo igualmente POlICO trivial, 0 ato
do pensamento); mas falar de uma zoe politike dos cicladaos
de Atenas nao teria feito scntido. Nao que 0 mundo classico
na~ tivesse familiaridade com a ideia de que a vida natural, a
sitnples zoe COITIO tal, pudesse ser eln si Uln belTI. Rln unl trecho
da Politica 0278b, 23-31), depois de haver recorda do que 0
fim da cidade e viver segundo 0 hem, Arist6teles expritne, alias,
COlll insupcravel lucidez esta consciencia:

Este (0 viver segundo 0 bern) e 0 fim supremo seja em
comum para todos os homens, seja para cada um separadamente. Estes, porem, unem-se e mantem a comunidade
polftica ate mesmo tendo em vista 0 simples viver, porque
existe provavelmente uma certa por~ao de bern ate mesma
no mero fato de viver (kata to zen auto m6non); se nao
h3. urn excesso de dificuldades quanto ao modo de viver
(kala ton bion), e evidente que a maior parte dos homens
suporta muitos sofrimentos e se apega a vida (zoe), como
se nela houvesse uma especie de serenidade (euemerfa,
bela dia) e uma do~ura natural.

A simples vida natural e, porem, excluida, no munclo classica, da p6lis propria mente dita e resta firmemente confinada,
como mera vida reprodutiva, ao ambito do alkas (Pol. 1252a,
26-35). No inicio de sua Palitica, Arist6teles usa cle todo zelo
para distinguir 0 aikan6mas (0 chefe de urn empreendimento) e 0 desp6tes (0 chefe de familia), que se ocupam da
reprodu~ao da vida e cle sua subsistencia, do politico e
escarnece claqueles que imaginam que a diferenp entre eles
seja de quanticlade e nao de especie. E quando, em urn
trecho que deveria tornar-se canonico para a tradi~ao politica
clo Ocidente C1252b, 30), define a meta da comuniclade perfeita, ele 0 faz justamente oponclo 0 simples fato de viver (ta
zen) a vida politicamente qualificada (to eu zen): ginamene
men oun taCt zen heneken, oCtsa de IOCt eCt zen "nascida eln
vista do viver, Inas existente essencialmente em vista do
viver bern" (na tradu~ao latina de Guilherme de Moerbeke,
que tanto Tomas como Marsilio de Padua tinham cliante
dos olhos: Jacta qUidem igitur vivendi gratia, existens autem

gratia bene vivendi).

E verdade que urn celeberrimo trecho da mesma obra define
o homem como palitikon zoan (1253a, 4): mas aqui (a parte a
fato cle que na pros a Mica 0 verbo bionai nao e praticamente
usado no presente), politico nao e Uln atributo do vivente
COlno tal, mas e Ulna diferenc;a especifica que determina 0
genero zoan (logo depois, de resto, a politica humana e
distinguida daquela dos outros viventes porque funclada,
atraves cle urn suplemento de politiza~ao ligado a linguagem,
sobre uma comunidade cle bern e de mal, cle justo e cle injusto,
e nao simplesmente cle prazeroso e cloloroso).
10

E em

referencia a esta defini~ao que Foucault, ao final da
Vontade de saber, resume 0 processo atraves do qual, nos
limiares da Idade Moderna, a vida natural comep, par sua
vez, a ser incluida nos mecanismos enos calculos do pader
estatal, e a politica se transforma em biopolitica: "Par milenios,
o homem pennaneceu 0 que era para Arist6teles: urn animal
vivente e, alem disso, capaz de existencia polftica; 0 hornem
moderno e urn anitnal em cuja polftica esta em questao a sua
vida de ser vivente." (Foucault, 1976, p. 127)
Segundo Foucault, 0 "limiar de modernidade biol6gica"
de uma sociedade situa-se no ponto ern que a especie e 0
individuo enquanto simples carpo vivente tornalTI-Se a aposta
que esta em jogo nas suas estrategias politicas. A partir de
1977, os cursos no College de France come<;am a focalizar a
passagem do "Estado territorial" ao "Estado de popula<;ao" e
o conseqiiente aumento vertiginoso da importancia da vida
biol6gica e da saude da na<;iio como problema do poder
soberano, que se transforma entao progressivamente em
"governo dos homens" (Foucault, 1994, v. III, p. 719). "Resulta
da! uma especie de animaliza~ao do homem posta em pratica
atraves das mais sofisticadas tecnicas polfticas. Surgem entao
na hist6ria seja 0 difundir-se das possibilidades das ciencias
humanas e sociais, seja a simultanea possibilidade de proteger a vida e de autorizar seu holocausto." Em particular, 0
desenvolviInento e 0 triunfo do capitalismo nao teria sido
passivel, nesta perspectiva, SelTI 0 cantrole disciplinar efetuado pelo novo biopoder, que criou para si, por assitn dizer,
atraves de uma serie de tecnologias apropriadas, os "corpos
d6ceis" de que necessitava.
Por outro lado, ja no fim dos anos cinquenta (ou seja,
quase vinte anos antes de La volonte de savoir) Hannah Arendt
havia analisado, em The human condition, 0 processo que
leva 0 bomo laborans e, com este, a vida biol6gica como tal,
a ocupar progressivamente 0 centro da cena poiftica do
moderno. Era justamente a este primado da vida natural
sabre a a~ao poiftica que Arendt fazia, alias, remontar a
transforma,ao e a decadencia do espa~o publico na sociedade moderna. Que a pesquisa de Arendt tenha permanecido
praticamente sem seguimento c que Foucault tenha podido
abrir suas escavar;6es sabre a biopoHtica sem nenhuma referencia a ela, e testemunho das dificuldades e resistencias que
11

o penSalnento deveria superar nesse alnbito. E justamente a
essas dificuldacles devem-se provavelmente tanto 0 fato de
que, em The human condition, a autora curiosa mente nao
estabele<;3 nenhuma conexao com as penetrantes analises que
preccclentcmente havia cledicaclo ao pocler totalitario (cias
quais esUi ausente to cia e qualquer perspectiva biopolitica),
quanto a circunstancia, talnbeln singular, de que Foucault
jalnais tenha deslocado a sua invcstiga<;ao para as areas par
excelencia da biopolitica nloderna: 0 campo de concentra<;ao
e a estrutura dos grandes estados totalitarios do Novecentos.
A morte ilnpediu que Foucault desenvolvesse todas as
itnplica<;oes do conccito de biopolitica c mostrasse em que
sentido tcria aprofundado ulteriormentc a sua investiga<;ao;
mas, enl todo caso, 0 ingresso da zoe na csfera da p6lis, a
politiza<;ao cia vida nua como tal constitui 0 even to decisivo
da modernidade, que assinala uma transfonna<;ao radical das
categorias politico-filosoficas do pensamento c1assico. E provavel, alias, quc, se a politica parece hoje atravessar unl
duradouro eclipse, isto se de precisanlcnte porque ela eximiu-se de lun confronto conl cste evento fundador cIa modernidade. Os "enigmas" (Fmet, 1985, p. 7) que nosso s<'culo
[seculo XX] prop6s a razao historic a e que pcrmanecem atllais
(0 nazismo e s6 0 mais inquietante entre eles) poderao ser
solvidos somente no terreno - a biopolitica - sobre 0 qual
[oral11 intricados. Somente enl um horizonte biopolitico, de
fato, sera posslvel decidir se as categorias sobre cujas oposi<;oes fundou-se a politica lnoderna (direita/esquerda; priva do/publico; absolutismo/dcmocracia etc.), e que sc foranl
progressivaInente esfumando a ponto de entrarem hojc numa
verda de ira e pr6pria zona de indiscernibilidadc, deverao ser
definitivamente abandonadas ou poderao eventual mente
reencontrar a Significado que naqucle proprio harizonte
havialn perdido. E somentc Ulna reflexaa quc, acolhendo a
sugestaa de Foucault e Benjamin, interrogue tematicalncnte
a rehl/:;,'ao entre vida nua e politica que governa secretanlente
as ideologias da Inodernidade aparentemente Ina is distantes
entre si pod era fazer sair 0 politico de sua oculta<;ao e, 30
mesma tempo, restituir 0 pensatnento a sua VOGI~'aO pratica.
Ulna das orienta~bes mais constantes do trabalho de
Foucault e 0 dccidiclo abandono da aborclagcm tradicional
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do problema do poder, baseada em modelos juridicoinstitucionais (a definic;;:ao cia soberania, a teoria do Estado), na direr;ao de lIma analise sem preconceito dos modos
concretos COIn que 0 poder penetra no pr6prio carpo de seus
sujeitos e em SU3S fonnas de vida. Nos tiltimos anos, como
resulta de un1 sel11inario de 1982 na Universidade de Vermont,
esta analise parece orientar-se segundo duas distintas diretrizes de investigar;ao: por um lado, a estudo das tecnicas
politicas (como a ciencia do policiamento) com as quais 0
Estado assume e integra eln sua esfera a cuidado da vida
natural dos indivfduos; pOl' Qutro, 0 estudo das tecnologias
do ell, au'aves clas quais se realiza 0 processo de subjetivac;ao
que leva 0 individuo a vincular-se a propria identidade e a
propria consciencia e, conjuntaInente, a unl pader de controle
externo. E eviclente que estas duas linhas (que dao continuidade, de resto, a duas tendencias prcsentes desde 0 infcio
no trabalho de Foucault) se entrela<;am em varios pontos e
remeteln a unl centro comunl. Em lUll de seus ultiInos escritos,
cle afinna que 0 estacIo ocidental moclerno integrou numa
propon;ao sem precedentes tecnicas de inclivicIualizas;-ao
subjetivas e procedimentos de totaliza,ao objetivos e fala de
um genuino "duplo vinculo politico, constituido pela individua,·"o e pela simultanea totaliza,ao clas estruturas do poder
moderno'· (Foucault, 1994, v. IV, p. 229-232).

o

ponto em que estes dois aspectos do poder convergem
permaneceu, todavia, singulannente a sombra na pesquisa
de Foucault, tanto que se po de afirmar que ele teria constantelnente se recusado a elaborar luna teoria unitaria do poder.
Se Foucault contesta a abordagem tradicional clo problema
do poder, baseada exclusivamente em modelos juridicos ("0
que legitima 0 poder?'·) ou em model,)S institucionais ("0 que
C 0 Estado?"), e sugere "liberar-se clo privilegio te6rico da
soberania" (Foucault, 1976, p. 80), para construir uma analitica do pocIer que nao tome lnais como 11lOdelo e como c6digo
o clireito, onde esta, entao, no corpo do pocler, a zona de
indiferencias;-ao (ou, ao nlenos, 0 ponto de interseq,'ao) elll
que tecnicas de individualizaS;-30 e procediInentos totalizantes
se toC31n? E, mais genericamente, existe U111 centro unitario
no qual a "duplo vinculo" polftico encontra sua razao de scr?
Que exista l11ll aspecto su bjetivo na genese do poder ja estaria
implfcito no conceito de servitude volontaire enl La Boctie; Inas
13
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qual e 0 ponto em que a servidao voluntaria dos individuos
comunica com 0 pader objetivo? E possivel, eln urn ambito
tao decisivo, contentar-se com explica~6es psico16gicas, como
aquela, ainda que nao desprovida de sugestoes, que estabeIeee urn paralelismo entre neuroses extern as e neuroses
internas? E diante de fenomenos como 0 poder midiaticoespetacular, que esta hoje por toda parte transformando 0
espa~o polftico, e legitimo ou ate mesmo possivel manter
distintas tecnologias subjetivas e tecnicas polfticas?
Se bern que a existencia de uma tal orienta~ao parep logicalnente implfcita nas pesquisas de Foucault, esta permanece
urn ponto cego no campo visual, que 0 olho do pesquisador
nao pode perceber, ou entao algo como urn ponto de fuga
que se afasta ao infinito, em dire~ao ao qual as diversas
linhas perspectivas de sua investiga~ao Ce, mais em geral,
de toda reflexao ocidental sobre 0 poder) convergem sem
jamais poder atingi-lo.
A presente pesquisa concerne precisamente este oculto

ponto de intersec~ao entre 0 modele juridico-institucional e
o modelo biopolftico do poder. 0 que ela teve de registrar
entre as seus provaveis resultados e precisamente que as duas
analises nao podem ser separadas e que a implica~ao da vida
nua na esfera polftica constitui 0 nueleo originario - ainda
que encoberto - do poder soberano. Pode-se dizer, alias,
que a produ<;iio de um corpo biopolitico seja a contribuir;iio
original do poder soberano. A biopolftica e, nesse sentido,
pelo menos tao antiga quanta a exce~ao soberana. Colocando a vida bio16gica no centro de seus calculos, 0 Estado
moderno na~ faz mais, portanto, do que reconduzir a luz 0
vinculo secreta que une a pacier a vida nua, reatando assitn
(segundo uma tena2 correspondencia entre moderno e arcaico
que nos e dado verificar nos ambitos mais diversos) com 0
mais imemorial dos arcana imperii.
Se isto e verdadeiro, sera necessario eonsiderar com renovada aten~ao 0 sentido da defini~ao aristotelica da p6lis como
oposi~ao entre viver (zen) e viver bern Ceu zen). A oposi,ao
e, de fato, na me sma Inedida, uma implicas;:ao do primeiro no
segundo, da vida nua na vida politicamente qualificada. 0
que deve ser ainda interrogado na defini~ao aristotelica nao
sao sOlnente, eOino se fez ate agora, 0 sentido, os n1odos e as
posslveis articulas;:6es do "viver ben1" como te/os do polfticoj
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e necessano,

antes de Blais, perguntar-se por que a polftica
ocidental se constitui pritneiralnente atraves de uma exclusao
(que e, na mesma medida, uma implica<;:ao) da vida nua. Qual
e a rela\,a.o entre polftica e vida, se esta se apresenta como
aquilo que deve ser incluido atraves de uma exclusao?
A estrutura cia excec;ao, que delineamos na primeira parte
deste livro, parece ser, nesta perspectiva, consubstancial a
politica ocidental, e a afirma,ao de Foucault, segundo a qual
para Arist6teles 0 homem era urn "anitnal vivente e, alem
dissa, capaz de existencia poiftica\ deve ser consequentemente integrada no sentido de que, problematico e, justamente, 0 significado daquele "alem disso". A formula singular
"gerada em vista do viver, existente em vista do viver bern"
pode ser lida nao somente como uma implica<;:ao da gera<;:ao

(

(ginomene) no ser Causa), mas tambem como uma exclusao
inclusiva (uma exceptio) da zoe na p6lis, quase como se a
polftica fosse a lugar em que 0 viver cleve se transformar eln
viver bem, e aquilo que deve ser politizado fosse desde sempre a vida nua. A vida nua tern, na politica ocidental, este
singular privilegio de ser aquilo sobre cuja exclusao se funda
a cidade dos homens.
Nao e urn acaso,

enta~,

que um trecho da Politica situe

0

lugar pr6prio da p6lis na passagem da voz a linguagem. 0
nexo entre vida nua e polftica e 0 meSIno que a definic;ao
metaffsica do homen1 como "vivente que possui a linguageIn"

busca na

articula~ao

entre phone e l6gos:

56 0 homem entre as viventes possui a linguagem. A voz,
de fato, e sinal da dor e do prazer e, par isto, ela pertence
tambem aos outros viventes (a natureza deles, de fato,
chegou ate a sensa~ao da dar e do prazer e a representa-los
entre sO, mas a linguagem serve para manifestar 0 conveniente e 0 inconveniente, assim como tam bern 0 justa e 0
injusto; isto e pr6prio do homem com rela~ao aos outros
viventes, somente ele tern 0 sentimento do bern e do mal,
do justo e do injusto e das outras coisas do mesmo genero,
e a comunidade clestas coisas faz a habitac;ao e a cidade
(1253a, 10-18).

A pergunta: "de que modo 0 vivente possui a linguagem?"
cOlTesponde exatamente aquela outra: "de que modo a vida
nua habira a P6Iis?" 0 vivente possui 0 l6gos tolhendo e

l
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conservando nele a pr6pria voz, assiI11 conlO ele habita a
p6lis deixando excluir dela a pr6pria vida nua. A politica se
apresenta entao como a estrutura, eIn sentido pr6prio fundaI11ental, da metaffsica ocidental, enquanto ocupa 0 limiar em
que se rcaliza a articula~ao entre 0 ser vivente e 0 logos. A
"politizas;:ao" na vida nua e a tarefa metafisica pOl' excclencia,
na qual se decide da humanidade do vivente hOIneln, e,
assunlindo esta tarefa, a 1110dernidadc nao faz Inais do que
declarar a pr6pria fidelidade a estrutura essencial da tradi,ao
metafisica. A dupla categorial fundamental da politica ocidental nao e aquela amigo-initnigo, 111as vida nua-existencia
polftica, zoe-bios, exclusao-inclusao. A polftica existe porque
o hanlell1 e 0 vivente que, na linguagcm, separa e opoe a si a
propria vida nua e, ao 111esmo tempo, se mant(~m el11 relas;:ao
com ela numa exclusao inclusiva.
Protagonista deste livro e a vida nua, isto e, a vida matdve[l
e insacrificavel do homo sacer, cuja fun,'ao essencial na politica Inoderna pretendemos reivindicar. Ulna obscura figura
do direito romano arcaico, na qual a vida humana e incluida
no ordenamento unicamente sob a forma de sua exciusao (ou
seja, de sua absoluta matabilidade), ofereceu assim a chave
gras;:as a qual nao apenas os textos sacros cia soberania,
pon§m, nlais ern geral, os pr6prios c6dices do poder poiftico
podel11 desvelar as seus arcanos. Mas, simuitaneamente, esta
talvez n1ais antiga aceps;:ao clo tefIno sacer nos apresenta 0
enigma de uma figura do sagrado aquem au al6m do religioso,
que constitui 0 primeiro paradigma do cspa,a politico do
Ocidente. A tese foucauitiana devera, entao, ser corrigida ou,
pelo Inenos, integra cia, no scntido de que aquilo que caracteriza a poHtica moderna nao e tanto a inclusao cia zoe na
p6lis, em si antiguissitna, nem sirnpleslnente 0 fato de que a
vida COI110 tal venha a ser Ul11 objeto eminente dos calculos e
das previsoes do poder estatal; decisivo e, sobretudo, 0 fata
de que, !ado a lado com 0 processo pelo qual a exce,aa se
torna em todos os lugares a regra, 0 espas;:o cia vida nua,
situ ado originarialnente a 111argel11 do orclenamento, vern
progressivalnente a coincidir COIn 0 espas;:o poiftico, e exciusao
e inciusao, externo e interno, bios e zoe, direito e fato entram
em Ulna zona cle irredutivel indistins;:ao. 0 estaclo de exces;:aa,
no qual a vida nua era, ao mesma tenlpO, excluida e capturada
pelo ordenal11cnto, constituia, na verclacle, em seu apartamenta,
16
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o funcialnento oculto sabre 0 qual repousava 0 inteiro sistema
politico; quando as suas fronteiras se esfumaln e se indeterminam, a vida nua que 0 habitava libera-se na cidade e
torna-se simultanealnente a sujeito e 0 objcto do ordenatnento politico e de seus confiitos, 0 ponto COlnum tanto cia
organiza~ao do poder estatal quanta da emancipa~ao dele.
Tuda ocorre COlno se, no mesma passo do processo disciplinar atraves do qual 0 poder estatal faz do homem enquanto
vivente 0 proprio objeto especffico, entrasse em movimento
urn outro processo, que coincide grosso modo com 0 nasciInento cia den10cracia Inoderna, no qual 0 homeln como
vivente se apresenta naD Inais como objeto, Inas como sujeito
do poder politico. Estes processos, sob muitos aspectos
opostos e (ao ffiellOS em aparencia) em conflito acerbo entre
eies, convergem, POre01, no fato de que em ambos 0 que esta
eln q uestao e a vida nua do cidadao, 0 novo corpo biopolitico
da humanidade.
Se algo caracteriza, portanto, a delnocracia moderna em
a classica, e que ela se apresenta desde 0 inicio como
Ulna reivindicac;ao e uma liberac;;:ao da zoe, que ela procura
constantemente transformar a lnesma vida nua em forma de
vida e de encontrar, par assim dizer, 0 bios da zoe. Dat, tanlbern, a sua espedfica aporia, que consiste em querer colo car
em jogo a liberdade e a felicidade dos homens no pr6prio
ponto - a "vida nua" - que indicava a sua submissao. Por
tras do longo processo antagonfstico que leva ao reconhecimento dos direitos e das lib erda des formais est;!, ainda uma
vez, 0 corpo do hOlneln sacra com a seu duplo soberano, sua
vida insacrificavel e, porem, nlatavel. T01nar consciencia dessa
a poria nao significa desvalorizar as conquistas e as dificuldades da democracia, mas tentar de uma vez por todas
compreender por que, justa mente no instante em que parecia
haver definitivamente triunfado sobre seus adversarios e atingido seu apogeu, ela se revelou inesperaclamente incapaz
de salvar de uma ruina seln precedentes aquela zoe a cuja
libera~ao e felicidade havia dedicado todos seus esfor~os.
A decadencia da delnocracia moderna e 0 seu progressivo
convergir conl os estados totalitarios nas sociedades p6sdemocraticas espetaculares (que cOlncc;;:am a tornar-se evidentes
ja com Tocqueville e encontraram nas analises de Debord sua
sanc;Ao final) tem, talvez, sua raiz nesta aporia que marca 0
rela~ao

!
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seu inicio e que a cinge em secreta curnplicidade com 0 seu
iniInigo mais agucrrido. A nos sa politiea nao conheee hoje
outro valor Ce, conseqtientcmente, outro desvalor) que a vida,
e ate que as contradi~6es que isto implica l1aO forem solucionadas, nazisll10 e fascisll10, que ha vian1 fcito da decisao
sobre a vida nua 0 criterio polftico suprelno, permanecerao
desgrapdamente atuais. Segundo 0 tcstemunho de Antelme,
de fato, aquilo que os campos ensinararn a quem os habitava
era justatnentc que "colocar en1 questao a qualidade de
hOlnern provoca LIlna reivindicas;ao quase biol6gica do pertencimento a especie humana" (Antelme, 1947, p. 11).
A tese cIe uma intiIna solidariecIacIe entre derl10cracia e
totalitarismo (que aqui devernos, tnesmo corn toda prudeneia, adiantar) na~ e, obviarnente (eorno, por outra, aquela
de Strauss sobre a secreta convergcncia entre libcralismo e
cornunisrno quanto a meta final), lUlla tese historiografica,
que autorize a liquidaS;ao e a achatarnento das enonnes clifercns;as que caracterizaln sua hist6ria e SCli antagonismo; nao
obstante isto, no plano hist6rico-filos6fico que lhe e pr6prio,
cleve ser mantida COlll finneza, pC)fque sorllente eIa podera
permitir que oriente111o-nos diante das novas realidades e
das convergencias imprevistas do fin1 cIe 111ilenio, desobstruindo 0 campo em cIires;ao aquela nova politiea que ainda
resta ern grande parte inventar.
Contrapondo, no trecho supracitado, 0 "belo dia" (euemer[a)
da simples vida as "dificuldades" do bios politico, Arist6telcs
teria dado talvez a fonnulas;ao lnais bela a aporia que en contra-se na base cIa politica ocidental. as vinte e quatro seculos
que desde entao se passaram nao trouxera111 nenhurlla solu(ao,
tanto rncnos proviso ria e ineficaz. A polftica, na execus;ao cia
tarefa Inetafisica que a levou a assurnir sempre Inais a fonna
de luna biopolitiea, nao conseguiu construir a articulas;ao entre
zoe e hfos, entre voz e linguageln, que deveria recompor a
fratura. A vida nua continua presa a ela sob a fonna cia exce<;ao,
is to e, de alguma coisa que e incluida sornente atraves de
uma exclusao. Cotno e possivel "politizar" a "dos;ura natural"
cia zoe? E, antes de tudo, ten1 ela verda de ira necessicIacie de
scr politizada au 0 politico ja esta contido nela como 0 seu
nucleo mais preeioso? A biopolitica do totalitarisI11o rnoderno
de um lacIo, a sociedade de conSUlllO c cIo hedonislno de
massa de outro constituem certamente, cada uma a seu nl0do,
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uma res posta a estas perguntas. Ate que, todavia, t.una poHtica
integralmente nova - au seja, nao mais fundada sabre a
exceptio cia vida nua - nao se apresente, toda teoria e toda
praxe permaneccrao aprisionacias eln un1 be eo seln safcias, e
o "belo clia" cia vicla 56 obtera ciclaclania politica atraves clo
sangue e cia morte au oa perfeita insensatcz a que a candena
a sociedadc do espetaculo.
A clefini,ao schmittiana cia soberania ("sob era no e aquele
que decicle sobre 0 cstaclo cle cxce"I0") tornou-se um lugarcomUlll, antes meSil10 que se compreenclesse 0 que, oela,
estava vcrdadeiral11cnte Clll qucstao, all seja, nacla 01enas que
o conceito-limite cia cloutrina do Estado e do direito, no qual
csta (vista que todo conceito-limite e Setl1pre limite entre dais
conceitos) confina COll1 a esfera cia vida e se confunde COIn
ela. Enquanto 0 horizonte da estatalidade constitufa 0 drculo
mais vasto de qualquer vida cOll1unitaria, e as doutrinas polfticas, religiosas, jurfdicas e economicas que 0 sustentavaln
ainda estavanl finnes, esta "esfera nlais extrema" nao podia
verdadciramcnte vir a luz. 0 problema da soberania reduzia-se
entao a identificar quem, no interior do ordenamento, fosse
investido de certos poderes, sem que a proprio linliar do
ordenamento fossc jalnais posto enl qucstao. Hoje, em um
mOIl1ento em que as grandes estruturas estatais entraram ell1
processo de dissolu~ao, e a etnergencia, como Benjamin
havia pressagiado, tornou-se a regra, 0 tenlpa e maduro para
propor, desde 0 prindpio enl uma nova perspectiva, 0 probletl1a c10s lin1ites e cia estrutura originaria cia estatalidade.
Posta que a insuficiencia da crftica anarquica e marxista do
Estado era preciSall1ente a de nao ter nell1 111csnlO cntrevisto
esta estrutura e dc assitn tel' deixaclo apressadanlente de lado
o arcanum imperii, C01110 se cste nao tivesse outra cons istencia fora dos simulacros e das ideologias que se alegaram
para justifica-lo. No cntanto, acabamos cec10 ou tarde nos
identincando com 0 initnigo cuja estrutura desconheccmos, e
a tcoria clo Estaclo (c em particular do estaclo cle exce~ao, ou
seja, a ditadura do proletariaclo C01110 fase de transi,ao para
a sociedac1e sem Estac1o) e just3111ente 0 escolho sobre 0 qual
as revolu~oes do nosso seculo [seculo XX] naufragaranl.
A este livro, que foi concebic1o iniciahnente como Ulna
rcsposta a sanguinosa mistifica~ao de uma nova ordem planetaria, aconteceu portanto de tel' que tnedir-sc com problclnas
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- sendo 0 primeiro de todos 0 da sacralidade da vida que nao tinhalll sido imediatamente levados em eonta. Mas,
no curso da investiga~ao, tornou-se claro que, em tal ambito,

nao era possivel aceitar como garantida nenhuma das
noc;6es que as ciencias humanas (da jurisprudencia a antropologia) acreditavam ter definido ou haviam pressuposto
como evidentes e que, ao contr;irio, muitas delas exigiam
~ na urgencia da catastrofe Ulna revisao sem reservas.
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